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Sammanfattning  

De konstnärliga högre utbildningarna med bild- och forminriktning har till övervägande 
del en studentsammansättning med kulturellt kapital1 hemifrån. För att hårdra betyder 
det att elever med litet ekonomisk, socialt eller kulturellt kapital inte söker estetiskt 
gymnasieprogram eller blir studenter på förberedande konstnärlig utbildning.  

Här ges en bild av hur villkoren ser ut på fältet och hur rekrytering till högre konstnärlig 
utbildning går till. Utbildningsanordnarna som intervjuas i undersökningen konstaterar 
den rådande sociala snedrekryteringen i Stockholm.  

En utbyggd användning av portfolio inom gymnasieskolan skulle kunna fungera som 
modell för att bryta den sociala snedrekryteringen. Portfoliomodellen ger elever och 
studenter utrymme att träna sig i självvärdering genom samlande och reflektion av egna 
alster. Att kunna värdera sig själv ger perspektiv och utvecklingsmöjligheter i 
förståelsen av sig själv som en del av ett större sammanhang, en helhet, en kultur. 
Genom de kriterier som innefattas av konstruktionen av portfolion, ges utmaning i att se 
nya möjligheter i sina framtida yrkes- och utbildningsval.  

Nyckelord  

portfolio, snedrekrytering, formativ bedömning, estetisk konstnärlig utbildning 

 

 

 

 
                                                      
1 Det kulturella kapitalet är formulerat av Bourdieu som, dispositioner, förmågor, handlings- och 

orienteringsmöjligheter i den dominerande kulturen, att läsas mot i svensk betydelse finkulturen. 
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Abstract 

The education at an advanced level of Fine Arts is dominated by students with a 
cultural capital from their heritage2 In strong words this will mean that students 
with small economic, social or cultural capital won´t apply for aesthetic high 
schools or even become students in art schools.  

This degree thesis gives a picture of how the conditions look like in reality and 
how the recruitment to higher artistic education is conducted. The education 
organisers that were interviewed in the survey established that there is a 
prevailing social imbalance in Stockholm.   

A larger use of the portfolio in high-schools could stand as a model in order to 
break the prevailing social imbalance. The portfolio model gives each person the 
space, through collecting and reflection of their own material, to find and train in 
self evaluation.  To be able to evaluate your own person it will give perspectives 
on his or hers development opportunities in the understanding of itself as a part 
of a bigger contexts, a whole, a culture. Through the criteria that are included of 
the structure of the portfolio, is given a challenge in seeing new possibilities in 
his or her future trade's - and educational choices.  

Keyword  

portfolio, social imbalance, formative assesment, aesthetic artistic education 

                                                      
2 The cultural capital is formulated by Bourdieu as disposition, skills, capacity to orientate and 

adopt qualifications in understanding of the dominating culture, to understand Fine Arts. 

 1



Inledning.................................................................................................... 3 

Syfte och frågeställningar .......................................................................... 5 

Bakgrund ................................................................................................... 6 

Estetiskt och konstnärligt perspektiv ........................................................... 6 

Kunskap och konstnärlig förmåga ............................................................... 8 

Viktiga fältvillkor ................................................................................... 9 

Utbildningars inriktning på fältet .......................................................11 

Portfoliometoden................................................................................. 13 

Vad menas med portfoliometoden och portföljvärdering? ................... 13 

Resultatet av förundersökningen......................................................... 16 

Teori ......................................................................................................... 16 

Begreppsförklaringar............................................................................... 17 

Metod ....................................................................................................... 18 

kvalitativa intervjuer ............................................................................... 19 

Respondenter......................................................................................... 19 

Fältvillkor .............................................................................................. 20 

Utbildningsinriktningar på fältet................................................................ 20 

Portfolio som verktyg .............................................................................. 20 

Forskningsetik........................................................................................ 21 

Resultat.................................................................................................... 21 

A - Vad värderas vid rekrytering til högre bild- och form utbildningar............ 22 

B - Vilka söker sig till högre bild- och formutbildningar ................................ 23 

C - Omvärldens syn på högre bild- och formutbildningar ............................ 23 

Sammanfattning.................................................................................. 24 

Portfolio som verktyg .......................................................................... 25 

     Eleverna fick varsin A3 mapp ................................................................... 26 

Sammanfattning.................................................................................. 28 

Analys ...................................................................................................... 29 

Portfolion som modell för att bryta snedrekryteringen ................................. 30 

Diskussion ................................................................................................ 32 

Metodkritik ............................................................................................... 35 

Källförteckning ......................................................................................... 37 

Bilaga 1 enkät– utformad för kursen formgivning B, 13 okt 2008 ..................... 41 

Bilaga 2 Uppgift, responsövn. inför arbetet med portfolio  9 feb 2009 ............... 42 

Bilaga 3 Uppgift, delmoment på Kursen Formgivning B Vårterminen 2009 ......... 43 

Bilaga 4 Uppgift, delredovisning av arbetet med portfolio  9 mars  2009 ........... 44 

Bilaga 5 Frågor Konsthögskolan och prefekter på Konstfack mars-april 2009 ..... 45 

Bilaga 6 Frågor till elever efter avslutat kursmoment, samt intervjufrågor till elever 
maj 2009.................................................................................................... 46 

 2



 
 

Inledning 

 
”Det är skolans ansvar att varje elev som slutför utbildning på gymnasieskolan… 
kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser”3 
 
Så står det i läroplanen för alla elever på gymnasieskolan idag. Det är strålande ord som 
läroplanen förmedlar, men det klingar illa med den verklighet jag har erfarit. 
 
På konsthögskolor har jag mött en relativt kulturellt homogen grupp studenter med gott 
självförtroende och tillit till att kunna verka konstnärligt efter studierna. Samma självförtroende 
inför att verka konstnärligt har jag mött i bild- och formklasser på gymnasiet i Stockholm. Som 
skarp kontrast till dem, har jag i min undervisning på individuellt gymnasium i en 
Stockholmsförort mött en sociokulturellt heterogen elevgrupp med låg tilltro till att 
överhuvudtaget få ett arbete och som har sett förvånat på mig när jag pratat om olika 
konstnärliga yrkesalternativ. Estetiskt skapande och kulturella upplevelser har varit främmande 
begrepp för flertalet i den elevkategorin.  
 
Konstnärer, arkitekter, läkare och apotekarstudenter har de mest välutbildade föräldrarna i 
Sverige och bara 8 % av de konstnärligt studerande har föräldrar ifrån arbetarklassen4. I en 
rapport om konst, kön och makt ifrån 2004, konstateras också att inom konstsektorn dominerar 
en vit högutbildad medelklass både vad gäller publik och anställda.5 På de konstnärliga 
utbildningarna i Stockholm sker den största sociala snedrekryteringen jämfört med andra 
universitet och högskolor. Det verifieras också genom rektor på Konsthögskolan i Stockholm 
2009 som exemplifierar med att år 2003-2004 sökte sig 24 % av riksgenomsnittet med 
arbetarbakgrund till högskoleutbildning varav endast 12 % sökte sig till konstnärliga 
utbildningar6 . Det leder mig till frågor om hur de konstnärliga utbildningsanordnarna rekryterar 
och hur de ser på den rådande snedfördelningen. Jag ämnar med undersökningen ge en 
nyanserad bild av strukturen på bildkonstområdet som får representera en del av komplexiteten 
på konstfältet. Svaren på frågor om hur villkoren ser ut för studenterna och hur rekryteringen 
sker öppnar för olika tolkningar av orsakerna till snedrekryteringen. Det leder mig till att vilja 
pröva nya grepp för att söka komma åt något av problemet.  

                                                      
3 Lpf 94, sid 11  

4 Statistik från Högskoleverket angående social snedrekrytering, Furumark A. (2004) sid 11-12  

5 Furumark A. (2004) 

6 Uppgiften som baserar sig på Högskoleverkets statistik, framkom i intervju med rektor på Kgl 

Konsthögskolan i Stockholm 2009-04-14 
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I min praktik som konstnär och lärare7, har jag märkt vad jag tolkar som en brist på 
verklighetsförankring på den estetiska bild- och formutbildningen. Kurserna på gymnasiet har 
stor teknisk-praktisk inriktning utan att de (förvisso goda kunskaperna) kopplas till en 
omgivande verklighet liknande yrkespraktik i en verklighetsförankrad kontext. Eleverna på 
Stockholms gymnasium med bild- och forminriktning gör idag inte yrkespraktik. De svenska 
gymnasieprogrammen har som uppgift att förbereda eleven för högre studier eller 
yrkesverksamhet och då behöver vi inom skolans ram ge eleverna verktyg för att förstå vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns. Om vi inte söker förändra innehållet i rådande ramar är 
risken stor att snedrekryteringen kommer att fortsätta till högre utbildningar i Stockholm. 
 
För att bryta med rådande ordning prövar jag en modell på gymnasienivå. Här undersöks en 
utbyggd användning för att pröva om presentationsportfolio8 är ett användbart verktyg för 
avgångselever på bild- och formgymnasium för som övning i att värdera sina alster gentemot en 
omvärld.  Ett viktigt åtagande som lärare i konstnärlig verksamhet har är att bedöma och värdera 
elevernas arbete. Det görs i undersökningen genom portfoliometoden som kallas 
portföljvärdering, i den form som pedagogikprofessor Lars Lindström använder den, och där 
elever med hjälp av portfolio reflekterar över och kritisk värderar sitt eget arbete.9 I 
portfoliometoden läggs tonvikt vid att göra eleven aktiv i bedömningen som ett lärandetillfälle 
för fortsatt utveckling utanför skolsystemet. Presentationsmappen/portfolion har sitt ursprung 
inom konst och konsthantverksområden och har kommit att användas i Sverige ända från 
förskolan eftersom den motsvarar läroplanens krav vad gäller att möta varje elevs behov, och 
lämpar sig speciellt för grundskolans individuella utvecklingsplaner.10  
 
Jag har undersökt hur ett kursmoment om presentationsportfolios kan utformas för elever inom 
den gymnasiala estetiska utbildningen med bild- och forminriktning. Eleverna har konstruerat 
en presentationsportfolio som CV med syfte att stärka dem i sitt vägval efter avslutad estetisk 
gymnasieutbildning. Kursmomentet har syftat till att ge förståelse för hur en portfolio utformas 
som redskap för validering och antagning till högre studier eller yrkesliv inom bild- och 
formområdet. 
För att eleverna ska kunna konstruera en portfolio som ett verktyg användbart utanför skolan är 
förståelsen för världen utanför skolan viktig och om hur arbetsförhållandena ser ut inom 
konstnärliga yrken. Hur konstnärers villkor ser ut har länge intresserat mig och under 1990-talet 

                                                      
7  Gästprofessor BMC Uppsala 1998, Umeå Konsthögskola 2002-2003, lärare på olika gymnasium i 

Stockholm 2002-2009, föreläsningar på bl a Kgl konsthögskolan med flera, se www.fa-art.pp.se  

8 Pionjärer under senare delen av 1900-talet i Sverige för införandet av begreppet portfolio och en 

bredare användning ifrån förskola till högskola är Roger och Birgitta Ellmin (2003). Exempel på hur 

begreppet portfolio används idag på högskolor får exemplifieras av hur en utbildning använder det; 

danspedagogutbildningen på danshögskolan beskrivs år 2008 syfta till att studenter: efter avslutad 

utbildning kunna presentera en portfolio med konstnärligt, vetenskapligt och pedagogiskt material 

(Danshögskolan i Stockholm, www.danshogskolan.se).  
  
9  Lindström L. (2002), Lindström L. & Lindberg V. (2005) sid 1-3  

10 Ellmin B, Ellmin R (2003) 
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gjorde jag en undersökning om konstnärers och författares arbetsvillkor i Stockholm som visade 
att även våra mest namnkunniga konstnärer har haft svårt att leva av sitt skapande.11 Det som 
den här undersökningen problematiserar är att det i stort sett endast är socialt och kulturellt 
privilegierade ungdomar som söker sig till konstnärlig utbildning, speciellt i Stockholm. Sett 
mot det faktum att villkoren för att kunna leva på sitt skapande är väldigt små, börjar vi se olika 
tolkningsmöjligheter till varför det är en så pass stor social snedrekrytering som reproduceras 
inom utbildningssystemet. 
 
Jag anser mig som yrkeslärare ha en viktig uppgift i att ge en realistisk bild av villkoren på 
konstfältet och jag är övertygad om att snedrekryteringen i Stockholm är en konsekvens av 
bristande kunskap om sakernas tillstånd och om dess förändrings- och utvecklingspotential. Här 
ges en belysning av den sociala snedrekryteringen och mot den bakgrunden ger jag ett förslag 
på en modell på ett verktyg som utbyggd inom flera av gymnasieprogrammen skulle kunna 
användas för att motverka den. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa den sociala snedrekryteringen till konstfältet, och i relation till det, hur 
förutsättningarna ser ut för gymnasieungdomar att söka till högre konstnärlig utbildning. För att 
ge en bild av rådande strukturer, normer och värderingar inom fältet intervjuas företrädare för 
konsthögskolor och avgångselever på bild- och formgymnasium i Stockholm. 
 
Utbildningspraxis inom konstfältet belyses genom frågor som: 

Hur sker rekryteringen till utbildningarna? 
Vad värderas vid rekrytering?  
Hur ser sammansättningen av studerande ut?  
Hur anser utbildningsanordnarna att omvärlden ser på de konstnärliga 
utbildningarna?  

 
Som en konsekvens av studien föreslås en utbyggd portfoliomodell som skulle kunna bryta 
rådande sociala snedrekrytering. Här rapporteras från ett portfolioprojekt för att diskutera 
huruvida denna arbetsform skulle kunna fungera som ett verktyg för att skapa bättre 
förutsättningar för elever som annars inte skulle söka sig till högre konstnärliga studier.  

 fig 1

                                                      
11  Falk I. (1998) 
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Bakgrund 
 
Bakgrundsdelen söker ge bilden av villkoren på fältet. Först förklaras några begrepp som 
återkommer i undersökningen. Estetik och konst används ofta synonymt och därför söker jag 
nedan redogöra för vad som menas med estetiskt och konstnärligt perspektiv och vad som 
skiljer dem. Efter det följer två avsnitt som belyser villkoren på konstfältet först om 
arbetsvillkor och sedan hur olika konstnärliga utbildningar ser ut i Stockholm. Efter det följer ett 
avsnitt som beskriver portfoliometoden och en förundersökning som gjordes i en avgångsklass 
2008 - 2009 på ett Stockholmsgymnasium. 
 

Estetiskt och konstnärligt perspektiv 

 
På Gymnasiet kallas de karaktärsämnen där vi arbetar med bild, form, musik, dans och teater för 
estetiska ämnen. Dessa ämnen är de som vi använder synonymt med konstnärliga ämnen, och 
det känns relevant att bena ut hur vi använder begreppet. I Skolverkets programmål för Estetiska 
programmet står:  
 

Med estetik avses idag ett vidare fält än ”läran om det sköna” och studier av 
konstarterna. Estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och 
formerna för hur detta skapande arbetas fram samt de bakomliggande 
idéerna…”12 

 
Om estetik innebär allt som människan skapat  är det ett otroligt vitt begrepp som blir väldigt 
svårt att omfatta! Då kan det vara på sin plats att se hur det tillkommit rent historiskt för att 
därigenom söka göra det gripbart.  
 
Det estetiska perspektivet är ett europeiskt synsätt som kommer av upplysningsfilosofen 
Immanuel Kant (f 1724) och gelikar som hävdar estetikens egenvärde jämte vetenskapen och 
etiken. Kant betonar den estetiska omdömeskraften som en allmän mänsklig humanitet och en 
förmåga nödvändig för socialt samspel. Kant menar att vår estetiska förmåga får oss att 
reflektera nedifrån och upp genom de två distinkta begreppen skönhet och sublimitet (sublimitet 
är enligt Kant en organiserande och mobiliserande kraft) som hjälper oss att begripa helheter 
och fatta beslut. Estetiken hjälper oss således att skapa sammanhang och mening i vår 
verklighet. Att ha ett estetiskt perspektiv innebär att gestalta kunskapsfragment till något med 
betydelse, med andra ord, när något är skönt och vackert så betyder det för Kant att det också 
hjälper oss att begripa helheter. Estetiken, den filosofi som börjar med Kant, blir då en 
beskrivning av hur vi gestaltar sammanhängande kunskap. 13 
 

                                                      
12 Skolverket, (1994) programmål 

13 Guillet de Monthoux P. (1996) sid 18-22 
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fig 2 

 
Guillet de Monthoux, en samtida ekonom verksam bland annat i Sverige, går vidare i 
beskrivningen av vad det estetiska perspektivet innebär. Att förstå och ge mening till 
sammanhang genom våra handlingar utvecklar Monthoux vidare till att samtidskonstnärer 
använder en slags handlingens hermeneutik som ett nytt sätt att skapa kunskap vilket han stödjer 
på Gadamers (f 1900) teorier14. Det är tilltalande när en ekonom som Guillet de Monthoux 
skriver om estetik speciellt när han lägger tonvikt vid att Kant menade att estetik är något som 
behövs i omdömen, åsikter och för att kunna fatta beslut. Kant uttryckte dessutom betydelsen av 
den estetiska känslan, som han menade att ” till skillnad från andra känslor, är nämligen 
allmänmänsklig. Den förenar subjekten, individen, med andra subjekt. Den svetsar samman oss 
i grupper, organisationer och samhällen.” Monthoux pekar på olika exempel hur konstnärer har 
samverkat med olika företag, som då i enlighet med Kants utsaga ovan, väcker en känsla som 
får verka hos publiken.15  
Kants definition av den estetiska omdömeskraften kan uppfattas som problematisk när han först 
etablerar det estetiska som autonomt oberoende kunskap och etik, för att sen peka på att just den 
autonoma estetiken leder till en ny typ av erfarenhetens harmoni i förening med omvärlden. Den 
romantiska expansionen av begreppet estetik var knappast Kants intention (konstnären som det 
ensamma geniet), men vi kan i historisk belysning se att det blev resultatet av vad Kant menade 
med estetikens fält som en ny erfarenhet som övervinner splittringen mellan det kognitiva och 
etiska fältet. Den estetiska delen av Kants kritik är också den som utgör själva grunden för det 
moderna begreppet om den fria konsten.16 

                                                      
14 Gadamer H-G. (1997) 

15 Guillet de Monthoux P. (2004) sid 95-114.  

16 Wallenstein S-O (2003) sid 10 
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Kunskap och konstnärlig förmåga    

Kunskap är ett vitt begrepp och som i aktuella läroplaner benämns genom det som kallas de fyra 
f:en fakta, förmåga, färdighet och förtrogenhet. Den här undersökningen fokuserar på 
kunskapen som förståelse av konstnärlig förmåga. Avsnitten om konstnärliga utbildningar och 
om portfoliometoden belyser hur den förmågan värderas och hur eleverna metodiskt kan förstå 
att värdera den förmågan.  
 
Att beskriva vad konstnärlig förmåga är kräver sin egen avhandling eftersom det finns många 
sätt att beskriva vad som är Konst, det är ändå viktigt att söka klargöra vad som avses här. I den 
här undersökningen används det synonymt med skaparförmåga och kreativ förmåga, vilket ger 
en mer hantverksmässig och teknisk tonvikt på att förmå hantera eller utöva konstarterna. Med 
konstnärlig förmåga menar jag ett konstfärdigt sätt att gestaltande hantera material och idé. Om 
detta gestaltande blir ett objekt betyder inte det att det har ett konstverks kvaliteter. 
Upphovsmannen till objektet kan vara konstnärlig, men det gör inte individen till Konstnär, att 
vara Konstnär är mer förkroppsligat knutet till fler egenskaper hos den personen. En konstnärlig 
individ kallar vi ibland för estet, när vi anser han/henne vara konstnärlig eller förmår hantera 
och/ eller uppskatta konstarterna.  
 
Min grundsyn på kunskap är att det är en process inom individen som utvecklas i dialog med 
omvärlden. Med ett rationellt synsätt är utveckling något som sker i en process inom individen 
som en medfödd förmåga medan det sociokulturella synsättet mer fokuserar på att utvecklingen 
sker socialt och kollektivt i en interaktiv kommunikation med omvärlden17. Synsätten används 
komplementärt i undersökningen och jag använder en socialkonstruktivt ansats när jag prövar 
om presentationsportfolio som CV18 är användbart i bild- och form på gymnasiet.  
 
Genom våra handlingar skapar vi sammanhang och mening i vår verklighet och jag prövar här 
ett påstående att den konstnärliga artefakten är något som hjälper individen att förstå sin del i 
den större helhet som utgör det omgivande samhället. Rent konkret undersöker jag om 
presentationsportfolio kan utgöra en sådan konstnärlig artefakt för gymnasieelever som aktivt 
sökt sig till ett bild- och formprogram. 
 
Jag tänker mig att man kan se portfolion som ett verktyg där individen medierar kunskap om sig 
själv som en del av en kontext. Med andra ord skulle det innebära att individen genom själva 
handlingen i att konstruera en portfolio också kan förstå sig själv som en del av ett större 
sammanhang (läs omvärld). Konstruktivistiska teorier utgår ifrån att vi lär oss när vi reflekterar 
kring det vi upplever och därigenom konstruerar vår förståelse av den värld vi lever i, i den 
belysningen är portfoliometoden präglad av socialkonstruktivistiska teorier.19 

 

                                                      
17  Säljö R. (2000) sid 65-68 
18 Latin: Curicculum vitae, svensk betydelse: levnadsteckning  

19 Ellmin R och Ellmin B (2003) sid 35-46 
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Viktiga fältvillkor  
Så vilken omvärld är det då som våra studenter ska förstå sig själv som en del av när de 
konstruerar sin portfolio? Här nedan belyses fältvillkor på den konstnärliga arenan som är 
viktiga för våra gymnasieelever att känna till. Konstfältet är ju en betydande del av 
omgivande verklighet som eleverna kommer att möta när de slutar skolan om de väljer en 
konstnärlig bana. Här framkommer hur de ekonomiska villkoren ser ut för de 
yrkesverksamma.. 

 
Nedan återges utdrag av nyligen publicerade rapporter och undersökningar om konstfältet.  
 
En undersökning gjord av konstnärsnämnden om konstnärers inkomster, baserad på statistik av 
SCB visar att just bildkonstnärer och konsthantverkare har sämst inkomster20.  
 
Yrke  Medianinkomst i kronor nr  Position på listan  

Konstmusiker 289 400 1  Högst inkomst  

Clown cirkus/artist 195 400 10  medelinkomst  

Bildkonstnär 135 100 19  Näst lägst inkomst  

konsthantverkare 120 600 20  Allra lägst inkomst  

Totalt 
konstnärsgruppen 

Totalt befolkningen i 
övrigt 

 

190 000 

223 200 

    

Utdrag ur statistik över 20 konstnärliga yrken. Källa: Konstnärsnämnden /SCB. 

 
Det är tydligt av siffrorna i undersökningen att inom definierade konstarter så har de som valt 
bildkonst eller konsthantverk som yrke, de allra lägsta inkomsterna. Om man ser till 
befolkningen i övrigt så tjänar bildkonstnärer och konsthantverkare hela 100 000 mindre om 
året! Det är stora skillnader som visar att dessa två yrken tjänar nästan hälften av vad som är en 
svensk normalinkomst. 
 
Citat ur artiklar i SVD i samband med att ovanstående siffror publicerats. 

 

Under rubriken ”Kulturarbetarnas löner i botten”: 

HÅRDA VILLKOR Myten om den fattige konstnären slås fast i en ny SCB-rapport. Trots hög 
utbildningsnivå har många av landets kulturarbetare lägre inkomst än befolkningen i stort och 
måste ta jobb utanför kulturvärlden för att överleva… 

Var tionde konstnär i landet tjänar mindre än 2 500 kronor i månaden. 

                                                      
20 Konstnärsnämnden och statistiska centralbyrån (2009) 
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Under rubriken ” Jag har aldrig stått på plus”: 

Hon fick kämpa i 20 år innan hon kunde börja försörja sig på sin konst. Tack vare stipendium 
kan bildkonstnären Angelica Kristenson Aurelius nu måla på heltid. 

Trots examen från Kungliga konsthögskolan och Konstfack tvingades…ta jobb som 
konstinventerare, mentalskötare och sjukvårdsbiträde för att kunna försörja sig.21 

Citaten vittnar om verkligheten bakom siffrorna och att det är närmast omöjligt att försörja sig 
som konstnär om man inte får stipendium. Artiklarna beskriver hur konstnärerna överlever 
genom att ta arbeten utanför konstfältet. 
 
I en rapport om konst och makt publicerad 2004 återger författaren Ann Furumark resultatet av 
djupintervjuer med ledande personer i konstvärlden om vad som ger status och makt i relation 
till kön klass och etnicitet. 22.  

 

Bara cirka 8 procent av de konstnärliga studerande har föräldrar från arbetarklassen med 
enbart grundskolestudier. Men än 60 procent har högskoleutbildade föräldrar…De 
konstnärliga högskolorna har hög social snedrekrytering jämfört med högskolevärlden i 
övrigt…Om rekryteringen till den konstnärliga högskolan skulle motsvara fördelningen i 
befolkningen i åldern 18 – 34 år skulle drygt 35 procent  komma ifrån arbetarhem och knappt 
20 procent från högre tjänstemannahem. 

 
Ur den sammanfattande analysen i samma bok. 

 

Det framgår tydligt av intervjuerna att det är viktigt att ingå i de rätta nätverken för att nå en 
hög position inom konstvärlden. En framgångsrik karriär kväver i praktiken att man är del av 
såväl ett inofficiellt som ett officiellt professionellt nätverk… 

I samtalet om hur de människorna som verkar inom konstvärlden ser ut diskuteras frågorna 
klass, kön och etnicitet och självreflektionen blev mer tydlig. Någon nämner att nätverken 
mest består av över- och medelklass.23 

I författarens analys av intervjuerna blir det tydligt att konstfältet till stor del befolkas av över- 
och medelklass och att det är viktigt att ingå i ett nätverk bland dessa för att nå betydande 
positioner. Samma bok belyser i tydliga siffror den rådande sociala snedrekryteringen till de 
konstnärliga högskolorna, de borde bestå av 35 % arbetarbarn, men utgör endast 8 %. 
 
Mot ovanstående framtonar en bild av att man behöver tillhöra medel- eller överklass för att ha 
kunna utbilda sig och vara yrkesverksam konstnär. Det blir då intressant att ta frågan till 
riksnivå och hur stora ekonomiska stöd som går till kulturbudgeten dit konstnärliga stipendier 

                                                      
21 Axelsson M. (2009-01-14) SVD 

22 Furumark A. (2004) 

23 Furumark A. (2004) sid 13, 117,119 
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och stödsystem hör. År 2009 har 0,8 % av den svenska stadsbudgeten gått till kulturen och för 
att jämföra det i kronor lägger svenska staten 1 106 kr invånare/år och i jämförelse med några 
grannländer så lägger danska staten 1 817 kr invånare/år, norska staten 1 764 kr och24. Kulturen 
framstår inte som ett speciellt prioriterat område om det inte ens är en procent av budgeten som 
går till hela kultursektorn och av hela kulturbudgeten är det då en försvinnande liten del som 
främjar den svenska befolkningens tillgång till bildkonsten. 

Utbildningars inriktning på fältet 
För skolelever som tänker sig en framtid inom ett konstnärligt yrke så är det viktigt att 
känna till vilka utbildningar som finns och vad som ger inträde. Här nedan beskrivs hur 
olika utbildningar formulerar sina inriktningar och om hur ansökningsförfarandet går till. I 
beskrivningarna av inträdeskraven framtonar hur förutsättningarna ser ut för 
gymnasieungdomar att söka till högre konstnärlig utbildning. De utbildningar som benämns 
förberedande utbildning, förbereder för olika konstnärliga högskoleutbildningar 

 
Här nedan återges ett par typiska exempel på hur förberedande utbildningar formulerar sina 
inriktningar och inträdeskrav på hemsidor och informationsbroschyrer: 
 Skola 1 

Skolans syfte är att erbjuda en grundläggande konstnärlig utbildning som ger ett 
fundament för fortsatta högskolestudier eller eget självständigt konstnärskap. 

Ansökan 
Sex Arbetsprover i valfri teknik, varav minst tre teckningar, ska inlämnas på skolan 

Målningar och teckningar ska vara monterade på kartong eller spännram. En kartong 
med flera bilder räknas som ett arbetsprov. 
Rekommendationer om arbetsprover 

Vanligtvis är kartongerna i storleken 100x70 cm. Vi accepterar dock både större och 
mindre.  

En ansökan med arbetsprover måste inte se ut på ett speciellt sätt. Man bör söka med 
det som intresserar en, det som är representativt för vad man gör. Den kan, exempelvis, 
bestå av enbart teckningar.25  

Skola 2 

Konstskolan är en 1-årig konstskola. Du får utbildning i teckning, olja, akryl, 
blandteknik, akvarell, perspektivlära…konsthistoria...studiebesök…Utbildningen är 
studiemedelsberättigad. 

Utbildningens mål är att stimulera och utveckla elevens personliga bildspråk för 
fortsatt arbete inom konstnärlig verksamhet. Skolan ger också en grund för högre 
konstnärlig utbildning. 

Inträdeskrav: arbetsprover och intervju.26 

                                                      
24 Flores J, Johansson H A (2009-09-25) DN 

25 Pernbys målarskola (2009) www.pernbys.se  
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De förberedande skolorna anger att de vill ha arbetsprover och i vilket format och teknik de ska 
lämnas in. En av skolorna anger att intervju ingår som en del av inträdesförfarandet. Inte på 
någon av skolorna anges hur arbetsproverna bedöms och vad urvalsgruppen tittar på. Det 
behövs därför en rik förförståelse av vad som är lämpliga arbetsprover och vad som verkligen 
krävs för att ha en rimlig chans att bli antagen. Det som inte framgår av exemplen här men som 
är generellt för alla förberedande skolor är att det är obligatorisk terminsavgift den varierar ifrån 
6 000 kr till 40 000 kr. 

Konstfack och Kgl Konsthögskolan är de högre utbildningar som ovan beskrivna skolor 
förbereder för i Stockholm. De beskriver sina utbildningar så här: 

 

Konstfack 

Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack flera utbildningar.  
 
Vi har en treårig utbildning på grundnivå, som leder till konstnärlig kandidatexamen. 
Och en tvåårig utbildning på avancerad nivå, som leder till konstnärlig masterexamen.  
 
Dessutom erbjuder vi ett 4,5-årigt lärarprogram, som leder till lärarexamen. Det kan 
kompletteras med en termins studier för att uppnå en magisterexamen i bildpedagogik. 

 

Kungliga konsthögskolan i Stockholm 

Kungl. Konsthögskolan (KKH) är en högskola med en lång konstnärlig tradition som 
går tillbaka ända till 1700-talet. Konsthögskolan har en bredd i sin utbildning, med 
undervisning i gamla tekniker såväl som innovativt skapande i de allra senaste 
teknikerna. 
 
Sammanlagt har Konsthögskolan cirka 230 studerande och tongivande svenska och 
utländska konstnärer och arkitekter verkar på skolan som lärare. Vid Konsthögskolan 
finns ett treårigt kandidatprogram i fri konst, ett femårigt magisterprogram i fri konst, 
en termins eller ett läsårs projektutbildning för yrkesverksamma konstnärer, ettåriga 
påbyggnadsutbildningar i Arkitektur och Restaureringskonst, samt kursen Konst & 
Arkitektur. 

 

På både Konstfacks och Konsthögskolans hemsidor beskriver i likhet med de 
förberedande skolorna att de vill ha in arbetsprover och i de flesta fall att de också gör 
intervjuer. Det står precis som i ansökningsförfarandet till de förberedande skolorna 
tydligt vilken teknik och i vilket format som proverna skall lämnas in. De anger inte hur 
proverna bedöms eller vilka kriterier de bedöms efter.  

Av ovanstående beskrivningar av utbildningsinriktningar kan utläsas att det krävs en hel 
del av förförståelse av vad som bedöms vid ansökningarna vilket inte framkommer.  
                                                                                                                                                            
26  Konstskolan, Edsvik konsthall (2008) 
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Portfoliometoden 
Som en konsekvens av rådande social snedrekrytering till konstnärliga utbildningar vill jag 
undersöka om en del av portfoliometoden kan vara ett verktyg för att underlätta för elever 
att ansöka. Nedan återger jag ur en förundersökning som genomfördes hösten 2008. 
Projektet genomfördes i en avgångsklass på gymnasiet med bild- och forminriktning. Först 
gjordes olika responsövningar och efter det en enkät till eleverna om relevans och förslag på 
innehåll i kursmomentet samt tankar om sina framtida val (se bilaga 1). Under vårterminen 
2009 genomfördes således kursmomentet vilket återges i resultatdelen. 
 

Att förundersökningen gjordes var för att röna om idéerna hade bärighet för väl fungerande 
elever med goda förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. Kan de se någon nytta i 
portfoliometodiken?  Inför terminsstart samtalade jag med kursansvariga lärare om möjliga 
utvecklingsprojekt och då framkom intresset av att pröva olika sätt att ge eleverna respons på 
sina inlämningsuppgifter och att träna eleverna i självvärdering av kvaliteten på sina alster.  
 
Mina tidigare erfarenheter av portfolioarbete grundande sig på arbete med elever på individuellt 
gymnasieprogram där eleverna hade dåliga förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. Där 
hade samtliga ämneslärare sett fördelar av att arbeta med metoden som ett led i arbetet med de 
individuella utvecklingsplanerna för att åskådliggöra en utveckling. Lärarlaget såg däremot inte 
konstruerandet av portfolion som ett värderingsinstrument eller ett tillfälle för lärande. 
Här är det på sin plats att beskriva den del av metoden som mer betonar värdering i skapande 
verksamhet, vilket är mer intressant för den här undersökningen eftersom det är konstnärliga 
utbildningar vi tittar på. 

 

Vad menas med portfoliometoden och portföljvärdering? 

En portfolio eller portfölj betyder i undersökningen en slags mapp där elevers/studenters arbeten 
insamlas tillsammans med egna tankar för att dokumentera en utveckling. Portfoliometodiken 
innebär en undervisning där adepten lär sig att reflektera över och kritiskt värdera sitt eget 
arbete. Den forskning som undersökningen utgår ifrån avseende värdering, är 
pedagogikprofessor Lars Lindströms och speciellt vad avser den del som kallas produkt- och 
processvärdering i skapande verksamhet där sju kriterier prövats för värdering av det 
oförutsägbara och mångtydiga i ämnet bild. 27  
 
Produktkriterierna: 

1) Förverkligandet av intentionen med en bild eller bildkollektion 
2) Färg, form och komposition 
3) Hantverksskicklighet 

 

                                                      
27  Lindström L. (2002). Lindström härleder mycket av portföljvärderingen till sin tid som 

gästforskare vid Harvard Project Zero och ett pedagogiskt utvecklingsprogram som kallas Arts 

PROPEL. Lindström har genomfört studier om hur barns och ungdomars skapande förmåga i bild 

utvecklas ifrån förskola till gymnasium. 
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Processkriterierna: 
4) Undersökande arbete 
5) Uppfinningsförmåga 
6) Förmåga att utnyttja förebilder 
7) Förmåga till självvärdering. 

 
Produkten är det som eleven/studenten har materialiserat vilket kan värderas genom hur- och 
om eleven uppnår det som avsetts och om hon/han behärskar material och tekniker. Process är 
vägen fram till det som materialiserats och kan värderas genom hur problemlösande och 
uthålligt eleven arbetat och hur hon/han använder förebilder och hur hon/han reflekterar över 
sina kvaliteter. Lindström använder begreppet portföljvärdering för metoden vilket gör tydligt 
att tonvikten ligger på värdering i den betydelsen att utvärderingen och bedömningen också 
används som ett tillfälle för vidare lärande. Det här faller inom ramen för vad som benämns 
formativ bedömning till skillnad mot den summativa som mer fokuserar på en mätning genom 
summering av kunskapsnivån på en betygskala.28  
 
Förslaget till lärarna blev att ta in följande: 
 
Bedömning (processportfolio) 
Eleverna tränas i att själva reflektera över kvaliteterna i sitt lärande (självvärdering) genom att: 
Som delmoment i ett redan påbörjat kursmoment tränar eleverna i att både ge och få respons på 
sin redovisade process i form av kamratrespons i mitten av kursen. Här ska de själva beskriva 
sin, ännu inte färdiga idé för sina kurskamrater och i gengäld få respons på den. Det leder 
förhoppningsvis till att de tränas till att både ge och få respons och i och med det få stöd i att 
utveckla och få syn på egna kvaliteter. Detta kan förhoppningsvis leda till att eleven vid 
slutinlämning själv kan avgöra hur väl hon/han har lyckats med sina mål.  
 
Presentation (produktportfolio) 
I kursen Formgivning B för avgångsklassen införa kursmomentet att eleverna skapar sin egen 
presentationsportfolio med syftet att den ska vara användbar för dem efter avslutat utbildning.  
 
I september 2008 fick eleverna en övningsuppgift i kamratrespons för träning i bedömning/ 
processportfolio. 
Utformningen av den gjorde jag med hänsyn till det lärarna berättat för mig, att det är svårt att 
kunna ge snabb respons på elevernas arbeten eftersom det är 32 elever inskrivna på kursen.. 
Min uppgift bestod i att eleverna skulle göra en delredovisning under fjärde lektionstillfället 
med en inledande förklaring i att: 
 
Mål för kursen består delvis i att öva i kritisk analys av egen och andras formgivna produkter, 
kunna marknadsföra och presentera sin produkt i olika sammanhang. 
Nedanstående delredovisning syftar till att förhålla sig kritisk till eget skapande samt kunna 
reflektera över både egna och andras produkter.29 

                                                      
28 Lindström L. (2003), Lindström L. & Lindberg V. (2005)  

29 www.skolverket .se/ För kursen FOG1204 – Formgivning B, beskrivs två av målen som eleverna 

ska ha uppnått efter avslutat kurs: 1)kunna marknadsföra och presentera sin produkt i olika 
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Eleverna delades in i slumpvisa konstellationer om 4-5 personer i varje grupp där var och en 
skulle redovisa sitt arbete för de andra i gruppen. 
 
Efter redovisningen började tränade de i kamratrespons. Övningen är en omarbetad variant ur 
Bo Tonnquists bok om projektledning30.  
 

1. Ge gruppen flera tomma papperskort och pennor. 
2. Alla skriver tre kort med positiv feedback och ett med konstruktiv kritik till var och en i 

gruppen. Avsändare och mottagare ska anges. 
3. När alla är klara börjar rundan 

Fokusera på en i tagen. Alla läser sina kort för och om personen 
 
Resultatet blev varierat men bra, vi var tre lärare vid tillfället som gick runt och sökte lyssna på 
elevernas presentationer, det var inte tyst i någon grupp, men däremot mer livliga samtal i vissa 
av grupperna. Jag sökte uppmana alla jag talade med att spara sina anteckningar och framförallt 
ta vara på sina kamraters respons och sen beskriva för mig vad responsen inneburit. 
 
De inkomna svaren visade att de flesta elever inte hade vana att formulera sig inför varandra 
eller att ge kamratrespons, det utläser jag bland annat av svaret – de andra sa ju ingenting om 
mina grejer (flera gav liknande svar när jag frågade direkt efter redovisningen). Svaren gjorde 
klart att mycket arbete kvarstod i att finna metoder för att söka ge eleverna möjlighet i att ta stöd 
av varandra och för att få syn på sina egna kvaliteter. 
 
Nästa enkät gällde förslag på innehåll i kursmomenet 
 Att skapa en egen presentationsportfolio (se bilaga 1). 
 
Den ska berätta om dig, dina färdigheter och din utvecklingspotential. 
Samla material, välj ut material, reflektera över materialet och motivera det. 
/…/ 
Den ska utformas på ett sätt att du kan utveckla den över de närmaste åren, dvs ge möjlighet att 
byta ut och lägga till innehåll. Ett CV växer alltid!31 
 
Den första fråga gällde att få reda på om eleverna ansåg sig betjänta av att konstruera en 
portfolio att använda till ansökningar för högre konstnärliga utbildningar: den besvarades av 27 
stycken varav 16 svarade ja, 7 var osäkra och 4 svarade nej. 
 
Den sista frågan öppnade olika förslag på att framställa presentationsmaterial av och för sig 
själv. De som i det första svaret svarat ja, svarade i princip att en presentationsportfolio med 
egna alster ifrån skolan är en bra uppgift. En del intressanta funderingar angående utformningen 
av uppgiften kom upp, här tänker jag närmast på resonemanget i ett av svaren som löd 
                                                                                                                                                            
sammanhang 2)  kunna förhålla sig kritisk till sitt eget skapande samt kunna reflektera över både 

egna och andras produkter. 

30 Tonnqvist (2004), s 207 

31 Ur inledningen på enkäten, se bilaga 1 
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Bra moment är kanske att öva sig på hur man ska presentera sitt bildskapande och sina bilder. 
Tänkte på text, ska man skriva om sitt bildskapande på det stora hela/allmänt eller presentera 
varje bild man har med i portfolion?  

Jag vet inte, men detta kan kanske vara givande.32 

 
Vad kan utläsas av svaren? 
Om jag söker utläsa om eleverna anser det vara en värdefull uppgift att göra en 
presentationsportfolio med alster för att söka högre konstnärliga utbildningar, så kan ju en 
läsning vara att hälften tycker det. En annan läsning kan vara att endast fyra stycken inte tycker 
det, eftersom de osäkra ändå går en estetisk utbildning och uppvisar goda studieresultat. Svaren 
visade också att eleverna gärna fördjupar sig i en uppgift och att många, men inte alla kan tänka 
sig att låta portfolion både innehålla helt nytt material, gammalt material och sådant som är gjort 
i andra kurser eller hemma. 

Resultatet av förundersökningen 

De kursansvariga lärarna som har följt eleverna under mer än två år menade att kamratrespons- 
övningen som gällde bedömning/process var lyckad. Den gav tillfälle till eleverna att samla 
ihop sitt material mitt i ett kursmoment och dela med sig till andra av sina delresultat och 
funderingar. En viktig faktor som lärarna påpekade var den att eleverna inte fick välja sin grupp. 
 
Den andra enkäten (se bilaga 1) kan man dra mer säkra slutsatser ifrån. De frågorna var mer 
riktade och konkreta. Jag tror också att det var lätt för eleverna att engagera sig i att svara 
eftersom det också var ett sätt för eleverna att kunna vara med och påverka nästa kursmoments 
utformning. Själva enkäternas utformande och att eleverna har tänkt och i några fall formulerat 
vad de skulle vilja göra har också väckt en förväntan. Efter enkäten frågade eleverna 
förväntansfullt när de skulle få börja med presentationsportfolion. Det var det absolut bästa och 
mest oväntade resultatet av den enkäten!  

Teori 

Ur ett utbildningssociologiskt perspektiv menar Pierre Bourdieu (Frankrike f 1930) att 
samhällets eliter utnyttjar utbildningssystemet för att befästa sin egen ställning, men menar 
också att individen genom samma system kan förändras med vilja och aktivt handlande och 
därmed vara ett jämlikhetsskapande redskap33. Just att utbildningssystemet kan vara 
jämlikhetsskapande låter hoppingivande. Inledningsvis nämnde jag hur socialt snedrekryterad 
och ojämlikt det är på de på de Stockholmska konsthögskolorna, vilket leder mig till att pröva 
om Bourdieus teorier är applicerbara på den del av den svenska konstutbildningen som den här 

                                                      
32 Se bilaga 2 

33 Broady D. (2008) 
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undersökningen belyser. Det speglas i frågor om hur högre konstnärlig utbildning organiseras, 
hur studentsammansättningen ser ut där och hur rekrytringsförfarandet går till.  
 
Bourdieu intresserar sig i sina sociologiska undersökningar mer för att avtäcka det som 
dominerar än det som domineras. För honom är utbildningssociologin fundamental, han menar 
att man inte kan förstå maktens fält, som exempelvis ekonomins, kulturens, vetenskapens fält, 
utan att studera hur de människor formats som träder in och besätter positioner på dessa fält. I 
min undersökning får maktens fält representeras av prefekterna på konsthögskolorna. 
En grund i Bourdieus i utbildningssociologi är just att söka förklara varför olika samhällsklasser 
och fraktioner klarar sig olika väl och där han använder kapitalbegreppet som 
förklaringsmodell.34  
 

Begreppsförklaringar 

Det som Bourdieu menar med Kapital i olika avseenden kan läsas mot betydelsen av tillgångar, 
både materiella och symboliska, exempelvis ekonomiskt kapital, utbildningskapital (betyg), 
socialt kapital (släkt- och vänskapsband) och det frekvent använda kulturella kapitalet. Det 
kulturella kapitalet är formulerat av Bourdieu som, dispositioner, förmågor, handlings- och 
orienteringsmöjligheter inom finkulturen. Han har beskrivit att han infört begreppet kulturellt 
kapital som en nödvändig hypotes för att söka förklara varför barn ur olika samhällsklasser och 
klassfraktioner lyckas olika väl i skolan. Det pekar på hur nära samband som finns i hans 
undersökningar av skolan och av kulturen och det är något som även den här undersökningen tar 
fasta på. 35 
 
Bourdieus kulturbegrepp skiljer sig från det i Sverige mer frekvent använda antropologiska 
begreppet vilket i bred mening benämns en samhällelig livsform vi gemensamt skapar och 
odlar. Bourdieus kulturbegrepp syftar på vad vi i Sverige mer allmänt benämner finkultur, som i 
Frankrike främjas av elitskolor. Kultur så som Bourdieu använder ordet har alltid med den 
dominerande kulturen att göra. Finkulturen kan i den läsningen likställas med disposition till 
vad Kant beskriver som skön konst i motsatts till vad som kan beskrivas som populärkultur, 
masskultur eller folkkultur (av Kant kallad barbarisk). Bourdieu har studerat kulturell 
kompetens genom vad han kallar estetisk disposition och där uppfattningen av smakupplevelsen 
har varit central. Han har i de undersökningarna även kommit att använda sig av benämningar 
som artistisk kompetens där han menar förmågan att tillgodogöra sig konstnärliga skapelser 
genom exempelvis konsert- galleri- eller museibesök.36 
 
Fält menar Bourdieu är ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner 
strider om något som är gemensamt för dem. Han skiljer mellan produktionsfält av specialister 
och konsumtionsfält. För att applicera det på utbildning utgör produktionsfältet olika 
makthavande politiker, forskare, utbildningsanordnare och konsumtionsfältet lärare, föräldrar, 

                                                      
34 Broady D. (1998) sid 10, Broady D. (1984) sid ii 

35 ibid 

36 Bourdieu P. (1980) sid 234-244 
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elever, studenter. Delar av min undersökning fokuserar på konstfältet men avgränsat till den del 
av konstfältet som rör konstutbildning. 
 
Habitus använder Bourdieu som ett begrepp för förkroppsligat kapital, ett system av mänskliga 
dispositioner, eller med andra ord vanor som gör att vi kan handla, tänka och orientera oss i den 
sociala världen. Habitus är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig 
och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen – vilka kan förändras med vilja och 
aktivt handlande.  
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att det som lockar mig i Bourdieus teori är just möjligheten att 
förändra sitt habitus och speciellt ur perspektivet att detta kan göras inom utbildningssystemet. 
Men för kunna förändra sitt habitus inom en kultur så behöver vi förstå den dominerande 
kulturen menar han. Den här undersökningen gör det som i Bourdieus anda handlar om att 
avtäcka, den ger en bild av en del av konstfältet, just den del som rör de konstnärliga 
utbildningarna och i frågor om vad som krävs av rekryterna. 37 
 I de konstnärliga utbildningarna kan vi se och i viss mån avtäcka den dominerande kulturen på 
konstfältet. 
 
 
 

Metod 

Nedan beskrivs empirin som är öppen för olika tolkningar. Empirin består av rapportering ur ett 
skolutvecklingsprojekt om presentationsportfolio, intervjuer med olika aktörer inom konstfältet 
och tidigare forskning. Jag har förförståelse av konstfältet genom mitt yrke som konstnär, och 
söker genom undersökningen förståelse strukturen på utbildningarna för bild- och formyrken. 
Intervjuer görs med de ansvariga för utbildningarna på två konsthögskolor i Stockholm och med 
avgångselever på bild och formgymnasium för att få fakta och förstå vilka värderingar som 
råder på området. 
 
För att förstå i vilken kontext undersökningen genomförs se avsnittet om viktiga fältvillkor och 
avsnittet om utbildningarnas inriktning på fältet, vilka utgör en slagskartläggning. De två 
avsnitten är begränsade till en del av konstfältet som här får belysa helheten. 
En del av undersökningen utgörs av rapporten ifrån ett utvecklingsprojekt där eleverna fått i 
uppgift att konstruera en presentationsportfolio med syftet att vara ett verktyg efter 
gymnasieskolan. 
Jag argumenterar för rimliga tolkningar i analys- och diskussion i slutet av undersökningen.  
 

                                                      
37 Bourdieu P. (1980), Bourdieu P. (1995), Broady D. & Palme M. (1984), Broady D. (1991), 

Broady D. (1998), Broady D. (2008) 
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Kvalitativa intervjuer 

Huvuddelen av undersökningen utgörs av kvalitativa intervjuer med aktörer på bild- och 
formområdets utbildningar. Kvalitativa intervjuer som skett i form av dialog redovisas i 
citatform öppna för olika tolkningar och argument. Genom citat ur intervjuerna ges möjlighet 
till intersubjektiv förståelse och hermeneutiska tolkningar.38  
Det hermeneutiska innebär att man kan tolka olika innebörder hos sina studieobjekt vilket 
studeras som texter, språk eller handlingar. Den rimliga tolkningen är den eftersträvansvärda 
kunskapsformen i undersökningen. I tolknings- och förståelseprocessen kommer vi hela tiden 
pendla mellan del och helhet, där delen får belysa helheten och vice versa. Hermeneutiken kan 
illustreras av en spiralform39 där förståelsen är utgångspunkten vilken kan stiga över tid mot ny 
förförståelse, genom olika förklaringar och tolkningar. 40  
Pålitligheten i materialet får anses utgöra av att flera av respondenterna utifrån sina positioner är 
utbildningsansvariga myndighetspersoner och hela intervjumaterialet är verifierbart. Enkäten (se 
bilaga 1) och intervjuerna har samvetsgrant återgivits i de delar som jag ansett relevanta för 
undersökningen. Alla intervjuer är inspelade och noggrant transkriberade. Intervjumaterialet i 
dess fullständiga utformning finns tillgängligt. I undersökningen återges de i utdrag av relevanta 
citat.  
 

Respondenter 

Respondenter med kunskap om utbildningssystemet och konstfältet utgör undersökningen de 
ansvariga för utbildningar på konstnärliga högskolor. De får här representera de maktpositioner 
vilka avgör och kan förklara vilka kriterier som bestämmer studentunderlaget till högskolorna. 
De har också i egenskap av myndighetsutövare den position i utbildningssystemet som kan 
svara på hur strukturen runt utbildningen av omvärldens syn på estetisk utbildning, 
ansökningstryck, politisk agenda, och massmedial uppmärksamhet. De har också ansvaret att 
tolka sitt uppdrag gentemot det paradigmskifte som påbörjades i och med Bolognaprocessen41, 
där hela högskolesystemet anpassas till en grundnivå på 3 år (kandidat) och avancerad nivå på 
2år (master). Tidigare ansökte studenterna till 5 år följd (magister). Det här påverkar den 
konstnärliga utbildningen mer än den renodlat akademiskt vetenskapliga. De är därför viktiga 
respondenter både vad gäller omvärldsförståelsen av estetik-, konst och konstnärliga 
utbildningars inriktning.  Vad gäller den tredje delen av undersökningen gällande portfolio som 
metodiskt verktyg så är respondenterna elever ur en klass på estetiskt gymnasieprogram med 
bild- och forminriktning i Stockholms innerstad.  
 

                                                      
38 Ödman P-J. (2004) sid 71-91; Kvale S. (1997) 

39 Radnitzkys spiral 1970, Ödman P-J. (2004) sid 78 

40 Gustavsson B. (2004) sid 9-15, Ödman P-J. (2004) sid 71-91 

41 Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 46 europeiska länder. Processen 
startade 1999.I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för 
högre utbildning till 2010. Deklarationen innehåller tre övergripande mål: att främja rörlighet, 

anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent . 
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Fältvillkor 

Utdrag återges ur nyligen publicerade undersökningar om konstnärers inkomster, baserat på 
statistik av SCB som visar att just bildkonstnärer och konsthantverkare har sämst inkomster42. 
Här återges också utdrag ur några relevanta artiklar ur dagspress med koppling till ämnet. I en 
rapport om konst och makt har matnyttigt material hämtats, författaren Ann Furumark återger 
resultatet av djupintervjuer med ledande personer i konstvärlden om vad som ger status och 
makt i relation till kön klass och etnicitet (se sid 9-11). 43 För bredare förståelse av den kontext 
som elever med konstnärligt intresse på bild- och formutbildningen möter, ställs frågor till 
ansvariga för olika konstutbildningar. Frågor om studentsammansättningar och omvärldens syn 
på de konstnärliga utbildningarna har gjorts i kvalitativa intervjuer med rektor för Kungliga 
konsthögskolan i Stockholm, samt prefekterna på Konstfack för Grafisk design & illustration, 
Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Textil, Konst och Bildlärarutbildningen (se bilaga 5).  
 
I intervjuerna ställs också frågor om hur utbildningsanordnarna uppfattar omvärldens syn på 
konsten. Frågorna har ställts öppet vilket lett till olika resonemang i intervjuerna, där relevanta 
delar återges i resultatdelen. 
 

Utbildningsinriktningar på fältet 

I enkätundersökningen (se bilaga 1) som genomfördes i okt 2008 bland elever i avgångsklass på 
gymnasiet med bild- och forminriktning framkom att de flesta vill söka förberedande utbildning 
för att senare söka till högre konstnärlig utbildning och därför har jag ansett att det är relevant 
att i undersökningen redogöra för hur ett urval av dessa olika inriktningar ser ut.  
Först återges hur några förberedande utbildningar formulerar sin inriktning. Efter det återges hur 
Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm beskriver sina utbildningar (se sid 11-12). 
 
För att ge en bredare förståelse och höra hur sammanhanget formuleras ur ett inifrånperspektiv 
intervjuar jag utbildningsanordnare. Kvalitativa intervjuer har genomförts med rektor för 
Kungliga konsthögskolan i Stockholm, samt prefekterna på Konstfack för Grafisk design & 
illustration, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Textil, Konst och Bildlärarutbildningen.  
I resultatdelen redovisas relevanta svar på vad som bedöms som viktigast av förkunskaper vid 
rekrytering till dessa utbildningar (se bilaga 5).  
 

Portfolio som verktyg 

För att undersöka ett konkret verktyg har jag utfört ett utvecklingsprojekt om 
presentationsportfolio i en gymnasieklass med bild- och forminriktning i Stockholm. Först 
genomfördes en förundersökning bestående av en enkät till eleverna om portfolions relevans 
och förslag på innehåll samt om elevernas tankar om sina framtida val. Den gjordes 
höstterminen 2008. Under vårterminen 2009 genomfördes kursmomentet och en bild av 
resultatet utgörs dels av egna reflektioner och dels av citat ur en djupintervju med ett par av 
eleverna. Som en del av elevernas redovisning skulle en skriftlig reflektion lämnas in. Citat ur 
                                                      
42 Konstnärsnämnden och statistiska centralbyrån (2009) 

43 Furumark A. (2004) 
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sammanställningen av deras reflektioner ger en trovärdig bild av hur flertalet elever uppfattat 
kursmomentet vilket redovisas i resultatdelen. 
 

Forskningsetik 

Enligt riktlinjer för forskningsetiska principer har elever och övriga intervjuade haft god 
kännedom om orsak och sammanhang om frågeställningarna inför intervjutillfället. Elever och 
övriga intervjuade är anonyma i rapporten, eftersom det inte är i egenskap av enskilda individer 
de är intressanta för rapporten utan som aktörer i det sammanhang de representerar. Samtliga 
elever i den skolklass som undersökningen har gjorts i är myndiga och har själva givit sitt 
samtycke. I de fall de intervjuade i egenskap av urskiljbara myndighetspersoner har velat läsa 
rapporten innan publikation har de fått göra så, inget har då publicerats utan deras 
godkännande.44 
 
 

Resultat 

För att ge en mer bred förståelse intervjuar jag utbildningsanordnarna om hur de rekryterar och 
om vad de anser om utbildningssystemet. Nedan citeras relevanta svar (se bilaga 5) som berör 
rekrytering. I denna del redovisas resultat av intervjuerna med utbildningsanordnarna utifrån ett 
antal teman som framträtt ur analysen. 
 
Här nedan följer utdrag ur intervjuerna som gjorts med rektor för Kungliga konsthögskolan i 
Stockholm, samt prefekterna på Konstfack för Grafisk design & illustration, 
Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Textil, Konst och Bildlärarutbildningen.  
Frågorna finns i bilaga 5 och de sändes till samtliga intervjuade i god tid före intervjutillfället.  
De teman som framträtt har nedan delats in i A, B och C: 
 
A – Vad värderas vid rekrytering till högre bild- och formutbildningar 
B – Vilka söker sig till bild- och formutbildningar 
C – Omvärldens syn på bild- och formutbildningar 
 
 
KKH avser hädanefter svar av rektor för Kungliga konsthögskolan, Stockholm 
K-K avser svar av prefekten för Konstinstitutionen på Konstfack 
K-D avser svar av prefekten för de tre designinriktade institutionerna på Konstfack: Textil, 
Grafisk design & illustration och Inredningsarkitektur. 
K-B avser svar av prefekten för Bildpedagogikinstitutionen 
 

                                                      
44 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer www.codex.vr.se 
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A- Vad värderas vid rekrytering till högre bild- och 
formutbildning?  
 
Här nedan finns svar av samtliga respondenter representerade, eftersom de lägger lite olika 
tonvikt vid vad som värderas för inträde till den utbildning de representerar. 
 

KKH – Nu har vi precis förändrat vår antagningsprocess/…/Vi har precis börjat med 
portfolio, en A3 portfolio som de skickar in helt enkelt…  

Nu har vi inte intervjuer men det är något som jag på sikt skulle vilja genomföra, men det har 
inte gått till det här året /…/det är ju viktigt att det inte handlar om social kompetens utan att 
intervjuerna är ju ett medel att få fram bakgrunden till verken och den sökandes motivation 
och önskemål vad gäller utbildningen. 

/…/där försöker vi nu föra en kritisk diskussion vad gäller kvalitetsbegreppet, vad innebär 
det? Vem är det som definierar det? Utifrån vilken kontext o s v… vi försöker att göra väldigt 
tydliga riktlinjer för de sökande, och det är ett längre arbete men vi ska också försöka att ange 
kriterier, över vad det är vi tittar på 

K-K  Vi har ju ett rätt stort söktryck, vilket gör att vi inte är så himla aktiva i att gå ut. I 
januari har vi en öppen dag, där alla får komma som är intresserade av att söka hit och hit för 
att få information/…/ Det vi bedömer som viktigast är arbetsproverna i huvudsak. Konstnärlig 
kvalitet i första hand och det är ett begrepp som alla älskar att använda och ingen vill tala om 
vad de menar. Så därför har vi försökt att göra det och använda det, vi har skapat ett 
dokument där vi har sökt att ringa in vad vi menar med det. /…/ Intervjuerna är inte viktigast 
utan sen går man tillbaks till arbetsproverna… Intervjuerna kan ge svar på viktiga frågor, 
som just medvetenhet – vad håller jag på med? Vad vill jag uppnå? Vilka är mina referenser? 
Ja, alla där man försöker få syn på bevekelsegrunder och motivation och sånt. 

K-D  Det måste finnas en ifrågasättande attityd, man ska inte bara ta för givet rådande filosofi 
och ideologi och så, utan man ska alltid ska ställa frågor, och visa på ett sökande … Vi har ju 
antagningsnämnden som är 2 professorer, 2 lektorer, och två utomstående, den ena konstnär, 
den andra yrkesutövare och 2 studentrepresentanter/…/ det är mer än 5 000 arbetsprover… 

K-B  Vi har ju både betygen och arbetsproverna, och sen gör vi en samlad bedömning och det 
läggs ihop. Arbetsproverna, där får man poängsatser som sen läggs ihop med betygen, vi gör 
inga intervjuer. 

 

Här framträder att samtliga kräver arbetsprover och enbart bildpedagogutbildningen 
väger in betygen. Av ovanstående svar kan man också utläsa att det som värderas är, 
ett i Bourdieus mening, artistisk kompetens för att kunna förstå vilken typ av 
arbetsprover som krävs för att komma in. Den artistiska kompetensen behövs för att 
kunna förstå koderna. Det märks i svaren kring att arbetsprover och intervjuer ska ge 
svar på medvetenhet, vilka konstnärliga referenser man har, att man har en 
ifrågasättande attityd samt kunna ge bakgrund till verken. Den sökandes motiv och 
vilja till utveckling är något som värderas högt och som bör framgå av ansökningarna. 

 22



Det framträder också av svaren att det är svårt att bestämma vad som är konstnärlig 
kvalitet men att det är just den konstnärliga kvaliteten som värderas högst. Här kan 
man förstå att det är just det kulturella kapitalet med stor tonvikt på artistisk 
kompetens som värderas vid ansökan till högre konstnärliga studier. 

 
B- vilka söker sig till högre bild- och formutbildingar? 
 
Här är svar ifrån samtliga respondenter representerade, då de belyser olika delar 
av studentunderlaget genom siffror och kommentarer. 
 

KKH  Vad gäller kön så är en majoritet kvinnor /…/ Vad gäller socioekonomiskt och kulturellt 
så är det lite knepigare för där är vi hänvisade till högskoleverkets statistik… 24 % av 
riksgenomsnittet med arbetarbakgrund söker sig till högskoleutbildning varav endast 12% 
söker sig till konstnärliga utbildningar och kkh låg år 2003-2004 på 14%...med tanke på att vi 
står i ett paradigmskifte så är det lite svårt att säga socioekonomiskt, men man kan säga lite 
generellt att vi har studenter vars föräldrar har en kulturell bakgrund… 

K-K ... på Kandidat har vi 27 kvinnor och 14 män, snittålder på 27, och på Master 13 kvinnor 
och 8 män, kvinnligt överskott över lag alltså…det är väldigt medelklassigt, kanske lutande åt 
övre medelklass.. 

 K-D  Det är 90% kvinnor på Textil, på Grafisk design & illustration är det jämn 
könsfördelning, men på Inredningsarkitektur är har det ökat enormt med kvinnliga sökanden 
de senaste åren /…/ Men om man tittar på socioekonomisk bakgrund så är det klart och tydligt 
att det är medelklass…och när man tittar på deras familjebakgrund och släkt så är det alltid 
någon som är kulturarbetare, och någon som har gått på Konstfack. 

K-B …apropå att sätta saker i sin samvärld så är ju skolan bara en spegel av de 
föreställningar som konstrueras så är ju Bild ett kvinnligt, ett feminiserat ämne. Och som 
skiljer sig i betyg allra mest i hela grundskolan, tjejer har då toppbetyg och inte killarna. /…/ 
det är vi och Textil som har flest kvinnor kan man se i statistiken 

 

Av svaren framträder bilden av snedfördelningen på konstfältet. Det framgår också av 
svaren att det finns en stor medvetenhet kring detta faktum. Här blir tydligt vilken 
samhällsklass som är överrepresenterad. Det är en klass med starkt utbildningskapital 
och kulturellt kapital, för att luta sig mot Bourdieus teorier. En intressant kommentar 
av en respondent är att Bild är ett feminiserat ämne och det är en klar tonvikt på 
kvinnor på samtliga utbildningar. Det råder en samstämmighet i svaren vad gäller en 
studentsammansättning av en socioekonomisk medelklass med kulturell bakgrund.  

 
C- Omvärldens syn på högre bild- och formutbildningar? 
 
Här ger respondenterna lite olika bilder av synen på bild- och formutbildningar. 

 
KKH -… jag tycker att det är viktigt att en utbildning inte så att säga anpassar sig efter de 
rådande förhållandena i så motto att man bara reproducerar. Utan att man också kan ange ett 
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alternativ, att man kan vara en kritisk instans/…/ Och sen också ha en större anknytning till 
det övriga samhället att det inte är en skola som är isolerad på den här kultur-ön utan också 
vänder sig till övriga samhället… 

KKH- …men om man nu pratar om att konstnären ska vara entreprenör, ska vara bra för 
näringslivet och marknadsföra Sverige som nation o s v samtidigt kan man säga att samhället 
börjar närma sig konsten och vill nyttja konstens förtjänster.  Samtidigt som när konsten 
börjar närma sig samhället och går in i samhället som åtminstone ett verk ifrån konstfack 
nyligen gjorde, då blir det väldigt provocerande…att gå in i hela verkligheten s a s och agera 
där. Där ett ett stort tabu, förutom att det då kommer upp en sån här diskussion om 
skattemedel att – här leker man med skattemedel. Och då kommer ju igen det här med 
konstens onytta respektive nyttighet fram för att referera till Kant.  

K-K Ja just nu har den varit Hatisk!( Skratt) Ja, man ser den med viss skepsis, det är nog rätt 
allmänt och den här (massmediala) stormen som vi har upplevt här nu, är nog en effekt av den 
här skepsisen och att de som verkligen tycker illa om konst får ett utrymme också… Det här 
pekar ju på någonting, den här svårtillgängligheten i konsten som jag kan se som ett problem 
då liksom att konsten ofta är så himla hemlig… I den allmänna bilden så är nog konstnärer 
ganska mycket knäppskallar. 

K-D Om vi pratar om progressionen…för att följa progressionen … om jag ritar på det tabell 
då går hela kurvan upp så diagonalt eller hur, men den konstnärliga progressionen ser inte ut 
så, efter varje kurs sker olika progressioner, efter att ha gått igenom en så måste cirkeln slutas 
för att man ska förstå vad det egentligen handlar om... i akademiska studier kan man se så 
(diagonalt) men inte i våra. Det är mer som en cirkel och i varje kurs finns olika toppar och 
sen i slutänden, då uppstår Aha! Nu förstår jag vad det handlade om. 

K-B …först var på förslag att det estetiska programmet skulle bort, nu ska det vara kvar…det 
är en syn på det estiska och konst, det blir så exklusivt, man satsar bara på dem som har 
förmågan. Man tar bort estetisk verksamhet som just handlar om, tycker jag, att möjligheten 
för de som inte har det kulturella kapitalet med sig hemifrån,  ändå har möjlighet att förstå 
vad det kan vara. 

 
Det här temat är brett och därför år också svaren spretiga och intressanta, men också belysande 
av hur fältvillkoren ser ut. Här framtonar att utbildningsanordnarna anser att det finns en skepsis 
ifrån det omgivande samhället mot konstfältet som ett isolerat fenomen som inte angår alla. Ett 
belysande svar är just det om att estetisk verksamhet ska tas bort som obligatoriskt ämne på 
gymnasieskolan. I betydelsen av att tar man bort det ämnet, så tar man också bort möjligheten 
för skolan att vara utjämnande för de som inte har kulturellt kapital med sig hemifrån.  
  

Sammanfattning  

Resultatet av frågorna som gällde studentsammansättningen visar tydligt på en social 
snedrekrytering och att en högutbildad medelklass dominerar konstfältet. 
Utbildningsanordnarna visar sig vara väl medvetna om den socioekonomiska och könsmässiga 
snedfördelningen. Samtliga utbildningar har i sin arbetsbeskrivning att söka bredda 
rekryteringen vilket sker i olika omfattning genom informationsspridning och projekt ute i 
grund-, gymnasieskolor och förberedande skolor. Det är svårt att söka sig in på konstfältet utan 
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habitus av artistisk kompetens vilket förkroppsligas genom ett starkt kulturellt kapital. Med 
artistisk kompetens menas här; förmågan att tillgodogöra sig konstnärliga skapelser, vilket är 
helt nödvändigt för att kunna förstå sina egna skapelser i förhållande till dess. Något mer som 
värderas högt vid rekrytering till de konstnärliga utbildningarna beskrivs som konstnärlig 
kvalitet. Utbildningsanordnarna säger att det är svårt att veta vad det är och att det därför är 
värdefullt att utarbeta kriterier för att kunna förmedla vad som efterfrågas. Av de svaren läser 
jag in att om studenten i ansökan genom sina arbetsprover och i vissa fall i intervjuerna kan 
materialisera sitt habitus av artistisk kompetens så värderas man högt. Av svaren som gäller 
omvärldens syn på de konstnärliga utbildningarna menar anordnarna att det finns en skeptisk 
syn konsten genom massmedia och att det kan bero på uppfattningen att konsten sker isolerat 
från samhället.  
 

Portfolio som verktyg  
I den här delen rapporteras från ett utvecklingsprojekt om presentationsportfolio för 
gymnasieelever från idéstadiet vårterminen 2008 till slutförandet vårterminen 2009. 
Portfolioprojektet har genomförts som exempel på en modell över hur man kan arbeta med att 
bredda rekryteringen till bild- och formområdet och därmed motverka den sociala 
snedrekryteringen. Presentationsportfolion i det här exemplet utformades för att förbereda 
eleven för ansökningsförfarandet till högre konstnärlig utbildning. 
 

I en avgångsklass på gymnasiet med bild- och forminriktning efterfrågades om de tänkte söka 
bild- och formutbildning i framtiden (se bilaga 1).  

 
En fråga löd: Tänker du söka till någon form av utbildning där du vet att du kommer att 
behöva visa arbetsprover? I så fall vilken/vilka? 

 
Den besvarades av 27 stycken varav 16 svarade ja, 7 var osäkra och 4 svarade nej. Här 
kan utläsas att endast 4 var osäkra på om de skulle fortsätta studera något inom bild- 
och form. 
Av de 16 som svarat ja framkom att de flesta planerade att först gå i en ettårig 
förberedande skola för att senare söka in till högre konstnärliga utbildningar. De andra 
som svarat att de var osäkra skrev att de nog skulle söka in någonstans i framtiden men 
att de idag inte riktigt visste vad som krävdes i fråga om arbetsprover. 

Är idén relevant? 

Projektet om portfolio har genomförts på Stockholms mest välberyktade bild- och formprogram. 
De elever som söker dit har höga intagningspoäng och är vad man kan kalla väl fungerande. 
Resultatet av en elevenkät visade att presentationsportfolio var ett välkommet moment för 
avgångsklassen ( sid 15-16). En övervägande del av eleverna visade sig ha planer på att i en 
nära framtid söka en skola där de behöver visa arbetsprover.  
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I bilaga 2, finns den responsövning som genomfördes 9 februari 200945 
I bilaga 3, finns upplägget över hela kursmomentet 
I bilaga 4, finns upplägget över den delredovisning (och responsövning) som genomfördes 9 
mars 2009. 
Bilaga 6 Frågor till elever efter avslutat kursmoment, samt intervjufrågor till tre elever maj 2009 

 

Eleverna fick varsin A3 mapp  

 

Under sex veckor fördelat på två och en halvtimmes lektionstid i veckan genomfördes 
kursmomentet. Det var god aktivitet vid samtliga lektionstillfällen, och de flesta elever fick 
individuell handledning. Det mesta i den individuella handledningen kom att handla om 
konkreta praktiska lösningar men även till stor del hur och varför man ska öva i att presentera 
sig. Momentet innehöll två responsövningar, den inledande övningen där eleverna tecknade tio 
krokiteckningar som de fick bedöma sinsemellan och den andra som var en delredovisning av 
portfolion. Båda skedde i form av kamratrespons. De uppmuntrades vid alla lektionstillfällen att 
ta stöd av varandra i urvalet, vilket formaliserades genom responsövningarna där även de som 
vanligtvis inte valde att arbeta i grupp fick ta emot och ge kamratrespons. Som ett resultat av 
responsövningarna tog flera elever tillfället i akt att med varandra om sina arbeten frågan –
vilken tycker du jag ska ta? Varför då? löd allt som oftast i lektionssalarna 

Slutredovisningen skedde i helklass och eleverna fick 4 minuter var på sig. 

fig 3 

 

 

Exempel ur elevernas skriftliga reflektion över responsövningarna och momentet: 

Genom att se andras arbeten kan jag lättare komma fram till hur jag vill utforma min egen 
portfolio. 

Jag tog till mig kritiken på bästa sätt och använde mig av den när jag färdigställde min mapp. 

Jag tycker att responsen jag fått har varit både bra och konstruktiv. Vid första tillfället när vi 
skissade av X (krokiövningen) fick man träna på att ge och ta respons vilket var bra så att 
man visste ungefär vad man skulle säga på delredovisningen. På del redovisning hade jag 

                                                      
45 Responsuppgiften är en omarbetad version av en övning jag fann i Bo Tonnqvists bok om 

projektledning. Tonnqvist B. (2004),sid 207 
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tänkt att mitt syfte skulle vara som ett låtsas arbetsprov med foto, digital och grafik inriktning, 
men det tyckte de andra framgick lite otydligt genom mina bilder, så jag ändrade syfte.  

Den här portfolioövningen tycker jag har varit väldigt kul att göra eftersom det verkligen har 
fått mig att fundera på vad jag vill fortsätta arbeta med och utveckla. Övningen har också 
givit mig kunskap om vad jag är bra/inte bra på, samt fått mig att inse vilka material jag 
tycker är kul att jobba med. 

 

Under betygsamtal efter kursmomentet ställde jag sex frågor till eleverna (se bilaga 6). Här 
svarade de flesta att de upptäckt något under arbetets gång vilket de kommer ha användning av i 
framtiden när de ska konstruera en presentationsportfolio. Det handlade ofta om hur svårt det 
var att ha överblick av hur lång tid det tar att välja ut material.  

Ur djupintervju med två elever 25 maj 2009 (samtalsfrågorna finns i bilaga nr 6). Eleverna 
benämns 1 och 2. Vid intervjutillfället är det är två och en halv vecka kvar till studenten och de 
båda påpekar att de är väldigt skoltrötta. 
 

1- jag tycker det är så viktigt att man efteråt får chans att ändra så att man verkligen lär sig 
någonting…att efteråt få veta att du misslyckades med det och det. Men då får man ingen 
chans att göra om det och förbättra…fast egentligen  så har man ju inte lärt sig…man har 
hört att man inte är så bra på det här och borde kanske förbättra det… 

…   jag menar så att man lär sig på ett annat sätt om man får göra det i praktiken än om man 
bara för att höra det. Och i det här nu med portfolion så har man ju fått chansen att, alltså det 
här var ju inte för att sätta dit oss utan det här var ju verkligen för att utveckla oss. Men det är 
ofta så att det känns med uppsatser och sånt att – Nej du kunde inte det här, så du kan inte det 
här, och sen får man ingen chans att göra om det eller göra bättre. Läraren säger att du ÄR 
dålig på det här och det är så det ÄR liksom, förstår du vad jag menar? 

… men här (med portfolion) har det verkligen känts som att det är för våran skull och att det 
är för framtiden liksom. 

2 – Ja,  precis. För det är ju ofta inte förrän man ska ha betygsamtal eller en redovisning som 
man tänker igenom på vad det är som man egentligen har gjort. I alla fall i skoluppgifterna 
för man är ganska stressad, sa man bara jobbar för att få klart någonting för att sen börja på 
nästa. ( 1- håller med)  

2-  Ja, ska man söka sig vidare till ett jobb eller så med en portfolio så är det jätteskönt att ha 
provat att få göra det. Om man ska göra det första gången då när det är på riktigt, då är det 
verkligen jobbigt om man inte har någon erfarenhet… 

 

Båda eleverna berättar att deras föräldrar stöttade dem i deras val att söka estetiskt program i 
gymnasiet. Ingen av dem har estetiska föräldrar men båda nämner sina mormödrar och någon 
moster som hantverksskickliga och estetiska. Elev 1 svarar med ett ja på frågan om hon tänker 
arbeta inom det estetiska fältet, hon beskriver det som självklart, även om hon ännu inte riktigt 
vet med vad, det vill hon ta reda på genom att gå en förberedande skola. Elev 1 har flera äldre 
halvsyskon med olika konstnärliga yrken och hennes föräldrar har stöttat henne. På frågan om 
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konstnärliga yrken är viktiga, svarar elev 1 med att förklara med att det känns som självklart i 
hennes vardag och att hon känner sig trygg i konsten och att den förgyller tillvaron. 

Elev 2 är mer tveksam om hon tänker söka estetisk utbildning eller arbeta med estetiskt yrke. 
Hon har beskrivit sina föräldrar som –helt oestetiska. Föräldrarna hade pushat på henne så att 
hon vågade ansöka till gymnasiet, hon är genomgående självkritisk och säger 
 

- ja.jag tycker att det är lättare med teoretiska ämnen att vara nöjd, för då får man bra betyg 
och så vet jag att jag har gjort något bra.  Men i bild då är det svårare tycker jag… 

– ja, typ så här, ja vad är bra? Ska bilden tala för sig själv? Ska det vara en bra idé? Och sen 
kan det vara så här att vara tekniskt duktig, det är det jag tycker är svårt. Att jag inte känner 
mig så duktig på att … liksom, men det är ju mitt eget fel att inte… 

 
De kursansvariga lärarna som reflekterat över att de inte hinner ge den respons till eleverna som 
de skulle vilja såg stor användning av metoden för de responsövningar som presenterats. De 
säger sig i en intervju vilja använda dem i fortsättningen. Även kursupplägget att eleverna 
konstruerar en presentationsportfolio säger de sig vilja använda i någon kurs, kanske inte just i 
kursen Formgivning B, men som ett avslutande inför studentexamen, där elev och lärare går 
igenom det eleven gestaltat under studietiden.  
 
När eleverna hade sin slututställning i skolans lokaler låg alla elevers presentationsportfolios 
framme. Mapparna  tilldrog sig stort intresse bland utställningsbesökarna eftersom de gav en 
god överblick av upphovsmännen då samtliga mappar innehöll en kort personlig presentation 
tillsammans med ett urval visuella gestaltningar.  

Sammanfattning  

Resultatet visar att portfolion en användbar modell. Av elevsvaren kan man utläsa att 
presentationsportfolion kan fungera som ett verktyg för att ge bättre förutsättningar att söka 
högre konstnärliga studier. Deras reflektion om kursmoment vittnar om att det givit värdefull tid 
för självvärdering och att det givit dem perspektiv på vad de kan tänka sig att göra i framtiden. 
Resultatet har visat att lärare och eleverna har angett olika motiv för varför det är värdefullt att 
göra presentationsportfolio. Lärarna har poängterat responsövningarna och eleverna att det givit 
dem tillfälle att reflektera över sin skoltid och framtid. I intervjuerna framträder också att den 
elev utan kulturellt kapital hemifrån, som säger att föräldrarna är helt oestetiska, är osäker på 
om hon ska söka sig till högre konstnärliga studier. Här kan utläsas att hon i viss mån erövrat 
artistisk kompetens genom att hon gått bild- och form gymnasium, men att hon är mycket 
osäker på just bedömningen, i att veta när hon gjort något bra. Av det går att utläsa att den 
eleven inte har habitus av artistisk kompetens nog för att söka högre utbildning. Den elev med 
starkt kulturellt kapital hemifrån, säger sig vara helt säker på att hon ska söka högre konstnärlig 
utbildning. 
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Analys  

Nedan söker jag analysera resultatet av min undersökning genom de teman jag presenterat i 
resultatdelen samt om det går att se portfolion som en modell för att motverka den sociala 
snedrekryteringen. 
 
Utbildningsanordnarna visar sig vara väl medvetna om den sociala snedrekryteringen till 
utbildningarna och de nämner olika insatser som görs för att nå potentiella rekryter tidigare i 
åldrarna och de menar att det är viktigt att inte bara reproducera de rådande förhållandena. Det 
korresponderar till det som Bourdieu menar med att man genom utbildningssystemet kan skaffa 
sig kulturellt kapital och därmed faktiskt vara utjämnande. Rektorn för Kgl konsthögskolan i 
Stockholm liksom prefekterna vid de olika institutionerna på Konstfack, säger att de arbetar 
med att utforma kriterier för vad krävs vid ansökningar vilket visar på att de är medvetna om 
hur svårt det är att ha förståelse för vad som värderas av ansökningsarbetsproverna. Två av 
anordnarna anser sig ha en uppgift i främjande av åtgärder som breddar rekryteringsunderlaget. 
 
I samtalen med utbildningsanordnarna och på frågan hur omvärldsförankrat de arbetar så är 
bildlärarutbildningen den som säger sig ha en självklar koppling till omvärlden i fråga om att 
studenterna gör sin praktik på olika skolor med tydlig målstyrning, de utbildas för att vara där 
de praktiserar under sin utbildning. De andra utbildningarna har inte den självklara kopplingen 
till att praktisera under utbildningstiden, men det är ändå något som rektor för Konsthögskolan i 
Stockholm skulle vilja införa i framtiden. På frågan om vad man skulle kunna önska vad gäller 
omvärlden nämner samma rektor att det vore önskvärt att konsten får finnas mer i samhället 
men han nämner att det också kan bli problematiskt när omvärlden vill se en (mer bestämd) 
nytta med konsten. Det uttalandet kopplar jag till att det önskvärda här vore att konstens får 
verka på egna villkor, som en kritisk instans och som ett alternativ i samhället, observera i 
samhället, inte utanför det. I intervjuerna med utbildningsanordnarna finns en delad mening om 
att konstutbildningar kan verka autonomt utan att tillhöra ett universitet vilket är fallet med både 
Konstfack och Kgl Konsthögskolan. En prefekt på Konstfack nämner att den allmänna bilden 
ibland verkar vara att konstnärer är ett gäng knäppskallar, vilket går att koppla till den 
massmediala hausse som uppstått under året med anledning av olika examensarbeten som av 
politiker avfärdats som ickekonst. 
 
Alla skolor ser arbetsprover som viktigast vid rekrytering och de flesta har också intervjuer. 
Men det framkom att det är svårt att förstå vilken typ av arbetsprover som avses eftersom det 
inte står något som kan ge stöd vid urvalet. Det som mest liknar ett stöd för urval är den skola 
uttrycker det ”man bör söka med det som intresserar en, det som är representativt för vad man 
gör”. När frågan ställs till prefekter och rektor på högskolorna så är de alla måna att poängtera 
att det är arbetsproverna som väger tyngst vid antagningen. Intervjuerna ska vara ett 
komplement till arbetsproverna för att ge ”bevekelsegrunder som motivation och sånt” som en 
prefekt uttrycker det. Det framkommer att anordnarna själva anser det svårt att definiera vad det 
är man tittar på vid ansökningarna, men alla poängterar det stora urvalsarbetet som görs vid 
antagningsprocessen. Det framgår att det är otydligt för den som söker vad som egentligen 
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krävs, och högskoleverket har krävt att man utarbetar noggrannare kriterier i det avseendet. Det 
är något som samtliga institutioner säger sig arbeta med, men i olika grad. 
För att se till hur Bourdieu skulle kunna uttrycka det så värderas estetisk disposition, och 
artistisk kompetens. Det anser jag uttrycks i att prefekter och rektor menar att de i intervjuer och 
arbetsprover vill se rekrytens motivation till varför hon/han söker en konstnärlig utbildning. De 
säger också att de vill höra vilka förebilder han/hon har när den sökandes referenser till olika 
rörelser inom konsten efterfrågas. Det menar jag verkligen kräver en stor artistisk kompetens, i 
betydelsen att den ansökande tillgodogjort sig en stor mängd konstnärliga skapelser, och skaffat 
sig ett personligt förhållningssätt till dessa. 
 
Samtliga anordnare av högre konstnärlig utbildning pekar på att det är ett problem i att 
studenterna har väldigt ojämna förkunskaper, och det ligger en rätt stor kritik i hur 
utbildningssystemen fungerar idag, där en del elever har tillgång till estetisk skolning tidigt i 
åldrarna och andra inte beroende av socioekonomiska faktorer. Rektorn för Kgl Konsthögskolan 
i Stockholm uttrycker det i att:  

 
i Sverige, för att komma in på en konstnärlig högskola så måste du nästan ha gått på en 
förberedande skola, och det är ju ett problem därför att då är det ett filter mellan oss och 
skolungdomar och det är inte sällan så är de här skolorna ju avgiftsbelagda och redan där 
har du ju en utsorterande faktor. Och det är ju inte alla heller som är berättigade för 
studiemedel och så, och inte sällan så förmedlas där en bild av vad som krävs av vad som 
krävs att komma in på en konsthögskola som inte korresponderar med vad som krävs idag 
på KKH ..” 

 
 Här kan man skönja att de som inte har kulturellt eller socioekonomiskt kapital inte heller söker 
sig till konstnärliga utbildningar och att de med detta kapital präglas inom skolsystemet på ett 
sätt som inte passar in i den högre konstutbildningen. Här läser jag in att det i det rådande 
skolsystemet sker en reproduktion av ett konservativt förhållningssätt till konsten som inte 
korresponderar med var den samtida konsten befinner sig. Det är i Bourdieus mening det 
finkulturella kapitalet som här reproduceras av en ekonomisk elit. 
 

Portfolio som modell för att bryta den sociala snedrektyteringen 

Det jag gör den här undersökningen är på sätt och vis att ta tillbaka presentationsmappen eller 
portfolion till ursprunget inom konst- och konsthantverksområdet, utvecklad av eller snarare 
färgad av bedömnings- och värderingsmetoden kallad portföljvärdering vilken används inom 
flera nivåer och stadier inom utbildningsväsendet.46  
 
Som ett resultat av kursmomentet att tillverka presentationsportfolio kom flera av eleverna in på 
olika utbildningar. Men det viktigaste resultatet visade sig egentligen vid betygsamtalen då det 
framkom en stor uppskattning av hela momentet och speciellt att de upptäckt något om sig 
själva och sina alster. Många av eleverna sade sig också ha fått tillfälle att ordentligt fundera 
över sina framtida yrkes- och studieval. I de reaktionerna kan man utläsa att just tiden av 
reflektionen av det egna arbetet var värdefull. Jag tänker då att det kräver ett rätt omfattande 
                                                      
46  Dysthe O. (2002) sid 189, Dysthe O. (2003) 
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kursupplägg för att kunna frigöra den tid det måste få ta att reflektera över sitt egna skapande. 
Det krävs tid för att nå den grad av perceptuell kunskap som det är meningen att 
portfoliomomentet ska ge, den att kunna se in i sig själv. Det vill säga att nå en viss grad av 
introspektion som krävs för att kunna värdera sig själv .47 För att få hjälp med att reflektera över 
produkterna av det egna skapandet så har det ju ingått responsövningar i projektet. Det givande 
för introspektionen är att få ta del av andra individers perception och att få det i form av text. Att 
få någon att formulera något man själv har svårt att sätta ord på har i projektet visat sig lyckat. 
Det visade sig i de skriftliga reaktionerna av vad responsövningarna inneburit, i uttalanden där 
eleven ändrat innehållet i portfolion efter att de tagit del av kamratresponsen. Det är rationellt 
om man ser till att processen lett till en utveckling inom individen och socialkonstruktivistisk 
och sociokulturellt i den mån att utvecklingen skett socialt i en interaktiv kommunikation med 
omvärlden i det att eleven både givit och tagit emot respons48.  
 
De två elever som djupintervjuades om portfoliomomentet poängterade starkt värdet av att rent 
praktiskt ha konstruerat en portfolio för att nu veta vad det innebär att få ha erfarenhet av att ha 
konstruerat en när en sådan efterfrågas av dem. Jag kan koppla det till Gadamer och handlingens 
hermeneutik, och till att det är just i handlingen du verkligen kan förstå. Det här kan också 
kopplas till att allt lärande är en aktiv process, vilket start betonas i de konstruktivistiska 
teorierna vilka fanns redan hos Sokrates, Platon och Aristoteles vilka nämner ”skapandet av 
kunskap”. Här vill jag citera professor Lars Lindström i vad som förenar. 

 

Inlärning, i ett konstruktivistiskt perspektiv, handlar inte om att samla kunskap på hög utan 
om att se samband och skapa länkar i ett vittförgrenat nätverk av begrepp och föreställningar, 
som tillsammans bildar individens konstruktion av verkligheten.49 

 
Jag stötte på en elev ifrån klassen häromdagen, hon hade i början av kursmomentet tveksam 
över om hon skulle söka till en konstskola direkt efter examen. Eftersom hon redan hade samlat 
sitt material för att i någon gång framtiden använda som arbetsprov så valde hon ändå i sista 
minuten att sända in dem på vinst eller förlust. Hon hade till sin egen förvåning blivit antagen 
till en förberedande konstskola och det till en attraktiv inriktning på första försöket!  
 
Vi hade ju i momentet just tränat på att sammanställa bild och textmaterialet i en A3 mapp, just 
en sådan mapp har det visat sig att konsthögskolan efter det infört till sitt nya 
ansökningsförfarande. Det är en god bekräftelse att det ligger helt rätt i tiden vad gäller 
uppgiftens format och innehåll.  
 
Jag har upptäckt att ett av de viktigaste inslag i portfolioprojektet har varit att just ta emot 
respons ifrån andra än föräldrarna och de vanliga lärarna. Det viktiga är just att byta ut de som 
vanligtvis ger dig ett omdöme på vad du gör, i den här klassen var det kamratresponsen som 
blev viktig. Jag anser nog också att det var bra att jag som kom utifrån gjorde 

                                                      
47  Hartman J. (1998) 

48  Säljö R. (2000) sid 65-68 
49  Lindström L, 1997 I Ellmin R, Ellmin B (2003) sid 39 
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portfoliomomentet, jag var inte en av de ordinarie lärarna som de hade haft i undervisning i flera 
år.  
 
Portfoliomomentet har inneburit självärdering och därmed har momentet synliggjort 
utvecklingsmöjligheter för individen i framtiden och just genom se sina nya möjligheter skulle 
portfoliomoment med därför kunna motverka snedrekryteringen på konstfältet. Jag menar att 
låta elever arbeta med självvärdering och därmed bli säkrare i sina omdömen kan få elever utan 
kulturellt kapital hemifrån att få självförtroende nog till att söka högre konstnärlig utbildning.  
På det viset kan utbildningssystemet förhoppningsvis vara utjämnande om man ska se till vad 
Bourdieu menade med det.  
 
Det som kunde vara intressant att forska vidare kring är de kriterier som utbildningsanordnarna 
arbetar med och som därför skulle ingå i avgångsklassernas presentationsportfolio. Genom att 
arbeta med dessa kriterier mer riktat i undervisningen skulle det i förlängningen kunna motverka 
snedrekryteringen på konstfältet genom att fler förhoppningsvis skulle få mer självförtroende 
och således kunna tänka tanken att söka konstnärlig utbildning. Jag föreställer mig att dessa 
kriterier bör ses över kontinuerligt och att så kunde ske i samarbete mellan gymnasieskolor och 
de högre konstnärliga utbildningarna. Om information blir mer tydlig i vad som krävs i 
ansökningsprocessen och vad som värderas, borde det också vara lättare för de förberedande 
utbildningarna och gymnasierna att ge förutsättningar att fånga upp elever som idag i bästa fall 
har en vag dröm om att söka konstärlig utbildning. 
 
 
 

Diskussion 

 
 
Bourdieu, visst kan vi applicera hans teorier! Min tolkning är att de fortfarande är högst 
aktuella. Även om det klassamhälle som fanns i mitten av förra seklets Frankrike inte är lika 
tydligt här i dagens Sverige, så kan vi ändå omsätta hans hypoteser och teorier på de 
konstnärliga utbildningarna i Stockholm idag. 
Det blir tydligt i hur en prefekt på Konstfack kommenterar den nya gymnasiereformen, när hon  
med sorg konstaterar att estetisk verksamhet som obligatoriskt ämne ska tas bort 
  

det är en syn på det estiska och konst, det blir så exklusivt, man satsar bara på dem som har 
förmågan. Man tar bort estetisk verksamhet som just handlar om, tycker jag, att möjligheten 
för de som inte har det kulturella kapitalet med sig hemifrån, ändå får möjlighet att förstå vad 
det kan vara. 

I undersökningen framtonar en bild av konstfältet där enbart de socialt och ekonomiskt 
privilegierade har tillträde delvis på grund av att det inte finns någon ekonomisk bärighet i 
yrkena. Jag syftar då på artiklarna där det framgår att konstnärer ligger i botten på 
inkomstskalan. I intervjuerna med ledande aktörer på konstfältet framtonar värdet av att ha 
formella och informella nätverk som en viktig faktor för framgång och att nätverken mest består 
av över- och medelklass. (sid 9-11) En tragiskt tolkning av orsaken till snedrekryteringen blir då 
att det är de kapitalstarka som har utrymme inom konstfältet på grunden av att det är de 
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ekonomiska krafterna som styr. Det ger delvis en bild av att de värden som Bourdieu undersökt 
i 1960-talets Frankrike gäller även 2000-talets Sverige. Ett samhälle indelat av olika 
samhällsklasser som vid en första läsning inte alls känns applicerbart på dagens Sverige, blir 
skrämmande aktuellt. Hans och hans kollegors undersökningar handlar i mycket om att avtäcka 
och förstå den dominerande (fin-)kulturen som bäst behärskas och förstås av den franska eliten 
och överklassen genom sitt kulturella kapital. Ett halvt sekel efter att de genomfört 
undersökningar om de sociala villkoren för konstupplevelser, visar de sig fortfarande vara 
aktuella i vårt land! En annan mer krass läsning kan vara att Bourdieus teorier är inaktuella och 
att det helt enkelt är de med stark ekonomisk ställning som har råd att gå konstnärlig utbildning 
och har råd att kokettera med den hög- och medelklass som befolkar fältet. 
 
Samtidigt som massmedia presenterar för läsarna att konstnärer hamnar längst ned på 
inkomstskalan möts vi av rubriker som: KONSTNÄRER MÅSTE BÖRJA JOBBA (uttalande av 
Stockholms kulturborgarråd)50 och KULTURSKAPARE SKA BLI ENTREPRENÖRER 
(uttalande av Sveriges kulturminister)51. Det är den massmediala bild vi möter idag. I 
pressmeddelandet av vår kulturminister i DN står att pengar öronmärks till spetsutbildningar i 
entreprenörskap och att ”vi kan se till att även de konstnärliga utbildningarna ger bra verktyg fö
kulturskapare att leva på sitt arbete”. Det uttalandet ger en bild av att entreprenörsutbildnin
med inriktning mot kompetens i ekonomisk företagande är en lösning på konstnärernas 
försörjningsvillkor. Om man då ställer bilden av konstnärers dåliga förutsättningar att klara sin 
försörjning mot att det är en rätt homogen klick tjänstemannabarn med starkt kulturel
hemifrån som går konstnärliga utbildningar så börjar en bild framträda av esteten som en person
i behov av stort ekonomiskt kapital förutom det kultu

r 
g 

lt kapital 
 

rella kapitalet.  

                                                     

 
Några undersökningar Bourdieu var med om på 1960-talet blev kritiserade för att de lade 
tonvikt vid studenters förhållande till kulturen och inte tog finkulturens värden för givna. Tack 
och lov att vi inte gör det, speciellt ställt mot den konservativa syn på konsten som råder inom 
den finkulturella sfären (läs kulturministerns uttalanden). Det är ju just studenterna som ska vara 
delaktiga i att skapa det nya mer öppna samhället. 
 
Bedömning är värdering – utan bedömning värdesätts inte verket, med andra ord det är värdelös. 
Bedömning i skolan blir värdering efter skolan – stöd i att lära sig värdera sina egenskaper och 
kvaliteter anser jag bör ingå ännu tydligare i läroplanen och här ser jag delar av 
portfoliometoden som ett möjligt redskap att användas i alla åldrar, ju tidigare ju bättre. På bild- 
och formutbildningar, om detta också kopplas till praktik mitt i samhället ges eleven fina 
möjligheter till realistisk och konstruktiv självvärdering. Här menar jag realistisk i betydelsen 
att värderandet sker i en verklig/realistisk konstext. 
 
John Dewey (f 1859) som kallas för den progressiva pedagogikens fader menade att pedagogens 
uppgift är att vägleda, styra och organisera samspelet mellan en växande individ och en 
föränderlig omgivning och att just samspelet ger individen praktisk kunskap att aktivt påverka 

 
50 Sjöstedt M. (2007-07-30) SVD 

51 Adelsohn-Liljeroth L. (2009-01-31) DN 
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samhällssystemet52. Hans tankar har starkt influerat portfoliometodiken. Eleverna bör vara 
delaktiga i hela processen allt ifrån planering fram till utvärdering. Om processen är det 
viktigaste så är produkten beviset på läroprocessen, menade han. Han underströk också att 
undervisning bör vara problembaserad för att öka elevernas beredskap att kunna definiera 
problem, hantera dem och i slutändan reflektera över relationen mellan problemet och hur det 
hanteras.53 

 
I den här undersökningen undersöker jag konkret om produkt/presentation- och 
processportfolios54 på gymnasial bild- och formutbildning är ett användbart verktyg i utveckling 
mot högre utbildning och yrkesliv. 
Hela arbetet har syftat till att visa på värdet av att ha ett väl sammansatt presentationsmaterial 
där också andra bjudits in att värdera innehållets kvalitet. I skolan är det värdefullt för eleven att 
i processen bjuda in andra (än lärare) att pröva om den egna uppfattningen av kvalitet är 
relevant i form av olika responsövningar. I vårt heterogena samhälle anser jag bestämt detta 
vara ett bra sätt att både individen själv och andra får syn på den udda/unika/speciella 
kompetens som upphovsmannen till portfolion har.  
 
En följdfråga avseende snedfördelningen av studentkategorierna är om det kan vara möjligt att 
använda portfolion också som ett valideringsinstrument där udda interkulturell kompetens som 
vårt kulturellt heterogena samhälle idag inrymmer, kan bedömas eller med andra ord värderas 
högre än det gör idag inom hela det formella utbildningssystemet? Och kanske det i 
förlängningen leda till en mer heterogen sammansättning yrkesverksamma inom bild och 
formyrken.  
 
Hos Vygotski och andra ur den kulturhistoriska skolan framtonar ett sociokulturellt 
konstruktivistiskt antagande i påståendet att vår kunskap är framvuxen ur den kultur vi lever i 
och de artefakter vi skapat och skapar. Här vill jag påstå att en portfolio som CV är en artefakt 
som leder till mediering av kunskap. Om vi tittar på responsövningarna så kan vi också se det 
som en slags kollektiv konstruktivism eftersom vi utvecklas i samspel i andra vilket ju också 
tydliggör socialkonstruktivismen i portfoliometoden.  
 
Vi kan också se portfoliomomentet som en slags individualistisk konstruktivism om vi väljer att 
betona den introspektiva kunskap som uppstår hos individen i vår kontakt med omvärlden, Hos 
exempelvis Piaget framträder det perspektivet när han där han skiljer sig ifrån det mer renodlat 
rationalistiska perspektivet. 55 Kopplat till historiskt sociologiska influenser har, trots skillnader 
i fokus och tid, herrarna Kant, Nietzsche och Marx en gemensam syn på att kunskap, åtminstone 
till en viss del är en produkt av den mänskliga tanken, och inte helt beroende av en omgivande 
verklighet.56 Historiskt kan måste vi ändå tacka Kant för att ha satt individen i fokus för sanning 
och moral, men också för det konstnärliga estetiska perspektivet som jag tidigare har beskrivit.  
                                                      
52 Hartman S., Lundgren U. & Hartman R M. (2004) sid 23. 

53 Ellmin R., Ellmin B. (2003) sid 41 

54 Lindström L. (2002) 

55 Säljö R. (2000) sid 65-68 
56 Burr V. (2003) sid 10-12 
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I den omvärldsbild som massmedia tecknar av konstnären och konstnärligt skapande genom 
ovan nämnda rubriker så framträder en dyster bild av konstnären som en högutbildad fattiglapp 
som lever av sin rika familj istället för att söka jobb och anpassa sig till samhället där han/hon 
kan göra ekonomisk karriär vilket likställs med att vara nyttig. Mot den massmediala bilden 
framtonar en förståelse för hur problematiskt det kan vara för gymnasieungdomar att söka sig 
till konstfältet i Stockholm om man inte har ekonomiska tillgångar. 
 
Så, ställt mot ovanstående så är det kulturellt och ekonomiskt kapitalstarka studenter som 
platsar på konsthögskoleutbildningar. Det som produceras på konstfältet, det som skapas och 
publiken som söker tillgodogöra sig dessa produkter, vart tar de vägen i hela kedjan? Då 
kommer vi tillbaka till inledningen såsom det är formulerat i läroplanen att  
 
”Det är skolans ansvar att varje elev som slutför utbildning på gymnasieskolan… 
kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser”57 
 
För att då ovanstående läroplansformulering ska kunna vara verklighet så behöver den 
konstnärliga utbildningen rekryteras ur ett bredare befolkningsskikt än vad som idag sker i 
Stockholm. Den konstnärliga skapelsen är ju inte en isolerad företeelse som sker av ett ensamt 
geni som har pengar nog att låta produkten enbart vara en angelägenhet för de högre 
samhällsklasserna. 
 
Här väljer jag att skaffa styrka hos Gadamer som också ansetts vara en vetenskapsteoretisk 
anarkist säger sig vilja befria estetiken från den subjektiva förbannelsen han menar funnits sen 
Kant, och att befriad ifrån den, kan konsten resa sitt eget anspråk på sanning. Han menar att 
erfarenheten av konst är i själva verket modell för all erfarenhet. Dessutom betraktar han all 
konst för text och att man kan söka dess mening genom läsning.58  Ställt mot det tänker jag att 
om konsten är en modell för all erfarenhet så är det något som kan och bör finnas överallt i 
samhället och att konstens tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Och om all konst dessutom är 
text som kan läsas, varför har inte fler tillgång till dessa texter. Det är flera tolkningar som kan 
göras över orsakerna till varför det inte är så idag och några är presenterade i undersökningen.  
 
Den tanke som finns i att konsten kan resa sitt eget anspråk på sanning är ju så frisk och 
underbar vilket alla människor har rätt att erfara och utvecklas av. 
 

Mot den bakgrunden vill jag absolut hävda att estetiken och konsten angår alla! 

Metodkritik 
 
Jag har strukturerat undersökningen i syfte att ge en bred förståelse för rådande strukturer, 
normer och värderingar på det konstnärliga utbildningsfältet. Delarna som rör fältvillkor och 

                                                      
57 Lpf 94, sid 11  

58 Melberg A. (1997) sid 10 
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utbildningspraxis har kommit att ta en stor del av undersökningen i anspråk, vilket har lett till att 
delen om portfolioprojekt tagit en mer underordnad roll än avsett. Jag har ändå valt att ta in 
portfolioprojektet som en del av resultatet eftersom jag presenterar den som förslag på en 
modell som en konsekvens av fältvillkor och utbildningspraxis. Jag har efter övervägande valt 
att ha det så, för att den delen av undersökningen ändå visar på resultat som pekar mot 
konstruktiva grepp som går att vidareutveckla i framtida forskningsprojekt. 
 
En mer djupgående undersökning för att greppa portfolion som modell för att bryta med den 
sociala snedrekryteringen skulle behöva göras över längre tid och med fler respondenter för att 
ge ett bättre resultat som mer kan visa på effekter. Urvalet respondenter skulle i så fall även 
innefatta de elever som går på vanliga gymnasieprogram utan bild- och forminriktning samt 
elever med dåliga förutsättningar att klara gymnasiestudier. Vad gäller urvalet respondenter 
skulle det också vara relevant med intervjuer av studenter som antagits till konstnärliga 
högskolor rörande deras erfarenheter av rådande rekryteringspraxis. 
 
Ytterligare forskning gäller de kriterier som tillämpas vid rekryteringsprocessen till konstnärliga 
studier. Dessa kriterier skulle kunna utgöra användbart underlag att pröva i en portfoliomodell 
med politiskt mål att bredda rekryteringsunderlaget. 
 

LÄSTIPS 

Läsning med konkreta exempel om hur man kan gå tillväga i arbetet med portfolio finns i boken 
Att arbeta med portfolio av Roger & Birgitta Ellmin.59 De tar inte upp hur man arbetar med 
portfolion i formativ bedömning, de är snarast emot användning av modellen i bedömning. För 
att läsa mer om portfolio i bedömning eller portföljvärdering rekommenderas boken Pedagogisk 
bedömning, Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap av Viveca Lindberg och Lars 
Lindström .60

                                                      
59 Ellmin R., Ellmin B. (2003) 

60 Lindberg V.,Lindström L. (2005) 
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 BILAGA 1 
Elevenkät     2008-10-13 
 
 
förslag på kursmoment inom Formgivning B: Att skapa en egen presentationsportfolio. 
Den ska berätta om dig, dina färdigheter och din utvecklingspotential. 
Du ska samla material, välj ut material, reflektera över materialet och motivera det. 
 
Det ska vara en portfolio med ett syfte som gör att den blir användbar för dig efter avslutad 
gymnasieutbildning.  
Tonvikten av materialet bör utgöras av skolarbeten som visar på en process, en del av 
materialet kan utgöras av sådant som görs utanför skolan om det kan vara relevant för ditt 
vägval efter skolan. 
 
Den ska utformas på ett sätt att du kan utveckla den över de närmaste åren, dvs ge möjlighet att 
byta ut och lägga till innehåll. Ett CV växer alltid! 
 
Vid ansökningstillfällen både till olika skolor eller arbete kommer intervjutillfällen upp, då är 
det bra att ha ett visuellt material att visa upp som du också kan motivera/värdera. 
 
 
 
 
 
Tänker du söka till någon form av utbildning där du vet att du kommer att behöva visa 
arbetsprover? I så fall vilken/vilka? 
 
 
 
 
Planerar du idag inte att söka någon typ av konstnärlig/estetisk vidareutbildning, vilken typ 
av portfolio eller CV skulle du i så fall vilja göra som kan vara användbar för dig? 
Med olika prov på färdiga skolarbeten eller andra arbeten? 
 
 
 
 
Har du andra idéer på kursmoment som på något sätt kan vara givande för dig i ditt framtida 
yrkes/studieval? Tanken med kursmomentet är du ska träna dig att framställa 
presentationsmaterial av/för dig själv. 
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BILAGA 2 
RESPONSÖVNING INFÖR ARBETET MED PORTFOLIO  9 feb 2009 
 
Två av målen med kursen formgivning B:  
Kunna marknadsföra och presentera sin produkt i olika sammanhang 
Kunna förhålla sig kritisk till sitt eget skapande samt kunna reflektera över både egna och 
andras produkter 
 

1) Gör olika skisser, vi (lärarna) står modell och/eller sätter upp stilleben där ni får olika 
korta uppgifter vilket ska resultera i ett antal skisser (10-tal). 

2) Välj ut hälften av skisserna och förbered en presentation där ni ska motivera ert urval 
efter ett par kriterier. 

 
Hur har du tänkt när du började? 
Vad är speciellt lyckat med bilden? 
Hur har du lyckats med kompositionen? 

 
3) Ni kommer att delas in i ett antal grupper där ni presenterar era skisser för varandra. 
4) Ni får papper och penna där ni ska skriva ned 3 positiv feedback om var och ens 

arbete/presentation samt ge 1 konstruktiv kritik. 
5) När alla har presenterat sina skisser och alla har hunnit skriva ned respons om var och 

en börjar rundan. 
6) Ni koncentrerar er på en i taget och läser upp den respons ni har skrivit om skisserna 

och om presentationen av dem. 
 
När ni skriver positiv feedback/ konstruktiv kritik tänk på: 

 
Positivt 
  
Tydlig, relevant, personlig och lyckad presentation? 
Vad är mest lyckat i bilden? 
Vad är bra rent tekniskt? 
Vad är bra rent personligt? 
Jämför gärna med andra arbeten som personen ni ger feedback har gjort. 
 
Konstruktiv kritik 
 
Vad kan förbättras i presentationen 
Vad kan förbättras i bilden 
Vad kan personen tänka på nästa gång i en liknande övning?? 
Vad kan personen ni kritiserar studera/träna/ tänka mer på. 
 
Ge papperet med feedback och konstruktiv kritik till den person den avser. 
 
Spara papperen ni får! Ni ska vid senare tillfälle i kursen reflektera över hur ni 
tillgodogort er den respons ni fått. 
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BILAGA 3 
Delmoment  i kursen Formgivning B avgångselever Läsåret HT08-VT09 
 
Uppgift: Skapa din egen presentationsportfolio 
 
Den ska berätta om dig, dina färdigheter och din utvecklingspotential. 
Du ska samla material, välj ut material, reflektera över materialet och motivera det. 
Välj ut ditt bästa material! En fördel är att ta hjälp av andra i urvalet. 
 
I mappen som ni fått för att skapa er presentationsportfolio, finns också en plastficka för digitalt 
material på CD eller DVD samt för visitkort. Tänk på att ett CV alltid växer! 
 
Tanken med kursmomentet är du ska träna dig att framställa presentationsmaterial av/för dig 
själv. Det ska vara en portfolio med ett syfte som gör att den blir användbar för dig efter 
avslutad gymnasieutbildning. 
 
Tonvikten av materialet bör utgöras av skolarbeten som visar på en process, en del av 
materialet kan utgöras av sådant som görs utanför skolan om det är relevant för ditt vägval 
efter skolan. Vid ansökningstillfällen både till olika skolor eller arbete kommer intervjutillfällen 
upp, då är det bra att ha ett visuellt material att visa upp som du också kan motivera/värdera. 
 
INLÄMNINGSUPPGIFT 
 
Formge din presentationsmapp, den ska fyllas med material i minst 10 plastfickor. Bild 
och textmaterialet ska vara relevant framställt för ditt individuella syfte.  
I mappen ska ingå en personlig presentation av dig och en reflektion av den respons ni fått 
på det urval bilder ni gjort. 
I delredovisningen ska du ge respons på dina kurskamraters portfolios och i gengäld få respons 
på din egen. Det är reflektionen av responsen på din portfolio som ska finnas med i 
slutredovisningen (med andra ord, ni ska redogöra för vilken betydelse eller insikt responsen 
haft för dig). 
 
Betygskriterier 
Betyget sätts efter hur väl den mapp ni utformar med text och bild speglar syftet med mappen (se  betygskriterier för kursen). 

TIDSPLAN 
Lektion1; övning i respons, i att ge/ ta  emot postiv feedback och konstruktiv kritik (genomfördes 9 feb). 

Lektions 2; Förevisning av hur en presentationsportfolio kan se ut.  

Alla får varsin mapp som ni ska utforma med bild och text för att formge till en presentationsmapp. Syftet med 

mappen lämnas till lärarna. 

Lektion 3; individuell handledning kring arbetet med portfolio. 

Lektion 4; delredovisning i form av kamratrespons. 

Lektion 5; färdigställande av portfolion med individuell handledning efter behov. 

Lektion 6; Slutredovisning i helklass. 
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BILAGA 4 
DELREDOVISNING AV ARBETET MED PORTFOLIO 9 mars  2009   
 
 
Två av målen med kursen formgivning B:  
Kunna marknadsföra och presentera sin produkt i olika sammanhang 
Kunna förhålla sig kritisk till sitt eget skapande samt kunna reflektera över både egna och 
andras produkter 
 

Som en del av inlämningsuppgiften ska ni ha med en reflektion av den respons ni fått ifrån 
era studiekamrater.  Spara därför den respons ni får idag. I slutredovisningen av portfolion 
ska ni ha med en reflektion över vad responsen har inneburit för er. 
 
Vad är ditt syfte? 
Hur presenterar du dig? Varför? 
Motivera ditt val av bild och text. 
Vad i din portfolio är du fundersam över? 
Vad är det som du vill ha respons på? Vilka bilder som passar ditt syfte? Vilka texter 
är relevanta? Hur ser dispositionen och layouten ut? Kan den göras bättre? 
 
7) Ni kommer att delas in i ett antal grupper där ni presenterar era mappar för varandra. 
8) Ni får papper och penna där ni ska skriva ned 3 positiv feedback om var och ens 

portfolio/resp muntlig och skriftlig presentation samt ge 1 konstruktiv kritik. 
9) När alla har presenterat sina skisser och alla har hunnit skriva ned respons om var och 

en börjar rundan. 
10) Ni koncentrerar er på en i taget och läser upp den respons ni har skrivit om portfolion 

och om presentationen av den. 
 
När ni skriver positiv feedback/ konstruktiv kritik tänk på: 

 
Positivt 
  
Tydlig, relevant, personlig och lyckad presentation? 
Vad är mest lyckat? 
Vad är bra rent tekniskt? 
Vad är bra rent personligt? 
Jämför gärna med andra arbeten som ni har sett av personen i fråga. 
 
Konstruktiv kritik 
Vad kan förbättras i presentationen 
Vad kan förbättras med portfolion 
Vad kan personen tänka på inför färdigställande av portfolion?? 
Vad kan personen ni kritiserar tänka mer på, framkommer alla kvaliteter? 
 
Ge papperet med feedback och konstruktiv kritik till den person den avser. Spara papperen ni 
får! Ni ska vid inlämning av mappen reflektera (i text)över hur ni tillgodogjort er den respons ni 
fått. 
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BILAGA 5 
Några frågor till Konsthögskolan och 3 olika institutioner på Konstfack, Konst, Grafisk Design 
och Bildlärarutbildningen 
 
 
Vilket studentunderlag har ni? Vad avser kön/ålder, socioekonomiskt och kulturellt? 
 
 
 
 
 
Hur rekryterar ni studenter? Vad bedömer ni som viktigast? Ex av arbetsprover/intervju 
 
 
 
 
 
Hur omvärldsförankrat arbetar ni? Studiebesök, praktik, gästföreläsare? 
 
 
 
 
 
 
Vad vet ni om vart era studenter tar vägen efter avslutad utbildning? 
 
 
 
 
 
 
Vad har Bolognaprocessen inneburit vad gäller fördelar? Nackdelar? 
 
 
 
 
 
 
Något ni skulle vilja ändra/önska vad gäller utbildningen/ omvärld? 
 
Sammansatt av Ingrid Falk mars 2009, inom kursen självständigt arbete 15 hp Stockholms 
Universitet, institution UTEP, Ingrid Falk tel 0704 61 73 80, email ingridfa@comhem.se 
hemsida FA+ www.fa-art.pp.se 
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BILAGA 6 
Elevfrågor, efter portfoliouppgiften (18 maj 2009)    
 
I  Hur anser du att arbetet med din portfolio har gått? 
 
2 Blev det som du först tänkt? 
 
3  Har du upptäckt något under arbetets gång? 
 
4  Vad gör du annorlunda nästa gång? 
 
5 Vad kunde jag som lärare gjort annorlunda, bättre? 
 
6 Vad tycker du att du är värd för betyg? 
 
 
Intervjufrågor till två tjejer i klassen  (25 maj 2009) 
 
Hur har ni uppfattat uppgiften? 
 

Vad gäller självärdering och process, hur uppfattar ni värdet av process och att 
beskriva den skriftligt? 

 
Vad gäller själva produkten – presentationsportfolion? 

 
 
Har ni under arbetet upptäckt något ni vet eller förmodar att ni har nytta av efter skolan? 
 
 
Vad gäller era vägval undrar jag: 
 

När bestämde ni att ni ville söka estetiskt program, var det ert eget val. Hur 
påverkade era föräldrar, lärare eller vänner? 
 
 
Vad gör era föräldrar? Är det någon i er nära omgivning som arbetar inom det 
estetiska fältet? 

 
Vad anser ni om era förutsättningar att kunna arbeta inom det estetiska fältet efter skolan? 
 
Tycker ni att det är viktigt att det finns konstnärliga (estetiska) yrken, varför? 
 
Om ni hade all makt att förändra, vad skulle ni ändra på? I skolan? Omvärlden? 
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