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This thesis investigates how art education can obtain subject-creating potential with Felix Guattarí 

discussion regarding the production of subjectivity, Mikhail Bakhtin theoretical discussion about dialogue-

based understanding and a hermeneutic approach toward the process of interpretation as theoretical 

framework. By examining three observed art educational learning situations the aim is to investigate how 

art education can be considered as a constructor of subjectivity.  The methodological approach is 

hermeneutic and therefore focused on the process of interpretation and the assumption that understanding 

is multifaceted and therefore depending on multiple perspectives. The art educational situations are 

analyzed thru four different perspectives – perception and material aspects, narrative aspects, relations and 

surroundings and lastly associations and connotations with an aim to regard different aspects of the art 

educational situation in relation to subjectivity constructing. The study emphasizes that the constructing 

of subjectivity thru art education requires a dialogue between participants, exhibition and art educator. A 

further requirement is a changeable approach toward meaning and interpretation in relation to the 

participants. A subject-creating art educational learning situation should therefore originate from the 

participants and their understandings and experiences of art, a specific concept, the exhibition or life in 

general rather than focus on knowledge intermediation of art history.  
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1. Inledning 

Studien är en undersökning med en hermeneutisk ansats med intentionen att undersöka 

huruvida konstpedagogiska lärandesituationer kan fungera som subjektskapande. Synen 

på subjektivitetsskapande utgår från Felix Guattarís diskussioner om produktionen av 

subjektivitet samt Mikhail Bakhtins teoretiska resonemang rörande dialogiska 

förhållningssätt och studieobjekts föränderliga och mångfacetterade betydelse. Avsikten 

är därigenom att undersöka subjektivitetens potential i den konstpedagogiska 

lärandeprocessen.  

Konstupplevelser kan vara givande, meningsskapande och lärorika men vi kan inte utgå 

från att de automatiskt är det för alla. För att mötet med konst ska bli meningsfullt är det 

till stor fördel att ha en viss kunskap eller referensram för att förhålla sig till i mötet med 

konsten. Följaktligen blir den konstpedagogiska verksamheten viktig för att 

tillgängliggöra konsten. Det är dock inget enkelt uppdrag – konstpedagogen ska skapa ett 

meningsfullt möte för betraktaren trots dennes eventuella kunskapsluckor. För att konsten 

ska kunna fylla en meningsskapande och lärande funktion måste vi därför utgå från tanken 

att konsten inte alltid talar sig själv och att konsten kan bli lärande och meningsfull om 

betraktaren skapar en grundläggare relation till den.1 Dock återstår det att definiera vilken 

sorts lärande som kan betraktas som meningsskapande likväl som subjektskapande i ett 

konstpedagogiskt sammanhang.  

Konsten är i sin tur under ständig förändring låter sig inte enkelt definieras. Det medför 

att konstbegreppet kan uppfattas som ogripbart. Konstens utveckling och föränderlighet 

är särskilt tydligt sätt till utvecklingen från modernismismen till det vi benämner som 

samtidskonst. Samtidskonsten går i sin tur inte heller att definiera på ett enkelt sätt men 

vi kan försöka att ringa in dess karaktär. Samtidskonsten avspelar, diskuterar och 

problematiserar ofta vår samtid och moral, våra sociala relationer, normer och regler 

likväl som den kan diskutera politiska strukturer. Samtidskonsten är ofta konceptuell och 

det är konceptet, idéen, som avgör dess utformning. Samtidskonsten har ingen bestämd 

form utan kan vara en installation, aktion eller ett performance med konstnärens kropp 

som material. I mötet med samtidskonst uppmuntras ofta betraktaren att delta eller vara 

en direkt del av konsten. Samtidskonsten kräver ett då ett aktivt, kanske kroppsligt, 

deltagande och erfarande.  

                                                 
1
 Kristoffer Arvidsson, ”när konsten inte talar för sig själv, konstmuseum och pedagogik”, Skiascope nr 

4, (2011), 24.  
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Det medför att mötet med samtidskonst är beroende av deltagarens erfarenheter, sociala, 

samhälleliga och individuella förutsättningar. Dock återstår utgångspunkten att konst inte 

alltid talar för sig. Den samtida konstpedagogen har således i uppgift att skapa en 

meningsfull, och i sammanhanget subjektskapande, lärandesituation i relation till ett 

föränderligt konstbegrepp. Följaktligen återstår frågor kring hur en konstpedagogisk 

lärandesituation kan utformas för att erhålla subjektskapande potential.  

1.1 Syfte och problemformulering  

Studien avser att pröva huruvida konstpedagogiska lärandesituationer kan fungera som 

subjektskapande. Intentionen är att undersöka hur man kan arbeta konstpedagogiskt för 

att skapa meningsfulla och subjektskapande lärandeprocesser i mötet med konst. Syftet 

är att undersöka hur produktionen av subjektivitet kan utformas som metod för 

konstpedagogiska lärandesituationer med avsikten att undersöka subjektivitetens 

potential i den konstpedagogiska lärandeprocessen likväl som lärandets potential som 

subjektskapande.  

 

- Vilken potential har produktionen av subjektivitet i en konstpedagogisk 

lärandesituation?  

 

- Hur kan konstpedagogiska lärandesituationer fungera som subjektskapande?  
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1.2 Forskningsöversikt  

Anna Lena Lindberg beskriver i Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och 

moderna strategier från 1991 konstpedagogiskt lärande utifrån två olika pedagogiska 

hållningar – uppfostrarhållningen och den karismatiska hållningen. Den uppfostrande 

hållningen beskriver en konstpedagogik där kunskap förmedlas till mottagaren som då 

erhåller nya kunskaper från pedagogen. Den karismatiska hållningen sätter istället 

konstupplevelsen i centrum för att istället åsidosätta fakta. Konstverket tros tala direkt till 

mottagaren oavsett tidigare kunskap.2 Lindberg, tillsammans med de flesta andra, som 

verkar inom det konstpedagogiska fältet förespråkar dock en konstpedagogik som 

befinner sig någonstans däremellan, en dialogbaserad konstpedagogik. Den 

dialogbaserade konstpedagogiken innebär att man som konstpedagog ska 

uppmärksamma och ta vara på deltagarnas egna kunskaper. Lindberg pekar vidare på att 

pedagogik alltid befinner sig i en kontext vilken utformar pedagogiska möjligheter och 

begränsningar. I det ramverket inkluderas både eventuella lärandemål, utgångspunkter 

likväl som de individuella erfarenheter och kunskaper som deltagarna för med sig.3 

 

Birgitta E. Persson skriver i sin avhandling Att sätta sig själv på spel, om språk och 

motspråk i pedagogisk praktik om pedagogik och lärandeprocesser. I en konstpedagogisk 

lärandeprocess fungerar konsten som utgångspunkt medan pedagogiken står för 

förmedlandet, skapandet av mötet, diskussionen och möjliggörande av alternativa 

tolkningar. Persson beskriver det konstpedagogiska lärandet som en meningsskapande 

process vars förutsättningar är beroende av deltagarna. Vidare menar Persson att lärande 

kan betraktas som meningsskapande med bakgrund i att vi skapar förståelse av det vi 

möter genom att relatera det till oss själva. Lärandet, pedagogiken och meningsskapandet 

kräver i den meningen att vi inkluderar och utmanar oss själva i vår förståelse av det vi 

möter. Följaktligen betraktas erfarenheter som viktiga förutsättningar för lärandet.4 

Persson menar att lärande som meningsskapande är att relatera sitt eget subjekt till det 

man möter med grund föreställningen att vi behöver ingripa oss själva i världen för att 

förstå den och tvärtom. Meningsskapandet är således en process som kantas av dialog och 

                                                 
2
 Anna Lena Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 

(studentlitteratur, Lund:1991), 16.  
3
 Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 277.  

4
 Birgitta E Gustafsson. ”Att sätta sig själv på spel om språk och motspråk i Pedagogiskt perspektiv.” 

(Växjö University Press: Växjö, 2007), 11.  
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kritiskt tänkande med avsikten att göra olika perspektiv synliga. I sammanhanget 

återfinns dock en utmaning i att inte enbart arbeta med en oreflekterad subjektivitet i 

processen att skapa förståelse utan snarare att omvärdera och omskapa förståelsen av sig 

själv och omvärlden utifrån konstverket i fråga.5  Persson förespråkar följaktligen ett icke 

linjärt lärande där vi utmanar och provocerar vår föreställning av världen. Persson 

benämner det som en gränsöverskridande lärandeprocess.  

Jeff Werner poängterar i Göteborgs konstmuseums konstpedagogiska skriftserie 

Skiascope att begreppet pedagogik har ersatt den äldre benämningen 

kunskapsförmedling. Det pekar i sin tur på ett större fokus på dialog och samtal i den 

samtida konstpedagogiken. En dialogbaserad konstpedagogik beskrivs som demokratisk 

och inkluderande samtidigt som den enligt Werner kan förefalla problematisk eftersom 

kunskapsaspekten, därigenom innehållet, av lärandet faller i skymundan.6 Rörande Anna 

lena Lindbergs diskussioner om konstpedagogiska metoder poängterar Kristoffer 

Arvidsson i Skiascope att konstpedagoger i dagens läge arbetar med strategier som 

tillkommit sedan Lindbergs avhandling. Arvidsson tillägger att konstpedagoger idag i 

vissa fall arbetar tematiskt och kritiskt gentemot konsten.7 

Arvidsson för även en diskussion om samtidskonstens otillgänglighet för publiken med 

bakgrund i att dess uttryck många gånger bryter publikens föreställning om vad konst är. 

Konstpedagogens roll som förmedlare beskrivs följaktligen som viktig eftersom 

samtidskonsten i sig själv kan vara svårgripbar.8 Arvidsson beskriver museer som 

utbildningsplatser var vid han poängterar att konstpedagogiken borde ha en teoretisk bas 

för kunskapsförmedling med syftet att utveckla publikkontakt.9 Arvidsson hävdar 

följaktligen att kunskapsförmedling är viktigt i ett konstpedagogiskt sammanhang men 

poängterar samtidigt vikten av att främja fria tolkningar av konsten. Det innebär att 

konstpedagogen ska undvika att tillskriva konstverk en entydig mening eller tolkning 

samtidigt som att konsten inte enbart ska vara ett medel för att uttrycka subjektiva 

erfarenheter och känslor.10 I den meningen ter det sig viktigt att inkludera bildtolkande i 

konstpedagogiken.  

                                                 
5
 Gustafsson. ”Att sätta sig själv på spel om språk och motspråk, 13.  

6 Jeff Werner, ”Inledning”, Skiascope nr 4, (2011), 18.  
7 Arvidsson, ”när konsten inte talar för sig själv, konstmuseum och pedagogik”, 30.  
8 Arvidsson, ”när konsten inte talar för sig själv, konstmuseum och pedagogik”, 30. 
9 Arvidsson, ”när konsten inte talar för sig själv, konstmuseum och pedagogik”, 59. 
10 Arvidsson, ”när konsten inte talar för sig själv, konstmuseum och pedagogik”, 98–99.  
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Dan Karlholm poängterar i artikeln Ett lågt perspektiv på konstvetenskap och pedagogik 

på högskolan från 2003 att konstpedagogiken bör fokusera på innehållet – vad som ska 

förmedlas istället för att endast fokusera hur det förmedlas. Karlholm bottnar det i att 

konsten som visas är selektiv. Följaktligen menar Karlholm att man inte kan avskilja 

konsten från sådant som avgör hur den väljs ut, definieras och analyseras. Karlholm 

förespråkar i den bemärkelsen en pedagogisk metod som utgår från perspektiv där 

kunskap en viktig del i lärandet.  

Helene Illeris diskuterar i artikeln Museums and galleries as performative sites for 

lifelong learning: constructions, deconstructions and recunstructions of audience 

positions in museum and gallery education publikens positioner i lärandeprocesser på 

samtida konstmuseum utifrån ett kritiskt konstruktivistiskt synsätt. Illeris talar om ett 

livslångt lärande som de pedagogiska verksamheterna på konstitutionerna är en viktig del 

av. Det livslånga lärandet betecknas som positivt utifrån demokrati och 

tillgänglighetsaspekter och är följaktligen sammankopplat med välfärdssamhället och 

vikten av allas rättigheter till samma möjligheter. Illeris sammankopplar det med 

skandinaviens utbud av frivillig utbildning i form av bland annat folkhögskolor och 

kurser. I ett skandinaviskt sammanhang definieras följaktligen begreppet livslångt lärande 

som ett tillgängligt och frivilligt lärande för alla åldersgrupper. Lärandets syfte är att vara 

stärkande i termer av att det ökar den personliga självständigheten genom ökade 

kunskaper.11  

Illeris menar dock att det frivilliga lärandet står i kontrast till neoliberalismen diskurser 

avseende globalisering och ekonomi – det skandinaviska välfärdssamhället är otillräckligt 

och andra länder kommer att gå om de skandinaviska länderna i termer av ekonomi och 

jobbmöjligheter. Ur en neoliberal synvinkel får livslångt lärande följaktligen ett nytt syfte 

och en ny innebörd. Det livslånga lärandet handlar istället om ett individuellt lärande som 

anpassas efter ekonomi och arbetsmarknad.  

Illeris menar att det är viktigt att definiera hur man betraktar lärande för att undersöka 

allmänhetens roll på konstmuseum och hänvisar till att lärandeprocessen innefattar, 

utöver kunskapsförmedling, känslomässiga och sociala dimensioner samt reflektion och 

aktivt deltagande. Ur en konstruktivistisk synvinkel – den lärande konstruerar kunskap 

självständigt i relation till subjektiva referensramar rörande sociala och kulturella 

                                                 
11 Helene Illeris,” Museums and galleries as performative sites for lifelong learning: constructions, 

deconstructions and recunstructions of audience positions in museum and gallery education,”, Museums 

and society vol. 4, nr 1, (2006), 15.  
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faktorer. Det innebär att det finns flera sätt att skapa lärandeprocesser.12 Illeris menar 

följaktligen att konstpedagogiken måste relatera till deltagarnas egna erfarenheter likväl 

som den måste undersöka vilka sätt som publiken vill lära sig. I en sådan bemärkelse kan 

det handla om vilka förutsättningar besökarna har – olika sociala, ekonomiska och 

kulturella bakgrunder som är viktiga för att se till för vilka lärandet är tillgängligt 

respektive otillgängligt för. Illeris poängterar att även om pedagogisk verksamhet åsyftar 

till att arbeta med tillgänglighet och social inkludering att det alltid finns en maktaspekt 

– läraren och kunskapen respektive eleven.13  

Illeris tankar kring sociala, kulturella och ekonomiska faktorer tar sin utgångspunkt i 

Pierre Bourdieus teoribildning kring kulturellt kapital, habitus och sociala fält. Bourdieus 

tankar kring sociala fält kan användas för att beskriva hur människor uppfattar det hen 

möter utifrån olika förutsättningar vilka bottnar i sociala faktorer. Det talar följaktligen 

för att människor har olika mycket tillgång till kultur och olika förhållningssätt till konst. 

Om en person befinner sig i en kontext där konst inte är närvarande har denne svårt att ta 

till sig de normer som omger konstfältet. För att arbeta konstpedagogiskt på ett tillgängligt 

sätt bör därför konstpedagogen arbeta inkluderade oavsett människors olika kulturella 

kapital. Enligt Bourdieu finns företeelser i olika sociala fält som styrs av outtalade 

överenskommelser och normer som för en utomstående kan vara ogripbara. Konstvärlden 

kan vara just ett sådant fält. Utifrån Bourdieus tankegångar har Illeris talat för en 

performativ konstpedagogik. Illeris betraktar det konstpedagogiska mötet som ett 

performance. I ett sådant sammanhang är betraktas åskådarna som aktiva  deltagare.  

Illeris gör i artikeln Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory 

art for Art Education for Sustainable Development (AESD) en analys med inspiration av 

Felix Guattaris Three Ecologies. Inspirationen återfinns i Illeris analys som består av tre 

subkategorier av studieobjektet vilket utvecklas till tre olika aspekter av objektet i fråga. 

Därefter appliceras två “linser” över analysobjektet, i sammanhanget – performance 

konst, samhällskonst och platsspecifik konst samt en med teoretiska aspekter avseende 

subjekt, “togetherness” och miljö. Avsikten är följaktligen att skapa konstpedagogiska 

lärandeprocesser som får deltagarna att utmana rådande samhällsstrukturer. 14  

                                                 
12 Illeris,” Museums and galleries as performative sites for lifelong learning”, 16.  
13 Illeris,” Museums and galleries as performative sites for lifelong learning”, 17.   
14 Helene Illeris,” Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory art for Art 

Education for Sustainable Development (AESD)”, Nordic Journal of Art and Research, vol 6, nr 1, 

(2017), 1.  
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Illeris använder sig av Guattaris tre “ekologiska register”, subjektivitet, sociala relationer 

och miljö, som analytiska begrepp för att undersöka möjligheter för en framtida person 

som står i motsats till neoliberalismen – en icke opportunistisk person som bygger på en 

framväxande och ständigt föränderlig subjektivitet.15 

Illeris talar i artikeln för att pedagogiken bör verka för att skapa en yta där deltagaren kan 

föra in det egna subjektet i en kontext och därigenom lära tillsammans med andra. Just 

sådana förutsättningar återfinns i samtidskonsten – ett fokus på deltagande samt socialt 

och politiskt engagemang. Illeris pekar följaktligen på att deltagarorienterad samtidskonst 

har pedagogisk potential.  

Johanna Rosenqvist och Ellen Sunesson diskuterar i artikeln Konst och subjektskapande, 

neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik hur dialogbaserad 

konstpedagogik kan synliggöra samband mellan estetiska upplevelser och 

subjektskapande.16  Rosenqvist och Sunesson tar sin utgångspunkt i att det sedan en tid 

pågått forskningsprojekt om hur ett dialogbaserat möte med konst kan förbättra 

livskvalitén för människor med minnesproblematik och nedsatt kognitiva förmåga. 

Rosenqvist och Sunesson utgår från ett projekt där personer med neurodegenerativa 

funktionsnedsättningar möter konst utifrån deras speciella förutsättningar. Deltagarnas 

förutsättningar, bland annat minnesproblematik och svårigheter med abstrakt tänkande 

beskrivs kräva ett konstpedagogiskt förhållningssätt som uppmärksammar deltagarnas 

upplevelser. Rosenqvist och Sunesson poängterar att det inom den konstpedagogiska 

forskningen länge förespråkat ett dialogbaserat konstpedagogiskt förhållningssätt. Trots 

det menar Rosenqvist och Sunesson att det fortfarande återfinns ett fokus på att förmedla 

kunskap om konst och konsthistoriska i konstpedagogiska situationer som vänder sig till 

vuxna. Följaktligen diskuterar Rosenqvist och Sunesson utifrån projekten som riktar sig 

till personer med funktionsvariationer att alternativt konstpedagogiskt förhållningssätt 

som möjliggör ett fokus på deltagarnas eget möte och förhållande med konsten. 

Följaktligen åsyftar artikeln på att diskutera de konstpedagogiska metoderna som 

återfinns i projektet för att synliggöra nya perspektiv på dialog i konstpedagogiken utifrån 

människors skillnader och olika fysiska förutsättningar.17   

                                                 
15 Illeris,” Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory art for Art Education for 

Sustainable Development (AESD)”, 4.  
16 Johanna Rosenqvist och Ellen Sunesson, “Konst och subjektskapande. Neurodegenerativa 

nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik,” Socialmedicinsk tidskrift 3 (2016): 288. 
17 Rosenqvist och Sunesson, “Konst och subjektskapande”, 289.  
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Rosenqvist och Sunesson poängterar vidare att en central del för att konstpedagogiken 

ska vara dialogbaserad är att det är tillåtet att låta konstverkens betydelse av flytande.18 I 

en konstpedagogisk lärandesituation ska man således inte som konstpedagog enskilt 

identifiera betydelse av utställning eller konstverk. Utgångspunkten kan med fördel vara 

skillnaden i betydelsen utifrån individuella förutsättningar. Dialogen förutsätter i den 

bemärkelsen att man som konstpedagog tar tillvara på deltagarnas olika förståelser, 

kunskaper och betraktarpositioner. Följaktligen poängterar Rosenqvist och Sunesson att 

samtalet mellan deltagarna och pedagogen bör tillåtas att ta olika riktningar med hänsyn 

till deltagarnas associationer trots att de inte har en direkt relation med konstverket. 

Konstpedagogens uppdrag blir följaktligen att göra associationerna relevanta i det 

pågående sociala sammanhanget. Den dialogbaserade konstpedagogiken bör på så sätt 

uppmärksamma deltagarnas kunskaper likväl som deras subjektiva associationer.19 Det 

förutsätter följaktligen att man erkänner att det finns olika typer av kunskap, likväl som 

att deltagarnas egna associationer får ta plats. Den konstpedagogiska metoden bygger i 

den bemärkelsen på att konstverkens betydelser är föränderliga i relation till deltagarna, 

vars associationer är en viktig del i samtalet kring konsten. Det handlar om att tillvarata 

att personer förstår och ser saker på olika sätt. Den konstpedagogiska metod som 

Rosenqvist och Sunesson diskuterar är således en metod där deltagarna är medskapare i 

dialogen kring konsten.20 

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Konstpedagogik  

Det konstpedagogiska fältet är fortfarande relativt odefinierat delvis på grund av att yrket 

varit underställt intendenter och curatorer på konstinstitutionerna. Det beror också att 

yrket inte förutsätter en gemensam och specifik utbildning vilket innebär att 

konstpedagogiken inte är professionaliserat i samma utsträckning som andra 

yrkeskategorier inom konstfältet.21 Trots det finns det höga krav på konstpedagogiska 

verksamheter med bakgrund i politiska strävanden rörande att konst och kultur är en 

demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för allmänheten. Det innebär följaktligen 

att konstpedagogiken är viktig för att tillgängliggöra konsten oberoende av besökarnas 

klass, etnicitet eller kön.22  

                                                 
18 Rosenqvist och Sunesson, “Konst och subjektskapande”, 291.  
19 Rosenqvist och Sunesson, “Konst och subjektskapande”, 292.  
20 Rosenqvist och Sunesson, “Konst och subjektskapande”, 294.  
21 Werner, ”Inledning”, 20.  
22 Werner, ”Inledning”,16.  
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Anna Lindberg poängterar att konstpedagogiken under den första halvan av 1900 talet 

sågs som ett sätt att sprida konst till allmänheten utifrån inställningen att människors 

kontakt med ”god konst” så skulle generera ett automatiskt intresse för den.23 

Förhållningssättet bygger på att den ”goda konsten” har en bildande effekt på 

människorna som möter den. Mötet mellan konsten och betraktarna bygger således på 

inställningen att förståelsen utgår från konsten och dess antagna utbildande kvaliteter 

snarare än betraktarna och deras erfarenheter. Ett antaget syfte med konstpedagogiken 

var följaktligen konsthistorisk folkbildning.24 Det går även hand i hand med Sveriges 

politiska strömningar under 1900 talet – det svenska folkhemmet och den starka 

socialistiska politiken som innefattar ett fokus på demokratisering och minskade 

klassklyftor.  

Under 1950 talet återfanns dock strömningar av en annan typ av konstpedagogik som 

ifrågasatte den utbildande och fostrande konstpedagogiken till fördel för deltagarnas 

medskapande.25 Det pekar otvivelaktigt på att tankar kring alternativa konstpedagogiska 

metoder har varit förekommande inom enskilda grupper under lång tid. Dock tog dessa 

tankar under tiden inte fäste och ett förmedlande konstpedagogiskt förhållningssätt levde 

kvar. Steget tillbaka till den förmedlande konstpedagogiken kan antas ha starka band till 

ämnets dåvarande låga status, varför konstpedagogiken fick fylla de funktioner som andra 

professioner inom konstvärlden tillskrev den. Det kan i sin tur förklara varför alternativa 

konstpedagogiska metoder blivit motarbetade till fördel för förmedlande av sådan 

kunskap som ansetts viktig inom konstvärlden. Följaktligen får konstpedagogiken i 

uppgift att utbilda allmänheten om konsthistorien med ett ytterligare syfte att motverka 

kommersiella negativa verkningar av populärkultur.26 Konstpedagogikens uppgift är än 

en gång att förmedla den ”goda konsten”, den här gången för att motverka ”dålig konst” 

och dess inverkan på allmänheten. Det rör sig på så sätt om att förmedla kunskap till den 

obildade allmänheten.  

Under början 1970 talet börjar dock konstpedagogiken förändras och det återfinns ett 

växande fokus på deltagarnas eget skapande i ateljé i samband med konstpedagogiska 

visningar. Ulf Linde beskriver under tiden konstupplevelser i termer av att ”det är 

                                                 
23 Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 260.  
24 Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 261.  
25 Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 262.   
26 Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 266.   
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betraktarna som gör tavlorna” vilket indikerar att betraktarnas roll som meningsskapare 

blir viktigare i konstpedagogiska lärandesituationer.27 Upplevelsen av konst tillskrivs i 

uttalandet en viktig roll. Det återstår dock problem i beskrivningen om att betraktaren når 

ett ögonblick när hen förstår konstverket i fråga. Det beskrivna ögonblicket styrs inte av 

förnuft utan är snarare ett resultat av att betraktaren hänger sig åt konsten. 

Förhållningssättet talar för utgångspunkten att konsten på egen hand har en kraft att tala 

till alla som möter den, vilket nödvändigtvis inte bör vara fallet. Det beskriva, och 

tillsynes givna, ögonblicket beskrivs som något som skapas i mötet mellan betraktaren 

och konsten utifrån konstverkets betydelsebärande aspekter snarare än att betraktarens 

egna erfarenheter lyfts in som en betydelsebärande aspekt i mötet.  

1.3.2 Samtidskonst 

Samtidskonst är ett mycket brett begrepp som inte enkelt låter sig definieras eftersom det 

i många avseenden är ett samlingsbegrepp för konst som skapas idag snarare än att det 

anger ett specifikt uttryck. I den här uppsatsen är subjektivitet betraktat som en viktig del 

av den konstpedagogiska lärandeprocessen. Därav blir det av intresse att utgå från samtida 

konstformer som bygger på likartade premisser, exempelvis performancekonst. 

Performancekonst består inte av ett fysiskt objekt utan kan snarare betecknas som en 

handling som pågår inom en specifik tidsram. Ett performance innefattar tid och rum 

likväl som att det generellt involverar betraktarna som följaktligen kan betraktas som 

deltagare. Gränserna mellan deltagare och konst blir således utsuddade. Performance får 

därför en framträdande roll i samtida konstteori eftersom den utmanar åskådarpositionen 

i mötet med konst.28 Helene Illeris talar följaktligen om performance som en konstform 

som tar avstånd från idéen om att konst är ett isolerat fysiskt objekt. Performance kan 

snarare beskrivas som en tidsbunden handling som händer i relation till konstnären, 

deltagarna likväl som dess sociala kontext. 

 

Performance som konstform växte fram under 1960 och 70 talet och hade vid tiden starka 

kopplingar till konstens fysiska och psykiska möjligheter och begränsningar. Det 

manifesterades ofta genom hur rumsligheten som ett performance pågår i används, 

konstnärens användning av den egna kroppen samt deltagarnas aktiva eller kroppsliga 

deltagande. Mötet med performance präglas följaktligen av ett faktiskt erfarande och 

                                                 
27 Lindberg, ”Konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och moderna strategier”, 268.  
28 Illeris,” Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory art for Art Education for 

Sustainable Development (AESD)”,8.  



  
 

11 
 

deltagande i konsten, varför upplevelsen och erfarandet blir en viktig del i 

förståelseprocessen av performancekonsten. Performance och teorier kring konstformen 

är viktiga i sammanhanget eftersom den utmanar hur betraktare förhåller sig till konsten. 

Istället för att vara isolerade och inaktiva blir betraktarna aktiva subjekt som är 

medskapare av betydelsen av det aktuella konstverket. Positionen som betraktare har 

således blivit utbytt till deltagare.29 

 

1.3.3 Ett utvidgat konstbegrepp  

Det samtida konstbegreppet tar sin utgångspunkt i 1960 talets stegvis motsättande av 

modernismen i form av nya genrer, nya tekniska förutsättningar, masskulturella 

påverkningar samt en ny syn på konstnärligt skapande. Följaktligen bygger det samtida 

konstbegreppet på modernismens antagna brister och samt en rörelse från klassiskt 

estetiska objekt, så som målningar och skulpturer, mot utom estetiska processer.30 Ett 

konceptuellt, och samtida, konstbegrepp tar avstånd från idéen om konsten som autonom 

till förmån för ett utvidgat synsätt på konsten som inkluderar miljö, rumslighet, kontext 

och betraktare. Följaktligen inkluderas även fysiska aspekter av konstobjektet likväl som 

betraktarens fysiska förutsättningar i form av kropp och samspel med konsten i fråga. Ett 

sådant utvidgat förhållningssätt skapar nya ramverk vilka förutsätter betraktarens fysiska 

och psykiska deltagande med syftet att skapa förståelse för samtidskonsten. Följaktligen 

utgörs mötet med samtidskonst utifrån ett utvidgat konstbegrepp inte enbart av 

konstobjektet, utan snarare av konsten i samspel med miljön, kontexten och betraktaren. 

Det ska dock poängteras att konstens fysiska gestaltning fortfarande är viktig. Dock är 

det inte betraktat som autonomt eller självtillräckligt eftersom förståelsen av konsten är 

beroende av flera variabler. Förståelsen och meningsskapandet av konsten blir 

följaktligen föränderlig.  

 

Samtidskonsten är sålunda svår att definiera eftersom det inte bestäms utifrån specifika 

genrer eller material. Det rör sig inte om en gemensam visuell stil som vi kan definiera 

som samtidskonst. Det innebär också att konstnärer inte är bundna till ett specifikt uttryck 

eller material. Det rör sig snarare om en belysning av ett problem, frågeställning eller 

synliggörande av ett fenomen som iscensätts. Det är följaktligen idéen, antagandet eller 

                                                 
29 Illeris,” Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory art for Art Education for 

Sustainable Development (AESD)”, 7.  
30 Sven-Olov Wallenstein, ”Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism” i Konsten och 

konstbegreppet, Kairos skriftserie nr 1, (Stockholm: Raster förlag, 1996), 117.  
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konceptet som är det viktigaste snarare än utförandet, resultatet, i sig. Det utvidgade 

konstbegreppet kräver sålunda reflektion och medvetenhet kring att samtidskonsten likväl 

som samtiden och betraktaren är under ständig förändring.   

 

1.4 Teori 

Studien har en hermeneutisk teoretisk ansats avseende tolkningsprocess och förståelse av 

konstpedagogiska situationer, det vill säga hur vi skapar förståelse av det vi möter. 

Hermeneutiken är ett förekommande teoretiskt förhållningssätt inom pedagogisk 

forskning som ofta kombineras med ytterligare teoretiska anslag.31 Det är också fallet i 

den här uppsatsen. Det hermeneutiska förhållningssättet appliceras på Felix Guattaris syn 

på produktionen av subjektivitet samt Bakhtins teoretiska diskussioner rörande dialogiska 

förhållningssätt, förståelse och studieobjekts polyfona uppbyggnad och föränderliga 

betydelse. Intentionen är att undersöka subjektivitetens potential i den konstpedagogiska 

lärandeprocessen och det konstpedagogiska lärandets potential som 

subjektivitetsskapande. Följaktligen prövar uppsatsen om lärandet kan utformas efter 

idéer om hur subjektivitet skapas med hänsyn till konstpedagogikens och samtidskonstens 

avsikt och funktion.  

1.4.1 Hermeneutik – en översikt   

Hermeneutiken är ett teoretiskt och metodologiskt förhållningssätt som undersöker vad 

förståelse är och hur den kan uppnås.32 Förståelsen är i sin tur beroende av den tolkande 

individens förförståelse av omvärlden och det aktuella studieobjektet. Förståelse syftar på 

tolkningen av ett studieobjekts mening, intention och innehåll. Förståelsen bottnar inte 

enbart i studieobjektet utan är beroende av vår subjektiva förförståelse vilken utgörs av 

sociala, samhälleliga och kulturella normer som medvetet och omedvetet styr vår 

uppmärksamhet och tolkning av studieobjektet. Vidare skapas förståelsen av ett 

studieobjekt i mötet sinsemellan människor genom att den subjektiva förståelsen 

konfronteras med andras förståelse av samma studieobjekt.33 Hermeneutiken åsyftar att 

belysa hur förståelse pendlar mellan studieobjektets helhet och olika beståndsdelar och 

åtar sig också att illustrera att tolkningar enbart är tolkningar och inte objektiva fakta. 

                                                 
31 Silwa Claesson, Henrik Hallström, Wilhelm Kardemark och Signild Risenfors, ”Ricoeurs hermeneutik 

vid empiriska studier”, Pedagogisk forskning i Sverige, nr 1:(2011), 18.  
32

 Anne D´Alleva, Methods and theories of art history, (London: Laurence King Publishing Ltd, 2012), 

118.  
33 Segolsson, Mikael, ”Lärandets hermeneutik: tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med 

bildningstanken som utgångspunkt”, (Jönköping: Jönköpings universitet, 2011), 75.  
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Hermeneutiken är sålunda en filosofi som fokuserar på förståelse och teoretiseringar av 

företeelser som har betydelse för människors förståelse av omvärlden och sig själva.34 

Hermeneutiken poängterar vikten av att förstå den egna historiciteten eftersom historien 

utgör grunden för att samtidens förståelighet. På samma sätt som samtiden inte kan 

lösgöra sig från historien kan människor inte helt kan lösgöra sig från sin egen 

förförståelse. Det förutsätter en medvetenhet om att vår förståelse skapas med bakgrund 

i vår egen förståelsehorisont likväl som historicitet. Förståelsen av ett studieobjekt är 

följaktligen inte isolerad från varken tolkarens subjektiva erfarenheter eller omvärldens 

sociala och samhälleliga raster. Förståelsen skapas snarare i en dialog mellan subjektet, 

omvärlden, historien och studieobjektet. Hermeneutiken kan systematiseras och användas 

på olika sätt och har så gjort under sin utveckling – den har gått från en systematisk 

tolkningsmetod av bibeltexter till ett filosofiskt förhållningssätt för vitt skilda 

vetenskaper. Systematiska hermeneutiska metoder bygger på att vissa tolkningar väger 

tyngre än andra och har ett tydligt syfte att förstå studieobjektets, författarens eller 

konstnärens ursprungliga intentioner. Ett sådant förhållningssätt åsyftar på att tolkningen 

ska komma så nära de ursprungliga intentionerna som möjligt, varför tolkningen i 

sammanhanget alltid bör förklaras med utgångspunkt i studieobjektets ursprungliga 

intentioner.35 Den här undersökningen är snarare grundad i den filosofiska 

hermeneutiken. Den filosofiska hermeneutikens utgångspunkt är att ett studieobjekts 

mening grundar sig i människans förförståelse samt att det är just förståelsen av 

studieobjektet som tillskriver det mening. I ett sådant sammanhang finns ingen objektiv 

och redan tillskriven mening som avkodas, förståelsen skapas snarare i mötet mellan 

subjektet och studieobjektet.36  

Den systematiska hermeneutiken åtskiljer begreppen förklara och förstå medan 

förespråkare för den filosofiska och kritiska hermeneutiken, som Paul Ricoeur, menar att 

förklaring och förståelse inte utesluter varandra utan snarare bör betraktas som delar i en 

och samma tolkningsprocess. Förklaring utgör således en aktiv del i tolkningsprocessen 

och vidgar på så sätt förståelsen av studieobjektet.37 Förhållningssättet upplevs 

följaktligen som logiskt med hänsyn till att en förklaring kräver en förståelse och tvärt 

om. I sammanhanget återkommer vi till begreppet historicitet i termer av att 

                                                 
34 Segolsson, ”Lärandets hermeneutik”, 76.  
35 Segolsson, ”Lärandets hermeneutikt”, 80–81.  
36 Segolsson, ”Lärandets hermeneutik”, 83.  
37 Segolsson, ”Lärandets hermeneutik”, 84.  
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studieobjektets intention inte är given utan grundas i subjektiva erfarenheter vilka i sin 

tur har en historisk bakgrund.38 Ricoeur inspireras av bland annat Lévi-Strauss och 

strukturalismen i avseendet att normer och strukturer är en viktig del i 

förståelseprocessen. Ricoeur sätter följaktligen kommunikationen mellan tolkaren, 

sociala strukturer och studieobjektet i centrum. Kommunikationen avser en diskussion 

mellan olika perspektiv som åsyftar att klarlägga olika teoretiska positioner. De teoretiska 

positionerna, perspektiven, skapar tillsammans utgångspunkten för ny förståelse.39  

1.4.2 Den hermeneutiska cirkeln  

I en hermeneutisk teoretisk och metodologisk ansats är den hermeneutiska cirkeln central. 

Den hermeneutiska cirkeln beskriver tolkningsprocessen som en ständigt pågående 

process snarare än en linjär utveckling och syftar på att skildra hur tolkningen och nya 

erfarenheter skapas. Den cirkulära formen påvisar hur den subjektiva förförståelsen i 

mötet med nya erfarenheter, studieobjektet och andras förförståelse skapar en ny 

förståelse vilken i sin tur utgör förförståelsen i nya tolkningsprocesser.40 

En av grundförutsättningarna i den hermeneutiska cirkeln är att förståelse av ett 

studieobjekt endast kan skapas om det sätts i relation till dess helhet – kontext, form, 

uppbyggnad och normer. Det handlar således om att betrakta studieobjektet utifrån flera 

olika aspekter. Den hermeneutiska cirkeln handlar på så sätt om samband mellan 

studieobjektets olika delar och dess helhet – som Martin Heidegger uttrycker “a hammer 

is a hammer not by itself, but only in relations to nails, walls, and the practice of carpentry 

in general”.41 Den hermeneutiska cirkeln har dock kritiserats, bland annat av Ricoeur, för 

att den inte visar hur förståelsen fördjupas över en längre tid. Ricoeur gjorde följaktligen 

ett försök att ersätta cirkelmetaforen med en spiral med syftet att påvisa att förståelsen är 

under ständig förändring, likväl som att tolkningsprocessen omdefinierar sig själv. På så 

sätt återkommer tolkningen aldrig till samma punkt som innan. Spiralen åsyftar på så sätt 

att illustrera hur förståelsen fördjupas genom subjektiva reflektioner, dialog och yttre 

omständigheter.42 

 

                                                 
38 Segolsson, ”Lärandets hermeneutik”, 85.  
39 Claesson, Hallström, Kardemark och Risenfors, ”Ricoeurs hermeneutik vid empiriska studier”, 19. 
40 Segolsson, ”Lärandets hermeneutik”, 86.  
41

 D´Alleva, Methods and theories of art history,121.  
42 Segolsson, ”Lärandets hermeneutik”, 88.  
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Processen att skapa förståelse bygger således inte på studieobjektets intention utan 

snarare på att skapa förståelse utifrån ett helt system av meningsskapande element. Den 

hermeneutiska cirkeln, eller spiralen, visar på relationerna mellan studieobjektet, det som 

tolkas, den egna och andras subjektiva förförståelse samt tolkningens sammanhang. 

Hermeneutiken förutsätter att man som tolkare är medveten om sin egen utgångspunkt, 

förförståelse och tolkningsprocess. Utgångspunkten för tolkningen är följaktligen 

erfarandet i relation med studieobjektet och den aktuella teorin.43 Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt gentemot konstvetenskap föreslås av Mieke Bal. Hon menar att konsten 

kan vara en aktiv del i att producera subjektivitet genom att konsten aktivt är medskapare 

av sociala normer snarare än bara en reflektion över dem. I den bemärkelsen är varken 

subjektets eller konstens och på så sätt inte heller betraktarens kontext stabil utan 

föränderlig i relation med samtiden.44  

1.4.3 Produktion av subjektivitet och lärande  

Felix Guattari beskriver subjektivitet som en föränderlig process som formas av 

institutioner, grupper och individer likväl som ekonomiska och psykologiska faktorer. 

Subjektivitet är i den bemärkelsen pluralistisk och mångfacetterad. Guattari menar också 

att subjektivitet ska betraktas utifrån hur den produceras.45 Subjektivitet skapas och 

utvecklas i relation med omgivningen och bygger inte på ett dualistiskt förhållningsätt 

avseende relationen mellan subjekt och samhälle eller subjekt och objekt. Subjektivitet 

ska inte heller betraktas som en homogen företeelse utan snarare som ett tillstånd där olika 

komponenter utgör en helhet. Eftersom subjektivitet enligt Guattari är beroende av 

omgivande kontexter är det viktigt att poängtera att subjektivitet produceras och utvecklas 

i interaktion med samtiden. Subjektivitet återfinns i sociala mönster, och påverkar således 

kollektiva föreställningar som utgör synen på samhälleliga fenomen.46  

I sammanhanget är det intressant att se till hur Illeris beskriver att performance har 

förskjutit betraktarpositionen till att bli mer fokuserat på aktivt deltagande snarare än 

passivt betraktande. På så sätt blir även deltagarnas erfarande av situation en viktig del i 

förståelseprocessen och processen att tillskriva det aktuella konstverket mening. Illeris 

diskussion kring den förskjutna betraktarrollen leder till ett resonemang kring hur 

subjektivitet konstrueras. I likhet med Guattari beskriver Illeris subjektivitet som 

                                                 
43 D´Alleva, Methods and theories of art history, 122.  
44 D´Alleva, Methods and theories of art history, 123.  
45 Felix Guattari, Chaosmosis an ethico-aesthetic paradigm, övers. Paul Bains och Julian Pefanis, 

(Bloomington: Indiana University press, 1992), 1.  
46 Guattari, Chaosmosis an ethico-aesthetic paradigm, 2.  
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föränderligt utifrån sociala och samhälleliga normer. Subjektiviteten betraktas 

följaktligen som något diskursivt varför subjektskapande processer beskrivs som både 

sociala och föränderliga. Subjektivitet är följaktligen något som skapas eller görs snarare 

än att det är något som en individ är. Subjektet beskrivs på sätt skapas utifrån upprepade 

handlingar och normativa uppfattningar. Subjektivitetsskapande beskrivs som en 

pågående och föränderlig process som skapas i samspel med omvärlden. För att en 

lärandesituation ska vara subjektskapande bör den således vara decentraliserad och 

processartad.47 Genom att betrakta subjektivitet som något föränderligt och pågående bör 

vi följaktligen kunna skapa lärandesituationer som är subjektskapande i termer av att de 

tillvaratar mångfald och individuella erfarenheter.  

För att understödja subjektskapande situationer är det enligt Guattari fördelaktigt att 

skapa en miljö som främjar aktivitet och kreativitet med fokus på utvecklande 

kommunikation och målsättningar som är relevanta för sammanhanget. På så sätt 

tillgodoses också en kollektiv subjektivitet som består av en gemensam relation till 

kontexten.48 Illeris poängterar i liknande anda att pedagoger bör fokusera på etiska och 

existentiella frågor som relaterar till vad det innebär att vara människa. I andra termer 

innebär det att fokusen ligger på lärande utan specifika eller mätbara mål som utgår från 

subjektiva och individuella förutsättningar. Lärandet beskrivs på så sätt som ett utrymme 

där deltagaren kan sätta sig själv i relation till andra och omvärlden. I relation till Guattari 

kan det innebära att sätta sitt eget subjekt i relation till andra och på så sätt skapa en 

subjektskapande lärandesituation. Utgångspunkten är följaktligen att subjektivitet är 

relationellt och skapas när det egna subjektet sätts i relation till andra subjekt, studieobjekt 

eller rent av omvärlden.49  

Guattari menar att subjektsskapande är relationellt. Subjektivitet skapas i mötet med ny 

information, nya uttryck och nytt material. Mötet med nya erfarenheter är på så sätt en 

viktig förutsättning för subjektskapande eftersom det möjliggör omförhandlingar av det 

egna subjektet utifrån de nya erfarenheterna.50 Förutsättningarna för subjektskapande kan 

liknas med Gustafssons beskrivning om hur förståelse skapas hur och lärandeprocesser 

kan fungera. Gustafsson menar att lärandet eller förståelsen tar sin utgångspunkt i 

                                                 
47 Illeris,”Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory art for Art Education for 

Sustainable Development (AESD)”, 8.  
48 Guattari, Chaosmosis an ethico-aesthetic paradigm, 6.  
49 Illeris,” Subjectivation, togetherness, environment, Potentials of participatory art for Art Education for 

Sustainable Development (AESD)”, 2.  
50 Guattari, Chaosmosis an ethico-aesthetic paradigm, 7.  
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individers konfrontation mellan den egna och andras självförståelse och 

omvärldsförståelse. Förståelsen skapas sålunda i mötet mellan den egna förförståelsen 

och andras. Det innebär att den lärande personen får omförhandla sin egen förståelse av 

sig själv och omvärlden i relation till andras.51 Gustafssons och Guattaris diskussion kring 

lärandeprocesser å ena sidan och subjektproduktion å andra är sålunda mycket likartade. 

Guattari menar att subjektivitet skapas i mötet med ny information och nya erfarenheter 

medan Gustafsson poängterar att lärandet bygger på konfrontation mellan individers 

förståelse och ny kunskap. Följaktligen kan förhållningssätten sättas samman för att pröva 

en lärandesituation med subjektskapande.  

För att ytterligare närma sig och analysera skapandet av subjektivitet vänder sig Guattari 

till Mikhail Bakhtin. På ett övergripande plan beskriver Bakhtin hur ett fenomens 

”system” består olika sammankopplade beståndsdelar som tillsammans skapar en helhet. 

Bakhtin använder förhållningssättet för att analysera och närma sig litteratur och språk. 

Hos Bakhtin finner vi ett fokus på studieobjektets kulturella och sociala kontext, 

innebärande att det som studeras kan inte isoleras från dess omgivande faktorer. 

Grundförutsättningen är således att inget existerar helt autonomt utan snarare i relation 

med omvärlden. I fortsättningen innebär det att förståelsen av ett studieobjekt vilar på 

flera olika aspekter som tillsammans skapar studieobjektets helhet.  För att skapa mening 

eller förståelse kan vi följaktligen inte dra en tydlig linje mellan form och innehåll utan 

snarare utgå från att se samspelar. Vi bör istället studera dem för att därefter se till vilken 

helhet de skapar.  

Bakhtin använder begreppet polyfon i hans diskussioner och analyser av litteratur. 

Begreppet polyfon kommer från musikvetenskapen och innebär att något är flerstämmigt. 

I sammanhanget åsyftar det till att ett studieobjekt består av flera komponenter, som 

Bakhtin beskriver det ”röster”, som tillsammans skapar en helhet. Det innebär att 

komponenternas olika perspektiv, värde och narrativ bör analyseras för att undersöka den 

helhet som skapas. Bakhtin menar också att det som betraktas som polyfont inte erhåller 

en tydlig och objektiv mening eller innebörd – det flerstämmiga kan tvärtom resultera i 

olika betydelser.  

Det polyfona är pluralistiskt i bemärkelsen att betraktaren inte möts av en absolut och 

entydig sanning utan av flerstämmiga komponenter som möjliggör olika förståelser. För 

betraktaren handlar det således inte om att erinra sig en objektiv sanning som skapas av 

                                                 
51 Gustafsson. ”Att sätta sig själv på spel om språk och motspråk i Pedagogiskt perspektiv.”, 9.  
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avsändaren. Betydelsen skapas istället i dialogen mellan betraktaren och studieobjektet 

utifrån de olika förståelsehorisonterna och komponenterna som blir meningsskapande. 

Hos Bakhtin kan vi därigenom hitta ett utrymme för subjektiv förståelse utan en åsyftning 

till en objektiv betydelse eller sanning – betydelserna och förståelserna är tvärtom flera. 

Bakhtins dialogiska förhållningssätt handlar följaktligen om att interagera med 

studieobjektet och omvärlden, likväl som det egna subjektet inklusive kulturella, sociala 

och samhälleliga förutsättningar. Trots att subjektivitet, normativa aspekter och 

föränderliga betydelser ligger till grund för dialogen menar Bakhtin att det dialogiska 

förhållningssättet är att betrakta som ”sanningsenligt” eftersom det inte bygger på 

förmedlarens intention och strävan efter att förstå den. Förståelseprocesser betraktas som 

relationella eftersom studieobjektet sätts i relation med människor, samhället, historiska 

likväl som kulturella och sociala normer. I likhet med begreppet polyfon leder det till 

uppfattningen att förståelse, och därigenom subjektivitet, består av föränderliga processer 

som skapas i interaktion med omvärlden.  

Dialogen förutsätter interaktion mellan människor, objekt eller texter. Dialogen sätter 

förståelser på spel och kan skapa nya och omförhandlade förståelser genom interaktionen 

med andra. Olika subjektiva perspektiv interagerar med varandra och resulterar i ett 

omförhandlande av förståelser som skapas i dialogen sinsemellan dem. På så sätt kan 

dialogen producera förändring. Dialogen ska följaktligen vara social, polyfon, och 

understryker på så sätt att förståelser skapas i interaktion med omvärlden. Dialog avser 

att ta hänsyn till subjektiv förförståelse och ”filtreras” genom subjektiva raster som 

påverkar och ibland förändrar förståelsen. Bakhtin menar följaktligen att dialogen skapar 

en flerstämmighet för subjektet och förståelsen att verka inom likväl som en plattform för 

förändring och utveckling. I en konstpedagogisk kontext är begreppet dialog vanligt 

förekommande. Gustafsson poängterar dialogens kraft i lärandesituationer i termer av att 

dialogen innebär att lärandet utformas som ett växelspel mellan människor. I likhet med 

Bakhtin diskussion kring begreppet polyfon poängteras det att det mångfacetterade är en 

förutsättning för förändring likväl som förståelseprocesser. Gustafsson beskriver dialogen 

som ett sätt att utmana, förändra och fördjupa sina egna tankemönster genom att man i 

dialog konfronteras med andras förståelser.52 Gustafssons diskussion präglas i likhet med 

Bakhtins av vilka möjligheter som det mångfacetterade möjliggör i relation till förståelse 

och lärande. Dialogen kan i sammanhanget antas ha en viktig roll att spela i 

                                                 
52 Gustafsson. ”Att sätta sig själv på spel om språk och motspråk i Pedagogiskt perspektiv.”, 11.  



  
 

19 
 

subjektskapande lärandesituationer eftersom den öppnar upp för mångfald och synliggör 

individers olika perspektiv.  

Bakhtin beskriver att subjektivitet kan ha stor makt i mötet med omgivningen i termer av 

att betraktaren och dennes subjektiva förförståelse blir medskapare i omgivningens 

mening.53 Det kan liknas med mötet med samtidskonst. Åskådaren uppmuntras att bli en 

aktiv del i skapandet av konstverket och själv reflektera över vad hen möter. Det finns 

ingen given referensram att förhålla sig till och det förutsätter följaktligen en kreativ 

subjektiv reflektion kring samtidskonsten. Ett sådant förhållningssätt kräver en strategi 

som tillgodoser subjektiviteten i mötet med och reflektionen kring samtidskonst. Bakhtin 

presenterar ett förhållningssätt som kan appliceras på en subjektiv tolkningsprocess. 

Modellen är ursprungligen uppbyggd utifrån fem antagna aspekter av poesi. Vi kan kalla 

det en analys av kreativa subjektiva aspekter i tolkningsprocessen av poesi, där den 

sistnämnda aspekten enligt Bakhtin styr de övriga:  

1. Ordets klang, dess musikaliska aspekter.  

2. Dess materiella betydelser och dess nyanser och varianter.  

3. Dess språkliga kopplingar. 

4. Dess känslomässiga tonfall.  

5. Känslan av verbal aktivitet i signifikant ljud, gester, miner. Den känslomässiga 

konnotationen.54 

Ovanstående punkter kan användas som analytisk utgångspunkt med syftet att tillgodose 

subjektiva upplevelser. Förhållningssättet utgår från subjektiva aspekter snarare än en 

kunskapskanon, och kan fungera som ett närmande av den mångfacetterade 

subjektiviteten som förtydligad del av förståelseprocessen. Flera olika aspekter skapar 

den specifika situationen och ligger till grund för hur en företeelse uppfattas – perception, 

narrativa aspekter och befintliga relationer med dem, associationer till omgivningen och 

medvetandet av omgivningen. Guattari och Bakhtin poängterar att tolkningen inte handlar 

om att hitta en förexisterande mening eller betydelse av det vi möter utan snarare om att 

se till hur olika aspekter förgrenar sig och tillsammans bildar subjektivitet och förståelse.  

                                                 
53 Guattari, Chaosmosis an ethico-aesthetic paradigm, 14.  
54 Guattari, Chaosmosis an ethico-aesthetic paradigm, 15.  
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1.5 Metod   

Studiens metodologiska utgångspunkt är kvalitativ med utgångspunkt i att kvalitativa 

metoder tillgodoser subjektiva erfarenheter. Metoden är hermeneutisk och fokuserar på 

tolkningsprocessen av studieobjektet snarare än betydelsen av det som en entydig 

sanning. Den hermeneutiska metoden tar fasta på att det kan finnas flera 

tolkningsmöjligheter beroende på tid, kontext och subjektiva associationer. Där av är det 

av stor vikt att betrakta studieobjektet utifrån flera perspektiv för att utskilja flera 

tolkningsmöjligheter som därefter kan värderas.  

Hermeneutiken som metod tar sin utgångspunkt i studieobjektet, aktuella frågeställningar 

och av typen av kunskap som studien eftersöker. Studieobjektet utgörs generellt av 

handlingar eller händelser som betraktas i sitt eget sammanhang. Frågeställningarna avser 

studieobjektens innebörd eller mening medan kunskapssökandet handlar om betydelser 

och avsikter hos studieobjektet i det relevanta sammanhanget.55 Metoden synliggör 

studieobjektet i den aktuella kontexten. Det metodologiska förhållningssättet tar fasta på 

erfarenheter som följaktligen samlas in för att analyseras och tolkas med syftet att öka 

möjligheterna för att skapa förståelse för studieobjektet.56 Syftet är följaktligen att förstå 

studieobjektets mening genom att relatera det till aktuella frågeställningar med 

målsättningen att få insikt i den specifika situationen utifrån de inre och yttre 

omständigheter som möjliggör den.57  

1.5.1 Analytiskt förhållningssätt   

Utgångspunkten är att flera olika aspekter skapar den konstpedagogiska situationen och 

ligger till grund för hur lärandet upplevs. Utgångspunkten är även att förståelse och 

lärande är en subjektiv process som tar sig till uttryck på olika sätt. Aspekterna utgör olika 

perspektiv att se på samma lärandesituation, vilka ska tillgodoses i analysen av materialet. 

Perspektiven är perception, narrativa aspekter och befintliga relationer till omgivningen 

och subjektiva associationer och konnotationer. Dessa perspektiv återfinns i Bakhtins 

tidigare beskrivna modell. Bakhtins modell består av fem steg, varav det femte är det som 

styr de övriga: Ordets klang, dess musikaliska aspekter, dess materiella betydelser och 

dess nyanser och varianter, dess språkliga kopplingar, dess känslomässiga tonfall, 

                                                 
55

 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapteori, (Lund: 

Studentlittaratur AB, 1994), 73.  
56

 Starrin och Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapteori, 74. 
57

 Starrin och Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapteori, 79.  
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Känslan av verbal aktivitet i signifikant ljud, gester, miner, den känslomässiga 

konnotationen.  

Följaktligen kommer materialet, de konstpedagogiska situationerna, att analyseras med 

utgångspunkt i Guattaris syn på subjektivitet samt med inspiration från Bakthins 

analysmodell. De konstpedagogiska lärandesituationerna ska analyseras utifrån fyra olika 

infallsvinklar eller ”filter”. De ”filter” som appliceras på de konstpedagogiska 

lärandesituationerna är perception och materiella aspekter, narrativa aspekter, omgivning 

och relationer samt associationer och konnotationer. Syftet är att undersöka hur 

konstpedagogiska lärandesituationer kan förstås utifrån ovanstående aspekter snarare än 

att undersöka individuella subjektiva upplevelser. Det är således lärandesituationen ska 

tolkas snarare än deltagarna. Avsikten är följaktligen att undersöka om det är fördelaktigt 

att se till pedagogiska lärandeprocesser utifrån Guattaris syn på subjektskapande och på 

så sätt pröva huruvida konstpedagogiska lärandesituationer kan fungera som 

subjektskapande.  

1.5.2 materialinsamling  

Studiens materialinsamling bygger på deltagande observationer. Deltagande och 

observation är två begrepp som står i opposition till varandra och av den anledningen ter 

det sig viktigt att definiera var jag och metoden står i relation till begreppen. Som namnet 

på metoden antyder så befinner jag mig någonstans mittemellan en ren observation och 

ett rent deltagande. För att beskriva – den rena observationen innebär att forskaren 

förhåller sig så långt borta som möjligt från det som observeras med syftet att inte påverka 

och interagera med händelsen. I ett rent deltagande är forskaren en aktiv del i det som 

händer och på så sätt kan det antas att det återfinns svårigheter att reflektera över det som 

händer.  

Utgångspunkten är i sammanhanget att mitt deltagande ska vara passivt. Jag är deltagande 

i termer av att jag befinner mig på platsen tillsammans med resten av deltagarna men jag 

interagerar inte med situationen, pedagogen eller deltagarna. Jag deltar vid tre 

konstpedagogiska lärandesituationer. De konstpedagogiska lärandesituationerna riktar 

sig till olika målgrupper, barn, vuxna likväl som mot en konstförening. I analyserna av 

lärandesituationerna kommer dock inte målgrupperna vara i centrum eftersom det är 

lärandesituationens subjektskapande potential som är i centrum snarare än deltagarnas 

olika förutsättningar att möta konst. Dokumentationen av det insamlade materialet består 

anteckningar, beskrivningar och reflektioner av de konstpedagogiska 
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lärandesituationerna. Jag vill därför poängtera att analyserna i enlighet med den 

hermeneutiska metoden bygger på min förståelse av lärandesituationerna.  

1.5.3 Material bearbetning  

Med utgångspunkt i den hermeneutiska metoden avser jag att tolka varje 

konstpedagogiskt tillfälle enskilt både utifrån olika perspektiv och som helhet. 

Perspektiven som appliceras på den konstpedagogiska situationen är perception och 

materiella aspekter, narrativa aspekter, omgivning och relationer samt associationer och 

konnotationer. På så sätt undersöks de konstpedagogiska situationerna utifrån olika 

infallsvinklar. Syftet är att undersöka hur den konstpedagogiska situationen kan förstås, 

undersökas och användas som subjektskapande. Därefter tolkas lärandesituationerna som 

helhet utifrån aspekter som de olika infallsvinklarna belyser. På så sätt betraktas 

situationerna utifrån olika sammanhang med syftet att se till viktiga, och eventuellt 

subjektskapande, aspekter av det konstpedagogiska mötet. Ytterligare en viktig aspekt av 

tolkningen av de konstpedagogiska situationerna är dess förutsättningar i form av de 

bygger på min tolkning av dem i relation till Guattaris och Bakhtins teoretiska 

diskussioner.  

1.5.4 Urval, avgränsningar och etiska överväganden 

Uppsatsens primärmaterial utgörs av observationer av tre olika konstpedagogiska 

lärandesituationer eller visningar. Konstpedagogerna som medverkar har svarat ja till 

medverkan på en skriftlig förförfrågan. Förfrågningarna skickades till konstmuseum eller 

konsthallar som fokuserar på samtidskonst med bakgrund i antagandet att samtidskonst 

har större möjlighet att fungera som subjektskapande än klassisk konst. Antagandet 

bygger på att samtidskonst i större utsträckning aktiverar betraktaren och därigenom har 

ett föränderligt förhållningssätt gentemot den egna betydelsen. Samtidskonsten har inte 

heller ett bestämt uttryck för deltagarna att förhålla sig till likväl som att dess uttryck i 

större utsträckning än klassisk konst associerar till utomestetiska företeelser som 

betraktarna kan använda som betydelsebärande. Därutöver skiljer sig de 

konstpedagogiska lärandesituationerna åt i termer av vilken målgrupp som de riktar sig 

till – en allmän visning som riktar sig till vuxna, en visning som riktar sig till elever i 

årskurs sex och en visning som riktar sig till en lokal konstförening. Det innebär i sin tur 

att de har olika förutsättningar att förhålla sig till. Å andra sidan innebär det att de olika 

konstpedagogiska förutsättningarna och förhållningssätten kan prövas som 

subjektskapande i uppsatsen. Variationen ger följaktligen uppsatsen en bredare grund att 

stå på, dock diskuteras inte respektive målgrupp i hög utsträckning.  
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Antalet konstpedagogiska lärandesituationer bygger på avgränsningar som bottnar i 

uppsatsens omfattning i relation till mängden material som förutsätts för att genomföra 

undersökningen. Valet att använda tre olika konstpedagogiska lärandesituationer bottnar 

i att variationen mellan dem räcker för att studera olika sätt att arbeta konstpedagogiskt 

med syftet att se till huruvida lärandesituationerna kan fungera som subjektskapande.  

Med hänsyn till deltagarnas integritet har jag valt att inte dokumentera visningarna med 

ljudinspelning eller bildmaterial, i synnerhet då deltagarna vid ett av tillfällena är under 

18 år. Jag har också valt att inte nämna konstpedagogernas eller konstinstitutionernas 

namn med hänsyn till deras integritet. I arbetet refererar jag således till 

”konstpedagogen”, ”utställningen” och ”konstmuseet”. I avsnitt där samtliga 

lärandesituationer sätts i relation till varandra skiljs de åt genom att benämnas som 

”allmän visning”, ”visning för elever” och ”visning för konstförening”.  

 

1.5.5 Källor och källkritik   

Uppsatsens primära teoretiska källmaterial består av Felíx Guattari och Mikhail Bakhtin 

diskussioner kring subjektivitetskapande samt dialogbaserad och mångfacetterad 

förståelse. Det teoretiska källmaterialet utgörs sålunda om översatta nyutgåvor av 

Guattaris och Bakhtins originaltexter. Syftet med att använda det aktuella materialet är 

att den teoretiska utgångspunkten ska bygga på originalkällan i så hög utsträckning som 

möjligt. Källmaterialet som behandlar uppsatsens diskussioner om hermeneutik består 

delvis av Mikael Segolssons avhandling Lärandets hermeneutik: tolkningens och 

dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Avhandlingen 

är relativt ny, från 2011, och bör följaktligen fortfarande betraktas som aktuell. Valet att 

använda den aktuella avhandlingen bygger på att den behandlar hermeneutik utifrån 

lärande och dialog, vilket är relevant sett till uppsatsen. Övrigt källmaterial som behandlar 

hermeneutiken består mestadels av vetenskaplig studentlitteratur och bör av den 

anledningen betraktas som trovärdig. Valet att inte använda originalkällmaterial bygger 

på texternas komplexitet och språkmässiga svåråtkomlighet. Valet att utgå från nyare 

källmaterial åsyftar följaktligen på att de ger mig som läsare större möjlighet att skapa en 

förståelse för hermeneutiken.  

 

I uppsatsens forskningsöversikt, bakgrund och till viss del teoretiska avsnitt återkopplar 

jag till Anna Lindbergs avhandling konstpedagogikens dilemma, historiska rötter och 
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moderna strategier. Avhandling utgör som underförstått forskningsmaterial och är i den 

bemärkelsen att betrakta som trovärdigt, dock är avhandlingen skriven år 1988 och är 

således inte den tidsmässigt mest aktuella forskningen. Dock är den ett viktigt 

källmaterial eftersom avhandlingen är av stor vikt för den samtida konstpedagogiska 

forskningen. Lindbergs avhandling ger en historisk överblick av det konstpedagogiska 

fältet likväl som att hon förespråkar lärandesituationer som inte uteslutande bygger på 

förmedlande. Följaktligen är Lindbergs avhandling aktuell även sett till min uppsats. 

Forskningsöversikten likväl som teoriavsnittet aktualiseras genom att sättas i relation till 

Helené Illeris forskning om konstpedagogik. Illeris forskning är tidsmässigt aktuell och 

utgör följaktligen en bild av hur den konstpedagogiska forskningen ser ut i dagsläget. 

Därutöver är Illeris aktuell i relation till uppsatsen eftersom hon poängterar vikten av 

medskapande, aktivitet och dialog. Övrigt källmaterial består av vetenskapliga artiklar, 

vetenskaplig litteratur samt avhandlingar. Artiklarna är publicerade i välkända och 

trovärdiga tidskrifter och är därutöver författade av forskare inom bland annat pedagogik 

och konst- och bildvetenskap.  

 

1.5.6 Disposition  

Studiens resultatdel består av fyra huvuddelar. Den första delen behandlar den första 

konstpedagogiska lärandesituationen – en allmän konstpedagogisk visning som riktar sig 

till vuxna. Den andra delen bearbetar den konstpedagogiska lärandesituationen som riktar 

sig mot barn medan den tredje riktar sig till en lokal konstförening. De tre huvuddelarna 

består följaktligen av sex underkategorier vardera. Den första utgörs av en beskrivning av 

respektive visning. Beskrivningarna bygger på deltagande observationer och utgörs 

således av min upplevelse av dem. Därefter följer en kategorisering utifrån Bakhtins 

analysmodell. Syftet med indelningen är att betrakta lärandesituationerna utifrån olika 

perspektiv samt att pröva omförhållningssättet kan urskönja hur konstpedagogiska 

lärandesituationer kan fungera som subjektskapande. Den första kategorin är perception 

och materiella betydelser. Perspektivet tar sin utgångspunkt i hur lärandesituationerna 

tillskrivs mening utifrån upplevelsen av det vi ser och hör. Andra kategorin, narrativa 

aspekter, fokuserar på sättet som lärandesituationen förmedlas eller diskuteras på medan 

den tredje ser till hur och om utomestetiska aspekter tas tillvara i lärandesituationen. Den 

nästkommande kategorin, associationer och konnotationer, avser hur lärandesituationerna 

använder deltagarnas erfarenheter och förförståelse i mötet med utställningen. Den sista 

perspektivet sett till de tre första huvuddelarna är en analys av respektive lärandesituation 
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som helhet. Analyserna tar sin utgångspunkt i diskussionerna som de tidigare 

perspektiven medfört och åsyftar att undersöka huruvida, och eventuellt på vilket sätt, 

som lärandesituationerna har potential som subjektskapande.  

 

Den fjärde huvuddelen består av en analys av samtliga konstpedagogiska 

lärandesituationer. Analysen tar fasta på lärandesituationernas eventuella likheter och 

skillnader med syftet att undersöka och diskutera hur en konstpedagogisk lärandesituation 

kan fungera som subjektskapande. I linje med de förgående analyserna är utgångspunkten 

Guattaris diskussioner om subjektproduktion samt Bakhtins teorier om dialogiska 

förhållningssätt. Därefter följer uppsatsens diskussions och sammanfattningsavsnitt som 

avser att diskutera och presentera resultatet.  

2. Resultat  

Studiens empiri består av tre observationer av konstpedagogiska lärandesituationer med 

olika målgrupper – en allmän visning riktad till vuxna, en som riktar sig till en 

konstförening samt en riktad till elever i årskurs 6.  

De konstpedagogiska lärandesituationerna delas inledningsvis upp i olika kategorier med 

inspiration från Bakhtins analysmodell med syftet att betrakta situationerna utifrån olika 

perspektiv. De konstpedagogiska lärandesituationerna kommer att delas in i fyra olika 

kategorier – perception och materiella betydelser, narrativa aspekter, omgivning och 

relationer samt associationer och konnotationer. Syftet med kategoriseringen av de 

konstpedagogiska lärandesituationerna är att pröva Bakhtins modell för subjektskapande 

samt att i enlighet med hermeneutiken se till lärandesituationerna utifrån olika perspektiv 

för att därefter se till dess helhet. De konstpedagogiska lärandesituationerna analyseras 

därefter som en helhet med utgångspunkt i de aspekter som de olika perspektiven lyfter 

fram. Slutligen följer en sammantagen analys utifrån resultatet av analyserna av 

respektive lärandesituation. Analyserna utgår från Guattaris diskussioner kring 

produktionen av subjektivitet samt Bakhtins dialogiska förhållningssätt. Syftet är att 

undersöka huruvida de konstpedagogiska lärandesituationerna kan fungera som 

subjektskapande.  
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Perception och materiella betydelser  

De konstpedagogiska lärandesituationernas innehåll och betydelser utifrån perception och 

materiella aspekter tar sin utgångspunkt i upplevelsen av det vi ser och hör. Betoningen 

ligger på utställningens materiella innehåll och hur det används i de konstpedagogiska 

lärandesituationerna. Följaktligen återfinns ett fokus på konstpedagogikens mening, 

intention och innehåll i relation till den fysiska utställningen samt hur förståelse skapas 

därutifrån.  

Narrativa aspekter 

De konstpedagogiska lärandesituationernas narrativa aspekter handlar om sättet som 

utställningarna och konstverken förmedlas eller diskuteras på. Det narrativa berör också 

hur deltagarna rör sig genom rummet och rent konkret hur, vad och varför det som sägs 

förmedlas. Det kan beskrivas som hur lärandesituationen, konstverken och utställningen 

tillskrivs mening genom sättet de diskuteras eller förmedlas.  

Omgivning och relationer 

Avsnittet omgivning och relationer handlar om hur subjektiva aspekter tas tillvara i den 

konstpedagogiska lärandesituationen i termer av hur förståelsen av utställningen sätts i 

relation till deltagarna likväl som sociala och samhälleliga företeelser. Det handlar om 

hur omgivningen förs i in i den konstpedagogiska lärandesituationen genom att relatera 

till deltagarna och deras erfarenheter samt det omgivande samhället.  

Associationer och konnotationer 

Associationer och konnotationer avser sådant som relaterar till subjektivitet i termer av 

deltagarnas reflektioner samt hur de tillvaratas i den konstpedagogiska 

lärandesituationen. Det handlar om hur förståelse skapas genom att relatera till 

deltagarnas erfarenheter, upplevelser och förförståelse. De här aspekterna ligger utom de 

aktuella konstverken och bottnar istället hos konstpedagogen och deltagarna. Det handlar 

följaktligen om hur lärandesituationen eventuellt möjliggör eller begränsar subjektiva 

associationer och konnotationer.  
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2.1 Observation 1 – allmän visning  

Den konstpedagogiska lärandesituationen tituleras som en ” allmän visning”. Gemensamt 

för de som deltar är att de är där på eget initiativ. Visningen pågår under 45 minuter och 

öppnas med en frågeställning om deltagarna har kännedom om den aktuella utställningen. 

Därefter följer en översiktlig och saklig beskrivning av utställningen avseende dess 

bakgrund, utformning och utställande konstnärer. Fortsättningsvis tar konstpedagogen 

utgångspunkt i den specifika platsen i rummet som hen har valt att påbörja visningen på. 

Platsen är vald utifrån konstpedagogens relationer till det närmast stående konstverket. 

Konstverket beskrivs följaktligen först utifrån konstpedagogens egna associationer till 

det. Associationerna och beskrivningen av konstverket utgår från konstpedagogens 

barndomsminnen av motivet – en ”furbie”, ett vanligt förekommande gosedjur under 

mitten av 1990 talet. Konstpedagogen beskriver på så sätt hur hen förstår konstverket och 

vad det betyder för hen. Därefter följer en objektiv beskrivning av konstverket med 

utgångspunkt i konstnären intentioner och konstverkets materiella aspekter och 

framställningsteknik.  

Visningen fortgår med att konstpedagogen kontextualiserar utställningen genom att 

berätta om dess fysiska utformning och tematik. Utställningen beskrivs ha ett fokus på 

konsthantverk, design och slöjd av både vardaglig och konceptuell karaktär. 

Konstpedagogen återberättar att konstverken av mer konceptuell karaktär på olika sätt 

behandlar tematiken ”liv och död”. Därefter för konstpedagogen ett resonemang om 

konstverken i relation till utställningens tematik, konsthantverk, med särskilt fokus på 

materiella aspekter. Vidare poängterar konstpedagogen utställningens anknytning till det 

lokala samhället utifrån både material, teknik och tradition samt med utgångspunkt i att 

alla konstnärer är mer eller mindre lokala.  

Efter ca 20 minuter ombeds deltagarna att under tre minuter på egen hand se sig omkring 

i utställningsrummet för att se om de fastnar för något speciellt. Konstpedagogen 

uttrycker att det kan vad som helst – något som de gillar, fastnar vid, ogillar eller 

associerar till något speciellt. Konstpedagogen samlar sedan ihop deltagarna och frågar 

vad de hittade, eller om det var något som är särskilt intressesant. Visningen fortsätter 

med att konstpedagogen talar om specifika konstverk som deltagarna har fastnat för under 

de föregående tre minuterna. Konstpedagogens tonvikt ligger på konstverkens intention 

och fysiska uppbyggnad. Samtalet fortlöper utefter vad deltagarna anser vara intressant 

och tankeväckande för dem hos konstverket. Konstpedagogen kontextualiserar de 
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aktuella konstverken genom att beskriva färg, form, konstnärens antagna intentioner och 

egna associationer om dem. Förhållningssättet är en röd tråd genom resten av visningen. 

Återkommande tema är konstpedagogens associationer och tankar, utställningens 

konstnärer och deras intentioner, material, tematik samt konstverkens lokala anknytning.  

2.1.1 Perception och materiella betydelser  

Inledningsvis återfinns fokus på utställningens objektiva aspekter avseende de utställande 

konstnärerna, förekommande material och utställningens tillkomstprocess. Det leder till 

att mötet med utställningen präglas av objektiv fakta. Därutöver förmedlas också 

utställningens intention genom att dess tilltänkta syfte och bakgrund belyses. Följaktligen 

återfinns ett fokus på att förmedla kunskap om utställningen utifrån dess ursprungliga 

intention samt konstverkens fysiska aspekter snarare än möjliga konnotationer av dem. 

Deltagarnas perception och utställningens materiella aspekter styrs följaktligen av 

konstpedagogens förmedling av konstverkens fysiska uppbyggnad och utställningens 

tilltänkta intention. Det rör sig om ett linjärt lärande om konstverkens och utställningens 

syfte eftersom konstpedagogen förmedlar information till deltagarna som i sin tur inte 

deltar aktivt i samtalet om utställningen. I relation till hermeneutikens förståelsebegrepp 

som syftar på tolkningen av ett studieobjekts mening, intention och innehåll samt 

betraktarens förförståelse och kulturella kontext kan den konstpedagogiska 

lärandesituationens inledning betraktas som relativt statisk. Konstpedagogen fokuserar på 

utställningens intention och fysiska uppbyggnad och utelämnar följaktligen viktiga 

aspekter av tolkningsprocessen, framför allt utställningens mening och innehåll utifrån 

deltagarnas förförståelse.  

Konstpedagogen fortsätter visningen i relation till ett specifikt konstverk som hen 

beskriver utifrån sina egna associationer till konstverket. Det är motivet snarare än 

materialet som står i centrum. Det är också konstpedagogens egna associationer som 

fungerar som utgångspunkt för förståelsen av konstverket snarare än konstnärens 

ursprungliga intentioner. På så sätt framhålls det att förståelsen av konstverket inte är 

avhängigt konstnärens intentioner utan att förståelsen snarare skapas i mötet mellan 

betraktaren och dennes erfarenheter av konstverket. Det är subjektiva erfarenheter som 

ligger till grund för samtalet kring konstverket. I linje med Guattaris likväl som Illeris 

diskussion om subjektivitet och förståelse skapas konstpedagogens specifika förståelse 

av konstverket i relation till hens erfarenheter av motivet. Förståelsen utgår därför från 

hens individuella förutsättningar som har en social och utomestetisk anknytning. Dock 

måste det poängteras att det är konstpedagogens beskrivning av sin egen förståelse som 
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är social och avhängig hens erfarenheter snarare än lärandesituationens utformning 

eftersom deltagarnas förförståelse av motivet inte är en del i beskrivningen av 

konstverket. Visningen tar sig i den bemärkelsen inte i uttryck genom dialog mellan 

deltagarna och konstpedagogen. Dialogen kräver enligt Bakhtin likväl som Gustafsson en 

konfrontation mellan olika förståelsehorisonter för att utveckla eller förändra förståelsen 

eller subjektet och i sammanhanget är konstpedagogens erfarenheter de enda som 

framkommer. Följaktligen är samtalet inte att betrakta som polyfont eftersom det saknas 

en flerstämmighet i beskrivningen av konstverket. Dock bör det nämnas att den 

erfarenhetsbetonade beskrivningen av konstverket inte bygger på en entydig sanning, 

varför målsättningen med diskussionen kring det aktuella konstverket inte bör vara att 

närma sig en objektiv betydelse av konstverket.  

Konstpedagogen fokuserar fortsättningsvis på utställningens material med fokusen på att 

förmedla kunskap om utställningens befintliga materiella aspekter och intentioner. 

Konstpedagogen formar på så sätt deltagarnas upplevelse av utställningen utifrån 

konstnärernas intentioner samt materialens funktioner och traditioner. På så sätt 

förmedlas en redan tilltänkt betydelse av utställningen. Konstpedagogen förmedlar 

sålunda kunskap om utställningen som kan antas fungera som en referensram för 

deltagarnas förståelse snarare än deras egna erfarenheter. Ett linjärt kunskapsförmedlande 

är enligt Bakhtins och Guattaris förhållningssätt gentemot subjektivitet svårt att betrakta 

som dialogiskt eftersom deltagarnas förförståelse och erfarenheter inte är en del i 

processen att tillskriva utställningen mening. Resultatet av ett sådant 

kunskapsförmedlande är följaktligen att deltagarna inte är en aktiv del i 

meningsskapandet.  

Visningens sista moment, när deltagarna på egen hand får röra sig i utställningsrummet 

för att reflektera kring konstverken, ter sig dock annorlunda. De materiella aspekterna 

och upplevelsen av utställningen blir en mer subjektiv process utan direkt ledning från 

konstpedagogen. Här är utgångspunkten deltagarnas erfarenheter och egna förförståelse. 

När deltagarna får möjligheten att aktivt reflektera och tillsammans med konstpedagogen 

och diskutera konstverken öppnas lärandesituationen upp för en dialog. I linje med 

Bakhtins diskussion kring ett dialogiskt förhållningssätt bygger sekvensen på interaktion 

mellan deltagarna, konstpedagogen likväl som konstverken. Förhållningssättet ger 

utrymme för att deltagarnas olika förståelser och erfarenheter att konfronteras. På så sätt 

möjliggörs omförhandlandet av förståelser som Gustafsson och Bakhtin förespråkar för 

lärandesituationer likväl som subjektskapande. Lärandesituationen som skapas blir 
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genom dialogen relationell likväl som att olika perspektiv får ta plats i den 

meningsskapande processen. Det skapar som Bakhtin beskriver det en flerstämmighet för 

deltagarna likväl som förståelsen att verka inom.  

2.1.2 Narrativa aspekter 

Sett till den konstpedagogiska lärandesituationens narrativa aspekter är utställningens 

fysiska och materiella aspekter samt intention i centrum eftersom konstpedagogen utgår 

från dem i sitt berättande om utställningen. Konstpedagogen förmedlar kunskap om 

konstverken och utställningen utifrån dess materiella aspekter och antagna funktioner. 

Därutöver lyfter konstpedagogen fram konstnärernas intentioner med ett antaget syfte att 

förklara konstverkens betydelser. Konstpedagogen tar sålunda utgångspunkt i aspekter 

som är beständiga, så som material och konstverkens tillkomstprocess, och beskriver dess 

intention som en förutbestämd betydelse. De narrativa aspekterna pekar i den 

bemärkelsen på att syftet med visningen är att deltagarnas förståelse och tolkning av 

konstverken ska komma så nära dess ursprungliga intention som möjligt. Narrativet 

bygger således på en antagen sanning om utställningens och konstverkens betydelse 

snarare än en dialog mellan deltagarna, konstpedagogen och konstverken. 

Förståelseprocessen sätts inledningsvis inte relation till deltagarna och kan därför inte 

betraktas som relationell. Guattari menar att subjektivitet skapas i mötet med ny 

information och nya erfarenheter. Den konstpedagogiska lärandesituationens narrativ kan 

mycket väl bestå av ny information och nya erfarenheter för deltagarna som medför ökad 

förståelse för det de möter. Narrativet åsyftar således att ge deltagarna kunskap. Enligt 

Guattari återfinns möjligheter för att skapa en subjektskapande situation i termer av att 

kunskapen skapar en kollektiv subjektiv gemensam kunskapsbaserad relation till 

utställningen. Dock innebär fokuset på förmedlandet av konstverkens intention och 

utställningens materiella aspekter problem sett till huruvida lärandesituationen är 

subjektskapande sett till Guattari och Bakhtin. Fokusen på att förmedla kunskap innebär 

i sammanhanget att lärandet inte utgår från deltagarnas subjektiva förutsättningar eller 

förståelser. Vidare kan inte heller olika förståelsehorisonter konfronteras och därmed 

omförhandlas vilket innebär att lärandet och förståelsen inte sätts i relation till deltagarna. 

Utställningen behandlas på så sätt som isolerat från deltagarna likväl som att avsaknaden 

av dialog inte problematiserar och diskuterar utställningen utifrån olika perspektiv.  

Å andra diskuterar konstpedagogen specifika konstverk utifrån hens erfarenheter och 

associationer av motivet. Konstpedagogen förmedlar då ingen direkt betydelse av 

konstverket utan för snarare än diskussion kring sin egen erfarenhetsbaserade 
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förståelseprocess av den. I sammanhanget belyser konstpedagogen att tolkningsprocessen 

är subjektiv. Sett till Bakhtin medför det polyfont förhållningssätt till förståelsen av 

konstverket i termer av att det betonas att konstverket inte har en entydig betydelse och 

kan innehålla komponenter som möjliggör olika förståelser. I nästa moment får deltagarna 

under tre minuter på egen hand se sig omkring i utställningsrummet för att se om de 

fastnar för något speciellt. Det förändrar följaktligen, sätt till de narrativa aspekterna, den 

konstpedagogiska lärandesituationen.  

Konstpedagogen samlar efter tre minuter ihop deltagarna med frågeställningen ”vad 

hittade ni, eller vad tyckte ni var intressesant”. Narrativet tar i den här sekvensen av 

visningen utgångspunkt i deltagarnas intresse, förförståelse och erfarenheter. 

Utformningen blir i sammanhanget dialogisk då det rör sig om en diskussion sinsemellan 

deltagarna och konstpedagogen snarare än ett berättande från konstpedagogens sida. 

Även sett till det narrativa utgör visningens slutskede en öppning för subjektskapande i 

termer av att deltagarnas olika perspektiv får möjlighet att konfronteras med varandra, 

likväl som att deltagarna får möjlighet att sätta utställningen i relation till sig själva.  

2.1.3 Omgivning och relationer  

Inledningsvis tar visningen utgångspunkt i utställningen snarare än subjektiva 

erfarenheter och förståelser likväl som samhälleliga och sociala aspekter. Fokuset ligger 

på aspekter inom utställningen avseende dess bakgrund, utformning och bakomliggande 

intentioner vilka förmedlas till deltagarna. I relation till Bakhtin innebär det att 

lärandesituationen enbart fokuserar på de inomestetiska delarna av utställningen med 

bakgrund i antagandet att förståelsen av det man möter förutsätter att det placeras i sin 

sociala kontext. Genom att fokusera lärandet på det inomestetiska blir det sett till Bakhtin 

isolerat från dess omgivande kontext som vid ett närmande skulle kunna tillskriva 

utställningen ytterligare mening i mötet med deltagarna. På så sätt skulle lärandesituation 

kunna närma sig samspelet mellan konstnärliga uttryck och omgivande sociala och 

samhälleliga normer. Förståelsen skulle sålunda kunna fördjupas ytterligare genom att se 

till hur konstens form och innehåll samspelar med omgivande normer.  

När konstpedagogen beskriver sin subjektiva förståelse utifrån hens egna erfarenheter av 

specifika konstverks motiv förstärks dock lärandesituationens koppling till omgivande 

samhälleliga och sociala kontexter. Det förstärks eftersom konstpedagogens erfarenheter 

av motivet bygger på hens utomestetiska förståelse av motivet. Förförståelsen av det 

aktuella konstverket bygger på associationer och minnen som relaterar till 
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konstpedagogen själv och hens vardag. I den här sekvensen är konstpedagogens 

subjektiva förförståelse i centrum medan konstverkets intentioner, utformning och 

konsthistoriska sammanhang kontextualiserar motivet i det aktuella sammanhanget. 

Samspelet mellan subjektiva erfarenheter och konstverkets inomestetiska kvaliteter 

konfronterar varandra i förståelseprocessen. Sett till Bakhtin kan det utveckla förståelsen 

likväl som subjektet. Konstpedagogens förförståelse och ny kunskap möter varandra och 

bygger tillsammans en ökad förståelse eller mening av konstverket. Det poängterar också 

att det går att finna olika meningar i samma konstverk beroende på vilket perspektiv man 

betraktar det från.  

Visningen har fortsättningsvis en genomgående fokus på utställningens materiella 

aspekter. De sammankopplas med omvärlden genom att dess ursprung, traditioner och 

lokala anknytning beskrivs. De olika konsthantverkstraditionerna beskrivs ha en stark 

koppling till platser i närheten av konstmuseet. Deltagarna ges på så sätt möjlighet att 

sätta utställningen i en bredare konsthistorisk och lokal kontext. Visningens sista moment 

när deltagarna själva får ta sig runt i utställningen och fundera kring vad de tycker är 

intressant bygger å andra sidan på deltagarnas associationer och erfarenheter. Situationen 

förutsätter att deltagarna utgår från sig själva och sin egen kontext för att tillskriva 

utställningen betydelse snarare än att deras förståelse skapas utifrån vad konstpedagogen 

förmedlar. Sett till ett hermeneutiskt förhållningssätt till förståelse möjliggör situationen 

att relatera tolkningen av utställningen till den egna subjektiva och sociala förförståelsen. 

Situationen möjliggör också för deltagarna att vara aktiva snarare än vara passiva 

betraktare vilket enligt Guattari, likväl som Illeris, talar för en lärandesituation som kan 

fungerar som subjektskapande.  

2.1.4 Associationer och konnotationer   

Som ovanstående perspektiv beskriver fokuserar konstpedagogen inledningsvis på att 

förmedla information om utställningen avseende dess utformning, bakgrund och 

intention. Inledning ter sig på grund av fokusen på kunskapsförmedlande svår att relatera 

till ett subjektskapande.  

Dock tar visningen en vändning vid nästa moment – konstpedagogens beskrivning av 

konstverket som föreställer en ”furby”. Momentet poängterar att förståelsen av ett 

konstverk inte bara bygger på objektiv kunskap – förståelse skapas också av subjektiva 

associationer. Dock präglas situationen av konstpedagogens möte med konstverket 

medan deltagarna i sammanhanget är betraktare snarare än medskapare i processen att 
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tillskriva konstverket mening. Visningen fortsätter med att konstpedagogen återkopplar 

till utställningens fokus på konsthantverk och dess beskrivna konceptuella tematik ”liv 

och död”. Det återfinns dock en skillnad i hur konstpedagogen behandlar konsthantverken 

med en funktion och de som har ett mer konceptuellt uttryck. Å ena sidan finns det en 

stark koppling till materiella aspekter, tillkomstprocess, lokal anknytning samt funktion 

sett till konstverken som kan liknas vid bruksföremål. Sett till konstverken som är av mer 

konceptuell karaktär återfinns en större fokus på att förklara dess betydelse genom att 

förmedla konstnärens ursprungliga intention.  

Därefter får deltagarna möta utställningen på egen hand. Det skapar enskilt ett mer 

associativt förhållningssätt till utställningen eftersom momentet innebär är att deltagarna 

får reflektera fritt kring utställningen. Konstpedagogen lämnar den förmedlande rollen 

och situationen blir snarare dialogbaserad eftersom fokusen ligger på deltagarnas 

relationer och associationer till konstverken. Dialogen bottnar i deltagarnas associationer 

och intressen medan konstpedagogen kontextualiserar konstverken genom att diskutera 

dess formalistiska aspekter och uttryck. Följaktligen möjliggör momentet subjektiva 

associationer genom att utgå från en dialog mellan deltagarna, konstverken och 

konstpedagogen.   

Den konstpedagogiska lärandesituationen har ett skiftade förhållningssätt till hur lärandet 

utgår från deltagarnas associationer och konnotationer. Lärandesituationens sista moment 

är avhängigt deltagarnas associationer. Guattari poängterar att subjektivitet produceras i 

relation till dess omgivning och därigenom inte förhåller sig dualistiskt gentemot det 

omgivande samhälle. Följaktligen menar Guattari att subjektivitet är beroende av dess 

omgivande kontexter och på så sätt återfinns i sociala mönster. Det talar i sin tur för att 

konstpedagogiska lärandesituationer med fördel bör bygga på mötet mellan deltagararen 

och utställningen för att fungera som subjektskapande. I den bemärkelsen bör 

lärandesituationen inkludera sociala faktorer, utställningen och konstpedagogens 

kunskaper. Som Ricoeur beskriver det – förklaring och förståelse utesluter inte varandra. 

De samspelar i en och samma tolkningsprocess. Förklaring utgör en aktiv del i förståelsen 

och tvärt om. I andra ord fördjupas förståelsen om den kan förklaras. I en konstpedagogisk 

lärandesituation talar det för ett samspel mellan att låta subjektiva erfarenheter vara 

ledande i förståelseprocessen medan kunskap om konsten kan fungera som ett 

kontextualiserande – en förklaring. För att en lärandesituation ska vara subjektskapande 

krävs det fortsättningsvis, sett till Guattari och Bakhtin, att situationen är föränderlig i 

relation till deltagarna med syftet att ta vara på den mångfald som olika subjekt medför. 
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Mötet och dialogen är i den bemärkelsen grundförutsättningar för att lärandesituationen 

ska vara subjektskapande. I relation till den aktuella lärandesituationen återfinner vi 

subjektskapande potential i sekvenserna som relaterar till deltagarna och deras subjektiva 

förförståelse.  

2.1.5 Den konstpedagogiska lärandesituationens subjektskapande potential  

Sett till den konstpedagogiska lärandesituationen som helhet återfinns gemensamma 

mönster utifrån samtliga perspektiv. Vi kan följaktligen dela in lärandesituationen i två 

olika inriktningar – en förmedlande och en associativ.  

 

De förmedlande delarna av den konstpedagogiska lärandesituationen präglas av att 

förklara utställningen utifrån dess bakgrund, intention och konstverkens materiella 

uppbyggnad. Fokusen ligger på att förmedla kunskap om konsten och utställningen. 

Konstpedagogen tillskriver på så sätt utställningen och konsten betydelse likväl som hen 

leder deltagarnas förståelse. Genom att konstverkens tilltänkta intention är i fokus leds 

deltagarnas tolkningsprocess. Det leder i sin tur till att tolkningsprocessen kan antas syfta 

till att komma så nära konstverkens ursprungliga intention som möjligt snarare än att det 

sätts i relation till deltagarna. Gemensamt för de förmedlande delarna av 

lärandesituationen är också att den tar sin utgångspunkt i utställningens inomestetiska 

aspekter snarare än dess relation till sociala, subjektiva och samhälleliga kontext.  

 

Den konstpedagogiska lärandesituationens förmedlande delar utelämnar sett till 

hermeneutiken viktiga delar av förståelseprocessen – deltagarnas förförståelse och sociala 

kontext. Att tillskriva en företeelse mening är sett till hermeneutiken en social process 

som förutsätter att betraktaren sätter det hen möter i relation till sig själv. I den 

bemärkelsen utesluter lärandesituationer som är koncentrerade runt 

kunskapsförmedlande subjektiva aspekter av förståelsen. Lärandet uppfattas följaktligen 

som objektivt och oföränderligt i termer av kunskapen inte sätts i relation till varken 

deltagarna eller omgivningen. Kunskapen om utställningen blir isolerad från omgivande 

kontexter snarare än att fördjupas i dialog med deltagaren. Kunskapen om konsten och 

utställningen förutsätter den subjektiva förståelsen för att lärandesituationen ska fungera 

som subjektskapande. Guattari poängterar att subjektivitet skapas i mötet med ny kunskap 

och nya erfarenheter. Konstpedagogiska lärandesituationer har följaktligen potential som 

subjektskapande under förutsättning att kunskap, erfarenheter likväl som utställningen 

och deltagarna sätts i relation till varandra.  
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Den konstpedagogiska lärandesituationens associativa delar kan utläsas genom att 

konstpedagogens eller deltagarnas förförståelse och erfarenheter fungerar som 

utgångspunkt i lärandesituationen. Förståelsen framhålls på så sätt som föränderlig i 

relation till betraktaren. De associativa delarna av lärandesituationen är mindre styrda av 

konstpedagogen och utgörs i större utsträckning av en dialog mellan deltagarna, 

utställningen och konstpedagogen likväl som att lärandet inkluderar utomestetiska 

aspekter av utställningen. Dialogen i samspel med den antaget nya kunskapen om 

utställningen utgör olika infallsvinklar att betrakta den utifrån. Genom att skapa en 

lärandesituation kring dialog kan olika infallsvinklarna konfronteras och ge deltagarna 

möjlighet att omförhandla den egna förståelsen. Det viktiga i sammanhanget är således 

hur situationen är uppbyggd snarare än vad som förmedlas. Det är konstpedagogens 

möjliggörande av dialogen som är väsentligt för att kunna skapa en miljö där olika 

perspektiv kan konfronteras utan en syftning att förmedla en objektiv sanning eller 

betydelse. De associativa delarna av den konstpedagogiska lärandesituationen möjliggör 

det genom att ge deltagarna utrymme att sätta sig själva i relation till utställningen och 

låta erfarenheter vara en viktig del i tolkningsprocessen. För att skapa en sådan 

lärandesituation är det följaktligen viktigt att låta utomestetiska aspekter ta plats i 

deltagarnas möte med konsten med syftet att tillgodose deltagarnas individuella 

förutsättningar. Genom att låta deltagarna ta plats i dialogen kring utställningen skapas 

en flerstämmighet som betonar tolkningars föränderlighet. I lärandesituationer som enbart 

fokuserar på förmedlande formas å andra sidan deltagarnas tolkning utan att den egna 

förförståelsen sätts på spel. Det möjliggör i sin tur inte omförhandling av den egen 

subjektiva förståelsen eftersom förmedlandet av objektiv kunskap är utformat av 

befintliga föreställningar om vad som är viktigt att lära sig. För att skapa en 

lärandesituation som tillgodoser konfrontation mellan olika perspektiv bör deltagarna 

följaktligen betraktas som en aktiv del i meningsskapandet.  

 

I enlighet med Bakhtin och Guattari fungerar således den konstpedagogiska 

lärandesituationens associativa delar som subjektskapande i högre utsträckning än de 

förmedlande. Det förstärks ytterligare sett till antagandet om att subjektivitet inte är 

dualistiskt utan istället förutsätter att subjektet förstår sin omgivning i relation till sin egen 

plats i den. Erfarenheterna är i sin tur delvis objektivt oberoende av verkligheten och bör 

betraktas som just ett erfarande som är lika mycket format av subjektet som av 
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verkligheten. I den bemärkelsen ter sig fokusen på att närma sig ett konstverk eller en 

utställnings intention svårnådd eftersom ett sådant förhållningssätt skulle förutsätta att 

betraktaren åsidosatte sitt eget erfarande. Kunskapsförmedlande kan trots det fungera som 

en del i subjektskapande situationer, dock måste deltagarnas erfarenheter erkännas som 

en viktig del i förståelseprocessen. Kunskapen, förklaringen, samspelar i den bemärkelsen 

med förståelsen i samma tolkningsprocess. I en konstpedagogisk lärandesituation talar 

det för ett samspel mellan att låta subjektiva erfarenheter vara ledande i 

förståelseprocessen medan kunskap om konsten kan fungera som ett kontextualiserande 

– en förklaring. Det i samspel med att lärandesituationen är föränderlig i relation till 

deltagarna likväl som dialogbaserad kan utforma en konstpedagogisk lärandesituation 

med subjektskapande potential.  

2.2 Observation 2 – åk 6  

Den konstpedagogiska lärandesituationen riktar sig till elever i årskurs sex och är förlagd 

under skoltid och pågår i ca en och halv timme. Elevgruppen är stor och har följaktligen 

delats in i två grupper på femton elever vardera som båda leds av två konstpedagoger.   

Konstpedagogerna börjar med att samla eleverna i en ring inne i konstmuseets ateljé. 

Konstpedagogerna presenterar sig och ber därefter eleverna att presentera sig och ger 

samtliga en namnlapp. Därefter förklarar konstpedagogerna hur dagen på konstmuseet 

ska se ut – först ska eleverna besöka utställningen och därefter själva arbeta med skapande 

i ateljén. Innan det är dags att besöka utställningen frågar konstpedagogerna gruppen 

eleverna vad vet konst är. Några av eleverna räcker upp handen och svarar ”tavlor” och 

”keramik”. Konstpedagogerna validerar eleverna och fortsätter med en diskussion om vad 

konst likväl som konsthantverk och design mer kan vara och breddar därmed 

konstbegreppet för eleverna. Konstpedagogerna frågar därefter eleverna om de kan 

förklara hur en kopp ser ut varefter en av eleverna förklarar hur en kopp ser ut och 

fungerar. Konstpedagogen validerar eleven och frågar sedan vad som händer om man tar 

bort koppens botten och får då svaret att koppen inte fungerar utan botten. 

Konstpedagogerna börjar därefter förklara design genom att beskriva att design ofta har 

en funktion. Konstpedagogerna exemplifierar genom att beskriva att en kopp har 

funktionen som ett dryckeskärl medan en stol har funktionen att man ska kunna sitta på 

den. Konstpedagogerna visar även upp symbolen för ”rosa bandet” och frågar eleverna 

om de vet vad det är. Eleverna svarar att det står för att man stödjer bröstcancerfonden. 

Konstpedagogerna förklarar följaktligen att det också är design och att funktionen kan 
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vara just att man visar sitt stöd. Konstpedagogerna förklarar på så sätt att designens 

funktion kan vara symbolisk. Konstpedagogerna talar också om samtidskonst genom att 

beskriva att samtidskonst inte behöver vara något speciellt eller föreställa något tydligt. 

Det viktiga är ibland vilka frågor den ställer.  

Diskussionen sätts sedan i relation till utställningen som eleverna ska besöka. När 

gruppen rör sig mot utställningen ber konstpedagogerna eleverna att fundera kring 

huruvida konstverken i utställningen har en funktion eller inte samt om de tycker att det 

är design eller konst. I utställningsrummet får eleverna röra sig fritt och närma sig det 

som väcker deras intresse. Konstpedagogerna går runt i rummet och lyssnar in vad 

eleverna pratar om i relation till utställningen. Efter en stund frågar konstpedagogerna om 

eleverna har sett något som de tycker extra mycket om och närmar sig specifika konstverk 

utefter elevernas svar. I mötet med specifika konstverk ställer konstpedagogerna frågor 

kring vad eleverna tänker kring konstverket. De ställer också frågor kring 

konstföremålens eventuella funktion. Gruppen stannar vid vad som ser ut som ett 

klädesplagg med texten ”mig äger ingen”. Konstpedagogerna frågar om klädesplagget 

har någon funktion, och om eleverna tycker att det är design eller konst. Eleverna 

uttrycker att det är en poncho och att en poncho har en funktion som klädesplagg. 

Eleverna tycker dock att materialet är hårt och att det inte verkar vara behagligt att ha på 

sig ponchon. De funderar följaktligen kring om ponchon verkligen har en funktion som 

ett klädesplagg.  

Följaktligen börjar eleverna tillsammans med konstpedagogerna diskutera texten ”mig 

äger ingen”. Eleverna uttrycker att man inte kan äga en annan människa och tycker att det 

är ett viktigt budskap. Diskussionen som följer handlar om att det är budskapet på 

ponchon som har en funktion. Samtidigt uttrycker eleverna med medhåll från 

konstpedagogerna att det ändå kan vara konst och inte nödvändigtvis design. Gruppen går 

därefter vidare till ytterligare ett konstföremål och eleverna får frågan om vad det är för 

något som de tittar på. Eleverna svarar att det står på beskrivningen bredvid verket att det 

är en ”elefantgök”. Konstpedagogerna frågar följaktligen om det finns något som heter 

”elefantgök” i verkligheten varefter eleverna säger att det inte gör det. Konstpedagogerna 

poängterar därefter att det är viktigt att använda fantasin och att det man skapar inte 

behöver finnas i verkligheten.  

Gruppen går därefter tillbaka till ateljén och sätter sig tillsammans med konstpedagogerna 

som berättar om vad de ska göra härnäst. Eleverna ska göra stämplar av suddgummin och 
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trycka på valfritt material alternativt göra egna affischer. Temat för aktiviteten är vänskap. 

Därutöver uppmuntras eleverna att tänka fritt, använda fantasin likväl som att hämta 

inspiration från varandra och utställningen. Eleverna sätter därefter igång och skapar 

medan konstpedagogerna går runt i rummet och pratar om vad de skapar och varför. Efter 

den skapande aktiviteten samlas gruppen och pratar om vad de har gjort och varför. 

Konstpedagogerna poängterar också att eleverna har varit modiga som vågat testa sig 

fram och använda fantasin.   

2.2.1 Perception och materiella betydelser   

Den konstpedagogiska lärandesituationen inleds med att konstpedagogerna ställer öppna 

frågor som relaterar till utställningen till deltagarna. Det resulterar i en diskussion kring 

konst, design, funktion och symbolism. Utgångspunkten för diskussionen är deltagarnas 

förförståelse och erfarenheter av begreppen snarare än konstpedagogerna förmedlar vad 

de betyder. Konstverken som utställningen innehåller kontextualiseras på så sätt genom 

att de förklaras i dialog med deltagarna i termer av de relateras till företeelser som 

deltagarna känner igen. På så sätts placeras utställningen i deltagarnas kontext snarare än 

tvärt om – de tillskrivs mening utifrån deltagarnas erfarenheter. Konstpedagogerna sätter 

i sin tur deltagarnas erfarenheter i relation till konst, design likväl som funktion och 

symbolism i ett konstvetenskapligt sammanhang. På så sätt får deltagarna ny kunskap 

genom dialogen i termer av att konstpedagogerna tar utgångspunkt i deras erfarenheter 

för att därefter fördjupa den i en konstnärlig kontext genom att samtala om begreppen. 

Deltagarnas förförståelse konfronteras på så sätt med ny kunskap. Diskussionerna 

anknyter således till perception och materiella aspekter genom dialog. Konstpedagogerna 

närmar sig perception och materiella betydelser av konst i relation till deltagarnas 

associationer om hur konst kan se ut utan ett tydligt kunskapsförmedlande. Dialogen 

kretsar i sammanhanget kring hur man kan skapa förståelse utifrån de diskuterade 

begreppen, bland annat med hänsyn till sociala normer, funktion och symbolik.  

I utställningsrummet återkopplar konstpedagogerna till det föregående samtalet och ber 

deltagarna att undersöka om konstverken har en funktion eller inte samt om de hittar 

någon konst eller design i utställningen. Deltagarna uppmuntras på så sätt att reflektera 

aktivt och sätta sin förförståelse i relation till utställningen. Visningen tar därefter 

utgångspunkt i konstverk som deltagarna tycker är intressanta och konstpedagogerna 

bygger dialogen kring frågeställningar om vilka funktioner och betydelser deltagarna 

tycker sig se. Fokusen ligger spå deltagarnas upplevelse av konstverken, och dess 

betydelse avkodas i relation till deras associationer snarare än konstverkens intentioner. 



  
 

39 
 

Utställningens materiella aspekter fungerar således som en språngbräda för deltagarnas 

subjektiva associationer snarare än att de antas bära på en förutbestämd betydelse. 

Konstpedagogerna leder dialogen i relation till föregående samtalet och aktiverar 

deltagarna med frågeställningar. Följaktligen förs en dialog kring vad som skapar 

betydelse för deltagarna – funktionen, materialet eller symboler? Sett till 

lärandesituationens relation till perception och materiella betydelser förs en dialog kring 

konstverkets materiella aspekter utifrån deltagarnas upplevelse av dem som utgångspunkt 

för en diskussion om konstverkets betydelse.  

Sett till hermeneutiken tar den konstpedagogiska lärandesituationen hänsyn till att 

förståelse skapas i dialog mellan betraktarens förförståelse, erfarenheter, kontext och 

utställningen och konstpedagogerna. Det möjliggörs genom att konstpedagogerna arbetar 

med frågeställningar och på så sätt skapar en kollektiv subjektiv förståelse för 

lärandesituationen att utgå från. Konstpedagogerna tillskriver på så sätt deltagarnas 

erfarenheter och förståelse ett värde i lärandet. Genom dialogen mellan deltagarnas 

förförståelse och konstpedagogernas konstvetenskapliga kontextualiserande kan 

följaktligen förståelseprocessen fördjupas. Det associativa och dialogbaserade lärandet 

poängterar på så sätt att förståelse är föränderlig samt att den kan fördjupas i dialog mellan 

subjektiva reflektioner, yttre omständigheter och det aktuella studieobjektet. Dialogen 

uppmuntrar också i samklang med Bakhtin diskussion kring subjektivitet deltagarna att 

bli en aktiv del i meningsskapandet av konsten, likväl som att dialogen öppnar upp för 

mångfald av perspektiv. Mångfalden, eller det polyfona sett till Bakhtin, utgörs av 

deltagarnas olika förförståelse och röst som i sin tur för med sig lika många 

betydelseskapande perspektiv. De olika perspektiven blir följaktligen betydelseskapande 

i dialogen mellan deltagarna, deras förförståelse och erfarande likväl som ny kunskap och 

utställningen. Den betydelseskapande processen är följaktligen avhängig att de olika 

aspekterna av förståelsen interagerar för att kunna utveckla eller omförhandla förståelser. 

Sammantaget återfinns det subjektskapande potential i lärandesituationen eftersom den 

kontinuerligt relaterar och utgår från deltagarna både som betydelsebärande och som 

utgångspunkt för vilken kunskap som förmedlas om utställningen. Den konstpedagogiska 

lärandesituationen behandlas i linje med Guattaris utgångspunkt för subjektskapande som 

relationell.   
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2.2.2 Narrativa aspekter 

Den konstpedagogiska lärandesituationen är uppbyggd kring frågeställningar om vad 

konst och design kan vara samt vad funktion och symbolism betyder för förståelsen. 

Diskussionerna som följer frågeställningarna bygger på deltagarnas svar och reflektioner. 

Det är begreppen som frågeställningarna refererar till som fungerar som narrativ 

utgångspunkt medan deltagarna får reflektera kring vad det innebär för dem. Deltagarna 

är en viktig och engagerad del i lärandeprocessen samtidigt som konstpedagogerna 

förmedlar kunskap om begreppen som skapar en gemensam förförståelse för deltagarna. 

Det är sålunda deltagarnas reflektioner och associationer som är utgångspunkten för 

diskussionerna likväl som narrativet som i sin tur förs framåt i en dialog mellan deltagarna 

och konstpedagogerna. Istället för att fokusera på konsthistoriska preferenser poängterar 

konstpedagogerna att samtidskonst ställer frågor, ifrågasätter och påverkar människorna 

som möter den. Lärandesituationens narrativt utgår inte från konsthistoriska preferenser 

eller utställningens intentioner. Narrativet tar istället utgångspunkt i deltagarnas intressen 

och erfarenheter vilka framkommer i dialogen mellan konstpedagogerna och deltagarna. 

Följaktligen är deltagarnas subjektiva reflektioner med utgångspunkt i den gemensamma 

diskussionen kring konst, design, funktion och symbolik de drivande faktorerna i samtalet 

kring utställningen.  

Efter att deltagarna har besökt utställningen ska de själva arbeta med skapande i 

konstmuseets ateljé. Deltagarna får i uppgift att arbeta utifrån temat ”vänskap” och 

indirekt begreppen – konst, design, funktion och symbolism. Återigen är det deltagarnas 

berättelse som är i centrum och den skapande aktiviteten upplevs följaktligen som ett 

försök att skapa en tillåtande plats för deltagarna att uttrycka sig på. Syftet kan således 

antas vara att skapa förutsättningar för deltagarna att reflektera över vad de själva vill 

uttrycka med inspiration från utställningen och de föregående samtalen.  

Den konstpedagogiska lärandesituationens narrativa aspekter bygger på deltagarnas 

förförståelse och erfarenheter och är följaktligen föränderliga därutifrån. Narrativet tar 

sin utgångspunkt i subjektiva aspekter snarare än i en konsthistorisk kunskapskanon. I 

linje med Guattaris och Bakhtins diskussioner rörande subjektiva tolkningsprocesser är 

lärandesituationens narrativ inte uppbyggt kring syftet att finna utställningens 

förexisterande intentioner eller att förmedla en konstvetenskaplig kunskap. Narrativet 

tillåter istället att deltagarna sätter sig själva i relation till utställningen och på så sätt 

förankras förståelsen av den i det egna subjektet. Genom att förankra deltagarnas 

erfarenheter i begreppen konst, design, funktion och symbolism skapar konstpedagogerna 
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en förståelse för begreppen utifrån deltagarna i en konstvetenskaplig kontext. I den 

bemärkelsen ger narrativet, genom dialogen, deltagarna redskap att skapa förståelse för 

konstnärliga uttryck snarare än att förmedla kunskap om den specifika utställningen. 

Utifrån Bakhtin möjliggör lärandesituationens narrativ subjektskapande genom att 

dialogen interagerar med deltagarnas förförståelse och sätter dem i relation till 

konstpedagogernas konstvetenskapliga förklaring eller förankring av de återkommande 

begreppen. Dialogen kan genom att låta subjektiva erfarenheter och ny kunskap 

interagera omförhandla förståelsen genom att som Gustafsson beskriver det låta de olika 

perspektiven konfronteras. Narrativet låter förförståelsen och den nya kunskapen mötas 

och på så sätt skapas en brygga mellan subjektet och lärandet.  

2.2.3 Omgivning och relationer  

Som det framgår i föregående stycken är subjektiva erfarenheter tongivande i den 

konstpedagogiska lärandesituationen. Följaktligen återfinns också den tydligaste 

relationen med sociala och samhälleliga aspekter i dialogen mellan deltagarna, 

utställningen och konstpedagogerna samt lärandesituationens fokus på subjektiv 

förförståelse. Relationerna utgörs av att deltagarnas erfarenheter, vardagliga likväl som 

kulturella, sätts i relation med utställningen och lärandesituationen. Lärandesituationens 

relatering till utomestetiska erfarenheter inhämtas från deltagarnas subjektiva 

erfarenheter. Istället för att förmedla vad konst och design är frågar konstpedagogerna 

vad deltagarna tänker kring vad begreppen innefattar, och på så sätt förs deltagarnas 

perspektiv omedelbart in i samtalet kring utställningen. Utgångspunkten för den 

konstpedagogiska lärandesituationen återfinns i den bemärkelsen hos deltagarna snarare 

än hos utställningen.  

Begreppen som fungerar som narrativ utgångspunkt tillskriver utställningen betydelse 

genom att de relateras till deltagarnas vardag. Det möjliggörs genom att deltagarna är en 

aktiv del i att definiera begreppen. Utgångspunkten för att möta utställningen återfinns 

således hos deltagarna och deras sociala sammanhang snarare än utställningens 

konstnärliga kontext. I andra ord får deltagarnas sociala och samhälleliga kontext i uppgift 

att skapa förståelse för det som finns inne i utställningsrummet. Den konstpedagogiska 

lärandesituationen utgår således från att deltagarna redan har en relation till konst, design, 

funktion och symbolism som de kan utgå från i mötet med utställningen. Relationen med 

aspekter bortom utställningen utgör således en referensram för den subjektiva förståelsen 

att verka inom i mötet med utställningen.  
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Guattari poängterar att subjektivitet formas av sociala och samhälleliga normer och på så 

sätt utvecklas i relation till dess omgivning. Subjektivitet återfinns i den bemärkelsen i 

sociala mönster och är av den anledning att betrakta som diskursivt – subjektivitet är 

något som skapas snarare än något som är beständigt. Genom att låta aspekter som 

återfinns utanför utställningsrummet vara en del av tolkningsprocessen tas 

subjektivitetens sociala aspekter tillvara. Det breddar i sin tur förståelsen av utställningen 

sett till att deltagaren ges möjlighet att sätta sig själv i relation till utställningen. Det 

främjar också ett mer aktivt förhållningssätt gentemot utställningen i termer av deltagarna 

kan utgå från sina egna erfarenheter i förståelseprocessen. Eftersom 

subjektivitetsproduktion i sig själv beskrivs som en social process främjas 

subjektskapande genom att utomestetiska företeelser sätter de egna erfarenheterna på spel 

och får vara en del i att fördjupa och utveckla förståelsen för konst.  

2.2.4 Associationer och konnotationer 

Som föregående perspektiv belyser finns det ett stort fokus på deltagarnas förförståelse 

och erfarenheter. Det innebär också att deras associationer är en viktig del av den 

konstpedagogiska lärandesituationen eftersom deltagarna associationer, delvis genom 

deras erfarenheter, fungerar som en viktig utgångspunkt i dialogen. Deltagarnas 

associationer har mycket starkt band med deras förförståelse och erfarenheter i termer av 

associationerna kan betraktas som ett resultat av dem. Som tidigare diskuterat utgår 

dialogen mellan deltagarna och deras associationer kring konst, design, funktion och 

symbolism och konstpedagogernas konstvetenskapliga förankring av diskussionen. Det 

är mötet mellan deltagarna och utställningen likväl som den nya kunskapen om begreppen 

som är i centrum. Konstpedagogerna avstår från att inta en förmedlande roll och tillskriver 

deltagarnas associationer en viktig funktion som ledande i förståelseprocessen av 

utställningen. Lärandesituationen handlar följaktligen inte om att förmedla kunskap om 

konsthistoria eller utställningens och konstverkens intentioner utan snarare om att ge 

deltagarna verktyg att reflektera kring utställningen med utgångspunkt i subjektiva 

erfarenheter. Följaktligen är lärandesituationen och dess innehåll föränderligt utifrån 

deltagarnas associationer. Begreppen som fungerar som referensram definieras även de i 

dialog mellan konstpedagogerna och deltagarna eftersom deltagarnas erfarenheter är en 

viktig del i hur begreppen bestäms. Den subjektiva lärandeprocessen är i fokus och 

förståelsen sätts i relation med deltagarnas associationer. Följaktligen betraktas förståelse 

och betydelse inte som något statiskt eller objektivt utan definieras snarare i relation till 

deltagarna. I likhet med Guattari likväl som Illeris påvisar lärandesituationen på så sätt 
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att det är mötet som skapar förståelse likväl som subjektivitet. Det talar också för att 

dialogen skapar möjlighet att belysa olika tolkningsprocesser och betydelser av samma 

utställning under förutsättning att den sätts i relation till olika kontexter eller subjekt.  

2.2.5 Den konstpedagogiska lärandesituationens subjektskapande potential  

Den konstpedagogiska lärandesituationen utgår från deltagarna och deras förförståelse 

och erfarenheter utan ett tydligt fokus på kunskapsförmedlande. Sett till samtliga 

perspektiv är lärandesituationens gemensamma utgångspunkt deltagarna, i andra ord, 

lärandesituationen byggs kring en subjektiv och flerstämmig tolknings och 

lärandeprocess.  

 

Centrerandet kring dialog och öppna frågeställningar kring begreppen konst, design, 

funktion och symbolism öppnar upp för en diskussion där olika perspektiv inryms. 

Perspektivet som fungerar som utgångspunkt är deltagarnas subjektiva beskrivningar och 

förståelser av begreppen. Ytterligare ett perspektiv i dialogen är konstpedagogernas 

kontextualiserande av begreppens betydelse i ett konstvetenskapligt sammanhang. 

Konstpedagogernas närmande av begreppen tar dock avstamp i deltagarnas beskrivningar 

och tillskriver dem värde genom att låta deltagarnas erfarenheter och förståelse vara en 

del i lärandeprocessen. Det framhålls genom att begreppen diskuteras i relation till 

företeelser som deltagarna kan relatera till – både utom och inomestetiska.  Följaktligen 

anknyter lärandesituationen till omgivande sociala och samhälleliga aspekter genom 

dialogen mellan deltagarna och deras subjektiva förförståelse i relation till utställningen 

och konstpedagogerna. Utgångspunkten för den konstpedagogiska lärandesituationen 

återfinns i den bemärkelsen hos deltagarna snarare än hos utställningen. På så sätt placerar 

konstpedagogerna deltagarnas erfarenheter i relation till konst, design likväl som funktion 

och symbolism i ett konstvetenskapligt sammanhang. På så sätt får deltagarna ny kunskap 

genom dialogen i termer av att konstpedagogerna tar utgångspunkt i deras erfarenheter 

för att därefter fördjupa den i en konstnärlig kontext genom att samtala om begreppen. 

Lärandesituationen tillåter att de olika perspektiven möts i dialogen sinsemellan dem. 

Lärandesituationens olika perspektiv medför olika tolkningsprocesser som i mötet kan 

konfronteras med varandra. Diskussionen appliceras slutligen på utställningen, dock utan 

en tydlig målsättning att tillskriva den en entydig betydelse. Istället för att förmedla 

konsthistorisk kunskap poängterar konstpedagogerna att samtidskonst ställer frågor, 

ifrågasätter och påverkar människorna som möter den. Lärandesituationen talar således 
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för ett relationellt förhållningssätt gentemot lärande där deltagarna innehar en aktiv roll i 

tolkningsprocessen.  

Den hermeneutiska synen på tolkningsprocesser poängterar att förståelse och 

meningsskapande skapas i mötet mellan människors förförståelse och studieobjektet och 

dess omgivande kontexter. I likhet med Guattaris beskrivning av att subjektskapande som 

relationellt betraktas även förståelsen i ett hermeneutiskt sammanhang som relationell. 

För att lärande ska kunna betraktas som subjektskapande bör således bygga på relationen 

mellan deltagaren och lärandematerialet. I ett konstpedagogiskt sammanhang innebär det 

att det bör ligga fokus på mötet mellan deltagarna, den aktuella utställningen och 

konstpedagogen. Mötet medför att deltagarnas sociala och samhälleliga kontexter blir en 

del av förståelseprocessen. I enlighet med Guattari tillgodoses på så sätt subjektets sociala 

sammanhang i förståelsen. Det breddar i sin tur förståelsen av utställningen sett till att 

deltagaren ges möjlighet att sätta sig själv i relation till utställningen. Det främjar också 

ett mer aktivt förhållningssätt gentemot utställningen i termer av deltagarna kan utgå från 

sina egna erfarenheter i förståelseprocessen.  

Sett till aktuella konstpedagogiska lärandesituationen möjliggörs det genom att 

konstpedagogerna arbetar på ett dialogbaserat sätt som tillskriver deltagarnas erfarenheter 

och förståelser en viktig roll i lärandet. Bakhtin beskriver dialogen som en förutsättning 

för förståelsen i termer av att den öppnar upp för en mångfald av perspektiv som kan 

fungera som meningsskapande. I en lärandesituation utgör mångfalden av 

meningsskapande perspektiv subjektens olika röster, kunskapskällan och dess kontext 

samt kunskapen som förmedlas och dess syfte. Genom dialog får deltagarna således en 

aktiv roll i förståelseprocessen likväl som att de olika perspektiven konfronteras med 

varandra. I ett konstpedagogiskt sammanhang, och sett till den aktuella 

lärandesituationen, bygger dialogen på relationen och mötet mellan deltagarna, konsten 

och konstpedagogen. Dialogen tillvaratar på mötet mellan olika perspektiv och låter dem 

ta plats i förståelseprocessen. Dialogen kan följaktligen betraktas som en förutsättning för 

att konstpedagogiska lärandesituationer ska kunna fungera som subjektskapande. Det 

bygger på att subjektskapande förutsätter att deltagarna ges möjlighet att sätta sig själv i 

relation till utställningen och förståelseprocessen av den. Dialogens uppbyggnad kring 

subjektiva tolkningsprocesser, en mångfald av röster och nya kunskaper och erfarenheter. 

Det möjliggör sett till Guattari och Gustafsson en konfrontation med nya erfarenheter och 

kunskaper som beskrivs som avgörande för lärandet likväl som ett subjektskapande. 

Genom dialogen kan subjektiva erfarenheter och ny kunskap interagera omförhandla och 
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utveckla förståelsen och på så sätt även utveckla subjektet. Följaktligen förutsätter 

subjektskapande att det egna subjektet är en aktiv del i en lärandeprocess som i sin tur 

inte fokuserar på att hitta en entydig betydelse av en utställning. Vidare förutsätts det att 

den subjektiva förståelsen konfronteras med ny information, i sammanhanget lärandet, 

för att kunna utvecklas och omförhandlas. Det subjektskapande handlar i den 

bemärkelsen om att skapa en miljö där subjektet kan sätta sig själv i relation till lärandet 

och kunskapen.  

2.3 Observation 3 – konstförening  

Den konstpedagogiska lärandesituationen beskrivs som en visning av konstmuseets två 

pågående utställningar – utställningarna visas separat. Visningen är bokad av en mindre 

konstförening och det deltar sju personer på visningen.  

Konstpedagogen öppnar visningen med en presentation av sig själv och presenterar 

upplägget för visningen avseende att det är en visning av två utställningar på respektive 

20 minuter vardera. Konstpedagogen poängterar att deltagarna gärna får ställa frågor. 

Inledningsvis frågar konstpedagogen huruvida deltagarna känner till konceptet som 

utställningen bygger på. Deltagarna känner till viss del till konceptet. Därefter berättar 

konstpedagogen om den pågående utställningen, dess bakgrund och utformning. 

Konstpedagogen förklarar utställningen sakligt medan deltagarna lyssnar under tystnad. 

Utställningen är återkommande och beskrivs som ett tillfälle att visa upp konst med 

anknytning till regionen som konstmuseet ligger i. Årets utställning är fokuserad på 

konsthantverk och design. Konstpedagogen lägger tonvikt på att konstnärerna både är 

amatörer och professionella, samt att de som representeras på utställningen har skickat in 

ett bidrag som sedan valts ut av en jury. Efter den sakliga presentationen av utställningen 

börjar konstpedagogen att berätta om utställningen utifrån specifika konstverk som hen 

själv väljer ut. 

Med antagen anknytning till utställningens fokus på konsthantverk och berättar 

konstpedagogen om konstverken med utgångspunkt i dess materiella aspekter. Även 

visningens konkreta ordning bygger på konstverkens material – konstverken delas in efter 

dess material – textil, glas, trä, och konstverken av respektive konsthantverksteknik 

presenteras separat. Konstpedagogen lägger stor vikt vid konstverkens material och 

teknik som de har skapats med, i synnerhet när det rör sig om bruksföremål. Konstverken 

som inte direkt kan relateras till någon funktion beskriver konstpedagogen å andra sidan 

utifrån konstnärens intentioner. Visningen kretsar följaktligen mycket kring vad 
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konstverken faktiskt består av och hur konstnärer har skapat dem. I mötet med konstverk 

som inte erhåller en tydlig funktion eller mening tillskriver konstpedagogen dem 

betydelse utifrån konstnärens ursprungliga intentioner.  

Gruppen rör sig sedan tillsammans med konstpedagogen till den andra utställningen som 

skapats av en konstnär och en tydlig tematik med stark politisk koppling. Utställningen 

bygger på konstnärens personliga upplevelser och hens resa i vetskapen om att hens 

förfäder var drivande i svensk slavhandel under 1600 talet. Konstpedagogen beskriver 

hur konstnärens personliga upplevelser speglas i utställningen genom att peka ut specifika 

konstverk som återkopplar till hens resa, däribland möbler med inkorporerade bilder av 

personer vars förfäder var slavar. Konstnären har skapat installationer av arvegods för att, 

som konstpedagogen beskriver, belysa historien, skulden och vikten av att inte glömma 

bort historien. Konstpedagogen följer utställningens tematik rörande Sveriges bortglömda 

koloniala arv med en tydlig koppling till konstnärens, och hens släkts, historiska relation 

till slavhandeln.  

Visningen påbörjas mitt i rummet intill ett konstverk som är centrerat i 

utställningsrummet som hen beskriver som ett konstverk som skildrar konstnärens resa. 

Konstpedagogen kontextualiserar utställningen i relation till Sveriges historia, 

slavhandelns historia likväl som konstnärens släkthistoria och arbete med utställningen i 

termer av att konstverken återspeglar hens sätt att hantera historien. Snarare än att utgå 

från specifika verk eller deltagarnas upplevelser utgår konstpedagogen från historien som 

utställningen berättar. Konstpedagogens berättelse börjar i Sverige under 1600 talet med 

konstnärens förfader i centrum avseende deras livsverk och inblandning i den svenska 

slavhandeln. Berättelsen fortsätter med hur konstnären fick reda på sin släkthistoria i 

mötet med människor vars förfäder var slavar. Rörelsen i rummet följer berättelsen och 

gruppen får komma i kontakt med enskilda konstverk medan konstpedagogen berättar 

vad konstnären har för intentioner med det aktuella konstverket. Konstpedagogen 

använder konstverken som en tidslinje och sammankopplar dem med en kronologisk 

berättelse om konstnärens arbete med sitt arv likväl som utställningen. Det är konstnärens 

resa och intention som är i centrum. Konstpedagogen berättar således om utställningen 

utifrån konstnärens intentioner med hens släkthistoria som röd tråd. 

Konstnärens intentioner är återkommande i den konstpedagogiska lärandesituationen. 

Konstpedagogen berättar följaktligen om hur konstnären har tänkt kring symboliska 

aspekter av utställningen. Hen beskriver konstnärens användning av skolbänkar i 
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utställningen som en symbol för att den svenska slavhandeln är ett område som det inte 

pratas om, varken i skolan eller i historieböcker. Visningen avslutas med att 

konstpedagogen anknyter den historiska slavhandeln till samtida slavhandel, bland annat 

trafficking. I sammanhanget öppnar konstpedagogen upp för en dialog tillsammans med 

deltagarna kring mänskliga rättigheter och samtida händelser som kan sammankopplas 

med temat.  

2.3.1 Perception och materiella betydelser  

Den konstpedagogiska lärandesituationen bygger på att konstpedagogen berättar om 

utställningens tilltänkta intention, utformning och materiella aspekter. Konstpedagogen 

förmedlar på så sätt en förkunskap som deltagarna kan ta med sig i mötet med 

utställningen. Fokuset ligger på utställningens beskrivna tematik, konsthantverk och 

design, varför de framhålls som viktiga för förståelseprocessen. Följaktligen förmedlar 

konstpedagogen specifika konstverk genom att beskriva dess framställningsteknik, 

material och avsedda intention snarare än att fokusera på den känslomässiga eller 

associativa upplevelsen av konstverket i fråga. Sammantaget finns ett fokus på att 

förmedla hur konstverken ser ut, vad de är gjorda av och vad konstnären har för avsikt att 

uttrycka. Utgångspunkten är sett till perception och materiella aspekter utställningens 

fysiska beståndsdelar snarare än deltagarnas upplevelser och associationer kring det de 

möter. Lärandesituationen utgår följaktligen från att konstpedagogen förmedlar kunskap 

om utställningen med fokus på dess utformning, uttryck och intention.  

Den efterföljande utställningen som visas har en tydlig tematik som konstpedagogen 

förstärker. Utställningen och visningen tar sin utgångspunkt i konstnärens släkthistoria 

och relation till slavhandel likväl som konstnärens personliga resa i att bearbeta sin 

historia. Fysiskt innefattar utställningen installationer som delvis är uppbyggda av 

arvegods från konstnärens släkt. Konstpedagogen fokuserar på utställningens tematik 

genom att förmedla vad konstnären har för intentioner med utställningen, för att därefter 

berätta om Sveriges inblandning i slavhandel under 1600 talet. Konstpedagogen 

kontextualiserar utställningen och konstverken genom att placera dem ett historiskt 

sammanhang som deltagarna kan förhålla sig till. Det är utställningens tematik och 

innehåll som är i centrum snarare än utställningens materiella aspekter. Konstpedagogen 

förmedlar genomgående vad konstnären vill uttrycka genom utställningen. Deltagarnas 

associationer kan sålunda antas bli färgade av konstpedagogens förmedlande av 

utställningens intentioner. Följaktligen antas utställningens konceptuella bakgrund vara 

av större vikt än dess utformning sett till processen att skapa förståelse för den.  
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Sammanfattningsvis utgår den konstpedagogiska lärandesituationen och därigenom 

upplevelsen av utställningen från dess intention och historiska bakgrund. Beskrivningen 

av utställningens konceptuella idéer, ifrågasättanden och intention formar i den 

bemärkelsen perceptionen. Konstverkens utformning och material återkopplas till temat 

och sätts i relation till berättelsen kring utställningen. Det görs bland annat genom att 

konstpedagogen förklarar konstnärens val av material, exempelvis att skolbänkar används 

för att belysa vikten av att inte glömma historien.  

Fokuset på att förmedla kunskap om utställningen avseende dess intention, bakgrund och 

uppbyggnad åsyftar i likhet med den systematiska hermeneutiken på att tolkningen ska 

komma så nära utställningens intentioner som möjligt. Förmedlandet av kunskap 

resulterar i att deltagarnas förförståelse och erfarenheter inte är en aktiv del i 

tolkningsprocessen. I den bemärkelsen sätts inte heller utställningen eller kunskapen om 

den i relation till deltagarna. Med bakgrund i Guattaris diskussion kring subjektskapande 

som relationellt i termer av att det förutsätter ett möte mellan det egna subjektet och ny 

information tycks det förmedlande lärandet inte kunna ha en subjektskapande funktion 

eftersom deltagarna inte involveras i tolkningsprocessen. Utan deltagarnas aktiva 

medverkan i lärandesituation blir också de meningsskapande perspektiven färre. Det 

tydliggörs genom att konstpedagogen tillskriver utställningen mening utifrån dess 

tilltänka intention snarare än att betydelsen omförhandlas i relation till deltagarna. Av den 

anledningen erhåller inte lärandesituationen den mångfald av perspektiv som Bakhtin 

förespråkar som en förutsättning för dialog och i slutändan subjektskapande genom 

omförhandling och utveckling av förståelse.  

Lärandesituation, sett till visningen av den andra utställningen, fokuserar återigen på att 

förmedla, men istället för att tillskriva en direkt betydelse förklaras utställningens 

innehåll. Innehållet är som underförstått tätt förknippad med betydelsen eftersom 

innehållet är en del i att skapa betydelse i tolkningsprocessen. Tillskillnad från att 

beskriva en entydig betydelse lämnar innehållet ett utrymme för deltagarnas tolkning att 

verka inom. Utställningen anknytning till utomestetiska och mänskliga öden sätter 

innehållet i relation till deltagarna. I den bemärkelsen finns det utrymme för deltagarnas 

förförståelse och utställningen att mötas i lärandesituationen. Dock kvarstår den tidigare 

diskussionen att det utifrån Bakhtin och Guattari fodras mångfald och dialog i 

lärandesituationen för att den ska kunna betraktas som subjektskapande. Det förmedlande 

tar i den bemärkelsen på ett likartat sätt som beskrivet ovan överhanden i 

lärandesituationen.  
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2.3.2 Narrativa aspekter 

Konstpedagogen fokuserar visningen på utställningens bakgrund, sammansättning och 

intention medan deltagarna lyssnar. Lärandesituationens narrativ är följaktligen att 

betrakta som förmedlande avseendet att konstpedagogen informerar deltagarna om 

utställningens tilltänkta intention. Narrativet tar utgångspunkt i konstverkens material och 

tillkomstprocess genom att konstpedagogen delar in konstverken efter dess material och 

fokuserar på konstverken som är gjorda av textil för sig, trä för sig och så vidare. 

Materialet och hantverket är på så sätt framträdande narrativa aspekter i visningen, både 

i termer av att de kategoriserar konstverken och att de är återkommande fokuspunkter i 

beskrivningen av samtliga konstverk. I mötet med konstföremål som inte erhåller en 

direkt funktion blir narrativet annorlunda genom att fokuset skiftar från materiella 

aspekter till konstverkens betydelser utifrån konstnärens intentioner. Återigen utgår 

lärandesituationens narrativa aspekter från ett förmedlande av utställningen, i 

sammanhanget genom att konstverkens antagna betydelse beskrivs.  

I mötet med nästkommande utställning ligger på fokusen på utställningens tematik och 

konstnärens personliga relation till den – konstnärens släkts historiska inblandning i 

slavhandel och konstnärens sätt att hantera historien. Lärandesituationens narrativa 

utgångspunkt är följaktligen att beskriva utställningens innehåll. För att beskriva 

innehållet sätts utställningen i sin historiska, och samtida, kontext. Utställningen 

diskuteras och förmedlas på så sätt med den givna tematiken i fokus och kontextualiseras 

vidare genom att den förankras i historien. Enskilda konstverk sätts i relation till 

konstnärens resa i att få reda på sin släkts historia, exempelvis konstnärens möte med en 

ättling till en före detta slav. Konstnärens möte med personen beskrivs i relation till en 

installation som består av ett äldre skrivbord med ett utsågat hål i mitten. I hålet ligger 

bilden på personen vars förfäder var slavar. Därutifrån förklarar konstpedagogen att 

konstnären genom installationen åsyftar på att hen aldrig ska glömma personen. 

Konstpedagogen tillskriver på så sätt konstverken mening. I sammanhanget blir 

konstnärens intentioner med utställningen återigen avgörande för lärandesituationens 

narrativ och därigenom deltagarnas associationer. Lärandesituationen tar följaktligen sin 

utgångspunkt i att förmedla utställningens intention genom att sätta den i sin historiska 

och samtida kontext.  

Lärandestrategin, kunskapsförmedlande, är som tidigare diskuterat svårt att betrakta som 

subjektskapande i relation till Guattari och Bakhtin. Sett till visningen av den första 

utställningen är lärandesituationen för fokuserad på att förmedla tilltänkta intentioner och 
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materiella förutsättningar för att kunna betraktas som subjektskapande. Det tydliggörs 

genom avsaknaden av dialog, mångfald och perspektiv som resulterar i att förståelsen inte 

sätts i relation till subjektet. Det skapar inte heller förutsättningar för att betrakta 

tolkningsprocessen föränderlig.  

Visningen av den andra utställningen har också ett fokus på förmedlande snarare än 

dialog. Dock återfinns skillnader i vad som förmedlas. Fokuset på att förmedla 

utställningens innehåll i sin historiska och samhälleliga kontext öppnar å andra sidan upp 

för deltagarnas associationer. Genom att utställningen, och därmed förmedlandet av den, 

fokuserar på frågor om människoöden, om hur historien i flera avseenden präglats av 

rasism, och hur det har resulterat och fortfarande resulterar i tragedi. Utställningen i sig 

själv och genom berättandet om den genererar på sätt till frågor om hur det är att vara 

människa. Det möjliggör sett till Illeris och Guattari för deltagarna att sätta sig själva i 

relation till utställningen. Förståelsen av utställningen blir på så sätt socialt förankrad i 

termer av att förståelsen delvis kan bottna i deltagarnas förförståelse eller erfarenheter av 

rasism. I den bemärkelsen finns det subjektskapande potential i att sätta 

tolkningsprocessen i relation till samhälleliga och sociala företeelser.  

2.3.3 Omgivning och relationer   

Visningen av den första utställningen har ett stort fokus på utställningens och 

konstnärernas intentioner samt konstverkens materiella aspekter. Den konstpedagogiska 

lärandesituationen kretsar kring ett kunskapsförmedlande av det samma snarare än att 

förståelsen skapas i dialog mellan konstverken, deltagarna och konstpedagogen. 

Lärandesituationen utgår från aspekter innanför museet och utställningen snarare än utom 

estetiska associationer. Lärandesituationens fokus på förmedlande innebär också att 

deltagarnas förförståelse och erfarenheter inte är en aktiv del i tolkningsprocessen. 

Konstpedagogen har ett stort fokus på konsthantverkets tillkomstprocess, material och 

bakgrund. I den bemärkelsen återkopplar konstpedagogen till de olika materialens lokala 

anknytning. Dock kvarstår fokusen på konsthantverkets tekniska och materiella aspekter 

snarare än de sociala och samhälleliga normer som omger det. I den bemärkelsen är 

lärandesituationen fokuserad på konsten snarare än de sociala faktorer som omger den. 

Förståelsen av utställningen blir på så sätt starkt förknippad med kunskap om 

konsthantverk.  

Nästkommande utställning har en mer konceptuell framtoning och består av installationer 

av bilder, möbler, ljud och textilier med en intention som bygger på en genomgående 
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tematik – konstnärens släkts historiska relation till slavhandel samt konstnärens sätt att 

förhålla sig till den. Som tidigare beskrivet fokuserar konstpedagogen på att förmedla 

utställningens innehåll utifrån konstnärens intentioner. Utställningens innehåll sätts i 

relation med dess bakgrund, Sveriges och i synnerhet konstnärens släkts förbindelser med 

slavhandel likväl som konstnärens personliga resa i att bearbeta informationen. 

Utställningens innehåll har således en stark förbindelse till historiska, samhälleliga och 

sociala mönster som tillskrivs en betydelsebärande roll i förståelseprocessen. Det innebär 

att utställningen tolkas utifrån samhälleliga och historiska kontexter snarare med 

utgångspunkt i konstverkens fysiska aspekter. Utställningens relation med omvärlden 

uppfattas följaktligen som avgörande för både dess utformning och intention.  

Sett till den första utställningen är lärandesituationen uppbyggd kring utställningens 

inomestetiska kvaliteter. Avsaknaden av fler perspektiv leder i relation till Bakhtin till att 

betydelsen inte förankras i utställningens helhet i termer av att den också består av 

omgivande kontexter – samhälleliga och sociala konnotationer och deltagarnas relation 

till dem. I den bemärkelsen blir lärandesituationen linjär och monolog snarare än att den 

bygger på ett aktivt möte, en dialog, med deltagarna. Avsaknaden av dialog resulterar 

följaktligen i relation till Guattari i att subjektiviteten inte sätts på spel i relation till den 

nya förmedlade kunskapen. Följaktligen blir deltagarna och utställningen isolerade från 

varandra och lärandet fokuserar i den bemärkelsen kunskap snarare än subjektskapande.  

Den andra utställningen har både starka och tydliga relationer till politiska och sociala 

strukturer eftersom innehållet belyser och problematiserar dem. Det resulterar i att 

lärandesituationen, trots att den fokuserar på kunskapsförmedlande, förankrar 

utställningen till dess omgivande kontexter. Det låter i enlighet med Bakhtin 

tolkningsprocessen inkludera fler perspektiv för att tillskriva utställningen mening. 

Genom att sätta utställningen i sin kontext betraktas också utställningen, i likhet med 

Guattaris syn på subjektivitet, som en social företeelse. I den bemärkelsen återfinns 

subjektskapande potential i att förankra utställningen i sociala företeelser med bakgrund 

i att deltagarna kan associera kring dem utifrån både sin förförståelse och sina 

erfarenheter.  

2.3.4 Associationer och konnotationer  

Under visningen av den första utställningen fungerar konstpedagogen som en lärare i 

termer av att hen förmedlar kunskap. Det som förmedlas utgår från konstverkens material, 

utformning samt konstnärernas intentioner. Följaktligen bygger visningen på information 
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om utställningens fysiska och beständiga aspekter snarare än deltagarnas upplevelser och 

associationer kring den. Fokusen på konstverkens faktiska beståndsdelar innebär ett fokus 

på hur och varför konstverken ser ut som de gör utifrån dess materiella aspekter. 

Visningen fokuserar på kunskap om konsthantverk, olika konstnärliga arbetssätt och 

framställningstekniker alternativt på konstnärens intentioner med ett specifikt konstverk. 

Visningens fokuspunkter är följaktligen aspekter som kan betraktas som konstanta. Det 

är i den bemärkelsen en ”sanning” som deltagarna får förmedlad, varför deras 

associationer inte är en aktiv del i tolkningsprocessen.  Utställningens och konstverkens 

betydelse behandlas i den bemärkelsen som stabil, vilket i sin tur resulterar i att 

deltagarnas reflektioner inte är en aktiv del i lärandesituationen. 

Eftersom deltagarnas associationer och erfarenheter inte är en aktiv del i 

tolkningsprocessen uppstår inte det enligt Guattari viktiga mötet mellan deltagare och 

utställning. För att en lärandesituation ska kunna betraktas som subjektskapande 

förutsätts i den bemärkelsen att deltagarnas associationer och konnotationer är en del i 

lärandeprocessen. Förutsättningen att deltagarna sätter sin själva i relation till 

utställningen likväl som informationen kring den bygger på att interaktion är en 

förutsättning för dialog. Dialogen är följaktligen sett till Bakhtin grundläggande i att 

skapa förståelse, medan den enligt Guattari skapar möjligheter för subjektskapande 

genom att den sätter olika förståelsehorisonter i relation till varandra.  

Visningen av den andra utställningen har en annan utgångpunkt – den sätts i relation till 

historien och samtiden genom temat som utställningen problematiserar. Eftersom 

visningen bygger på ämnen, människohandel, slaveri och rasism kan deltagarna antas ha 

tankar och reflektioner kring det. Dock bygger visningen på just konstnärens intentioner 

och utställningens historiska förankring snarare än deltagarnas associationer. Visningen 

utgörs av att konstpedagogen förmedlar utställningens bakgrund och intention till 

deltagarna snarare än att deltagarna är med och för en dialog kring tematiken. Visningen 

avslutas dock med att deltagarna för ett kort samtal kring mänskliga rättigheter och vikten 

av att inte glömma historien. Följaktligen kan man anta att visningen har väckt tankar och 

reflektioner hos deltagarna. De kunde med fördel ha aktiverats i högre utsträckning under 

visningen för att i enlighet med Guattari fördjupa förståelsen och sett till Bakhtin medföra 

ytterligare dimensioner i tolkningen. Sammanfattningsvis finns en social förankring i 

utställningen som skapar goda förutsättningar för subjektskapande utifrån deltagarnas 

relation med temat. Dock förutsätter det att lärandet i högre utsträckning sätts i relation 

till deltagarna.  
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2.3.5 Den konstpedagogiska lärandesituationens subjektskapande potential  

Den konstpedagogiska lärandesituationen bygger sett till båda utställningarna på 

kunskapsförmedlande. På grund av utställningarnas olika karaktär skiljer sig dock 

lärandesituationerna något åt sett till dess subjektskapande potential.  

 

Visningen av den första utställningen fokuserar på konstverkens framställningsteknik, 

material och avsedda intention snarare än deltagarnas känslomässiga eller associativa 

upplevelse av konstverket i fråga. Utgångspunkten är sett till perception och materiella 

aspekter utställningens fysiska beståndsdelar snarare än deltagarnas upplevelser och 

associationer kring det de möter. Lärandesituationens narrativ kan följaktligen betraktas 

på ett likartat sätt – förmedlande med bakgrund i att konstpedagogen informerar 

deltagarna om utställningens tilltänkta intention och fysiska aspekter. Lärandesituationen 

utgår följaktligen från aspekter innanför museet och utställningen snarare än utom 

estetiska associationer. Följaktligen inkluderar inte lärandesituationen deltagarnas 

upplevelser och associationer kring den, varför deras erfarenheter och förförståelse inte 

är en aktiv del i tolkningsprocessen.   

 

Visningen av den efterföljande utställningen bygger konstpedagogens förmedlande av 

dess politiska och sociala tematik – rasism och människohandel. Utställningen placeras i 

en historisk och social kontext som delvis anknyts till samtiden. Beskrivningen av 

utställningens konceptuella idéer, ifrågasättanden och intention formar således 

deltagarnas upplevelse och utgör även lärandesituationens narrativa utgångspunkt. Det 

innebär att tolkningen av utställningen utgår från samhälleliga och historiska kontexter. 

Det är således utställningens, och visningens, förankring i omgivande sociala och 

politiska likväl som historiska sammanhang som skiljer sig från visningen av den 

föregående utställningen.  

Utifrån visningen av respektive utställning går det i enlighet med Guattari och Bakhtin 

att utläsa lärandestrategier som har och inte har subjektskapande potential. 

Subjektskapandet förutsätter som tidigare diskuterat att deltagarna, utställningen, 

utgångspunkten för lärandet och den nya kunskapen sätts i relation till varandra. 

Följaktligen bör lärandet bygga på en dialog sinsemellan befintliga betydelseskapande 

perspektiv för att ha en subjektskapande funktion. Syftet med att olika perspektiv ska 

mötas är följaktligen att nya kunskapen ska sättas i relation till subjektet som på sätt kan 

omförhandla och utveckla sin förståelse. Genom att fokusera på kunskapsförmedlande är 
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deltagarna inte en aktiv del i tolkningsprocessen. Det innebär i sin tur att dialogen 

sinsemellan lärandesituationens betydelsebärande perspektiv uteblir och olika 

förståelsehorisonter får inte möjlighet att konfronteras. I relation till Guattaris syn på 

subjektivitetsskapande som relationellt kan ett uteslutande kunskapsförmedlande 

förhållningssätt av den anledningen inte fungera som subjektskapande.   

Fokuset på att förmedla kunskap återfinns även i mötet med den nästkommande 

utställningen, men som tidigare nämnt återfinns aspekter som kan fungera som 

subjektskapande. Potentialen finns i utställningens problematisering av politiska och 

sociala strukturer eftersom de inrymmer utomestetiska betydelsebärande aspekter som 

deltagarna kan ha en subjektiv relation till. Utställningens innehåll, och genom 

förmedlandet av det, öppnar i den bemärkelsen upp för deltagarnas associationer. Det 

resulterar i att lärandesituationen, trots att den fokuserar på kunskapsförmedlande, 

förankrar utställningen i dess omgivande kontexter. I linje med Bakhtin inkluderar 

därigenom tolkningsprocessen fler perspektiv för att tillskriva utställningen mening. 

Följaktligen finns det subjektskapande potential i lärandesituationen, men för att kunna 

betrakta lärandet som subjektskapande bör den dock präglas av ett dialogbaserat lärande. 

I den bemärkelsen återfinns potential som om den hade aktiverats i dialog kunnat skapa 

en subjektskapande lärandesituation. Sammanfattningsvis innefattar lärandesituationen 

en social förankring som skapar goda förutsättningar för subjektskapande, trots det 

förutsätts det att lärandet i högre utsträckning sätts i relation till deltagarna.  

2. 4 Strategi för subjektskapande konstpedagogiska lärandesituationer   

Utifrån de tre olika konstpedagogiska lärandesituationerna kan vi med utgångspunkt i 

Bakhtin och Guattari utläsa förhållningssätt som både har och inte har subjektskapande 

potential. Övergripande subjektskapande konstpedagogiska förhållningssätt är ett 

genomgående fokus på deltagarnas upplevelse och förståelse av den aktuella 

utställningen. Subjektskapande fordrar således att lärandesituationer skapar 

förutsättningar för deltagarna att sätta sig själva i relation till utställningen och den nya 

kunskap som lärandet medför. För att erhålla subjektskapande potential bör en 

konstpedagogisk lärandesituation skapa förutsättningar för ett möte mellan deltagare, den 

aktuella utställningen och konstpedagogen. 

Visningen betecknas som en allmän visning innehåller vad vi kan kalla två olika 

konstpedagogiska inriktningar – en förmedlande och en associativ. Det förmedlande 

avser att lärandesituationen präglas av kunskapsförmedling och fokus på utställningens 



  
 

55 
 

intentioner och materiella uppbyggnad. Den associativa fokusen bygger i högre 

utsträckning på deltagarnas förförståelse och erfarenheter. Respektive förhållningssätt är 

följaktligen i olika grad närvarande i de resterande två visningarna. Antagandet att 

subjektskapande förutsätter deltagarnas aktiva medverkan i en tolkningsprocess bottnar i 

den filosofiska hermeneutikens förhållningssätt gentemot betydelseskapande processer. 

Tolkningen och därigenom förståelsen av ett studieobjekt, i det här fallet de 

konstpedagogiska lärandesituationerna, betraktas som social. Det innebär följaktligen att 

tolkningsprocessen är att betrakta som beroende av samhälleliga, sociala likväl som 

kulturella normer. Hermeneutiken beskriver också att meningsskapande tar utgångspunkt 

i subjektets förförståelse för det hen möter. I den bemärkelsen eftersöks ingen entydig 

eller objektiv betydelse. Förståelsen och tolkningsprocessen skapas istället i mötet mellan 

deltagare och studieobjekt. Följaktligen blir kommunikationen sinsemellan dem viktig. 

Kommunikation avser i sammanhanget en diskussion mellan olika perspektiv som utgör 

olika infallsvinklar, förståelsehorisonter och teoretiska perspektiv som tillsammans kan 

skapa en utgångspunkt för en utvecklad förståelse.  

På ett likartat sätt som hermeneutiken talar om tolkning som en social process poängterar 

Guattari att subjektskapande förutsätter att subjektet sätts i relation med ny kunskap och 

nya erfarenheter. Förutsättandet att tolkningsprocesser bygger på olika perspektiv, 

kunskaper och erfarenheter återfinns i Bakhtins diskussion om dialogiska förhållningssätt 

och studieobjekts polyfona uppbyggnad. Konstpedagogiska lärandesituationer som 

uteslutande utgår från kunskapsförmedlande utestänger följaktligen subjektets 

förförståelse och relation till den nya erfarenheten, kunskapen likväl som utställningen i 

fråga. Det resulterar i att deltagarna inte sätts i relation med utställningen eller den nya 

kunskapen som den genom konstpedagogen förmedlar. Kunskapen och erfarenheten av 

den är följaktligen isolerad från subjektets omgivande kontexter snarare än att det sätts i 

relation till dem.  

För att närma sig hur konstpedagogiska lärandesituationer kan fungera som 

subjektskapande bör vi istället vända oss till lärande med fokus på deltagarna, 

associationer och dialog.  Men först och främst – om en lärandesituation ska kunna 

betraktas som subjektskapande bör den utgå från en definition av subjektivitet. Guattari 

beskriver subjektivitet som föränderligt och mångfacetterat likväl som socialt förankrat. 

Sett till en konstpedagogisk lärandesituation innebär det att lärandet bör vara föränderligt 

utifrån deltagarna. Lärandesituationen bör också tillgodose olika förståelsehorisonter och 

perspektiv på ny kunskap likväl som utställningen och därutöver sätta den i relation till 
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sociala och samhälleliga kontexter. I de behandlade konstpedagogiska 

lärandesituationerna som tillgodoser deltagarnas associationer, förförståelse och 

erfarenheter återfinns förhållningssätt som tillgodoser ovanstående förutsättningar för 

subjektskapande. Det möjliggörs genom att deltagarna uppmuntras att bli en aktiv del i 

förståelseprocessen genom att deras förförståelse och erfarenheter tillskrivs värde i 

lärandesituationen. Tolkningsprocessen, lärandet likväl som utställningens betydelse 

betraktas på så sätt som föränderlig i relation till deltagarna. Föränderligheten sett till 

processen att skapa mening och betydelse är i ett sådant sammanhang lika mångfacetterat 

som deltagarna, utställningen och konstpedagogen. Utställningen och lärandet kring den 

blir följaktligen socialt förankrat eftersom lärandet relaterar till deltagarnas förförståelse. 

För att skapa en lärandesituation som tillgodoser deltagarnas förförståelse är det 

följaktligen fördelaktigt om utomestetiska erfarenheter sätts i relation till 

meningsskapandet av utställningen och den eventuellt konstvetenskapliga förståelsen av 

den. Fördelen återfinns i att förståelsehorisonten breddas om den tillåts att sättas i en 

större kontext.  

 

Mångfalden av perspektiv i lärandesituationen som möjliggörs genom involverandet av 

deltagarna medför ytterligare en viktig aspekt sett till subjektskapande – att olika 

perspektiv konfronteras med varandra. Konfrontationen äger rum i mötet mellan ny 

kunskap och subjektets förståelse och därigenom kan nya erfarenheter skapas som i sin 

tur kan utveckla och omförhandla subjektets förförståelse. I relation till Guattari kan 

konfrontationen av olika perspektiv fungera som subjektskapande i termer av att 

subjektivitet produceras i mötet med nya erfarenheter. Sett till de undersökta 

konstpedagogiska lärandesituationerna förutsätter konfrontationen, utöver en mångfald 

av möjliga tolkningsprocesser, dialog. I linje med Guattari poängterar Bakhtin i relation 

till hans diskussion kring vikten av dialog att studieobjekt, i sammanhanget utställningen, 

består av olika sammankopplade komponenter som tillsammans skapar en helhet. En 

förutsättning är således att dialogen tar till vara på de olika betydelsebärande 

komponenterna. I sammanhanget består komponenterna av deltagarna och deras 

förförståelse och erfarenheter, utställningen som utgångspunkt för lärandet, och 

konstpedagogen som kunskapskälla. Dialogen mellan deltagarna, utställningen och 

konstpedagogen skapar således en mångfald för tolkningsprocessen att verka inom likväl 

som att den tillåter deltagarna att sätta sig själva i relation till utställningen. I de 
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konstpedagogiska lärandesituationer, i synnerhet den som riktar sig till barn, som 

inkluderar deltagarnas associationer återses ett fokus på just dialog i lärandet.  

 

Med utgångspunkt i lärandesituationen som riktar sig mot barn skapas dialogen genom 

konstpedagogernas öppna frågeställningar kring begrepp som relaterar till utställningen. 

Samtalet byggs upp utefter deltagarnas subjektiva förståelse av begreppen och sätts 

därefter i relation till utställningen i och med konstpedagogernas kontextualiserande av 

begreppen. Dialogen, genom tillvaratagandet på deltagarnas förförståelse, sätter 

utställningen och därigenom konstbegreppet i relation till företeelser som deltagarna kan 

relatera till. Följaktligen skapar dialogen förutsättningar för att anknyta 

lärandesituationen till sociala och samhälleliga normer. Därigenom tillskrivs inte heller 

utställningen mening utifrån föreställningar av en entydig betydelse. Betydelsen skapas 

snarare i mötet mellan deltagare, konstpedagog och utställning. 

  

För att en konstpedagogisk lärandesituation ska kunna fungera som subjektskapande 

förutsätts således att deltagarnas förförståelse och erfarenheter tillskrivs värde och 

används som ledande i tolkningsprocessen. Därtill förutsätts nya kunskaper eller 

erfarenheter som för att kunna betraktas som subjektskapande bör relateras till 

deltagarnas förförståelse.  Kort sagt förutsätts en föränderlighet i relation till deltagarna 

likväl som att deras förståelse bör sättas i relation till konsten, konstvetenskapen eller 

utställningen. Förhållningssättet, och därigenom subjektskapandet, förutsätter 

följaktligen ett dialogbaserat förhållningssätt.  

Dialogen möjliggör den mångfald av perspektiv som tolkningsprocessen förutsätter för 

att olika erfarenheter och kunskaper ska kunna mötas och utvecklas eller omförhandlas. 

Mångfalden i den konstpedagogiska lärandesituationen består av deltagarnas olika röster, 

utställningen och dess kontext samt den nya kunskapen och dess syfte. Tillvaratagandet 

av dialogen mellan olika perspektiv resulterar i att deltagarna får möjlighet att sätta sig 

själva i relation till utställningen likväl som att olika förståelsehorisonter kan 

konfronteras. Konfrontationen har följaktligen subjektskapande potential eftersom den 

möjliggör att den egna förförståelsen omförhandlas eller utvecklas. Konfrontationen 

förutsätter att den nya kunskapen sätts i relation till deltagarnas förståelse eftersom 

kunskapen utifrån Guattaris syn på subjektivitet är relationell. En konstpedagogisk 

lärandesituation med potential som subjektskapande förutsätter således att lärandemiljön 

tillåter relationer sinsemellan deltagaren och utställningen.   
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Ett subjektskapande lärande kan i den bemärkelsen sammanfattas i figuren ovan. Figuren 

åsyftar porträttera en subjektskapande lärandeprocess. I likhet med den hermeneutiska 

cirkeln åsyftar figuren att visa att förförståelsen, subjektet, utvecklas och omförhandlas 

snarare än att det är linjärt. I ett subjektskapande lärande betraktas inte de deltagande som 

ett ”tomt kärl” som ska fyllas med kunskap. Lärandet och subjektskapandet är snarare en 

föränderlig process som är beroende av erfarenheter, social förankring och ny kunskap. 

Avsikten med den cirkulära formen är således att poängtera att subjektskapande skapar 

en ny förförståelse som fungerar som utgångspunkt i en framtida lärandesituation likväl 

som att subjektskapande är avhängigt det aktiva mötet, dialogen, mellan studieobjekt, ny 

kunskap och förförståelse. För att en konstpedagogisk lärandesituation ska kunna 

betraktas som subjektskapande kan den därför med fördel byggas upp med utgångspunkt 

i deltagarnas förförståelse. Förförståelsen bör därefter sättas i relation med en ny kunskap 

i en mångfacetterad dialog. Deltagarna är en aktiv del i lärandesituationen snarare än 

passiva betraktare, det rör sig i den bemärkelsen om en förskjuten lärandeposition. 

Deltagarna är inte betraktade som ett ”tomt kärl” utan som en tillgång i lärandet.  

 

Förförståelse

Kunskap/

Erfarande

DialogKonfrontation

Omförhandling
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3. Diskussion  

Inledningsvis är det värt att poängtera att uppsatsen huvudsakliga syfte är att pröva 

huruvida konstpedagogiska lärandesituationer kan fungera som subjektskapande. 

Följaktligen ser analyserna till vilka förutsättningar och tillvägagångssätt som kan 

betraktas som subjektskapande. Det resulterar i att andra kvaliteter och möjligheter sett 

till det konstpedagogiska lärandet inte diskuteras eller framhålls. Analyserna är 

följaktligen riktade varför resultatet skulle kunna se annorlunda ut i relation till andra 

syften och teorier. Det ska också kommenteras att analyserna bygger på min tolkning av 

de observerade konstpedagogiska lärandesituationerna utifrån Bakhtin och Guattaris 

teoretiska diskussioner. Följaktligen utgör inte resultatet av en objektiv sanning. Med det 

sagt kan vi återgå till uppsatsens syfte – konstpedagogikens subjektskapande potential. 

Som behandlat återfinns subjektskapande potential i lärande som relaterar till och utgår 

från deltagarnas förförståelse och erfarenheter, dialog och en mångfald av perspektiv. I 

det här avsnittet har jag för avsikt att föra en diskussion kring vilken funktion 

subjektskapande kan fylla. Men först och främst avser jag att föra en diskussion kring de 

olika konstpedagogiska lärandesituationerna och deras förutsättningar i relation till 

Guattaris och Bakhtins förhållningssätt gentemot subjektskapande.  

 

Den konstpedagogiska lärandesituationen som det sett till Guattari och Bakhtin återfanns 

mest subjektpotential i var visningen som riktade sig till barn. Den konstpedagogiska 

lärandesituationen som å andra sidan fokuserade på kunskapsförmedlande snarare än 

subjektskapande riktade sig mot en konstförening. Lärandesituationen som betecknas 

som en allmän visning innehåller delar som innehöll både kunskapsförmedlande och 

associativa delar. Följaktligen återfinner vi olika förutsättningar sett till 

lärandesituationernas olika målgrupper. Det kan i sin tur ha en relation till huruvida 

lärandesituationerna är utformade som subjektskapande. Den förmedlande 

lärandesituationen som riktar sig till en konstförening har ett tydligt fokus på att förmedla 

kunskap om den aktuella utställningen. Det kan följaktligen bottna i föreställningen att 

målgruppen efterfrågar kunskap om den specifika utställningen, likväl som att de kan 

antas ha en förkunskap kring konst. Vidare utgörs deltagarna, i likhet med den allmänna 

visningen, av vuxna. Trots att den här undersökningen är liten och därigenom inte kan 

tala för huruvida lärandesituationer i mindre utsträckning bygger på associationer i mötet 

med vuxna än med barn ter det sig sett till de tre konstpedagogiska lärandesituationerna 

som om det vore fallet. I det konstpedagogiska mötet med barn bygger dialogen på deras 
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associationer medan konstpedagogerna sätter deras erfarenheter i relation till 

utställningen. Syftet tycks således inte vara att förmedla en specifik kunskap om 

utställningen, utan snarare att främja ett lustfyllt och utvecklande möte med konsten. 

Syftet är i den bemärkelsen att mötet med konst ska vara intresseväckande, likväl som en 

arena där det är möjligt att ställa frågor som inte har ett entydigt svar. Konstpedagogikens 

förhållningssätt gentemot barn tycks på så sätt vara inriktat på att utveckla deras 

förutsättningar att skapa förståelse för det de möter snarare än att förmedla kunskap om 

en isolerad situationen. I den bemärkelsen skulle konstpedagogiken som riktar sig till 

vuxna ha fördel i att ta inspiration från förhållningssätt som riktar sig till barn sett till 

subjektskapande.  

 

Subjektskapande konstpedagogiska lärandesituationer största potential tycks ligga i att de 

ger deltagarna förutsättningar att möta en konstutställning snarare än en kunskap om en 

specifik utställnings uppbyggnad, material och betydelse. Det möjliggörs genom att det 

konstpedagogiska arbetet i flera avseenden går ut på att ge deltagarna verktyg att ha med 

sig i mötet med konst. Verktygen åsyftar inte att vara konstvetenskapliga analysverktyg 

utan snarare ett sätt att sätta sig själv, sociala och politiska normer i relation till 

utställningen eller konstverket. Deltagarna får på så sätt kunskap om hur man som individ 

kan tillskriva det man möter mening. Sett till konstpedagogikens demokratiska uppgift 

att tillgängliggöra konst kan en subjektskapande konstpedagogik vara ett medel för att 

just tillgängliggöra konsten i termer av att förståelsen av den inte är avhängig en kunskap 

om konsthistoria eller samtidskonst. Subjektskapande lärandeprocessers potential ligger 

i den bemärkelsen i att tillgängliggöra konsten likväl som i att ge människor verktyg för 

att möta den utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Slutligen återstår frågan om hur ett subjektskapande konstpedagogiskt förhållningssätt 

skiljer sig från tidigare konstpedagogisk forskning. Som beskrivet i forskningsöversikten 

är ett dialogbaserat förhållningssätt som tillvaratar deltagarnas erfarenheter ingen ny 

företeelse. Bortsett från Rosenqvist och Sunessons artikel återfinns den första skillnaden 

i att fokuset ligger på subjektskapande snarare än lärande. Subjektskapandet har 

följaktligen ett annat mål än lärandet i termer av att det ska vara utvecklade för individen 

snarare än ett medel för kunskapsproduktion. I relation till Bakhtin och Guattaris 

teoretiska diskussioner bygger subjektskapande på en helhet som inkluderar fler aspekter 

i det konstpedagogiska lärandet som tillsammans kan fungera som subjektskapande. I den 
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bemärkelsen skapas den subjektiva lärandesituationen genom att flera perspektiv, som 

tidigare varit förekommande, sätts samman med syftet att vara subjektskapande snarare 

än lärande. Lärandet och subjektet behandlas i den bemärkelsen som en enhet. Den 

subjektskapande lärandesituationen använder flera fokuspunkter i en gemensam 

tolkningsprocess. Förhållningssättets komponenter är således inget nytt, det intressanta 

ligger snarare i att se närmre på vilken potential subjektskapande ha för meningsskapande 

processer i mötet med konst. Följaktligen vore det intressant att vidare undersöka vilka 

funktioner subjektskapande konstpedagogiska lärandesituationer kan erhålla i mötet 

mellan samtidskonst och människor, deras olika sociala likväl som psykiska och fysiska 

förutsättningar.   

4. Sammanfattning  
Uppsatsen syfte är att undersöka huruvida konstpedagogiska lärandesituationer kan ha 

potential som subjektskapande. Studien har en hermeneutisk metodologiskt ansats och 

erhåller därutifrån ett stort fokus på den subjektiva tolkningsprocessen samt 

förutsättningen att meningsskapande bygger på en mångfald av perspektiv – individuell 

förförståelse, sociala och samhälleliga kontexter, ny kunskap och det aktuella 

studieobjektet. Metoden är kvalitativ och bygger på deltagande observationer av tre 

olika konstpedagogiska lärandesituationer. Uppsatsens teoretiska ansats består av Felíx 

Guattarís diskussion om produktion av subjektivitet, Mikhail Bakhtins resonemang 

kring dialogbaserade förståelseprocesser samt hermeneutikens förhållningssätt gentemot 

tolkningsprocesser.  Analyserna är uppbyggda i fyra olika etapper – perception och 

materiella aspekter, narrativa aspekter, omgivning och relationer samt associationer och 

konnotationer som därefter sätts samman för att skapa en mångbottnad helhet. 

 

Resultatet poängterar att subjektskapande förutsätter ett mångfacetterat och socialt 

förankrat lärande som aktiverar deltagarna genom att bygga på dialogbaserat och 

relationellt lärande. Subjektskapande lärandesituationer bör också tillvarata individers 

förförståelse och erfarenheter och tillskriva dem en viktig roll i tolkningsprocessen. Sett 

till Guattari, Bakhtin likväl som hermeneutiken kan således konstpedagogiska 

lärandesituationer erhålla en funktion som subjektskapande.  
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6. Bilagor  

6.1 Förfrågan till konstmuseum/konsthallar om observation  

Hej,  

Jag heter Hanna Östrand och studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver till dig 

eftersom jag i nuläget skriver min magisteruppsats i konst- och bildvetenskap.  

I korta drag består uppsatsen av en diskussion om hur man kan använda subjektivitet som 

en resurs i den konstpedagogiska lärandeprocessen. Syftet är att undersöka hur en 

konstpedagogisk lärandesituation med utgångspunkt i samtidskonst kan vara 

subjektskapande. Uppsatsens huvudsakliga syfte är alltså att se till hur produktionen av 

subjektivitet kan fungera som konstpedagogisk metod. Jag är också intresserad av 

konstpedagogikens funktion och mening i relation till samtidskonst.   

För att kunna besvara mina frågeställningar behöver jag samla in material genom 

observationer. Observationerna spelas ej in med hänsyn till deltagande personer. 

Materialet behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan 

forskning eller bearbetning. Materialet kommer inte heller sparas efter att arbetet med 

uppsatsen är färdigt. Deltagandet såklart både frivilligt och anonymt och 

konsthallar/konstmuseum som är delaktiga är även de anonyma.  

Jag undrar därför om det finns möjlighet att vid några enstaka tillfällen observera ert 

konstpedagogiska arbete, exempelvis vid visningar av pågående utställningar?   

Med vänlig hälsning, 

Hanna Östrand  
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