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Abstract 
 
Cronquist, Eva (2015). Spelet kan börja - om vad en bildlärarutbildning på sam-
tidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande. (Let the play begin - on 
what an art teachers education, founded on contemporary conceptual art, can offer 
in terms of transformative learning.) Licentiate thesis, Linnaeus University, 
Department of Pedagogy, ISBN: 978-91-87925-79-5. Written in Swedish with a 
summary in English. 
 
To enter higher education means making new experiences and develop new 
understanding within a knowledge field. The situation could also entail, for the 
student, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals with 
this kind of learning process. 
 
The overall aim of this licentiate thesis is to analyze what an art teachers education, 
founded on contemporary conceptual art, can offer in terms of transformative 
learning. The point of departure is adults learning processes as renegotiations of 
previous interpretations which can be transformed to new understanding. The study 
analyzes what aspects of transformative learning are reflected in students' texts and 
images, produced as part of the studied course.  The licentiate thesis also discusses 
possibilities and constraints of this learning process. The study was conducted as a 
case study based on a hermeneutic approach. Material was collected from the 
course blog which consisted of students' texts and images.  
 
The study results show a transformative learning process which students experi-
enced as emotionally tumultuous because their self-image, as future art teachers, is 
renegotiated. The situation contains a dimension of learning which I call "twisting 
and turning" in which new understanding is being formed. This situation requires a 
self-reflexive creative approach. The result generates questions about the 
relationship between the content of the education (what) and the learner (who) in an 
art teachers education founded on a non-traditional base. This applies above all in 
educations that challenge students' prior understanding of a field. One could also 
ask how adult learning is staged as relearning in higher education. The study 
develops a concept of reflexive creativity which contains a more abstract level than 
just problem solving. The idea of reflexive turn in art education, based on 
conceptually contemporary art, is also discussed. 
 
 
Keywords: Art teachers training education, contemporary art, reflexive creativity, 
reflexive turn, adult learning, teacher training, higher education. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



  
 

  2 
 

Innehåll 
 
 

Del  I    UTGÅNGSPUNKTER __________________________________ 6	  

1 Inledning ___________________________________________________ 8	  
1.1 Att träda in i utbildning ___________________________________ 8	  
1.2 Problemområde __________________________________________ 9	  
1.2.1	  En	  bildlärarutbildning	  för	  framtiden	  __________________________________	  10	  
1.2.2	  Konstbegreppets	  definition	  i	  relation	  till	  (bild)pedagogisk	  forskning
	  __________________________________________________________________________________	  12	  
1.2.3	  Syfte	  ______________________________________________________________________	  12	  
1.2.4	  Studiens	  kunskapsintresse	  _____________________________________________	  13	  

1.3 Disposition _____________________________________________ 13	  

2 Samtidskonst ______________________________________________ 15	  
2.1 Brottet mellan ett modernistiskt och ett postmodernt konstbegrepp
 __________________________________________________________ 15	  
2.2 Samtidskonst - ett konceptuellt konstbegrepp ________________ 16	  
2.3 Från produkt till handling inom samtidskonst _______________ 17	  
2.4 Sammanfattning: Samtidskonst ___________________________ 18	  

3 En första kurs inom en samtidskonstbaserad bildlärarutbildning ___ 19	  
3.1 Samtidskonstbaserad pedagogisk grundsyn i kursen __________ 19	  
3.1.1	  Konceptbaserad	  didaktik	  _______________________________________________	  20	  
3.1.2	  Horisontellt	  förhållningssätt	  till	  material,	  medium	  och	  innehåll	  ____	  21	  
3.1.3	  Kritisk	  utforskande	  metod	  –	  ett	  processinriktat	  väljande	  ___________	  22	  
3.1.4	  Politisering	  –	  samhälleligt	  innehåll	  ____________________________________	  24	  
3.1.5	  Kollektiva	  arbetsmetoder	  och	  förhållningssätt	  _______________________	  24	  
3.1.6	  Yttre	  sammanhang	  -‐	  kulturellt	  material	  återanvänds	  ________________	  24	  
3.1.7	  Språksyn	  i	  samtidskonstbaserad	  bildundervisning	  __________________	  25	  
3.1.8	  Samtidskonsten	  uttolkad	  som	  grund	  för	  didaktik	  i	  kursen	  __________	  26	  
3.1.9	  Sammanfattning:	  Samtidskonstpedagogisk	  grundsyn	  i	  kursen	  _____	  27	  

3.2 Kursens iscensättning och arbetsformer ____________________ 28	  

4 Tidigare forskning __________________________________________ 32	  
4.1 Bildpedagogik __________________________________________ 33	  
4.1.1	  Bildpedagogik	  och	  samtida	  medier	  ____________________________________	  33	  
4.1.2	  Bildpedagogik,	  visuell	  kultur	  och	  samtidskonst	  ______________________	  34	  
4.1.3	  Bildpedagogik	  och	  konst	  inom	  lärarutbildningen	  ____________________	  36	  

4.2 Transformativt perspektiv på vuxenlärande _________________ 38	  
4.3 Reflektioner över tidigare forskning ________________________ 40	  



  
 

  3 
 

5 Metodologiska överväganden och teoretisk ram – en skiktmålning __ 41	  
5.1 Hermeneutiken som en tolkande förståelse - en forskningsansats 43	  
5.1.1	  Ett	  hermeneutiskt	  spelbegrepp	  ________________________________________	  45	  
5.1.2	  Hermeneutiken	  som	  tolkande	  lärprocess	  _____________________________	  45	  

5.2 Symbolisk interaktionism och relationell teori _______________ 47	  
5.2.1	  Motstånd	  som	  förutsättning	  för	  kreativitet	  ___________________________	  48	  
5.2.2	  Motspråk	  i	  ett	  pedagogiskt	  perspektiv	  ________________________________	  49	  

5.3 Transformativ teori om lärande ___________________________ 50	  
5.3.1	  Meningsskapande	  som	  lärprocess	  _____________________________________	  51	  
5.3.1.1	  Transformation	  __________________________________________________________	  51	  
5.3.1.2.	  Form	  i	  transformativt	  lärande	  ________________________________________	  52	  

5.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter _______________ 53	  
5.5 Studiens genomförande __________________________________ 54	  
5.5.1	  Material	  och	  avgränsningar	  ____________________________________________	  55	  
5.5.2	  Analysmodellen	  och	  analysförfarande	  ________________________________	  56	  
5.5.3	  Källkritik	  och	  studiens	  giltighet	  ________________________________________	  60	  
5.5.4	  Etiska	  överväganden	  ____________________________________________________	  61	  
5.5.5	  Förförståelse	  ____________________________________________________________	  62	  

DEL II   RESULTAT OCH DISKUSSION _______________________ 63	  

6 Att vara i iscensatt lärandesituation ___________________________ 64	  
6.1 Aspekt: Motstånd – att möta det oväntade ___________________ 64	  
6.1.1	  Motstånd	  och	  förväntningar	  ___________________________________________	  64	  
6.1.2	  Förförståelsen	  som	  motstånd	  __________________________________________	  65	  
6.1.3	  Motstånd	  i	  gestaltningsuppdragen	  (Assignment)	  ____________________	  67	  
6.1.4	  Sammanfattning:	  Motstånd	  -‐	  att	  möta	  det	  oväntade	  _________________	  69	  

6.2 Aspekt: Utmaning – att anta uppdraget _____________________ 70	  
6.2.1	  Mening	  och	  handling	  i	  utmanande	  uppdrag	  __________________________	  70	  
6.2.2	  Inre	  samtalsprocess	  för	  att	  kunna	  anta	  utmaningar	  _________________	  72	  
6.2.3	  Utmaning	  som	  förutsättning	  för	  kreativitet	   __________________________	  73	  
6.2.4	  Känslouttryck	  i	  utmanande	  sociala	  handlingar	  _______________________	  75	  
6.2.5	  Sammanfattning:	  Utmaning	  –	  att	  anta	  uppdraget	  ____________________	  77	  

6.3 Aspekt: Distansering – att se erfarenheten ___________________ 77	  
6.3.1	  Bloggen	  som	  multimodalt	  medium	  för	  distans	  till	  erfarenheter	  ____	  78	  
6.3.2	  Att	  se	  sin	  förståelse	  på	  distans	  _________________________________________	  80	  
6.3.3	  Att	  distanserat	  granska	  de	  egna	  valen	  i	  gestaltnings-‐	  och	  
lärprocessen	  ___________________________________________________________________	  84	  
6.3.4	  Sammanfattning:	  Distansering	  –	  att	  se	  erfarenheten	  ________________	  86	  

6.4 Aspekt: Sammanbinda – att göra gemensamt ________________ 87	  
6.4.1	  Göra	  gemensamt	  ________________________________________________________	  87	  
6.4.2	  Dela	  med	  sig	  _____________________________________________________________	  89	  
6.4.3	  Sammanbindandet	  ______________________________________________________	  90	  
6.4.4	  Att	  samtala	  om	  att	  samtala	  _____________________________________________	  93	  



  
 

  4 
 

6.4.5	  Sammanfattning:	  Sammanbinda	  –	  att	  göra	  gemensamt	  _____________	  94	  
6.5  En summering av att vara i en iscensatt lärandesituation på 
samtidskonstens grund - en tumlande situation __________________ 95	  

7 Att träda ur iscensatt lärandesituation _________________________ 98	  
7.1 Aspekten: Vändandet – (vridandet) ________________________ 98	  
7.1.1	  Bakåt-‐vändandet	  ________________________________________________________	  99	  
7.1.2	  I-‐vändandet	  _____________________________________________________________	  101	  
7.1.3	  Med-‐vändandet	   ________________________________________________________	  103	  

7.2 Sammanfattning: Att träda ur en iscensatt lärandesituation på 
samtidskonstens grund - en omtumlande erfarenhet _____________ 107	  

8 Diskussion ________________________________________________ 109	  
8.1 Att vara i spelet ________________________________________ 110	  
8.1.1	  Reflexiv	  kreativitet	  _____________________________________________________	  111	  
8.1.2	  Reflexiv	  kreativitet	  blir	  jobbigt	  _______________________________________	  112	  

8.2 Gränser och domäner ___________________________________ 112	  
8.2.1	  Symboliskt	  och	  reellt	  gränsöverskridande	  ___________________________	  113	  
8.2.2	  När	  domäner	  inte	  lämnas	  _____________________________________________	  114	  

8.3 Abstrakta utflykter _____________________________________ 114	  
8.3.1	  Att	  se	  sig	  själv	  i	  världen	  ________________________________________________	  115	  
8.3.2	  Där	  mening	  inte	  skapas	  ________________________________________________	  117	  

8.4 Omförhandlingen - komplexiteten i transformativt lärande ___ 117	  
8.5 Avslutande reflektion ___________________________________ 118	  
8.5.1	  Reflexiv	  vändningen	  inom	  bildpedagogik	  ____________________________	  120	  
8.5.2	  Överraskandet	   _________________________________________________________	  122	  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
 
Som ny inom forskarutbildningen kommer jag ihåg att jag fastnade för en mening 
som jag läste i en bok: På vilket sätt kommer forskarstudier att förändra dig? Frågan 
gjorde mig fundersam. Vill jag förändras? Jag kände både osäkerhet och spänning. 
Nu när jag sätter punkt för min licentiatuppsats ser jag det som att jag befinner mig 
mitt i en process av självreflektion, där jag ömsom tittar tillbaka och ömsom blickar 
framåt emot vidare doktorsstudier. Jag identifierar mig med det som jag i uppsatsen 
beskriver som en transformativ rörelse av lärande, att vara i ”i-vändandet”. Innan 
jag tackar de personer som varit en del i min lärprocess i forskarutbildningen vill 
jag rikta ett tack till Fakulteten för konst och humaniora, Nämnden för lärarutbild-
ningen och Institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet för finansiering 
av mina studier.  
 
Flera personer har varit delaktiga i mitt arbete med att skriva licentiatuppsatsen.  
Jag vill tacka mina handledare Lena Fritzén, Margareta Wallin Wictorin, Hans T 
Sternudd och Birgitta E Gustafsson. Varmt tack Lena för ditt engagemang och när-
varo i alla forskningsteoretiska och praktiska dilemman. Sådana konkreta saker som 
att vid handledning alltid strukturera min studie på whiteboarden har undan för un-
dan gett mig en övergripande blick för arbetet. Varmt tack också till Margareta och 
Hans för ert engagemang och generösa delgivande av er kunskap inom konst- och 
bildvetenskap. Tack också för att ni i det dagliga arbetet på Institutionen för musik 
och bild haft tålamod med mitt behov av att vitt och brett diskutera allt möjligt 
inom mitt ämnesval. Birgitta, förutom ett varmt tack för handledning, vill jag också 
tacka dig för att du stöttat mig i mitt utforskande av relationen mellan samtidskonst 
och pedagogik långt innan jag hade någon tanke på forskarutbildning. Jag vill också 
tacka Helena Danielsson, opponent på mitt slutseminarium, för en noggrann läsning 
av mitt manus. Ditt arbete har varit ovärderligt för mig. Tack alla studenter, vars 
texter och bilder utgjort mitt empiriska material, för att ni så öppet och generöst 
delat med er av reflektioner över ert möte med en ny typ av bildpedagogik. Tack 
också till lärare och lektor på den studerade kursen för att ni med stor öppenhet 
beskrivit er pedagogiska grundsyn och bildpedagogiska ambitioner. Jag vill också 
passa på att tacka mina doktorandkollegor på Institutionen för pedagogik. Tack 
”elvorna” Bettina, Jens, Kristina och alla andra för stöd och tillhörighet i dok-
torandgruppen. På institutionen för musik och bild liksom på institutionen för peda-
gogik finns många kollegor som jag också vill tacka för stöd och uppmuntran. Tack 
Anja Kraus för samtal om filosofi och konst. Tack Galo Gonzales och Petra Assars-
son för spännande diskussioner om estetiska lärprocesser. Tack också till hela bild-
gänget Ann Olbers-Croall, Magnus Törnqvist, Anders Olsson, Lars Nordblom, Jo-
hanna Rosenqvist, Lars Fager, Maria Stam, Bo Uggla och Lena Richert, och alla 
andra kollegor på institutionen.  
 



Det finns ytterligare några personer som jag vill passa på att tacka. Lars Palm, tack 
för generösa och tankekrävande diskussioner om samtidskonstens filosofiska di-
mensioner och pedagogiska praktik. Stephanie Carleklev, tack för att du har hjälp 
mig med framsida och layout av uppsatsen och alla dagliga samtal på bussen till 
och från arbetet. Lena Carlsson, tack för att du noggrant och engagerat korrekturläst 
mitt manus och gett mig värdefulla kommentarer. Gunilla Broberg, tack för att du 
som forskningssekreterare hållit ordning på all administration runt mina studier. 
Kerstin Nilsson vill jag också tacka för korrekturläsning av engelsk abstrakt. Så till 
de viktigaste personerna i min närhet vars stöd och uppmuntrande hejarop jag inte 
kunnat vara utan. Tack Christer för att du stöttat mig och står ut med en frånvarande 
livskamrat som hela tiden gör abstrakta utflykter, än till pedagogikens abstrakta 
begreppsvärld, än till konstens. Tack Petter, Johannes, Frida, Mathilda och Mikael 
för att ni har uppmuntrat mig och för att vi kan mötas i frågor om konsten, livet och 
lärandet. Ni har många spännande transformativa lärprocesser framför er, jag öns-
kar er reflexiv kreativitet som följeslagare på färden.  
 
 
Dädesjö i oktober 2015 
Eva Cronquist 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Att träda in i utbildning 
Det finns en osäkerhet i luften. Jag, läraren (L) och två studenter väntar på att 
lektionen kan börja.  Var är resten av studentgruppen? Det blir diskussion om 
sen ankomst till undervisning.  Så öppnas dörren och resten av studenterna 
kommer in i salen med en tårta. Det visar sig att en av studenterna fyller år 
den här dagen. Stämningen blir uppslupen. När tårtan är avsmakad välkom-
nar L studenterna till dagens workshop:  
 

Om ni vill kan den heta Gränser och domäner […] Ni kommer att starta här. 
Först kommer ni att sticka iväg och jobba ute. Sen kommer vi att jobba vidare 
här. Vi kommer att sluta kl. 15. Sen skall vi koppla ihop med övrigt ni gjort i 
kursen, assigment osv. Det är viktigt att vi inte bara gör en grej och sen går vi 
hem. Vet ni vilka situationisterna var? 

 
L iscensätter workshopen ”Gränser och domäner”, en workshop som innebär 
att studenterna, en och en, skickas ut i staden för att hämta stoff till ett ge-
staltningsarbete. Workshopen har sin utgångspunkt i Situationisternas1 konst-
närliga praktik vilka arbetade utifrån begreppet derrivé, ett drivande i staden:  
 

Jag vill att studenterna skall vara ute och röra på sig och att de skall ta vägar 
genom stadsrummet som de inte hade valt själva. (L) 
 

Studenterna får i workshopen uppdrag att följa efter den första person de stö-
ter på i stadsrummet, utan att bli upptäckta eller att interagera med personen. 
Efter 30 min ska de stanna och göra fyra teckningar utifrån fyra väderstreck. 
De ska också beskriva platsen. Senare i klassrummet fortsätter workshopen 
med att studenterna i text beskriver sina upplevelser om att överträda gränsen 
för trygghet i klassrummet i relation till förflyttningen ut i stadsrummet. 
Workshopen ”Gränser och domäner” iscensätter en undersökande bildpeda-
gogisk praktik inom den samtida konstens paradigm.2 Undersökningen hand-
lar inte om ett arbete med färg, form och bildkomposition på en bildyta utan 
om undersökande processer utanför det traditionella ateljérummet, ute i sta-

                                                
1 Situationisterna var en konstnärsgrupp som bildades 1957. Gruppen använde en metod som 
de kallade för dérrive (drivande) där staden upptäcktes på ett nytt sätt (Godfrey 2004). 
2 Samtidskonsten har sina rötter i ett förändrat konstbegrepp som sker under 1960-talet och 
som kom att innebära att konstnärer inte arbetade med problemställningar i färg och form på 
en målarduk i en ateljé, utan konstnärliga undersökningar kom att ske ute i naturen eller i  
stadsrummet där också material hämtades (Wallenstein 1996, 117 ff).  
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den. Workshopen inträffade i en bildlärarutbildning i början av studenternas 
första ämneskurs i bild.  
 
 
1.2 Problemområde 
Att i bildundervisning inte ha som mål att göra representationer, av t.ex. sta-
den, utan att i stället ingå i undersökande förståelseprocesser omkring stadens 
fenomen där bilder och tecknande ingår, kan innebära en positionsförflytt-
ning i förväntningar om vad bildpedagogik kan vara. Som jag ser det så 
iscensatte3 L workshopen som en situation att delta i. Jag ser också situation-
en som intersubjektiv där både läraren och studenterna kan anta iscensätt-
ningens utmaning och börja spela spelet. Här framträder en skillnad mellan 
att å ena sidan lära ut bildtekniker i en bildsal/ateljé och å andra sidan träda in 
i en undersökandets scenografi och spela med i en relation till stadsrummet 
(samhället) och till tidigare erfarenheter. I workshopen gjorde studenterna 
nya erfarenheter genom att just träda in i den iscensatta situationen och agera 
i undervisningsspelet. I situationen befinner sig studenterna inte enbart i relat-
ion till en undersökning av staden genom att teckna och skriva, utan också i 
relation till sina förgivettaganden om vad teckning och skrivande inom bild-
pedagogik kan vara eller inte vara.  
 
Att börja i en samtidskonstgrundad bildpedagogisk utbildning kan innebära 
en omvälvande process för studenter då de kan tänkas behöva ompröva sin 
uppfattning om både konst och bildpedagogik. Mezirows (2000) menar att 
människans situation kan, utifrån ett transformativt perspektiv på lärande, ses 
som en pågående förhandlingsprocess om mening vilket innebär att vi kan 
komma att befinna oss i tolkningssituationer där vi behöver omvärdera vår 
förståelse från uppväxtåren. Mitt intresse för en bildpedagogisk praktik, med 
grund i samtidskonstens metoder och förhållningssätt, handlar just om ett 
lärande i mötet med ett annat tänkande om bildpedagogik, vilket kan få kon-
sekvenser för lärandet. Forskningsfrågan i föreliggande studie handlar därför 
om vad en bildlärarutbildning, på samtidskonstens grund, kan erbjuda av 
transformativt lärande uttryckt av studenter befinner sig i en relation emellan 
tidigare och nya omformande erfarenheter. 
 
I den ovan beskrivna workshopen finns ett samtida konstnärligt förhållnings-
sätt. Här kan komma att finnas ett glapp mellan studentens föreställningar om 
bildundervisningen och den iscensättning av utbildning som de möter. Glap-
pet kan synliggöras av workshopen ”Gränser och domäner” där studenterna 
                                                
3 Jag använder begreppet iscensättning för att synliggöra en lärprocess som innebär ett aktivt 
deltagande av den som ska lära. 
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både ställs inför att träda över bildsalens trygga gräns för att genomföra upp-
drag i det offentliga rummet, och att överträda sina förväntningar på innehåll 
och metoder inom det bildpedagogiska området. Grunden för workshopen 
vilar inte på en expressionistisk idé om att uttrycka sig själv i färg och form 
utan utgår från ett samtida konstbegrepp där olika kulturella fenomen och 
samhällsmaterial undersöks, tolkas och gestaltas.  
 
I Den nationella utvärderingen 2003 (även kallad NU-03) (Marner, Örtegren 
& Segerholm 2005)4 av bildämnet, beskrivs ett glapp emellan vad som görs i 
skolämnet bild och den samhälleliga visuella situationen. Problematiken dis-
kuteras främst i relation till nya bildmedier men berör även ett förändrat 
konstbegrepp för den samtida konsten. Förskjutningen från modernism till 
postmodernism, menar de, beaktas inte inom bildämnet i skolan. I utvärde-
ringen ses samtidskonsten har en utgångspunkt i ett socialt fält och att sam-
tida konsttendenser bör kunna ha betydelse för bildämnet. Slutsatsen innebär 
att konsten inte längre kan ses som ett personligt uttryck och att ett tradition-
ellt konstbegrepp inte längre är lika relevant inom bildämnet som tidigare 
(Marner, Örtegren och Segerholm 2005, 14-18). Här synliggörs olika syn på 
bildämnet, dels som estetisk praktiskt ämne, dels som ett kommunikativt 
ämne. Den kommunikativa förståelsen av bildämnet har varit en viktig del av 
bildämnet i 25 år och har länge varit framskriven i kursplaner utan att ha fått 
ett större genomslag i undervisningen (Ibid., 33-36). I Den nationella ämnes-
utvärderingen 2013 (NÄU-13) lyfts, med referens till Jönsson (2010), att den 
bilddidaktiska forskningen har gått från ett psykologiskt perspektiv till ett 
sociokulturellt och att man därför inte längre ensidigt kan tala om att ett sub-
jektivt och fritt skapande perspektiv i forskningen om bildämnet, men att 
denna föreställning förmodligen kan leva kvar hos en del lärare och elever. 
Utifrån NU-03 och NÄU-13 kan man anta att studenternas förförståelse, i den 
studerade kursen, kommer att befinna sig inom det estetisk praktiska para-
digmet. Att gå in i en utbildning som har positionerat sig inom det samtida 
konstbegreppets sociala perspektiv kan innebära en lärandeprocess där tidi-
gare antaganden om bildämnet behöver omformuleras.  
 
 
1.2.1 En bildlärarutbildning för framtiden 
I en allt snabbare samhällsutveckling innebär det att individer behöver lära 
sig att lära för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare (Jarvis 1995, 1). Det 
som anses som viktig kunskap kan komma att ändras flera gånger (Tuijnman 
och Schuller 1999,vii). I ett övergripande perspektiv tar denna studie sin ut-

                                                
4 Skolverket har nyligen genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd 
(http://www.skolverket.se/). 
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gångspunkt i fältet livslångt lärande där vuxenlärandet är i fokus. Inom 
forskningsområdet diskuteras den biografiska vändningen som innebär att 
samspelet mellan människors livsvärldar och levda erfarenheter av föränd-
ringar synliggörs (Ingram et al. 2009, 5). 
 
Redan i början på 2000-talet skrev Becker (2001) att bildlärarutbildningen 
står inför utmaningar såsom samhällsförändringar, digital teknikutveckling, 
ett förändrat konstbegrepp och teoribildningar som synliggör kulturell kon-
text.5 Utmaningarna handlar också om kunskapsprocesser och kunskapsfält i 
samtida konstnärligt gestaltande, vilka innebär ett kritiskt reflexivt förhåll-
ningssätt till samhällsfenomen (Hannula 2003, 13). En fråga i detta samman-
hang handlar om hur kurser inom bildlärarutbildningen kan iscensättas så att 
de blir relevanta för blivande bildlärare och deras undervisning i framtiden.  
 
När en bildlärarutbildning uttryckligen positionerar sig i ett samtida koncep-
tuellt konstbegrepp menar jag att det är intressant att studera det lärande som 
kommer till uttryck i den pedagogiska situationen. Dels för att specifikt dis-
kutera de möjligheter och begränsningar av lärande som iscensätts genom 
samtidskonstens förhållningssätt och metoder. Dels, generellt, diskutera hög-
skolestudenters lärande i mötet med ett annat utbildningsparadigm. Studiens 
övergripande mål är att bidra till utvecklingen av (bild)lärarutbildningen.  
 
Högre utbildning handlar om att utbilda vuxna individer. I USA har bland 
annat forskaren Jack Mezirow (2000) utvecklat en teori om transformativt 
lärande där vuxenlärandets transformativa karaktär synliggörs. Teorin be-
skriver hur vuxenstuderande reviderar tidigare s.k. meningsperspektiv från 
barndomen genom att kritiskt reflektera över föreställningar och samman-
hang för att kunna se nya möjligheter. Inom den transformativa teorin ses 
barns lärande och utvecklingsprocesser som en formativ socialiseringsprocess 
i barndomen. Vuxenlärandet ses istället som ett omformande och en trans-
formation där den studerande främmandegör sig från tidigare förståelse. 
Mezirows (2000) forskningsintresse handlar om vuxenlärande och utbildning 
med social förändring som mål och använder begreppen meningsskapande 
som lärprocess, reflektiv diskurs, meningsstrukturer och transformation i dis-
kussionen. Problemformulering för studien avgränsas av de omförhandlingar 
av tidigare förgivettaganden som kan tänkas komma till uttryck i en trans-
formativ lärprocess hos studenterna i en bildlärarutbildning iscensatt på sam-
tidskonstens grund. 
 
 
                                                
5 Becker arbetade vid denna tid som professor i bildpedagogik vid Konstfack (1997-2004) 
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1.2.2 Konstbegreppets definition i relation till (bild)pedagogisk forskning 
Till studiens forskningsfråga om vad en bildlärarutbildning, på samtidskons-
tens grund, kan erbjuda av transformativt lärande finns också en ambition att 
synliggöra relationer mellan lärande och det samtida konstbegreppet. Min 
erfarenhet av forskningsrapporter och texter som behandlar området 
(bild)pedagogik och konst är att konstbegreppet ofta används generellt. Ofta 
ses begreppen konst och estetik som likvärdiga och det konstbegrepp som 
använts i studier definieras sällan tydligt. I NU-03 talas det inte om konstbe-
greppet utan istället om konstens tendenser. Det skulle då finnas två större 
tendenser, en bakåtsträvande äldre tendens och en nyare utåtsträvande (NU-
03,18). Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) diskuterar modest estetik, radi-
kal estetik och marknadsestetik och menar att skolans förhållningssätt inne-
fattar den modesta estetiken, vilken utifrån deras resonemang har haft svårt 
att förhålla sig till den så kallade marknadsestetiken. De föreslår därför en 
radikal estetik med inspiration från den kritiska konstens fält. Tomas Saar 
(2005) diskuterar svag respektive stark estetik där den svaga estetiken ses 
ingå i skolans träningslogik. Gustafsson (2008) diskuterar traditionell och 
samtida konst och menar att samtida konst kan verka som ett motspråk6. Jag 
menar att det är viktigt att definiera och teoretisera begreppen konst och este-
tik i studier med ambitionen att diskutera relationen mellan konst, estetik, 
lärande och pedagogik (se kap.2). 
 
 
1.2.3 Syfte 
Syftet är att analysera vad en bildlärarutbildning, på samtidskonstens grund, 
kan erbjuda av transformativt lärande  
 
Frågeställningar som ska bidra till att uppnå syftet är: 
 
Vilka aspekter av den transformativa lärprocessen blir synliga i studenters 
texter och bilder när de befinner sig i kursens iscensatta lärprocess?  
 
Vilka aspekter av den transformativa lärprocessen blir synliga i studenternas 
självreflektion över sitt lärande när de träder ur kursens iscensatta lärpro-
cess?  
 

                                                
6 Med begreppet motspråk avses Gustafsson (2008)  ”Det språk som kan ge en spegling av 
det egna jaget, när individen i ett socialt sammanhang får möjlighet att se sig själv. Det är ett 
språk som inte stämmer överens med den föreställning man redan har.” Gustafsson (2008, 
13).  (se vidare 5.2.2). 
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Vad av möjligheter och begränsningar, med avseende på lärande, erbjuder en 
lärprocess som vilar på samtidskonstens grund? 
 
Även om studien endast omfattar en kurs inom en bildlärarutbildning på sam-
tidskonstens grund, menar jag att studien kan synliggöra möjligheter och be-
gränsningar i iscensatt lärprocess. 
 
 
1.2.4 Studiens kunskapsintresse 
Studien har ett pedagogiskt praktiskt kunskapsintresse där kunskap om vux-
nas transformativa lärprocesser i samtidskonstbaserad bildpedagogisk praktik 
på högskola kan komma bildlärarutbildningar till del. Kunskapsobjektet 
handlar om den transformativa lärprocessens komplicerade karaktär vilken 
har en mer genomgripande process än ackommodationsprocessen. Det trans-
formativa lärandet innebär att man blir medveten om och reviderar tidigare 
s.k. meningsperspektiv och vanor. Detta brukar ske då tidigare förståelser 
kommer i en konfliktartad situation. Situationen kräver en omförhandling av 
både förståelse och självförståelse och ger känslomässiga uttryck (Illeris 
2006, 63-66). Jag är medveten om att det i denna studie inte är möjligt att helt 
kunna visa på det transformativa lärandet. Min ambition kan därför ses som 
att jag fångar ett inträde i en transformativ lärprocess7 då de möter ett annat 
paradigm, det samtida konceptuella inom bildpedagogik. 
 
 
1.3 Disposition  
Efter detta inledande kapitel följer en redogörelse för arbetets fortsatta struk-
tur. Kapitel två innehåller samtidskonstens historia och bakgrund, dess för-
ankring i det postmoderna konstbegreppet och den konceptuella konsten, 
liksom hur samtidskonstbegreppet förhåller sig till handling. Kapitel tre är en 
beskrivning av studieobjektet, en samtidskonstbaserad kurs inom lärarutbild-
ning i bild. Beskrivningen är strukturerad utifrån samtidskonstens element 
och hur dessa element tar sig uttryck i studieobjektets grund, arbetsformer 
och didaktik.  Därefter följer kapitel fyra om tidigare forskning, ett forsk-
ningsfält som kan ses som en skärningspunkt mellan bildpedagogik och 
                                                
7 Lundin (2004) menar att om vi upplever ett brott mot våra vanehandlingar blir vi tvungna 
att ändra dessa handlingar och i stället ta kontroll över vårt handlande. Jag tänker mig att 
studenter i en samtidskonstbaserad bildpedagogik behöver genomgå en transformativ lärpro-
cess, då det krävs nya handlingar inom samtidskonstparadigmet. Därför har jag detta fokus i 
studien fastän jag förstår att det inte är möjligt att helt omformulera sina förgivettaganden i 
en kurs på 10 veckor. 
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transformativt pedagogiskt perspektiv på vuxenlärande inom högskola. Kapi-
tel fem utgörs av metodologiska utgångspunkter. Här redogörs för en herme-
neutisk ansats, en epistemologi som innehåller hermeneutikens tolkande po-
sition, symbolisk interaktionsteori och transformativ teori om vuxenlärande. 
Kapitel fem innehåller också beskrivning av studiens genomförande, material 
och avgränsningar, analysmodell och analysförfarande, källkritik och studi-
ens giltighet, etiska överväganden och förförståelse. Detta utgör Del I i av-
handlingen. Del II innehåller resultat och diskussion. Resultatet av studien är 
uppdelat i två kapitel. Kapitel sex behandlar resultatet från analysmodell I, 
”att vara i” den studerade kursen. Här besvaras forskningsfråga (1) Vilka 
aspekter av den transformativa lärprocessen blir synliga i studenters texter 
och bilder när de befinner sig i kursens iscensatta lärprocess? Kapitel sju be-
handlar resultatet från analysmodell II, ”att träda ur ” den studerade kursen. 
Här besvaras forskningsfråga (2) Vilka aspekter av den transformativa lär-
processen blir synliga i studenternas självreflektion över sitt lärande när de 
träder ur kursens iscensatta lärprocess? I kapitel åtta diskuteras resultatet i 
relation till den tredje forskningsfrågan (3) Vad av möjligheter och begräns-
ningar erbjuder en lärprocess som vilar på den samtidskonstens grund? Kapi-
tel åtta avslutas med reflektioner över både resultat och fortsatt forskning. 
Avslutande reflektion är strukturerad i avsnitt som handlar om att spela spe-
let, gränser och domäner, abstrakta utflykter och omförhandling. Här läggs 
begreppet reflexiv kreativitet och tanken om reflexiv vändning inom bildpe-
dagogik fram. 
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2 Samtidskonst 
 
  
Eftersom studien analyserar och diskuterar en bildpedagogik med grund i 
samtidskonsten behöver begreppet definieras och kontextualiseras. Samtids-
konstens teoretiska bas liksom praktik är omfattande och sammanhanget är 
stort och komplext därför kan inte samtidkonstbegreppet uttömmande redo-
göras för här. Men vissa element inom det samtida konceptuella konstbe-
greppet kan lyftas för att tydliggöra studieobjektets pedagogiska grundsyn 
och praktik.  
 
I en vardagsbetydelse står begreppet samtidskonst för den konst som skapas i 
sin samtid, på samma sätt som begreppet modern konst kan ses som den 
konst som är ny. I konsthistorieskrivingen har begreppet förankrats i koncep-
tuell 1960-talskonst och innebär en positionering inom det postmoderna pa-
radigmet för konst i opposition till modernismens konst. På det viset är det 
omöjligt att definiera begreppet samtidskonst utan att samtidigt diskutera 
relationen mellan modernismens och postmodernismens konst. Avsikten med 
kapitlet är att synliggöra studiens avstamp i ett paradigmskifte inom konst 
och definiera begreppet samtidskonst i relation till studieobjektets samtids-
konstbaserade bildpedagogiska praktik. Kapitlet lägger fram några grundläg-
gande element i definitionen av ett konceptuellt samtidskonstbegrepp för att i 
nästföljande kapitel (En första kurs inom en samtidskonstbaserad bildlärarut-
bildning) sättas samman med den studerade kursens didaktik. 
 
 
2.1 Brottet mellan ett modernistiskt och ett postmodernt konstbe-
grepp  
Brytningen mellan modernism och postmodernism inom konst kan ses som 
ett paradigmskifte där konsten genomgått en sorts utomestetisk revolution 
vars konsekvens innebär att konstens s.k. mottagare blivit medskapare i 
konstnärliga innehåll (Edwards 2000, 283-284). Modernismens8 fokus på 
bildplanets9 inre kontext har ersatts med den postmoderna konstens arbete 

                                                
8 Det modernistiska konstbegreppet har sin grund i begreppet de sköna konsterna vilket i sin 
tur har sitt ursprung i 1700-talets diskussion om konst. Begreppet innefattar områdena: må-
leri, skulptur, arkitektur, musik och poesi och ses som ett eget fält skilt från hantverk, veten-
skap och andra humanistiska aktiviteter (Kristeller 1996, 13).  
9 Nordström (1989) menar att kubismen, inom modernismen, handlade om måleriet i sig och 
dess inre sammanhang. Ett motiv bearbetades i relation till bildplanet på ett nytt vis jämfört 
med vad som gjorts tidigare i den klassiska konsten. Den modernistiska konstnärliga prakti-



  ] 

 
 

 

  16 
 

med yttre sammanhang (Nordström 1989, 69ff). Postmodernistisk konst base-
ras på koncept och förhåller sig kritisk till modernismens konst och dess 
grund i fasta sanningar och hierarkier (D´Alleva 2005, 150-154). Eftersom 
konstbegreppet är föränderligt kan tidigare konstbegrepp inte användas för 
bedömning av konst i vår samtid (Kristeller 1996, 66). Den postmoderna 
konsten, i motsats till modernismens inriktning på känsla, uttryck och ab-
straktion, är relativ och processartad, och har utökat sitt handlingsområde till 
att också omfatta teknik, vetenskap, mode och reklam. De bildkonstnärliga 
undersökningarna i detta paradigm kan också innefatta rörelse, tid, ljud, ljus, 
doft och information. I den nya situationen utvecklar den postmoderna kons-
ten nya konstformer (Edwards 2000, 283-289). I det postmoderna förhåll-
ningssättet återanvänds kulturellt material mer än produktion av nya original. 
I det massmediala samhället kan bilden upplevas som en egen sorts verklig-
het (D´Alleva 2005, 153-154). I den postmoderna konsten ser Nittve (1987) 
en språksyn som inte utgår från språket som en direkt representation av värl-
den utan snarare en spelande skillnad mellan språk och värld. Konstverket ses 
i detta perspektiv som att det både kan skapas ur teori eller vara teori. Den 
postmoderna konsten kan på så vis ses som ett slags poetisk katalysator. 
 
 
2.2 Samtidskonst - ett konceptuellt konstbegrepp  
Det postmoderna konstbegreppet är konceptbaserat liksom nästan all sam-
tidskonst idag. Konceptkonstens teori vilar till stor del på konceptkonstnären 
Joseph Kosuths text “Art after Philosophy” (Wood, 2002, 43). I denna text 
diskuterar Kosuth skillnaden mellan konst och estetik och likhet mellan konst 
och filosofi. Han menar att konceptkonsten kan vara filosofiska påståenden 
(Kosuth 1969/2006, 90-92).10 Konceptbaserad konst bygger på en kritisk 
konstnärlig arbetsmetod med ett intellektuellt fokus, där idéer och begrepp är 
ett konstnärligt material. Själva arbetet planeras före genomförandet av 
konstverket.  Den konceptuella konstens praktik handlar inte om en speciell 
teknik, genre eller medium (Goldie och Schellekens 2007, xiii). Koncept-
konstens kritiska perspektiv har inneburit en politisering där kritik mot sam-
hällsfenomen diskuterats, men det finns också ett intresse för mänskliga relat-
ioner, kommunikation, kollektiva arbetsmetoder och utbildning. Koncept-
konsten startade med att kritiskt granska modernismen men utvecklades un-
                                                                                                                         
ken handlade om att arbeta med den inre kontexten (bildytan) medan den postmoderna kons-
ten fokuserar yttre sammanhang. 
10 Kosuth (1969/2006, 84 ff) menar att konst bör skiljas från estetik och att konsten inte be-
höver vara ett objekt utan lika gärna kan vara ett påstående. Detta påstående går ut på att 
konstverket är ett konstverk. På så sätt blir ett konstverk ett analytiskt påstående och en 
undersökning av grunderna till själva begreppet konst. 
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der 1970-talet till att bli en kritisk-politisk metod på konceptuell grund 
(Wood, 2002, 75). 
 
Ett typiskt drag i den konceptuella samtida konsten är att den kan innehålla 
ämnen som politik, filosofi, feminism eller olika teman från populärkulturen.  
Formerna för samtidskonst är många och ibland till och med objektlösa eller 
iscensatta händelser. Konstnärliga iscensättningar har ofta en social karaktär i 
former såsom happenings och performance. Dessa kan definieras som relat-
ionell konst (Allgårdh 2004, 11-16). Det samtida konceptuella konstbegrep-
pet innebär ett undersökande och problematiserande förhållningssätt. I denna 
undersökande konstnärliga praktik har fotografiet fått en viktig funktion, inte 
enbart för att dokumentera konsthändelser, utan som ett medium som i sig 
själv problematiserar gränsen mellan konstruerad avbildning och verklighet.  
 
Med det samtida konstbegreppet uppstår en s.k. horisontell situation där inget 
material, medium eller innehåll är viktigare än något annat. Situationen kan 
innebära att det blir svårt att avgränsa konstbegreppet. Allgårdh (2004) menar 
att denna diskussion fanns redan på 1960-talet, då Arthur Danto i Konstvärl-
den (1964) slog fast att konst är det som konstvärlden anser är konst. Konse-
kvenserna blir ett reflexivt konstbegrepp som inte kan definieras en gång för 
alla. Samtidskonsten har många konceptuella drag som innebär att bildkonst-
närer arbetar med text och språk.  
 
 
2.3 Från produkt till handling inom samtidskonst 
Det finns kognitiva värden i samtidskonsten. Ett exempel är happenings som 
konstform vilka iscensätter en slags ”what-it-is-like” kunskap. I happeningen 
får publiken en erfarenhet genom att uppleva, delta i och sedan reflektera 
över upplevelsen (Goldie och Schellekens 2007, 157-164). Samtidskonsten 
hänger ihop med samhällsutvecklingen och teman som identitet, representat-
ion, politik, sexualitet och makt. Därför kräver samtidskonsten reflexivitet. 
Den självkritiska och reflekterande karaktären i samtidskonsten uttrycks ge-
nom kritiska handlingar (Hannula 2003, 9-13).11 
 
 

                                                
11 Mika Hannula är skribent, kurator, konstkritiker m.m. och var professor vid Valands 
konsthögskola 2005-2012. Hannula utgår från en kritisk tolkningsprocess som vilar på med-
vetna val. Han refererar till Isaiah Berlin som, enligt Hannula, underströk tvånget att göra val 
som en del av att vara människa. Hannula menar att samtidskonsten, ända från konceptkons-
ten, har utvecklat självkritiska och reflekterande konstnärliga uttryck och handlingar (Han-
nula 2003, 37). 
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2.4 Sammanfattning: Samtidskonst  
Brottet mellan modernism och postmodernism inom konst kan ses som ett 
paradigmskifte eller ett slags utomestetisk revolution där det sociala och yttre 
sammanhanget är i fokus. Samtidskonsten har en bas i konceptet och har en 
karaktär som är relativ, processartad och innehåller tid. Samtidskonsten byg-
ger på en kritisk konstnärlig arbetsmetod med ett intellektuellt fokus, där 
idéer och begrepp är ett konstnärligt material. Arbetet planeras före själva 
genomförandet av konstverket och den konstnärliga praktiken handlar inte 
om en speciell teknik, genre eller medium. Nya konstformer har utvecklats. 
Det kritiska perspektivet har inneburit en politisering där kritik mot samhälls-
fenomen diskuteras, men det finns också ett intresse för mänskliga relationer, 
kommunikation, kollektiva arbetsmetoder och utbildning. Samtidskonsten 
återanvänder kulturellt material mer än produktion av nya original. Språksyn 
innebär ett spel och verkar som ett slags poetisk katalysator som kan skapa 
reflektion. Den samtida konstsituationen är reflexiv.  
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3 En första kurs inom en samtidskonstbaserad 
bildlärarutbildning  
 
 
Studien genomfördes i en första ämneskurs i bild inom en specifik bildlärar-
utbildning. Kursens mål är att studenten utvecklar kunskaper och insikter för 
ett yrkesprofessionellt förhållningssätt till barns bildspråkliga och kommuni-
kativa kompetenser. Kursens har också mål är att utveckla studentens konst-
närliga, vetenskapliga och undersökande förmåga.  Fokus ligger på bildkom-
munikation med utgångspunkt i ett vidgat kunskaps- och språkbegrepp. Inne-
hållet i kursen är grundläggande teorier och begrepp inom bildpedagogik, 
grundläggande vetenskapsteoretiska och metodiska arbetssätt inom bildämnet 
och reflektion över konstnärliga processer. Kursen har en introducerande 
karaktär (Kursplan för kurs ”Bild 1 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng”, 
vt-13).12  
 
Kapitel tre är indelat i två avsnitt. I det första avsnittet Samtidskonstbaserad 
pedagogisk grundsyn i kursen, lägger jag fram en tolkning av den grundsyn 
som lärarna i den studerade kursen uttrycker. I det andra avsnittet Kursens 
iscensättning och arbetsformer beskrivs sedan denna pedagogiska grundsyns 
konsekvenser för kursens undervisningsformer och didaktik. Utgångspunkten 
är att lärare tolkar och utvecklar kurser, undervisning och arbetsformer uti-
från sin pedagogiska grundsyn13 (Stensmo 2007, 19). Kursens undervisnings- 
och arbetsformer ses därför som lärarnas tolkning av samtidskonstens för-
hållningssätt och metoder i ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv.  
 
 
3.1 Samtidskonstbaserad pedagogisk grundsyn i kursen 
Att börja en utbildning är på många sätt att träda in ett ”lärandets rum”. Detta 
”rum” består av både fysiska, sociala och virtuella14 kvalitéer. I ”lärandets 
rum” finns också förväntningshorisonter eller förförståelse hos dem som in-
går i undervisningssituationen. Selander och Kress (2010) kallar detta för ett 
ideologiskt rum. Studenter som träder in i ”lärandets rum” kommer att be-
finna sig på en ”plats där något börjar” (Selander och Kress 2010, 47-48). För 

                                                
12 Bilaga 1 
13 Pedagogisk grundsyn består av pedagogens syn på: kunskap, etik, människan, samhället, 
den pedagogisk situation, vad som skall undervisas och hur något skall undervisas (Stensmo 
2007, 19-20).  
14 Selander och Kress (2010) vill utveckla befintliga lärandeteorier genom att synliggöra hur 
datorer och digitala medier är en del av ”lärandets rum”. Genom dessa medier sträcker sig 
lärandedimensionerna utanför klassrummet och en global situation skapas.  
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att förstå det ideologiska rummet som studenterna träder in i har jag samtalat 
med lärarna som undervisar i kursen.15 Sammantaget har jag samtalat med 
fem lärare. I samtalen artikulerades ett medvetet val om att positionera den 
bildpedagogiska metodologin inom samtidskonstens paradigm. Materialet 
från samtalen ger en kontextualisering av kursens sammanhang och ideolo-
gisk grund. Med hjälp av samtalen har jag strukturerat avsnittet 
Samtidskonstbaserad pedagogisk grundsyn i kursen utifrån rubrikerna: Kon-
ceptbaserat konstbegrepp, Horisontellt förhållningssätt till material, medium 
och innehåll, Kritisk utforskande metod, Politisering, Kollektiva arbetsme-
toder och förhållningssätt, Yttre sammanhang och Sammanfattning: samtids-
konstpedagogisk grundsyn i kursen. Rubrikerna fångar de element som fram-
trätt i lärarnas uttalanden.16  
 
 
3.1.1 Konceptbaserad didaktik 
Lärarna har valt att utgå från en konceptuellt samtidskonstbaserad ämneskon-
ception.17 Förflyttningen från en modernistisk ämneskonception till en post-
modernistiskt samtidskonstbaserad får konsekvenser för pedagogisk praktik 
vilket innebär att arbetsprocesser i kursen startar i koncept, begrepp eller i 
frågor, i stället för i bildtekniker:  
 

Vi startar i idén istället för att starta i tekniker och material och då skulle man 
kunna säga att vi och jag har en ganska idébaserad konstsyn. (L3) 

 

                                                
15 Samtalen med lärarna har skett efter deras lektioner. Urvalet av lärare har gjorts utifrån de 
lektioner som jag har haft möjlighet att vara med på.  Jag har bett lärarna att tala fritt utifrån 
några teman såsom: Bildpedagogisk grundsyn, konstsyn, språksyn, didaktisk praktik. Alla 
lärarna har konstnärlig högskoleutbildning och är aktiva som konstnärer. Tre har också annan 
högskoleutbildning såsom bildlärare, socionom och journalist. En är disputerad i konst-och 
bildvetenskap. Sammanlagt har jag pratat med fem lärare. 
16 Som i alla lärarlag är inte alla till fullo helt överens om allting vad det gäller undervisning. 
Min tolkning är ändå att de fem lärare som jag samtalat med gör medvetna val vad det gäller 
iscensättning av bildpedagogik utifrån ett samtidskonstbegrepp.  
17 Ämneskonception kan ses som ett begrepp som fångar förhållningssätt och innehåll i ett 
skolämne.  Marner (2006) diskuterar olika konceptioner av bildämnet i relation till styr-
dokument, yrkestidningar och professionsspråk inom det bildpedagogiska fältet. I Lgr 69 
fanns mediespecifika formuleringar. I Lgr 80 skrevs bildämnet fram som ett språk och kom-
munikationsämne. Enligt NU-03 används begreppet estetiskt-praktiskt ämne i stor utsträck-
ning. Enligt forskning är det vanligt att lärare på fältet inte ersätter äldre ämneskonceptioner 
när nya kursplaner läggs fram. Nya inslag läggs i stället till de gamla (Marner 2006, 7). 
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Det konceptuella förhållningssättet får också till följd att lärare utgår från ett 
undersökande förhållningssätt där frågor blir drivande i det pedagogiska arbe-
tet.  Kreativiteten får en central plats i det undersökande förhållningssättet: 
  

Det som vi utbildar våra studenter för här innebär att de skall kunna använda 
den kreativitet som de uppövar här. (L3) 

 
Det undersökande förhållningssättet och den undersökande metoden ligger 
till grund för att välja workshop som arbetsform i kursen. En workshop är till 
sin karaktär öppen och oavslutad och ska stimulera studenten till egna val i en 
fortsatt arbetsprocess. Konsekvenserna blir för studenterna att de arbetar i 
öppna kreativa arbetsprocesser. Man kan säga att målet inte är att undervisa 
om något färdigformulerat av läraren, utan läraren iscensätter undersökande 
processer för studenter att träda in i. Frågor som studenterna behöver ta ställ-
ning till kan vara: Vad ska undersökas? Hur och varför ska detta undersökas? 
Vilka material och tekniker ska användas? Studenterna behöver därför göra 
medvetna val.  
 
 
3.1.2 Horisontellt förhållningssätt till material, medium och innehåll  
Ett horisontellt förhållningssätt till material och medium inom bildområdet 
innebär att inget medium, material eller teknik lyfts fram som viktigare än 
något annat att undervisa i. Teknikundervisning genomförs i kursen endast 
om den undersökande frågan eller innehållet i arbetet kräver detta. Vad det 
gäller ämneskonception skulle man kunna säga att ett teknikbaserat bild-
ämne18 inte framträder. Begreppet techne19 ligger inte till grund för undervis-
ningen och det är just i detta icke techne som paradigmskiftet inom konst tar 
sitt uttryck i utbildningen. Lärarna arbetar utifrån begreppet ”genom bild” 
som är ett begrepp som Lindström (2009) lagt fram.20 
 
 
 
 

                                                
18 Fram till Lgr 80 hette bildämnet teckning vars ämneskonception var grundad i ett hant-
verksbegrepp, techne. 
19 Aristoteles redogjorde för olika former av kunskap. Techne stod för det tekniska förnuftet, 
ett färdighetsperspektiv på kunskap. (Sohlberg och Sohlberg 2009, 78). 
20 Lars Lindström (2009) lägger fram en modell över olika sätt att arbeta inom bildpedagogik 
vilket innebär att man kan arbeta antingen i, med, om eller genom bild. En modell som också 
synliggör det s.k. divergenta och konvergenta lärandet. Där om och med innefattar det kon-
vergenta och i och genom det divergenta.  
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När teknikundervisningen läggs i bakgrunden framträder den horisontella 
idén inte bara som en medieneutral utgångspunkt utan också som ett fokus på 
medieneutrala mål i utbildningsuppdraget, som exempelvis demokratiupp-
draget i skolan: 
 

Så jobbar jag mycket med mångfald och multimodalitet och estetiska lärpro-
cesser och detta bygger också mycket på min kunskapssyn och samhällssyn, det 
sociokulturella och det relationella att lära tillsammans […] så jag lägger detta 
mer som ett primärt mål och så uppfyller man de andra målen genom dessa. 
(L5) 

 
L5 har sin kunskapssyn förankrad i den sociokulturella teorin om lärande 
vilken är en teori som sätter fokus på lärande genom medierande verktyg.21 I 
detta perspektiv blir lärande i bildämnet något som sker genom bildarbete, ett 
bildarbete som är medieneutralt.  
 
 
3.1.3 Kritisk utforskande metod – ett processinriktat väljande 
I lärarnas beskrivning av sin pedagogiska grundsyn återkommer de till ett 
undersökande förhållningssätt och iscensättningar av pedagogisk praktik ge-
nom workshop. Workshopens didaktiska frågor om vad, hur och varför utgår 
ifrån en undersökande granskning. Förhållningssättet handlar därför inte om 
vad som ska förmedlas utan vad som ska undersökas. Detta innebär en ifråga-
sättande position. Begreppet kreativitet finns som bedömningskriterium i 
ämnet bild. Därför är det ett viktigt begrepp att definiera. L5 menar att om 
blivande bildlärare inte har kritiskt granskat och definierat vad kreativitet 
innebär i en bilduppgift, innan uppgiften ges till elever, då blir det svårt att 
agera som professionell lärare. 

 
För sen då när man kommer till att sätta betyg och göra bedömningar av kun-
skaper ja, men då är det faktiskt väldigt viktigt att man har bestämt sig för ja, 
vad är kreativitet då. (L5) 
 

I det kritiskt undersökande förhållningssättet finns också ett överlämnade till 
studenten som innebär att studenten måste lära sig att göra medvetna och 
självständiga val. Detta kan innebära en frustration för studenter som själva 
måste fylla arbetsuppgifter med mening: 
 

                                                
21 Marner och Örtegren (2003) lägger fram ett medieringsperspektiv på bildämnet som ett 
horisontellt medieringsperspektiv. De bygger perspektivet på socio-kulturell teori om lärande 
och diskuterar bildämnet i ett lärandeperspektiv där kunskap och betydelser medieras på 
olika sätt genom bild. 
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Vi fick från en lärarlyftsstudent: jag tycker det är fy och skam att lärarna på 
universitetet har så dålig fantasi och inte kan utforma mera kreativa uppgifter. 
Och då svarade jag […] det är du som skall vara kreativ inte jag. (L5) 

 
L5 säger att studenten själv ska fylla uppgiften med mening. Detta verkar 
vara en radikal ståndpunkt att döma av lärarlyftsstudentens reaktion vilken 
inte ser sin egen roll som kreativ utan enbart lärarens skyldighet att vara krea-
tiv. Jag tolkar det som att det i undervisningssituationen finns ett ”skarpt 
läge” som kräver en kreativ lösning. Studenten, som L5 berättar om, verkar 
vara provocerad av denna typ av situation. Kanske finns det en ovana att ar-
beta utan ett så kallat rätt svar att komma fram till. Ansvaret för kreativitet i 
ett sådant förhållningssätt blir då lärarens. L1 menar att studenterna skall 
kunna ta självständiga beslut och inte vänta på att bli serverade. L1 menar 
också att utbildningens uppgift är att utbilda aktiva studenter som vet vad de 
kan och vad de vill: 
 

Det sista jag vill är att de är gökungestudenter som bara sitter och väntar på att 
bli serverade. (L1)  

 
L1 menar att studenter måste komma i gång med att undersöka material och 
tekniker och inte vänta på att en lärare lär ut dessa. Positionsförflyttningen 
från ett traderande förhållningssätt till ett undersökande blir synlig i lärarnas 
pedagogiska grundsyn. De självständiga valen, menar L1, handlar ytterst om 
vilken bildlärare studenten vill bli. 
 
Förhållningssättet i iscensättningen av kursen innebär en kreativitet som 
”skjuter skarpt”. Studenten måste lösa situationen själv (eller med hjälp av 
kurskamrater). Studenten kan i denna situation inte förhålla sig passiv och 
inväntande. Formerna för undervisning handlar inte om övningar utan upp-
drag i det offentliga rummet. Kreativiteten sätts i spel och studenterna måste 
förlika sig med att vara i det osäkra. Jag tolkar lärarnas uttalanden som en 
ambition att utbilda studenterna till att bli kritiskt granskande och utveckla en 
förmåga att göra medvetna val. Denna väljande position där processer sätts i 
rörelse möter studenterna i den första ämneskursen.  
 
Ett alternativt sätt att iscensätta en första ämneskurs i lärarutbildning skulle 
kunnat vara att presentera ett så kallat ”smörgåsbord” av olika tekniker som 
sedan lärs ut. L2 menar att ”smörgåstänkandet” är ett problem i skolan:  
 

Det tycker jag är ett stort problem i skolan att ämnena är ett smörgåsbord som 
de betar av olika kompetenser ifrån. Och sen i nian skall de tänka själva. Så 
funkar inte livet. Man måste tänka hela vägen. (L2) 
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Förhållningssättet hos L2 utgår inte från ett ”uppdukat bord” där studenter 
blir serverade olika tekniker utan den som ska lära måste lära sig att lära.  
 
3.1.4 Politisering – samhälleligt innehåll  
Det finns ett intresse för politik och samhällsfrågor i samtidskonsten. Sam-
hällsintresset finns också uttryckt i lärarnas pedagogiska grundsyn: 
 

Jag tycker att vi skall arbeta med samhällsfrågor. Jag gör en del offentliga 
rummet projekt för att jag vill ta ut studenterna, jag vill att de skall agera på 
plats. (L1) 

 
Med en grundsyn i den samtida konsten vänds intresset bort från det psyko-
logiska22 till samhällsfrågor och kontexter. Detta innebär att bildämnet får en 
annan utsiktspunkt. Här formas utbildningen från en samhällsinriktad diskurs. 
 
 
3.1.5 Kollektiva arbetsmetoder och förhållningssätt  
I lärarnas formuleringar omkring pedagogisk grundsyn vad det gäller peda-
gogisk praktik ges uttryck för kollektiva arbetsmetoder. Inställningen är att 
gruppens samlade erfarenheter ingår i lärandesituationen.  Då dessa erfaren-
heter eller olika perspektiv möter varandra möts också olika tolkningar av 
verkligheten. 
 

Jag kan bygga vidare mitt eget resonemang […] jag kan låna, jag kan stjäla, jag 
kan ta, men det handlar ju också om att dela med sig som vi försöker införa 
här och att det inte bara är enstämmigt, att det inte bara är min röst som är in-
tressant. (L3) 

 
I det kollektiva har alla tillgång till fler åsikter. Dessa, menar L3, kan lånas, 
stjälas eller delas och menar att situationen får en karaktär av praktisk demo-
krati.  
 
3.1.6 Yttre sammanhang - kulturellt material återanvänds  
I kursen finns moment på schemat som innebär att studenterna lämnar skol-
byggnaden för att samla material till innehåll i gestaltningar, workshops och 
assignment (uppdrag). Dessa uppdrag har en abstrakt och öppen karaktär som 
utmanar studenterna och försätter dem i en skarp kreativ situation. Ett åter-
kommenade moment är galleriorientering som innebär att studenterna går på 

                                                
22 Samtidskonsten sammanfaller med den s.k. ”vändningen mot det sociala”. Begreppet vill 
fånga konstens förmåga att kommunicera och kritiskt granska samhällsfenomen (Riksutställ-
ningar, 2014. red. Marie Feldtmann). 
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gallerier och museer varje vecka och därefter skriver om besöken på kursens 
blogg. Galleriorienteringen ses som samhällsorientering.   
 
 
3.1.7 Språksyn i samtidskonstbaserad bildundervisning 
Pedagogisk praktik är en social praktik där språk är ett viktigt kommunikat-
ionsmedel. Samtidskonsten genererar ofta samtal, diskussion och reflektioner 
över fenomen i samhället. En pedagogisk praktik som har sin grund i den 
samtida konsten kan därför tänkas generera diskussioner och reflektioner. 
Därför är det intressant att titta på den språksyn som lärarna har. L3 menar att 
det i skolan i huvudsak fokuseras ett görande av bilder och vill därför rikta 
uppmärksamheten på det verbala i bildundervisningen. L4´s språkbegrepp 
handlar om ett öppet språk där något kan ”hållas levande”:  
 

Mitt språk är att hålla något levande, att levandegöra, att språket inte är stumt 
utan att det fyller ut i associationer. Att det finns ett djup i språket, och i bild-
språket. (L4) 

 
Vad det gäller kopplingar mellan språk och pedagogisk praktik uttrycker L4 
det som att språket kan göra något större och fylligare. L4 vill arbeta under-
sökande i språket i sig själv och ser detta som ett slags språkkonst:   
 

Ibland behöver jag hitta nya ord så att det gör att det blir ännu större på något 
vis och ett djup, så det inte stannar i plattheten. […] Jag försöker se hur jag 
kan tänja på det, nästan så att det blir en slags konst. (L4) 

 
Språklig praktik, menar L4, har oändliga möjligheter och byggs tillsammans 
med andra. Språket kan sätta igång reflektioner både hos den som ska lära 
och hos läraren. Den reflexiva situationen uppstår i nuet som en lek:  
 

Språket innebär oändliga möjligheter att skapa nya rum. Det kan vara att nå-
gon säger: ”vad sa du nu”? Och då säger jag, ”ja, vad sa jag nu” och så kan jag 
gå därifrån och då är det något som snurrar på där. Och då blir det intressant 
för någon har uppfattat det på ett vis, och någon på ett annat vis, och då blir 
det ju tolkningar som speglar den människan där.(L4) 

 
L4 uttrycker en språksyn som innebär att språket är aktivt och skapande i 
nuet på ett lekfullt vis. Ett poetiskt förhållningssätt till språket, menar L4, är 
viktigt. Språket skapar kontakt med kreativiteten: 
 

Det är det poetiska, det är poesin i världen, poesin i människa också. Att det 
finns de där rummen som vi har tillgång till, men som på något sätt är ration-
aliserade, bort. Jag har en övertygelse om att det kan bli rikare för en människa 
när man får tillträde till det poetiska rummet. (L4) 
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Poesin har något med människans kommunikation att göra menar L4. På det 
sätt som kommunikation sker mellan människor. L4´s språket, poesin och 
kommunikationen som en relation mellan människor och som ett sätt att be-
finna sig i världen, genom en poetisk förståelse av världen. Grunden för L4´s 
pedagogiska praktik innebär en strävan att levandegöra pedagogiken som ett 
möte mellan människor och genom språket. L4 menar att det handlar om att 
”hitta nya ord så att det gör att det blir ännu större på något vis och ett djup, 
så det inte stannar i plattheten”. Det poetiska förhållningssättet innebär att 
göra något ”oplatt”. Jag tolkar det ”platta” som det konkreta och det ”oplatta” 
som ett mer abstrakt tolkand. L4´s har en ambition att iscensätta en spelande 
reflexivitet i undervisningssituationen genom språket.  
 
 
3.1.8 Samtidskonsten uttolkad som grund för didaktik i kursen 
Lärarnas pedagogiska grundsyn och ämneskonception är en viktig del av den 
studerade kursens iscensättningar. Den pedagogiska praktiken utgår till stor 
del från en syn på språket som en skapande kraft och en strävan efter reflekt-
ion, kreativitet och kritiska gestaltningar i ett medieneutralt och horisontellt 
perspektiv på material och tekniker. Det finns, som i alla arbetslag, olika 
formuleringar och uttryck för bildämneskonception och didaktik med grund i 
samtidskonsten. Gemensamt är en ambition att förflytta bildämnet in i ett 
annat paradigm om vad bildämnet kan vara.23 L3 uttrycker denna förflyttning 
som en revolution och menar att bildämnet är ett reflektionsämne som behö-
ver mera tid i skolan: 
 

 Jag känner bara att jag vill göra revolution […]. Vi behöver mycket, mycket 
mera tid för de uttryck och de reflektioner och diskussioner som bilden, blid-
ämnet och konsten skulle kunna erbjuda. (L3) 

 
L3 vill slåss för ett bildämne som kan utvecklas både fördjupat, vidgat och 
mer filosofiskt eftersom L3 menar att bildämnet innehåller alla andra ämnen. 
Bildämneskonception på skolorna ligger, enligt L3, för nära den modernist-
iska konsten och förordar en utvidgning av idén om bildämnet till ”en ab-
strakt form av samhällskunskap” vilket skulle kunna placera ämnet på en 
samhällsnivå:    
 

                                                
23 I NU-03 beskrivs hur bildämnet härbärgerar olika uppfattningar om bildämnets funktion. 
Ämneskonceptioner som det fria skapandet blandas med ett bildkommunikativt perspektiv. I 
NÄU-11 syns en positionsförflyttning mot en kommunikativ ämneskonception av bildämnet. 
Detta tros bero på att det kommunikativa perspektivet tydligare formuleras i Lgr 11 (NÄU-
11, 45) 
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Vad är bildämnet? Det skulle man ju lika gärna säga att det är en abstrakt form 
av samhällskunskap. (L4) 

 
L4 placerar bildämnet i ett annat fält än den subjektiva modernistiska konst-
praktiken och riktar bildämnet utåt mot samhället och mot det abstrakta. L1 
diskuterar också bildämnet som ämnenas ämne fast ur en annan synvinkel: 
 

Jag tycker att bilden har ett enormt ansvar och jag tycker det är otroligt kons-
tigt att bilden tas bort i skolan. För mig är det som att ta bort engelska i sko-
lan. Vi drabbas ju lika mycket av bild som av engelska språket i vår vardag, 
framförallt våra barn, i sin internetvardag. (L1) 

 
L1 jämställer kompetenser i bildämnet med ämnet engelska och ser både 
engelska och bild som kommunikativa kompetenser i det samtida samhället. 
Vad det gäller framtiden så menar L5 att det kan vara problematiskt om stu-
denter enbart vill bli undervisade på ett traderande sätt och på samma sätt 
som i sin egen skolgång. Lärarutbildning behöver ha visionära idéer för att 
rusta studenter för en framtid som de inte vet något om. L5 problematiserar 
att vi har med oss förväntningar och förgivettaganden om ämnen i skolan och 
att det ibland kan vara svårt att tolka de samtida kursplanerna utan att ta för 
givet att de handlar om samma sak som egna tidigare erfarenheter. L5 anser 
att det är viktigt att bildlärarutbildare synliggör att ämnen i skolan är kon-
struktioner utifrån olika ämneskonceptioner. 
 
 
3.1.9 Sammanfattning: Samtidskonstpedagogisk grundsyn i kursen 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas ideologiska grund, i den studerade 
kursen, kan beskrivas utifrån samtidskonstens karaktär av konceptbaserad 
undervisning där begrepp och innehåll undersöks utifrån en kritiskt, process-
inriktad och utforskande metod. Kreativitet iscensätts i ”ett skarpt läge” vilket 
ger ett fokus på medvetna val av tekniker, i stället för ett traderande av olika 
bildtekniker uppdukade som ett ”smörgåsbord”. Förhållningssättet till 
material, tekniker och medium är horisontellt där inget teknikområde är vik-
tigare än något annat. Kursen har en politiserad riktning där samhällsfrågor 
blir en del av undervisningen. Arbetsformer och kunskapssyn i kursen kan 
ses som kollektivt iscensatta där innehållet i gestaltningsarbetet, assignment 
och workshop, hämtas från yttre sammanhang. Studenten kan inte förhålla sig 
passiv och vänta på att läraren ska lära ut, utan bjuds in till att vara en aktiv 
medskapare i kunskapsprocesser. Samtidskonstens relationella och sociala 
karaktär blir i pedagogisk praktik en undersökning av världen med dess fe-
nomen. Språket är en viktig del i bildundervisningen och ses som öppet poe-
tiskt med möjlighet hålla den pedagogiska praktiken ”levande”. Språket har 
också en funktion av att sätta igång reflektioner hos både studenter och lärare. 
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Poesin, menar en lärare, har med människans kommunikativa möte med en 
annan människa att göra. Språksynen är en del av kursens grund där undersö-
kande lärprocesser iscensätts genom poetisk förståelse av världen. Undervis-
ningen får ett reflexivt fokus. Samtidskonsten uttolkad som ämneskonception 
i kursen innebär en vilja hos lärarna att förflytta bildämnet in i ett annat para-
digm om vad bildämnet kan vara. Detta är en förflyttning till ett reflexivt 
abstrakt samhällsämne. Denna förflyttning kan, enligt lärare, liknas vid en 
revolution då den bryter med den modernistiska konstpraktiken. En ämnes-
konception av bildämnet som ett samhällsämne skulle innebära, enligt lärare, 
att engelska och bild jämställs som likvärdiga i skolan. Att utbilda bildlärare 
för en framtid vi inte vet något om innebär en visionär hållning enligt L5.  
 
 
3.2 Kursens iscensättning och arbetsformer 
Att iscensätta undervisning innebär att göra didaktiska val om vad som ska 
undervisas, varför detta undervisas och på vilket sätt det valda undervisas. De 
didaktiska frågorna ställs medvetet eller omedvetet utifrån en pedagogisk 
grundsyn. Fallstudiens studieobjekt, en samtidskonstbaserad kurs inom lärar-
utbildning, får konsekvenser inte bara för ett vad24 och ett varför25 utan också 
för det hur som kursen iscensätts igenom. Hur en undervisning iscensätts kan 
ses som de metoder och arbetsformer som används. I lärarnas beskrivningar 
av sin pedagogiska grundsyn formuleras en metodologi utifrån ett undersö-
kande och granskande förhållningssätt. I relation till lärares metodologi har 
olika arbets- och undervisningsformer valts och utformats. På schemat finns 
följande former: föreläsning, seminarium, workshop, assignment, galleriori-
entering, gestaltningsvecka, sokratiskt samtal och reflektivt skrivande på kur-
sens blogg. Arbetsformerna återkommer regelbundet i undervisningen varje 
vecka och är schemalagda. Oftast inleds veckan med föreläsningar, semi-
narier och workshops. Föreläsningsformen känns igen som en traditionell 
undervisningsform inom akademin, seminariet innehåller diskussioner men 
också workshop där innehåll från t.ex. kurslitteratur medieras på olika sätt. 
Det sokratiska samtalet binder ihop lärandesituationer men har också en vik-
tig roll för utvecklingen av reflexivitetet hos de studerande. Nedan följer be-
skrivningar av arbetsformerna.  
 
Workshop innebär ett avgränsat arbete utifrån en frågeställning. Ofta används 
enkelt material och arbetet sker i grupp. I samband med t.ex. en föreläsning 

                                                
24 Ingen teknikundervisning. 
25 Styrdokument plus lärares pedagogiska grundsyn. 
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kan workshopen ses som ett medierande verktyg26 för att fördjupa förståelsen 
av föreläsningens innehåll eller den litteratur som föreläsningen bygger på.  
 
Workshopsbegreppet kan förklaras som ett undersökande gestaltningsarbete 
som ska utmana tidigare föreställningar och inspirerar till kreativt tänkande 
och gestaltande i ett enkelt material: 
 

Man kan arbeta med ganska otraditionella material inte alltid, det kan ibland 
vara väldigt traditionell men man kan på något sätt slå undan idéerna om 
materialet, material som inte har i sig en inneboende idé om vad det skall bli 
det kan vara tops eller tandpetare eller sugrör. (L5) 

 
Ett assigment27 (uppdrag) i kursen är en självständig workshop eller gestalt-
ningsarbete som genomförs under en dag.  Asssignment skickas ut till studen-
terna med email på morgonen. Det slutförda assignmentet läggs upp på blog-
gen och kommenteras innan fredagen, då allas assignment diskuteras i ett 
seminarium. Ett exempel på ett sådant öppet och tolkningsbart uppdrag är 
följande: ”Ta dig till en okänd plats, appropriera den, var där en ganska lång 
stund, försvara den, dokumentera” (kursens blogg). I ett sådant öppet uppdrag 
kan resultatet gestalta sig på många olika sätt och i olika medium. Nedan har 
student använt text och fotografi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Bild 1. S2´s ”Ta dig till en okänd plats”. 
 

Jag valde platsen för att den kändes inspirerande och påminde mig om när jag 
och X var mindre och lekte med pinnar i skogen. Vi brukade hitta ställen som 
man kunde bygga upp en fantasibild på. I det här fallet tänkte vi att eldstaden 
var en sorts borgmur man kunde skydda sig bakom för att sedan slå ner annal-
kande fiender. (S2) 

                                                
26 Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses de verktyg som människan använder som bärare 
av kunskap och tänkande från andra människor och tider. När människan agerar med redskap 
och artefakter så kan det ses som att vi gör erfarenheter medhjälp av medierande redskap 
som medierar verkligheten för oss (Säljö 2000, 74-81). 
27 Kursen använder det engelska begreppet assignment för ett uppdrag.  
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S3 valde istället att måla en bild i akvarellteknik och skriva text i bilden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bild 2. S3´s ”Ta dig till en okänd plats” 
 

Jag tog mig till rymden med hjälp av en pastellgrön örn. […] Bakgrunden, 
rymden alltså, har jag målat med akvarell, stjärnorna med akryl, de små figu-
rerna har jag målat med ProMarkers. (S3) 

 

Det sokratiska samtalet är en regelstyrd samtalsform som görs i mindre grup-
per. Samtalet har till uppgift att fördjupa förståelse av det fenomen som dis-
kuteras. Samtalet leds av en samtalsledare och syftet är inte konsensus utan 
att förstå komplexiteten i det som diskuteras. Ett sokratiskt samtal är ett ge-
mensamt undersökande samtal utifrån ett samtalsunderlag. Målet är att grup-
pen och individen i gruppen ska kunna fördjupa tankegångar och få fler per-
spektiv. Den inledande frågan ska vara en värderingsfråga. Det finns grupp-
mål och enskilda mål. Man lyfter samtalet till en metanivå om hur man ge-
nomför ett bra samtal. Det finns också en avslutande större s.k. sokratisk 
fråga. Deltagarna har olika roller som samtalsledare, observatör och samtals-
deltagare (Phihgren 2010), 49 ff). Det sokratiska samtalet genomförs varje 
fredag. 
 
Varje vecka har studenterna i uppdrag att besöka något galleri eller museum. 
Detta kallas galleriorientering. Studenterna beskriver sedan utställningarna 
på bloggen, utifrån frågorna vad, varför, hur. I slutet av kursen genomförs en 
gestaltningsvecka där studenterna arbetar utifrån en given ram och en fråge-
ställning. Syftet är att studenterna i gestaltningsprojektet kan sätta ihop sin 
förståelse av kursens innehåll och övergripande syfte. Den studerade kursens 
övergripande mål sammanfattas till att utveckla studentens kunskaper och 
insikter för kommande yrkesprofession vad det gäller bildspråkliga och 
kommunikativa kompetenser liksom utveckla egen konstnärliga, vetenskap-
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liga och undersökande förmåga (Kursplan för kurs Bild 1 för gymnasielärare, 
15 högskolepoäng, vt-13).  Kursen har en introducerande karaktär. Gestalt-
ningsveckan i den studerade kursen genomfördes under rubriken, ”I min lä-
rarväska”. 
 
Varje vecka skriver studenterna på kursens blogg. Här finns beskrivningar 
och kommentarer över arbetsprocesser i kursen, bilder och fotografier av ge-
staltningar och arbetsprocesser liksom en obligatorisk veckoreflektion. 
Bloggskrivande innehåller två olika karaktärer på texter: beskrivande och 
reflekterande. Det finns texter skrivna i arbetsprocesser och texter som är 
metareflektion över arbetsprocesser och lärprocesser.  
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4 Tidigare forskning  
 
 
Det bildpedagogiska forskningsfältet i Norden är komplext. Ett flertal olika 
begrepp och teman ramar in olika forskningsinriktningar och ansatser. I Sve-
rige har det funnits ett intresse av teman som medierad handling och estetiska 
lärprocesser medan den danska forskningen har haft bildkonst och visuell 
kultur som bas. I de norska studierna har konst, design och miljöengagemang 
drivit forskningen medan de finska studierna riktar sig mot konstbaserad 
forskning och mångkulturalism. Den isländska forskningen är mångfacette-
rad. I den bildpedagogiska forskningen kan perspektiv riktas å ena sidan på 
området bildkunskap eller å andra sidan på det pedagogiska fältet.  Man kan 
också använda sig av ett bildkommunikativt fokus eller utgå från visuell kul-
tur (Lindström 2009). Eftersom föreliggande studie behandlar vuxenlärande 
inom lärarutbildning har jag konstruerat ytterligare en dimension av forsk-
ningsfältet som jag kallar för transformativt vuxenlärande i samtidskonstba-
serad bildpedagogik inom lärarutbildning. Området är lite beforskat och där-
för presenterar jag några exempel från de två fälten Bildpedagogik och Trans-
formativt lärande.  
 
 

 
 
Fig. 1 Modell över tidigare forskning (författaren, 2015). 
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4.1 Bildpedagogik 
Mitt urval inom det bildpedagogiska fältet riktas mot bildpedagogisk forsk-
ning om samtida medier, visuell kultur och samtidskonst och bildpedagogik 
inom lärarutbildning. Främst har mitt urval fokuserat studier i de högre åld-
rarna eftersom föreliggande studie har vuxenlärande i fokus. Då det bildpe-
dagogiska forskningsområdet är relativt litet har jag i några fall, och då jag 
funnit det relevant, valt att beskriva forskning i lägre åldrar. Urvalet från det 
bildpedagogiska området har strukturerats i rubrikerna: Bildpedagogik och 
samtida medier, Bildpedagogik, visuell kultur och samtidskonst, Bildpedago-
gik och konst inom lärarutbildningen. Sökord har varit: bildpedagogik, sam-
tidskonst och bildpedagogik, art education and contemporary art. 
 
 
4.1.1 Bildpedagogik och samtida medier 
Helena Danielssons licentiatavhandling Video som språk och kommunikation 
(1998) handlar om hur barn och unga i mångkulturella skolmiljöer skapar  
med video. Resultatet visar att, förutom ämneskompetenser, utvecklade 
svenska språket och kommunikativa förmågor. Danielssons doktorsavhand-
ling Att lära med media: om det språkliga skapandets villkor i skolan med 
fokus på video (2002) studerar elevers språkliga gestaltningar i video och 
andra media. Resultatet visade att populärkulturen låg till grund för elevernas 
vardagliga val i undervisningen. Danielsson har också tillsammans med Ker-
stin Ahlberg studerat bildbloggar i skolan. I artikeln ”Bildblogg i skolan – 
bildrespons – begrepp – bedömning” (2015) i Audiovisuellt: Ljud och Bild: 
En artikelsamling med bidrag från projektet Audiovisuella medier, diskuterar 
de användande av digital plattform i bildämnet årskurs 4-9. Studiens intresse 
handlar om återkoppling. Forskarna menar att bildbloggen är ett intressant 
verktyg att utveckla inom bildämnen, både vad det gäller som ett teknikom-
råde och mer generellt i ett demokratiperspektiv.  
 
Lisa Öhman-Gullberg undersöker i licentiatavhandlingen, Movere - Att sätta 
kunskap i rörelse (2006), elevers filmarbete som en kommunikativ resurs. 
Två grundskoleklasser, där bild och samhällskunskap var ämnesintegrerade, 
undersöktes. Materialet utgjordes av elevernas videofilmer och berättelser om 
filmarbetet. Resultatet visade att populärkulturen tillsammans med vardagliga 
erfarenheter är referenser för eleverna när de gör val inom undervisningens 
ramar. Kön var en viktig faktor för hur eleverna representerade och kommu-
nicerade sitt bildarbetes innehåll. I doktorsavhandlingen Laddade bilder: re-
presentationer och meningsskapande i unga tjejers filmberättelser (2008) går 
Öhman-Gullberg vidare med att undersöka ungdomars medielandskap. Syftet 
med studien var att undersöka hur elever engagerar sig i visuella representat-
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ioner som videofilmer. Slutsatserna handlar om hur filmarbete i skolan bidrar 
till en förändring av perspektiv för eleverna. Situationen, menar Öhman-
Gullberg, kan också ses som ett engagemang i olika resurser i klassrummet. 
 
I licentiatavhandlingen Intermezzon i mediaundervisningen, gymnasieelevers 
visuella röster och subjektpositioneringar (2014) diskuterar Annika Hellman 
elevers konstruktioner av subjektspositioner i arbetet med videodagbok.  
Hellman undersökte hur elevers subjektspositioner sprider sig i nätverk och 
hur detta är relaterat till lärande. Analysen visade att videodagboken blev ett 
intermezzo, ett avbrott, i vardagens skolrutiner. Slutsatsen ger att video-
dagboken synliggör en rhizomatisk och komplex lärandesituation som är 
sammanflätad av genus, affekter, materialitet, visuell kultur och informellt 
lärande. 
 
Catrine Björks doktorsavhandling Klicka här – en studie om bildundervisning 
med datorer (2014) behandlar hur elever använder datorer för att skapa ge-
staltningar på bildlektionerna. Syftet med studien var att undersöka strategier 
och olika typer av utmaningar som uppstår för lärarna vad det gäller didak-
tiska frågor om hur bildlärare utformar lektioner där datorer används. Resul-
tatet visar att elever flitigt använder digitala arenor och digital teknik. Internet 
ger barn och ungdomar möjlighet att kommunicera på multimodala sätt. Kon-
sekvenserna som media och internet har på unga människors liv leder till ett 
ökat behov av utbildning i aspekter av digital kommunikation. 
 
Stina Wikbergs doktorsavhandling Bland självporträtt och parafraser - Om 
kön och skolans bildundervisning (2014) behandlar bildämnet som en arena 
där elever och bildlärare konstruerar kön. Studien fokuserar på hur eleverna 
interagerar och positionerar sig under bildlektionerna och i bildarbetena. Ele-
verna fick framställa sin identitet i bild under observerade lektioner. Studien 
visar på att föreställningar om bildämnet har sin grund i den fria kreativtens 
idé. Elevernas föreställningar om bild handlar om ett ämne för känslouttryck. 
Studien pekar också på vikten av att ha ett tydligt ramverk för eleverna att 
förhålla sig till i sitt kreativa arbete. När detta saknas blir det vanligare med 
stereotyper i bildarbeten vad det gäller kön. 
 
 
4.1.2 Bildpedagogik, visuell kultur och samtidskonst 
Visuell kultur, i ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv, är ett område som 
utvecklats i Danmark, både inom forskning och i pedagogisk praktik. Enligt 
Illeris (2009) vilar dansk forskning inom bildpedagogik på en kritisk kon-
struktivistisk ansats med poststrukturalistiskt perspektiv. Forskningen riktas 
mot en antropologisk bildpedagogik där begrepp som kultur och visualitet 
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inom utbildning lyfts. I doktorsavhandlingen Billede, paedagogik og magt – 
postmoderna optiker i det billedpaedagogiske felt (2002) har Illeris ett socio-
logiskt och historiskt perspektiv på skandinavisk bildpedagogik. Illeris kriti-
serar idén om den s.k. ”stora berättelsen” om det verkliga, det sanna, det 
goda, som hon menar finns i tecknings-, och formningsdiskursen och i viss 
mån i den konstpedagogiska diskursen. Illeris menar att det finns olika kon-
struktioner om vad bildämnet kan vara och lägger fram förslag på bildpeda-
gogik i ett postmodernt perspektiv. I detta perspektiv ses eleven som någon 
som träder in i en relation. Undervisning blir på det sättet ett spel som man 
kan spela, där man kan byta roller. Det bildpedagogiska ”rummet” ses som en 
iscensättning för ett relationellt spel där olika positioner (t.ex. lärarpositionen,	  
elevpositionen omgivningspositionen och bildpositionen) medvetet kan väljas 
att aktiveras. I artikeln ”Nordic Contemporary Art Education and the Envi-
ronment: Constructing an Epistemological Platform for Art Education for 
Sustainable Development” (AESD) (2012) lägger Illeris fram senare forsk-
ning inom bildpedagogik vilken hon sammanfattar som: kritisk bildpedago-
gik, poststrukturalistiska strategier, visuell kulturpedagogik, och gemensam-
hetsorienterade visuella metoder. Illeris analyserar utvald nordisk bildpeda-
gogisk forskning i relation till ett hållbarutvecklingsperspektiv och kommer 
fram till åtta nyckelbegrepp: praxis, förändring, prestation, reflexivitet, visua-
litet, händelse, belägenhet och samverkan. Begreppen kan ses som en karta 
över idéer i samtida nordisk och internationell bildpedagogisk forskning.  I 
”Potentials of Togetherness: Beyond Inividualism and Community in Nordic 
Art Education” (2013) skriver Illeris om hur bildpedagogik historiskt har 
fokuserat individuella lärprocesser för att stimulera identitetsutveckling. Un-
der senare tid har denna utgångspunkt utmanats av poststrukturalistiska teo-
rier genom att erbjuda en mer dynamisk modell för multipla och instabila 
processer för individer. Illeris lägger fram uttrycket ”performativ experimen-
tell gemenskap” för en bildpedagogik som undersöker omgivningen i sociala 
gemenskaper.   
 
I ”Meaning and identies: a visual performative pedagogy for socio-cultural 
learning” (2009) presenterar Kathryn Grushka en studie och en modell som 
kallas Visual Performative Pedagogy and Communicative Proficiency for the 
Visual Art Classroom och innebär ett sätt att arbeta med visuella koder, 
kommunicera mening och mediera värden genom olika bildtekniker. Artikeln 
vilar på en samtidskonstpraktik underbyggd utifrån bildämnets kursplan och 
med en grund i kommunikativt och kritiskt perspektiv. Studien ser bildpeda-
gogisk praktik som performativ och processinriktad där sociala och kulturella 
fenomen undersöks. Resultatet visar på betydelsen av personliga fantasifulla 
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undersökningsstrategier för att skapa förståelse för sig själv och sina bilder i 
samhället.  
 
Veronica Garcia Lazo och Jill Smith rapporterar i artikeln ”Developing thin-
king skills through the visual: An a/r/tographical journey” (2014) om forsk-
ning som undersöker hur elevers förmåga att tänka kritiskt kan utvecklas ge-
nom bildarbete. Forskningen genomfördes i New Zeeland där tänkande och 
visual literacy är nyckelkompetenser i den nationella läroplanen. Forskningen 
positionerade sig inom det som kallas a/r/tografiskt ramverk, en metod som 
länkar ihop konst, forskning och undervisning. Resultatet presenteras integre-
rat av deltagare och forskare. Resultatet visade att elevernas medvetenhet 
kunde kopplas till förmågan att värdera, syntetisera och kommunicera idéer, 
både skriftligt och i bildspråk.  
 
I avhandlingen Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produktion och 
kreativ praktik i det offentliga rummet (2006) beskriver och analyserar Ceci-
lia Andersson graffitikonst i det offentliga rummet ur ett demokratiserings-
perspektiv. Resultatet visar att graffiti, trots dess illegala situation, handlar 
om estetisk produktion där kreativ praktik innehåller motståndshandlingar 
och meningsskapande liksom kunskapsprocesser. Avhandlingen bidrar till 
förståelse för informella lärprocesser där identitet och meningsskapande är ett 
sätt att ta plats i det offentliga rummet genom symboliskt motstånd och krav 
på möjligheter till uttryck. 
 
 
4.1.3 Bildpedagogik och konst inom lärarutbildningen 
I avhandlingen Bild, visualitet och vetande – en diskussion om bild som kun-
skapsfält inom utbildning (2005) diskuterar Bengt Lindgren bland annat real-
ism som ett bildpedagogiskt problem. Arbetets syfte handlar om att belysa 
bildarbetets roll i utbildningssammanhang och bidra till en förändring av 
bildförståelse. I diskussionen problematiserar Lindgren den komplexa inne-
börden av begreppet bild som får konsekvenser på skolämnet, bilder i utbild-
ningssammanhang, lärarutbildningsämnet och det akademiska ämnet bild. 
Bildbegreppets och bildämnets komplexitet skulle kunna föranleda en upp-
delning av bildämnet i olika perspektiv såsom ett praktiskt estetiskt, kommu-
nikativt och visuell kultur. Men, menar Lindgren, skulle en sådan uppdelning 
vara problematiskt i många hänseenden bland annat därför att bildämnet har 
begränsade tidsresurser i skolan.  
 
I artikeln ”Arts Education in Swedish Teacher Training – What’s at Stake?”  
(2011) skriver Monica Lindgren och Claes Ericsson att trots att svensk lärar-
utbildning har genomgått flera reformer under de senaste decennierna visar 
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tidigare forskning om bildämnet att undervisningen i skolan styrs av domine-
rande kunskapsideologier. Syftet med projektet var att kritiskt granska nuva-
rande diskurser i bildundervisning inom lärarutbildningen. Analysen visar på 
tre diskurser. En akademisk diskurs med fokus på teori, reflektion och text-
produktion vilken har trängt undan den bildskapande praktiken. En andra 
diskurs av subjektivitet och relativism vad det gäller kvalitet och en tredje 
som uttrycks som terapeutisk.  
 
I inledningen nämndes Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius diskussion 
om radikal estetik och skolan. De menar i Kultur och estetik i skolan (2003), 
som handlar om projektet Kultur och skola (KOS) inom lärarutbildningen i 
Malmö 2000-2003, att skolan behöver vidga sin syn på begreppen kunskap, 
estetik och kultur och utveckla den i relation till samhällsutvecklingen. Rap-
porten har ett institutionellt perspektiv där de tre institutionerna skolan, 
marknaden och konsten lyfts. Till dessa institutioner kopplas olika typer av 
estetik. Skolans sätt att arbeta betecknas som modest estetik vilken inte tar 
elevernas erfarenheter eller konstens utmaningar i beaktande. Skolans mo-
desta estetik innebär en svårighet att förhålla sig till den så kallade mark-
nadsestetiken, menar Aulin-Gråhamn och Thavenius. I stället föreslås en ra-
dikal estetik för skolan. Med radikal menar författarna att något undersöks på 
ett grundläggande och meningsskapande sätt. Jag uppfattar det som att Aulin-
Gråhamn och Thavenius ser estetik som något mer än konst men lyfter ändå 
konstens sceniska, rumsliga och mediala gestaltningar som möjligheter att 
utmana skolestetiken. De menar att ett sätt att utveckla lärarutbildningen 
skulle kunna vara att stärka fältets aktörer med organiserade erfarenhetsutby-
ten, samordning av dokumentation av estetiska praktiker men också reflekt-
ioner över utvecklingsarbeten och forskning liksom spridning av forsknings-
resultat (Aulin-Gråhamn och Thavenius 2003). 
 
Tomas Saar, diskuterar i forskningsrapporten Konstens metoder och skolans 
träningslogik (2005) vad som händer när man arbetar med konstnärliga me-
toder i skolans undervisning. Mikroetnografi och diskursanalys användes som 
analysverktyg. Resultatet ger begreppet träningslogik som fångar en övergri-
pande karaktär på skolans sätt att arbeta. Saar menar att detta förhållningssätt 
hindrar skolan att arbeta utifrån ett konstnärligt arbetssätt. Estetikens karaktär 
i träningslogiken kallar Saar för svag estetik. Dess motsats, stark estetik, in-
nebär ett utforskande och gestaltande av kunskap. Saar konstruerar en modell 
där kunskap med s.k. konstnärliga förtecken kan konstrueras. Modellen kan 
ses som både en antites för träningslogiken i skolan och som ett komplette-
rande till skolans träningslogik. Saar sammanfattar modellen utifrån konstens 
metoder vilka han menar har delarna: lek, fantasi och ”som-om-världar”, in-



  ] 

 
 

 

  38 
 

tensitet, närvaro och meningsfullhet, material, uppmärksamhet, värdering, 
tematisering och variation.  
 
I NU2014 (Nätverk och Utveckling)28, Umeå, presenterade Margaretha 
Häggström, ett konferensbidrag under titeln ”När lärarstudenter blir änglar - 
Multimodalt perspektiv på högskolepedagogik”. Häggström lyfter ett pro-
blemområde inom universitetspedagogik, det multimodala perspektivet, som 
hon menar är nästan obefintligt inom universitetspedagogik. Syftet med 
Häggströms presentation var att visa hur man kan utmana studenternas syn på 
svenskämnet och öka deras delaktighet och kommunikativa förmåga utifrån 
konsten som didaktiskt verktyg. Verktyget är performance som undervis-
ningsmetod. Genom att låta lärarstudenter iscensätta sig själva får de pröva 
att använda konsten som metod för lärande. Den här typen av uppgifter inne-
bär att eleven i hög utsträckning får arbeta med sin identitet, något som för de 
allra flesta involverar känslor av olika slag, och skapar en existentiell dimens-
ion. För att studenterna ska få syn på det lärande som sker genom perfor-
mance krävs tid för reflektion och återkoppling från medstudenter såväl som 
från lärare.  
 
 
4.2 Transformativt perspektiv på vuxenlärande 
Vuxenlärandet är annorlunda än ungas lärande då vuxna omformar och un-
dersöker tidigare förståelse i mötet med något nytt. Den transformativa teorin 
kan hjälpa till med förståelsen för vuxenlärande på högskola (Mezirow 2000). 
Jag placerar studien i ett forskningsfält som fokuserar just vuxenlärandet och 
har därför valt att lägga fram fem exempel från fältet Innebörden av trans-
formativt lärande utvecklas i 5.3. Sökord har varit: transformativt lärande och 
transformative learning 
 
I ”The Arts and Transformative Learning in Professional Development” 
(2013) skriver Beverlyn Cain och John A. Dixon om en studie som handlar 
om erfarenheter i samband med s.k. ”Artist-in-residence”. Studien visade på 
ett transformativt lärande som en känslomässig mötesplats för utveckling där 
deltagarna utvecklade en förståelse för hur attityder, känslor och övertygelser 
är en del av förändringsprocesser 
 

                                                
28 NU står för nätverk och utveckling och är en nationell konferens som anordnas vartannat 
år. Konferensen vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet 
är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, 
dialog och debatt. Se http://sites.upc.umu.se/nu2014/ 
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I ”Fostering Transformative Learning Through Cocreative Artmaking Pro-
cesses and Emerging Artful Forms: Two Educators Reflect on and Dialogue 
About a Shared Art-Based Workshop Experience” beskriver Kathy Mantas, 
lärarutbildare, och Jasna Schwind, sjuksköterskeutbildare, en workshop där 
de båda var iscensättare av och deltagare i en konstnärlig process som de kal-
lar co-creative skrivande. Fokus låg på en laborativ konstnärlig process och 
hur denna kan stödja dialog, kritisk reflektion, relationer och främja kreativa 
och expressiva sätt för kunskap och transformativt lärande.  
 
I ”Transformative Learning as an “Inter-Practice”Phenomenon” utarbetar 
Steven Hodge (2014)  utifrån Mezirows transformativa lärandeteori, det prak-
tikbaserade begreppet “transformativ resa” vilket erbjuder en möjlighet att 
belysa den transformativa lärprocessen ytterligare. Hodge argumenterar för 
att denna transformativa ”resa” kan ses som ett “inter-praktiskt” fenomen. 
esearch-acle20 
När den lärande individens självförståelse och omvärldsförståelse konfronte-
ras eller provoceras skapas möjlighet till ett gränsöverskridande lärande. 
Detta diskuterar Birgitta E Gustafsson i doktorsavhandlingen Att sätta sig på 
spel – om språk och motspråk i pedagogisk praktik (2008). Gustafsson an-
vänder begreppet motspråk som ett uttryck för det ”språk” som inte stämmer 
överens med den lärande individens världsbild och självbild. I avhandlingen 
undersöks två pedagogiska arenor, en högskolekurs och skolelevers och lära-
res möte med en barnteaterföreställning. Båda situationerna utmanar delta-
garnas världsbilder. Resultatet visar på tre olika strategier hos personerna i 
det empiriska materialet: att gå in i, att stanna kvar och att fly undan. Slutsat-
serna handlar om lärandets komplexitet vilket involverar både kognitivt och 
existentiellt meningsskapande där individernas självförståelse och omvärlds-
förståelse konfronteras. 
 
I ”Class and Culture and the Transformative Pedagogy” (2012) jämför Rolf 
Hellin s.k. liberala utbildningsmodeller med transformativ pedagogik där 
kritisk förändring i grundläggande strukturer genomförs. Hellin menar att 
transformativ utbildningsmetod inte blundar för de orättvisor som finns i 
samhällsstrukturer, vilka han menar är en av samtidens största utbildnings-
problem. Den transformativa utbildningsmetoden, menar Hellin, leder till ett 
större inkluderande av studenter i utbildning.  
 
I ”Action Research and Transformative Learning” (2011) rapporterar Sarah 
Gravett om ett forskningsprojekt med utgångspunkt i transformativ teori. 
Syftet var att förändra perspektiv och praktik hos högskolelärare från ett lä-
rarcentrerat perspektiv till ett lärande centrerat och dialogiskt förhållningssätt. 
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Studien visar att aktionsforskning är ett livskraftigt medel för att undersöka 
tranformativt lärande i utbildningssammanhang. 
 
 
4.3 Reflektioner över tidigare forskning 
Det bildpedagogiska forskningsfältet kan angripas från olika håll med olika 
ansatser och perspektiv. Begrepp som ofta använts i svensk bildpedagogisk 
forskningen är medierad handling och estetiska lärprocesser i ett sociokultu-
rellt och semiotiskt perspektiv. Min analys, vad det gäller tidigare svensk 
forskning om bildämnet i relation till konst, är att konstbegreppet sällan defi-
nieras teoretiskt och att begreppen konst och estetik ofta likställs. I internat-
ionell forskning om bildpedagogik29 finns forskning just som problematiserar 
konstbegreppet i relation till bildpedagogik och pedagogiska processer. Illeris 
(2002) är ett exempel på sådan forskning. Grushka (2009) är ytterligare ett 
exempel där den bildpedagogiska praktiken, ur ett performativt perspektiv ses 
som undersökande processer av sociala och kulturella fenomen. Mitt forsk-
ningsintresse har ett pedagogiskt perspektiv med intresse för konst30 och vi-
suell kultur. Tillsammans med min analys och Lindgren och Ericssons (2011) 
diskursanalys över dominerande kunskapsideologier och diskurser31 inom 
bildundervisning i lärarutbildningen ser jag hur en ”vit fläck” inom bildpeda-
gogisk forskning framträder. Området formulerar jag som samtidskonstbase-
rad bildpedagogik inom lärarutbildning. När det gäller lärande i lärarutbild-
ning ser jag det också viktigt att urskilja ett vuxenlärande som innebär ett 
omformulerande av tidigare förgivettaganden och förståelse där det som 
vuxen mer handlar om att gå från ett fast	  vetande till att vara i relation till sitt 
vetande (Kegan 2000). Jag placerar på så vis denna fallstudie i forskningsfäl-
tet transformativt vuxenlärande i samtidskonstbaserad bildpedagogik inom 
lärarutbildning med begrepp som samtidskonst, transformation, perspektiv-
tagande och reflexivitet i fokus.  
 

 

                                                
29 Art Education 
30 Mitt forskningsintresse är inte att fånga konsten i sig i ett pedagogiskt perspektiv utan 
samtidskonstens metodologi som bas för pedagogiska processer i bildpedagogik.  
31 (1)Akademisk diskurs med fokus på teori, reflektion och textproduktion, (2) subjektivitet 
och relativism i kvalitetsbegreppet och (3) bildpedagogik som terapi, 
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5 Metodologiska överväganden och teoretisk ram – 
en skiktmålning 
 
 
De epistemologiska utgångspunkterna för studien är hämtade från tre över-
gripande fält: (1) hermeneutik, (2) symbolisk interaktionism/ relationell inter-
subjektivitet och (3) transformativ teori. Inom respektive fält har val av be-
grepp gjorts med tanke på att skapa ett operativt teoretiskt verktyg att analy-
sera empirisk data för studien.  Arbetet med att sätta ihop en epistemologi 
som syntetiserar olika element och tankegångar kan synliggöras i en metafor 
som skiktmåleri. Ett skiktmåleri målas i tre etapper, i den första etappen 
byggs valörer upp, där dagrarna förstärks med lager av vit färg. I nästa etapp 
läggs kulörerna på och sist förstärks kontrasterna.  
 
För denna studies epistemologiska perspektiv lägger jag först en valörgrund 
med hjälp av hermeneutiken uttolkad av Per-Johan Ödman (1979/2006) vars 
tolkning utgår från hermeneutiker som Martin Heidegger (1879-1976) och 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Grundskiktet beskrivs i avsnitt Herme-
neutiken som en tolkande förståelse - en forskningsansats. Studiens intresse 
för samtidskonstgrundad bildlärarutbildning, där multimodala medierings-
former används, innebär att några dagrar i valörskiktet förstärks i målnings-
metaforen. Detta innebär att ett hermeneutiskt multimodalt perspektiv på lär-
processer synliggörs med hjälp av Selander och Kress teori (2010) om tolk-
ningssituationer i relation till teorier om multimodalitet i medier.  Detta 
grundskikt läggs fram i avsnitt Hermeneutiken som tolkande lärprocess. 
 
På denna första uttolkning av materialet som jag får genom att använda her-
meneutik läggs sedan ett teoretiskt perspektiv av symbolisk interaktionism, 
där tolkningen ses i ljuset av en interaktion mellan människor, symboler, ges-
ter och ting, ett intersubjektivt och relationellt perspektiv.  George Herbert 
Meads (1863-1931) teori om människan som social varelse används i den här 
studien, bland annat uttolkad och rekonstruerad i ett pedagogiskt perspektiv 
av Moira von Wright (2000). Detta presenteras i avsnitt Symbolisk interakt-
ionism och relationell teori. I Motstånd som förutsättning för kreativitet tas 
teorin om symbolisk interaktionism vidare genom Elin Lundins (2004) dis-
kussion om relationen mellan begränsningar och kreativitet i ett samhällsper-
spektiv. Studiens intresse för gränsöverskridande perspektivförskjutningar 
och lärande innebär att Birgitta E Gustafssons (2008) begrepp motspråk i 
pedagogisk praktik används som ett kitt mellan von Wrights pedagogiska 
perspektiv på intersubjektivitet och perspektivtagande och tranformativ teori 
på lärande. Därför redogörs för detta pedagogiska perspektiv i ett separat 
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avsnitt Motspråk i ett pedagogiskt perspektiv. Efter ett andra färgskikt i 
skiktmålerimetaforen behöver kontrasterna förstärkas i ett tredje skikt, vilket 
bidrar till att skapa volymen i en målning. Eftersom studien behandlar vuxen-
lärande på högskola behöver jag, i analogi med målerimetaforen, lägga på 
ytterligare ett tredje skikt av teori. Här används transformativ teori för att 
synliggöra att vuxnas lärande, i detta fall på högskola, kan innebära en om-
förhandling av tidigare förståelse. Jack Mezirow (2000) och Robert Kegan 
(2000) lämnar bidrag till detta skikt i Transformativ teori om lärande. Detta 
avsnitt har underrubrikerna Meningsskapande som lärprocess, transformation 
och form i transformativt lärande. 
 
För att underlätta förståelsen av de teoretiska utgångspunkterna för studien 
har jag konstruerat en modell, se nedan. I modellen kan relationen mellan de 
olika skikten i perspektivet ses.	   
 
 

 
 
 
Fig. 2 Modell över teoretiska utgångspunkter (författaren, 2015). 
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5.1 Hermeneutiken som en tolkande förståelse - en forskningsan-
sats  
Denna studie utgår från kvalitativ metodologi med hermeneutiken som an-
sats.  Ambitionen är att, utifrån ett studentperspektiv, förstå lärande i en spe-
cifik situation. Den kvalitativa forskningen avser att studera egenskaper eller 
aspekter. Forskarens roll i det hermeneutiska perspektivet är dubbelt då fors-
karen tolkar informanters tolkningar. Situationen kan uttryckas som en dub-
bel hermeneutik. I ansatsen ses människan som unik och ansvarig för sina 
handlingar, vilket innebär att forskaren försöker förstå informanten. Under-
sökningen resulterar i en beskrivning eller tolkning som kan ge en förståelse 
för dynamiken i en företeelse. Förståelsen i perspektivet skapas i en process 
där forskaren tolkar delarna, t.ex. vad det gäller språk, begrepp eller männi-
skors erfarenheter, för att nå en samlad fördjupad kunskap.  Förfaringsättet 
ses inte linjärt, utan som ett ”vandrande” mellan del och helhet. Begreppet 
den hermeneutiska cirkeln fångar in denna metodologi. Fallstudien är en form 
för forskning som passar den hermeneutiska ansatsen eftersom det här hand-
lar om att nå en fördjupad förståelse av ett avgränsat fall (Watt Boolsen 2007, 
32-40). 
 
Hermeneutikern ser människan som en språklig varelse som når kunskap 
genom språket. Att förstå andra människor innebär att tolka språkliga uttryck 
(Patel och Davidson 2003, 29). Jag vill poängtera att min tolkning av begrep-
pet uttryck innebär ett formulerande i ett medium. Här använder jag ett vidgat 
textbegrepp, som innefattar att också bilder är formuleringar som innehåller 
uttryck för människors förståelse av att vara i världen. Fallstudiens empiriska 
data består av reflektioner formulerade i text och gestaltningar formulerade i 
bild, vilka jag ser som mer än ett yttrande, de är reflexiva formuleringar kring 
erfarenheter, fenomen och ämnen. Traditionellt ses hermeneutiken som en 
metod för att förstå texter inom det humanistiska området men kan också ses 
som en grund för vårt medvetande om att ”vara i världen”. Hermeneutiken 
kan också användas som en kunskapsteoretisk utgångspunkt för samhällsve-
tenskaplig forskning (Selander och Ödman 2004, 14-15).  
 
Den hermeneutiska situationen, av att vara mitt i existensen, innebär att för-
ståelsen begränsas av våra så kallade förståelsehorisonter. Tolka innebär då 
att föra samman olika förståelsehorisonter. Förstå kan i sin tur ses som att 
man ställs före eller framför något, före stå. Detta att stå framför något kan 
innebära att något framstår tydligare. Inom hermeneutiken ses själva existen-
sens innebörd som en samspelande dialektisk process mellan språk, tolkning 
och förståelse. Utifrån den hermeneutiska utgångspunkten kan vi aldrig ställa 
oss utanför oss själva när vi studerar världen då vår förståelse är formad av 
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vårt historiska sammanhang. I den hermeneutiska forskningen finns olika 
grader av närhet mellan studieobjekt och forskare (Gadamer 1960/2002, 148). 
 
I mitt fall handlar min förförståelse av studieobjektet om att jag i pedagogisk 
praktik arbetat med samtidskonstens undersökande och kritiskt granskande 
förhållningssätt.32 Jag ser att situationen ger mig en blick för samtidskonstens 
pedagogiska element men det kan självklart också vara så att min blick blir 
styrd. Ödman (1979/2006) menar att tolkningspositionen inte behöver vara 
helt osäker. Hermeneutikern kan också vara skeptisk och kritisk. (Bryman 
2011, 507-508). Som forskare har jag haft ambitionen att ”stå framför” studi-
eobjektet och förhålla mig distanserad och främmande  
 
Forskningsansatsen i denna studie utgår från den språkliga vändningen som 
ser språket som meningsskapande i motsats till enbart representerande. Per-
spektivet innebär att människan skapas i språkliga relationer till sociala och 
kulturella föreställningar. Språket ses på så vis som handling, en så kallad 
språkhandling (Herbert och Bergstedt 2008,131). 
 
Det hermeneutiska mötet kan ske både i relation till artefakter och människor. 
I mötet med t.ex. texter som upplevs som existentiellt konfronterande tolk-
ningsprocesser finns en möjlighet att förändra tidigare förståelse (Öd-
man1979/2006, 28).  Gadamer (1960/2002) ser det som att verkets horisont 
och tolkarens horisont smälter samman. Situationen kan ses som ett glapp 
eller ett ”mellanrum” där uttolkaren utökar sin så kallad förståelsehorisont 
(ibid., 149-155). En hermeneutiker som intresserat sig för detta ”mellanrum” 
är Jean Paul Gustave Ricœur (1913-2005). Ricœur försöker inte förstå textens 
avsikt då den skrevs utan den mening som läsaren ger texten då den läses. 
Tolkning ses här som något som sker framför texten (Selander 2004, 62). Om 
Gadamer utgick från en hermeneutik där medvetandet blir till i varandet i 
världen, en tankegång som har sitt ursprung hos Heidegger (ibid.,49-51). Så 
var Ricaeurs ståndpunkt att människans medvetande skapas medierat i en 
teckenvärld. Denna ståndpunkt utgår från den s.k. ”språkliga vändningen”, 
där språkets betydelse för vår förståelse om världen synliggörs. Kunskapen 

                                                
32 Jag har arbetat med konstpedagogik på konsthall sedan 1987 och på kulturskola sedan 
1991. I mitten på 1990-talet började vi i kollegiet utforska samtidskonstens metodologi. 
1997-2001 deltog jag i ett konstpedagogiskt projekt (Riksutställningar) som hade som mål att 
utmana den modernistiska diskursen på fältet. Projektet utmynnade i en vandringsutställning. 
För mig innebar den här perioden ett omförhandlande av min förförståelse för det konstpeda-
gogiska fältets metodologi. 2001-2007 utvecklade och arbetade jag, tillsammans med kolle-
gor, med metoder med grund i samtidskonstbaserad konstpedagogik. 2008 startade jag kur-
sen Samtidskonst i ett pedagogiskt perspektiv på Växjö universitet, nu Linnéuniversitetet. 
Denna kurs är jag fortfarande kursansvarig för. 
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om världen är alltid förmedlad. Konsekvenserna blir att vi måste tolka allt. 
Situation fångas av begreppet den hermeneutiska vändningen (Selander och 
Ödman 2004, 13). 
 
 
5.1.1 Ett hermeneutiskt spelbegrepp 
Gadamer (1960/2002) diskuterar, som jag tolkar det, en metodologi med bas i 
hermeneutiken där begreppet spel får en central roll.  Gadamers spelbegrepp 
tar sin utgångspunkt i konst men frigörs från en subjektiv och underhållande 
förankring. Att spela är att vara i rörelse med egna och andras erfarenheter 
där själva spelet kan verka förändrande för de som ingår i det. Att spela är ett 
sätt att vara: 
 

Spelets sätt att vara är således inte sådant, att det kräver ett subjekt, som förhåller 
sig spelande på det att spelet skall bli spelat. Snarare har spelandet en ursprunglig 
medial innebörd. Sålunda talar vi t.ex. om att något blir ’spelat’ någonstans eller 
någon gång, att utspelas, att något är satt i spel. (Gadamer 1960/2002, 81-82) 

 
Som jag tolkar det så lägger Gadamer fram ett hermeneutiskt spelbegrepp 
som innebär att tänkande och språkligt spelande ständigt är i rörelse, fram 
och tillbaka.  Kännetecknet på det hermeneutiska spelbegreppet är ett förhåll-
ningssätt där: ”Allt spelande betyder att man spelas”. (Gadamer (1960/2002, 
84) 
 
 
5.1.2 Hermeneutiken som tolkande lärprocess  
Genom tolknings- och läsprocessen växer den hermeneutiska erfarenheten. 
Kristensson Uggla (2004) utgår från Ricœurs (1986) tolkningsbegrepp när 
han menar att tolka även innebär att förstå och förklara. Ricœur, menar Kris-
tensson Uggla, utgår från att förståelsens lyssnande position hänger ihop med 
förklaringens kritiska perspektiv. Detta kan ses som den ”hermeneutiska di-
stanseringens funktion”. I detta tolkningsbegrepp finns en dialektik som 
handlar om processer av tillägnande och distansering, förklarande och förstå-
else (Kristensson Uggla 2004, 31). Att, så att säga, vara i en tolkningsprocess 
innebär ett slags poetisk hållning med öppenhet för dialog men det innebär 
inte att alla tolkningar är likvärdiga (Selander 2004, 71-75). 
 
Selander och Gunther Kress (2010) har utvecklat ett multimodalt perspektiv 
på lärande.33 I detta perspektiv ses lärande som en kommunikativ, teckens-
                                                
33 Ett multimodalt lärande innefattar multimodala ”medium eller ”teckenvärldar” som: ljud, 
gester, linjer rörelsemönster vilka kan formas som skrivtecken, matematiska tecken, noter, 
målningar, filmer etc. (Selander och Kress 2010, 26-27). 
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kapande aktivitet där tecken ses ingå i fler medium än skrivet och talat språk. 
Människan har en mångfald av tecken som används i kommunikation. Exem-
pel på tecken kan vara ljud, gester, rörelsemönster, linjer, punkter, ytor m.fl. 
Tecken kan sättas samman i ett medium såsom bilder, filmer, böcker, tid-
skrifter etc. Tecken och medium ingår alltid i mänskliga kommunikations- 
och tolkningsprocesser. Kunskap, i det multimodala perspektivet, förstås som 
det sätt som någon väljer att uttrycka sin kunskap på. Uttryckandet ses som 
en laborativ kompetens där den som uttrycker sin kunskap också laborerar 
med den. Kunskap innebär att en individ skapar en relation till sig själv och 
sin omvärld för att öka förmågan att agera i världen. Textbegreppet kan i 
detta perspektiv ses som vidgat och innebär att bild och talat språk också ”lä-
ses” som en ”text”. Det vidgade textbegreppet tillsammans med den digitala 
kommunikationssituationen har förändrat kunskapsbildning i praktiken. Det 
finns idag många olika medium som kan användas för representation av kun-
skap. Situationen innebär en förändrad syn på själva skrivandet i kunskaps-
processer. Redigerings- och urvalsarbete kan också ses som ett ”skrivande”. 
Dessa nya textpraktiker har förändrat synen på den skrivna representations-
formen i utbildningssituationer vilket innebär att	  man inte bara kan diskutera 
ett vidgat textbegrepp utan också ett vidgat skrivbegrepp. Situationen ses som 
en övergång från en skriftbaserad informationsförmedling till multimodal 
informationshantering på en bildskärm. Man kan säga att skrivandet idag 
innebär att kunna hantera komplexa system av olika representationsformer 
och medium för att kommunicera och skapa mening (Selander och Kress 
2010, 30). En digitalt producerad text kan kräva flexibel s.k. läsordning. På 
en internetsida kan det vara svårt att säga var läsningen börjar och slutar. Här 
finns ju ofta länkar som leder till andra internetsidor där läsningen fortsätter. 
Det kan också finnas möjlighet att lägga till både text och bild från olika so-
ciala medier (Danielsson och Selander 2014,25).  
 
De begrepp och förhållningssätt som jag tar med från hermeneutiken och det 
multimodala perspektivet in i analysarbetet är: den tolkande, spelande och 
väljande lärandesituationen i en samtida multimodal teckenproduktion. Jag 
ser det som att den tolkande lärandesituationen kräver en kompetens att 
kunna göra medvetna val, men också att det kan uppstå konflikter i tolk-
ningsprocesser. 
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5.2 Symbolisk interaktionism och relationell teori    
Symbolisk interaktionism utgår från att individens själv34 skapas i sociala 
kommunikativa processer som är relationella. Utgångspunkten tas i att soci-
ala gester påverkar de som ingår i den sociala situationen och att självmed-
vetandet är en del av denna process (Mead 1934/1967, 49-50).  Gester över-
för mening i sociala situationer och blir en gemensam mening i förkortad 
version, en s.k. signifikant symbol. Språk och medvetande uppstår just i relat-
ion till dessa signifikanta symboler. Jagkänslan och medvetenheten skapas i 
interaktionen med signifikanta symboler då människor, i sådana situationer, 
kan ta någon annans perspektiv gentemot sig själv och på så vis utveckla det 
som Mead kallar för ”den generelle andres” perspektiv (Ibid., 152-154).35 
 
Von Wright (2000) vilar på Meads idé om att en god pedagogik har sin ut-
gångspunkt i att människan är en social varelse och att undervisning handlar 
om ett möte mellan människor och människors erfarenheter, tankar, känslor, 
kunskaper, förhoppningar och färdigheter. Denna tanke innebär att undervis-
ning inte kan skiljas från det levda. Von Wright utgår vidare från Meads kri-
tik om ett medvetande inne i individen och ser innebörden av detta som ett 
skifte från ett individuellt medvetande till intersubjektivt meningsskapande. 
Slutsatsen innebär att undervisning är en social interaktion i vilken man del-
tar. Pedagogiska situationer är processer av meningsskapande och är därför 
oförutsägbara och obestämda. Det intersubjektiva perspektivet erbjuder ett 
skifte från det förutsägbara till det oväntade. I ett längre perspektiv kan situat-
ionen ses som en process i obestämdhet med möjligheter till nyskapande och 
kreativitet. Läraren behöver se det sociala i undervisningssituationen och se 
elever som handlande subjekt och förhålla sig öppen (von Wright 2000, 73-
74). 
 
I ljuset av Meads teori, menar von Wright, att vi kan utveckla självreflektion 
och perspektivtagande för att på så vis kunna växla perspektiv och utveckla 
ett större oberoende av de sammanhang vi befinner oss i. Hur man skulle 
kunna arbeta med att utveckla förmågan att distansera sig från sina egna för-
givettagande i undervisning är en viktigt fråga för von Wright. Tre tankeskif-
ten behöver då göras. Det första är positionsförflyttningen från lärande som 

                                                
34 Med självet menar Mead ett reflekterat själv där någon tar någon annans perspektiv på sig 
själv. Självet är något som utvecklas genom delaktighet i sociala processer (Med 1937/1967, 
135-136).  
35 Von Wright (2000) menar att perspektivtagandet hänger ihop med Meads självbegrepp 
som omfattar två aspekter, I och me. Me står för hur individen ser sig själv med andras ögon 
och I står för den subjektiva aspekten. I och Me är i en dialektisk relation. Reflektionens kraft 
innebär att I (jag) blir me (mig) när jag kommer ihåg vad jag sagt. Det är här kreativitet och 
upplevelsen av förvåning finns. Självreflektion blir på så sätt en framtidsinriktad aktivitet i 
ett pågående i nuet i relation till det förgångna (von Wright 2000, 131-134) 
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imitation till lärande som rekonstruktion, det andra tankeskiftet handlar om 
synen på medvetenhet som något som skapas intersubjektivt till skillnad från 
en individuell syn på medvetenhet. Och för det tredje, att se pedagogik som 
något oförutsägbart och oväntat och inte alltid förutsägbart. Förutsättningar 
för detta perspektivskifte är kreativitet som ett sätt att skapa möjligheter för 
det oväntade. Detta öppna förhållningssätt innebär att läraren behöver kunna 
ta elevers perspektiv (von Wright 2000,177). 
 
 
5.2.1 Motstånd som förutsättning för kreativitet 
Elin Lundin diskuterar i sin doktorsavhandling (2004) relationen mellan indi-
vid och samhällsstrukturer och intresserar sig då särskilt för relationen mellan 
begränsningar och kreativitet i samhällsstrukturers sociala rörelser. Den soci-
ala situationen kännetecknas av att det hela tiden uppstår nya problem. 
Centralt för Lundin är Meads tänkande om den mänskliga handlingens för-
ankring i en konkret social situation. Med detta menas att vi alltid träder in i 
en social situation med vissa vanor vilka tar sig uttryck i förreflexiva förvänt-
ningar. Vi upplever oss själva och det sociala som självklart.  Dessa vanor 
innebär en oreflexiv funktionell identifikation med situationen. Detta kropps-
liga vanemässiga agerade är en förutsättning för att kunna uppleva motstånd i 
sociala situationer.  När det oreflexiva beteendet hindras tvingas vi till ny 
social interaktion för att kunna fortsätta handla obehindrat. Här får Meads 
begrepp rolltagande betydelse. Människan har en förmåga att se sig själv och 
omvärlden med andras ögon. Rolltagandet innebär då att vi blir självreflexivt 
medvetna om våra sociala vanor, som vi har i våra kroppar. Utifrån denna 
ståndpunkt utvecklar Mead, enligt Lundin, en teori där motstånd i sociala 
situationer är en möjlighet till både social reproduktion och förändring 
(Lundin 2004, 20-21). 
 
Genom detta perspektiv kan samhället förklaras med utgångspunkt från både 
aktörers handlingar och dess strukturer. Här ses ett förhållande mellan kreati-
vitet och begränsning. Sociala strukturer och relationer tar form i ett ömsesi-
digt handlande mellan människor, en praktisk intersubjektivitet. Att sätta sig 
själv i en annans situation innebär en kommunikationsförmåga genom ”signi-
fikanta gester” eller ”signifikanta symboler” där människan skapar sig själv 
och samhället. Kommunikationssituationen ger henne möjlighet till själv-
medvetenheten. För att kunna kommunicera med hjälp av signifikanta sym-
boler måste hon känna ”funktionell identifikation” med omvärlden. Motstånd 
i den sociala situationen gör oss självreflexiva och vi kan se oss själva som 
objekt. I vardagen pendlar vi mellan oreflexivt och mer eller mindre reflexivt 
tänkande (Lundin 2004, 105-107). 
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5.2.2 Motspråk i ett pedagogiskt perspektiv  
Konfrontationen är central i Gustafssons (2008) perspektiv på pedagogik. 
Lärande sker när den lärande individens tankemönster utmanas och provoce-
ras.  När vaneseendet ger motstånd uppstår en möjlighet att skapa distans till 
det egna jaget och handlandet, detta gäller också språk och språkhandlande. 
En sådan pedagogisk händelse kan vara en konfrontation mellan individer, 
grupper, idéer eller föreställningsvärldar. Denna konfrontation ser Gustafsson 
som en ”kraft och potential” för ett gränsöverskridande lärande. I doktorsav-
handlingen Att sätta sig själv på spel – om språk och motspråk i pedagogisk 
praktik (2008) gestaltar Gustafsson situationen som ett dialektiskt spel mel-
lan, å ena sidan ett bekräftande paradigm, å andra sidan ett gränsöverskri-
dande. Det lärande som rör sig inom det gränsöverskridande paradigmet in-
nebär ett överskridande av gränser och konventioner. Dessa båda processer är 
varandras förutsättning. Gustafsson formulerar den konfronterande36 situat-
ionen i begreppet motspråk, ett begrepp som står för ett möte med andra bil-
der av ”verkligheten” och de förgivettagande som individer bär på.  Mötet 
med det som konfronterar kan innebära att individer känner sig drabbade. 
Gustafsson menar att förståelse för världen måste innebära att individen ser 
sig själva i världen. Och omvänt, att individen förstår sig själv genom att in-
begripa världen i sitt själv. Att bli konfronterad, och därmed drabbad, kan 
sätta den egna erfarenheten i rörelse så att det som tas förgivet kan bli synligt. 
Gustafsson förankrar sig teoretiskt i meningsskapandet utifrån Jean Paul Sar-
tres teori om att människan själv måste skapa sin egen mening. Det mänsk-
liga valet innebär att välja att se eller att se bort. Vi har både ansvaret och 
friheten att göra dessa val. Charles Taylor är också en inspiratör för Gustafs-
son, från vilken hon tar med sig meningsskapandets normativa innebörd, som 
god mening och som ett gott självförverkligande där vägar till självförståelse 
är varje människas ansvar att finna (Gustafsson 2008, 9-12). 
 
Det bekräftande paradigmet innebär att ny information konstrueras till kun-
skap på ett sätt som innebär ett tillägnande av tidigare kunskap och därmed 
befästs och förstärks denna. Här sker ingen omformulering av mig själv i 
världen. Det bekräftande paradigmet är etablerat i skolan som en norm. Nor-
men innebär att elever ses i sin enskildhet vad det gäller möjligheter och be-
gränsningar. Undervisning innebär i detta synsätt ett underlättande för elever 
och ett undanröjande av svårigheter. Läraren ses här som en mästare som 
överför kunskap till den som ska lära. Kunskap ses som entydig, fast och 
oföränderlig. Denna stabila kunskap överförs genom språket. Att träda över 
sin tidigare förståelse för ett fenomen är en gränsöverskridande situation. Det 
                                                
36 Den medeltida formen för konfrontation är confro´nto som betyder att ”ställas panna mot 
panna” (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/). 
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gränsöverskridande paradigmet innebär en tolkningssituation. Utgångspunk-
ten är att allt inte är givet eller tillrättalagt. Detta ses som en möjlighet att 
förändra sin förståelse och referensramar bryts upp. Lärande handlar här om 
att omformulera förståelsen av sig själv och omvärlden.  Den nya förståelsen 
kan vara både dramatisk, då den hotar tidigare förståelsevärld, och odrama-
tisk. De två paradigmen, det bekräftande och det gränsöverskridande, står i 
ett spänningsförhållande till varandra (Gustafsson 2008, 20ff). Gustafsson 
menar att en diskussion om språk och motspråk kan synliggöra att skolan inte 
enbart ska vara en plats för upplysning utan också en plats för kritiskt tän-
kande. Även om möjligheten till gränsöverskridande lärande finns är det inte 
säkert att så sker. Gustafsson menar att vi väljer olika strategier gå in i, fly 
undan och stanna kvar när meningsskapandet provoceras (Gustafsson 2008, 
161). 
 
 
5.3 Transformativ teori om lärande 
För ca 35 år sedan genomförde Jack Mezirow en studie på kvinnor som i 
vuxen ålder vände tillbaka till högskolestudier (Mezirow 1978). Det visade 
sig att kvinnorna genomgick en kritisk process där de utvecklade en själv-
medvetenhet över sin biografiska men också sin historiska och kulturella 
kontext. Medvetenheten inkluderade också uppfattningar om den roll de spe-
lade i samhället och de känslor de bar på om sig själva. Utifrån sin nya med-
vetenhet blev det möjligt för kvinnorna att handla på nytt sätt. Studiens resul-
tat innebar att Mezirows kunde formulera ett perspektiv för en transformativ 
lärprocess. Teorin ser barns lärande och utveckling som en formativ process 
av assimilation37 av uppfattningar och roller i barndomen. Som vuxen handlar 
lärande mer om ett omformande eller ett främmandegörande från dessa roller, 
en transformation. Den transformativa lärprocessen innebär att ny förståelse 
skapas. Processen innehåller både förståelse och handling på ett integrativt 
sätt. För att en transformativ lärprocess ska ske behöver den studerande for-
mulera och medvetandegöra sina erfarenheter i ett sammanhang. Det innebär 
att efter kritisk reflektion kunna ta beslut utifrån nya insikter. Den transfor-
mativa teorin försöker förklara den lärprocess där någon transformerar sina 
tidigare förgivettaganden och samtidigt undersöker dessa. Det handlar om ett 
handlingsinriktat vuxenlärande. När väl ett transformativt lärande skett åter-
vänder man inte till tidigare antaganden (Mezirow 2000, xii).38 

                                                
37 Genom assimilation införlivas sinnesintryck från omgivningen och bygger ut redan etable-
rade meningsscheman (Illeris 2007, 54) 
38 Transformativ teori utgår dels ifrån begreppet paradigm vilket Thomas Kuhn (1962) lyfte 
fram som en förklaring på hur vetenskap utvecklades i revolutioner. Men också från Paulo 
Freires medvetandebegrepp beskrivet i hans bok Pedagogy of the Opressed (1970). En annan 
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5.3.1 Meningsskapande som lärprocess 
Människans situation kan ses som en pågående förhandlingsprocess om me-
ning, eftersom det inte finns en sanning eller någon definitiv kunskap. Denna 
ståndpunkt tillsammans med ett snabbt föränderligt samhälle innebär att vi 
försätts i tolkningssituationer där vi behöver omvärdera vår förståelse från 
uppväxtåren.  I en vuxen lärprocess blir det därför viktigt att lära sig formu-
lera uppfattningar över sina erfarenheter och deras sammanhang, men också 
att kunna ta beslut utifrån de nya insikterna som denna lärprocess kan ge. 
Transformativ teori försöker förklara denna process och undersöka dess kon-
sekvenser i ett handlingsinriktat vuxenlärande. Transformativt lärande hand-
lar om den process där vi transformerar våra förgivettaganden eller referens-
ramar.39 Transformativt lärande har både en individuell och social dimension 
och medvetandegör hur vi kommer fram till vår kunskap, så medvetna som vi 
kan vara om egna värderingar och uppfattningar. För att kunna kommunicera 
och uttrycka erfarenheter behöver vi ett språk. Konst, musik och dans är al-
ternativa språk där fantasi, intuition och drömmar är ett sätt att skapa mening. 
Det finns affektiva kvalitéer för självkännedom som kan tolkas som poetisk 
erfarenhet (Mezirow, 2000, 5-6).  
 
 
5.3.1.1 Transformation 
Mezirows grundtankar handlar om att lärande uppstår genom fyra sätt: utar-
beta befintliga referensramar, lära sig nya referensramar, omformera (trans-
formera) perspektiv, eller omforma (transformera) ett vanetänkande. Den 
transformativa lärprocessen startar i en kritisk reflektion när vi får problem 
med våra övertygelser och behöver förändra dessa för att kunna fungera 
bättre. Tranformativt lärande handlar därför om problemlösande. När en 
transformativ insikt nås behöver vi motivera våra nya perspektiv i en diskurs. 
Processen innehåller kritisk reflektion över övertygelser och denna sätter 
igång både tänkande, intuition och känslor. Centralt för att förstå något okänt 
är vår föreställningsförmåga. Genom föreställningsförmågan kan alternativa 
tolkningar undersökas. En ny synvinkel kan då upptäckas. Ju öppnare och 
mer reflektiv vi är för andras perspektiv ju större blir vår egen föreställnings-
förmåga som kan ge oss föreställningar om andra sammanhang (Mezirow 
2000, 19-21). 
 

                                                                                                                         
viktig influens har varit kritisk teori från Frankfurtskolan med Jürgen Habermas (1984) per-
spektiv om kritisk självreflektion. Transformativ teori delar grund med kritisk teori vad det 
gäller idén om det demokratiska samhället, social rättvisa, rationalitet, människans fria val, 
självmedvetenhet och empati. (Mezirow 2000, xiv).  
39 Meningsperspektiv och vanor i tänkande (Mezirow 2000, 3-7) 
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5.3.1.2. Form i transformativt lärande 
När lärandet handlar om att öka kunskap och förståelsen inom existerande 
referensram kan det bokstavligen kallas för in-form-ativt lärande eftersom ett 
nytt innehåll inlämnas in i den rådande formen av att veta, här fylls en befint-
lig form upp. Lärande som förändrar, inte bara det vi vet, utan också hur vi 
vet, har en motsatt rörelse och leder ut40 ur den befintliga formen för vetande. 
Trans-form-ativt lärande innebär att formen för lärande förändras. I det trans-
formativa lärandet finns också ett abstrakt tänkande där mera generella, tema-
tiska frågor eller perspektiv uppmärksammas. Båda sätten är viktiga lärande-
former (Kegan, 2000, 49). 
 
För att förstå formen för vår förståelse och hur den förändras ställer Kegan 
(2000) frågan: Vad är en form för förståelse? Kegan säger att Mezirows be-
grepp referensramar involverar vanor och perspektiv i tänkandet. Referens-
ram är ett sätt att förstå. Här finns två sorters processer involverade i det 
transformativa lärandet. Den ena processen innebär ett så kallat meningsfor-
mande där vi formar en sammanhängande mening av våra yttre och inre erfa-
renheter. Den andra processen kan kallas ett omformande av vårt menings-
formande. Detta är en metaprocess. Vi formar inte bara mening och vi ändrar 
inte bara mening utan vi ändrar också själva formen genom vilken vi skapar 
mening, vi ändrar vår epistemologi. Om det inte finns någon form så finns 
det ingen transformation (Kegan 2000, 5).  
 
Kegan menar att vuxenutbildare som intresserar sig för transformativt lärande 
kan inspireras av de former som transformerar våra kunskapsformer. I den 
transformativa lärocessen blir det som var subjekt i vår förståelse till ett ob-
jekt. När någon som är fast i ett vetande förflyttar sig till att vara i relation till 
sitt vetande, då har kunskapsformen expanderat och blivit mer komplex. Att 
komma fram till nya idéer är inte ett transformativt lärande. Det transforma-
tiva lärandet handlar istället om att komma fram till nya idéer om mina idéer, 
var de kommer ifrån eller vem/vilka som gör dem till sanna etc. Det trans-
formativa lärandet innebär att bli medveten om tidigare okritiska föreställ-
ningar. Processen handlar inte om att ta in nya idéer utan kan istället sägas 
handla om att det är formen av förståelsen som förändras, från inre auktoritet 
till yttre. Det som varit subjekt tidigare blir ett objekt för reflektion (Kegan 
2000, 53). 
 
 

                                                
40 Kegan menar att begreppet education innebär ”att leda ut” (Kegan 2000, 49). 
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5.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna för studien är hämtade från tre övergripande 
fält: (1) hermeneutik, (2) symbolisk interaktionism/ relationell intersubjekti-
vitet och (3) transformativ teori. Jag synliggör det teoretiska verktygets sam-
mansättning i form av skiktmåleri som metafor. Här bygger jag en helhetsbild 
av flera lager av förhållningsätt men som tillsammans synliggör teoretiska 
utgångspunkter. Hermeneutiken som en tolkande förståelse är grunden i 
forskningsansatsen. Här skapas förståelse genom tolkningar av språkliga ut-
tryck. Jag använder ett vidgat textbegrepp, som också ser bilder som uttryck 
för människors förståelse av att vara i världen. Forskningsansatsen utgår 
också från den språkliga vändningen där språket är meningsskapande språk-
handlingar (Herbert och Bergstedt 2008). Hermeneutiken som ett tolkande 
lärande hänger ihop med en distanserande funktion där tolkningsprocessen 
innebär en poetisk hållning och dialogisk öppenhet (Selander 2004, 71-75). 
 
Tecken och medium ingår alltid i mänskliga kommunikations- och tolknings-
processer. I Selander och Gunther Kress (2010) multimodala perspektiv ses 
lärande som en kommunikativ, teckenskapande aktivitet där flera medium 
kan användas. Kunskap, i det multimodala perspektivet, förstås som det sätt 
som någon väljer att uttrycka sin kunskap på. Uttryckandet har en laborativ 
karaktär. Alla de medium som idag kan användas för representation av kun-
skap innebär att redigerings- och urvalsarbete också kan ses som ett skri-
vande. Detta har förändrat synen på skrivakten i kunskapsprocesser och kan 
ses i ljuset av ett vidgat skrivbegrepp i en multimodal informationshantering 
på bildskärm. Det vidgade textbegreppet tillsammans med den digitala kom-
munikationssituationen har förändrat kunskapande i praktiken (Selander och 
Kress 2010, 30).  
 
På det hermeneutiska perspektivet lägger jag sedan Meads (1934/1967) teori 
om symbolisk interaktionism och von Wright (2000) tolkning och rekon-
struktion av teorin i ett pedagogiskt perspektiv. von Wright vilar på Meads 
idé om att undervisning handlar om ett möte mellan människor och männi-
skors erfarenheter, tankar, känslor, kunskaper, förhoppningar och färdigheter. 
Undervisning kan därför inte skiljas från det levda. På det viset ses undervis-
ning som en social interaktion i vilken man deltar i vilken är oförutsägbar och 
obestämd. Förutsättningar för detta perspektivskifte är kreativitet som ett sätt 
att skapa möjligheter för det oväntade (von Wright 2000,177). Kreativitet är 
beroende av upplevt motstånd. När vi träder in i sociala situationer har vi 
med oss oreflexiva vanor och handlande vilka är en förutsättning för att 
kunna uppleva motstånd och tvingas till ny social interaktion. Här får Meads 
begrepp rolltagande betydelse som innebär att människan har en förmåga att 
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se sig själv och omvärlden med andras ögon. Rolltagandet innebär då att vi 
blir självreflexivt medvetna om våra sociala vanor, som vi har i våra kroppar 
(Lundin 2004, 20-21). 
 
Gustafsson (2008) menar att när vaneseendet ges motstånd uppstår en möj-
lighet att skapa distans till det egna jaget och handlandet. Denna konfrontat-
ion kan innebära en ”kraft och potential” för ett gränsöverskridande lärande 
där det är möjligt överskrida tidigare konventioner. Det gränsöverskridande 
lärande står i ett dialektiskt förhållande till ett bekräftande paradigm. Dessa 
båda processer är varandras förutsättning. Gustafsson formulerar den kon-
fronterande situationen i begreppet motspråk, ett begrepp som står för ett 
möte med andra bilder av ”verkligheten” och de förgivettaganden som indi-
vider bär på. Lärande handlar här om att omformulera förståelsen av sig själv 
och omvärlden (Gustafsson, 2008, 10).  
 
Eftersom studien behandlar vuxenlärande på högskola används också trans-
formativ teori för att synliggöra vuxnas lärande. Den transformativa teorin 
försöker förklara den lärprocess där någon transformerar sina tidigare förgi-
vettaganden och samtidigt undersöker dessa. Transformativ teori ser barns 
lärande som en formativ process i barndomen och vuxnas lärande handlar 
mer om ett omformande av barndomens lärprocesser. Den transformativa 
lärprocessen innebär att ny förståelse skapas. Processen innehåller både för-
ståelse och handling på ett integrativt sätt. För att en transformativ lärprocess 
ska ske behöver den studerande formulera och medvetandegöra sina erfaren-
heter i ett sammanhang. (Mezirow 2000, xii). Transformativt lärande har 
både en individuell och social dimension och medvetandegör hur vi kommer 
fram till vår kunskap. För att kunna kommunicera och uttrycka erfarenheter 
behöver vi ett språk. Konst, musik och dans kan ses som språk där mening 
skapas (ibid.,5-6). Tranformativt lärande handlar om problemlösande proces-
ser som innehåller en kritisk reflektion över övertygelser. För att kunna förstå 
något okänt är vår föreställningsförmåga viktig. Ju öppnare och mera reflek-
tiva vi är för andras perspektiv ju större blir vår egen föreställningsförmåga 
som kan ge oss föreställningar om andra sammanhang (ibid., 19-21). Kegan 
(2000) menar att vi ändrar inte bara mening utan vi ändrar också själva for-
men genom vilken vi skapar mening.  
 
 
5.5 Studiens genomförande 
Min utgångspunkt är att den pedagogiska situationen är en interaktiv process 
mellan människor och omgivning. Detta får till följd att forskningsprocessen 
fokuserar studenternas möte eller relation med utbildningens första ämnes-
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kurs. Jag ser studenternas möte med bildämneskursen i utbildningen som ett 
inträde i utbildning. Studiens kvalitativa förhållningssätt innebär att forsk-
ningsprocessen blir tolkande till sin karaktär. Som forskare är ambitionen att, 
genom analys och tolkning, synliggöra samband mellan empiriskt material 
och valda teorier och begrepp. Forskningsstrategin fokuserar respondenternas 
uppfattningar om ett fenomen i närhet till studieobjektet. Målet är att bygga 
en processinriktad kontextuell förståelse (Bryman, 2011, 340 ff). Den kvalita-
tiva forskningen har som mål att undersöka innebörder och sammanhang. 
Därför behöver instrumentet för datainsamling vara känsligt för mening och 
betydelser, detta gäller både vid själva insamlandet och i analysarbetet (Mer-
riam, 1994). Jag har därför valt fallstudien som vetenskaplig metod. Fallet, en 
kurs inom bildlärarutbildning, studeras med hjälp av frågorna: Vilka aspekter 
av den transformativa lärprocessen blir synliga i studenters texter och bilder 
när de befinner sig i kursens iscensatta lärprocess? Vilka aspekter av den 
transformativa lärprocessen blir synliga i studenternas självreflektion över sitt 
lärande när de träder ur kursens iscensatta lärprocess? Vad av möjligheter 
och begränsningar erbjuder en lärprocess som vilar på den samtidskonstens 
grund? 
 
 
5.5.1 Material och avgränsningar 
Materialet har hämtats från den studerade kursens blogg där studenter har 
gjort inlägg under kursens gång. Materialet har kopierats i sin helhet och spa-
rats i dator. Jag ser materialet som formuleringar och artikulationer omkring41 
egna lär- och gestaltningsprocesser. Materialet kan ses som naturligt då re-
flekterat skrivande på bloggen ingår i kursen och har alltså inte konstruerats 
enbart för denna studie. Urvalet från bloggen skedde i olika faser. Först 
märktes de tolv studenternas blogginlägg med S1- S12 och sorterades i kate-
gorier av arbetsformer såsom assignment, kursreflektion etc. I en hermeneu-
tisk läsprocess märktes därefter blogginläggen med temana som motstånd, 
utmaning etc. I analysen valdes sedan de blogginlägg där temana framträdde 
på ett tydligt vis. Vad det gäller urvalet av empirisk data har jag använt blog-
ginlägg från alla studenter i kursen, sammanlagt 12 st.  Jag har inte rättat 
stavfel i studenternas texter i de fall detta förekommer.  
 
Fallstudien inriktar sig på en (1) undersökningsenhet i syfte att gå på djupet 
och upptäcka något som inte blivit synligt i en mera ytlig undersökning, t.ex. 

                                                
41 Jag väljer att använda skriva artikulationer omkring egen lärprocess och gestaltningspro-
cess får att visa på min syn på materialet som något som är i vardande. Jag ser inte bloggens 
texter och bilder som ett uttryck för sanning om en lärprocess, utan som ett uttryck för en 
prövande hållning i skrivandet och gestaltandet.  
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att studera processer och relationer (Denscombe 2009, 60). Mitt val av studi-
eobjekt skedde då jag på en konferens deltog i en workshop vilken var iscen-
satt av lärarna i mitt kommande studieobjekt. I mitt eget möte med denna typ 
av pedagogisk praktik väcktes ett intresse att beforska de lärprocesser som en 
samtidskonstbaserad bildpedagogik kan tänkas iscensätta. Eftersom jag är 
förtrogen med traditionell bildpedagogik inom lärarutbildning såg jag att stu-
dieobjektet avvek från en s.k. bildpedagogisk norm.42 Man kan säga att jag 
valde fall genom att välja en avvikande undersökningsenhet (Denscombe 
2009, 65). Studien avgränsas till att omfatta den första ämneskurs i bild som 
studenter möter i sin lärarutbildning med inriktning bild, Bild 1 för gymnasie-
lärare, 15,0 högskolepoäng. Syftet med studien är inte att förstå eller disku-
tera hela utbildningssituationen för studenterna, utan endast studenters in-
träde i lärarutbildningens bildämne. Fokus i studien ligger på studenters ut-
tryck för sin lärprocess.  
 
 
5.5.2 Analysmodellen och analysförfarande 
Att fånga vad en pedagogisk praktik kan erbjuda av lärande behöver en form. 
Analysmodellen nedan är inspirerad av Selander & Kress (2010, 114) modell 
över en formellt inramad lärsekvens43. Jag har gjort modellen för denna fall-
studie för att synliggöra studenters uttryck i två faser i deras lärprocess i kur-
sen, analysenhet I, och i kursreflektionerna över kursen, analysenhet II, då 
den avslutats. 
                                     

                                                
42 Jag arbetar sedan 10 år i bildlärarutbildningen inom akademin. Dessförinnan har jag arbe-
tat som konstpedagog inom ett samtidskonstbaserat paradigm på både konsthall och kulturs-
kola. (se även fotnot 1 och 5.4.8)  
43 Selander och Kress (2010) modell för en formellt inramad lärsekvens är byggd kring två 
transformationscykler. I den första transformationscykeln arbetar eleverna med information 
och gestaltar egen förståelse. I den andra transformationscykeln bedöms och diskuteras detta 
arbete vilket innebär att lärandet hos eleven kan bekräftas. Dessa två transformationscykler 
ges en kontextuell inramning med förutsättningar för undervisning (Selander och Kress 
2010). 
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Fig. 3 Analysenheter I och II (Författaren 2015). 
 
Analysenhet I, att vara i, innehåller empiri från kursens blogg och uttrycker 
vad det innebär för studenterna att vara i en iscensättning av bildpedagogisk 
praktik, med grund i samtidskonstens medieneutrala förhållningssätt. Den 
pedagogiska iscensättningen innehåller här arbetsformerna: föreläsning, se-
minarium, workshop, assigment, galleriorientering, gestaltning, sokratisk 
samtal och bloggarbete. Bloggen och det sokratiska samtalet har en mer me-
takaraktär än de övriga formerna, då det är här som studenterna vänder till-
baka och reflekterar över sitt och kamraternas liksom lärarna arbete i kursen. 
Här finns också veckoreflektioner och kursreflektioner, bilder och filmer. 
Bilderna och filmerna är både egenproducerade och infångade från uppdrag i 
det offentliga rummet. 
 
I analysenhet II, att träda ur kursen, används studenternas kursreflektioner 
från bloggen. Här framträder studenternas reflektion, inte bara över kursen, 
utan också över sitt eget lärande. Analysförfarandet av det empiriska materi-
alet, i form av kursens blogg,44 har genomarbetats hermeneutiskt i tolknings-

                                                
44 För att genomföra en analys av bloggmaterialet skulle jag inte ha behövt besöka studieob-
jektet. Men då jag ser lärprocesser som en del av ett socialt sammanhang valde jag att obser-
vera undervisningen vid 11 tillfällen under sju av kursens tio veckor. Vid dessa tillfällen 
förde jag reflekterande anteckningar både i undervisningssituationen och efter varje under-
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processer där del och helhet har beaktats utifrån ett pendlande förhållnings-
sätt.  Innan en analys görs behöver materialet kodas. Vid kodningsförfarandet 
tas avgörande beslut för analysens möjligheter. Man kan säga att kodningen 
dekonstruerar datamaterialet. Studiens slutsatser kommer sedan ur den syntes 
som tolkningsprocessen innebär. Här har det kodade datamaterialet satts 
samman med teori (Watt Boolsen 2007, 89). I systematisk genomläsning av 
materialet kodades innehållet genom abstrakta begrepp såsom: motstånd, 
utmaning, distans, sammanbindande etc. Begreppen systematiserades i ko-
lumner i relation till olika blogginlägg som assignment eller veckoreflektion-
er. Begreppen ser jag beskriver aspekter av en lärprocess. 
 
Watt Boolsen (2007) menar att kodning och analys är två processer som är 
sammanvävda och handlar om att leta efter teman och mönster. I processen 
skapas nya kategorier och överkategorier. Det är en hjälp att använda bilder 
och metaforer så något kan framhävas. Nedan ges ett exempel på kodnings-
förfarandet av bloggmaterial som tillhör analysenhet I ”att vara i”. Materialet 
är taget från studenternas inlägg på kursens blogg. Inläggen innehåller både 
bilder och text tillsammans. Exemplet är från ett assignment som löd på föl-
jande vis: ”Ät lunch med någon du känner och diskutera din framtida bildlä-
rarroll. Teckna av resterna”. Studentens bild finns till vänster i figuren och 
samma students text till bilden finns till höger i figuren. Under studentens 
text finns min empiri nära tolkning i fet svart stil, se figur 4a. 

                                                                                                                         
visningstillfälle. Anteckningsmaterialet har inte analyserat utan har haft rollen som kontextu-
ell förståelse för den studerade bloggen. 
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Fig. 4a Modell över kodningsarbete i analysenhet I, steg 1 (författaren 2015). 
 
 
Dessa första empirinära tolkningar (steg1) har jag sedan tolkat och kategori-
serat i överkategorier (steg 2) vilka jag kallar för aspekter i en lärprocess. Ett 
exempel på begrepp som aspekter i en lärprocess är Utmaning – att anta upp-
draget. Illustration över steg 2 finns i figur 4b.  
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Fig. 4b Modell över kodningsarbete i analysenhet I, steg 2. (författaren 2015). 
 
 
Exemplet fig. 4a och 4b visar principen för och hur de empirinära tolkningar-
na i analysarbetet för både analysenhet I och II, har satts samman (syntetise-
ras) till en mer abstrakt nivå av aspekter i den transformativa lärprocessen.  
 
 
5.5.3 Källkritik och studiens giltighet  
I analysarbetet har jag använt flera teorikällor (se kapitel 5). Den hermeneu-
tiska grunden för det teoretiska verktyget är hämtat från: Gadamer 
(1960/2002), Ödman (1979/2006), Selander och Ödman (2004), Selander 
(2004) och ett multimodalt perspektiv från Selander och Gunther Kress 
(2010) liksom Danielsson och Selander (2014). Vad det gäller symbolisk 
interaktionism har jag använt Mead (1934/1967) vars teori handlar om hur 
sociala gester påverkar självmedvetandeprocessen hos individer. Jag har 
också använt von Wright (2000) som har tolkat Meads teori i ett pedagogiskt 
perspektiv. Studiens intresse av pedagogiska processer har inneburit att von 
Wrights tolkning varit användbar.  Jag har vidare använt Lundin (2004) som 
utvecklat ett perspektiv på kreativitet utifrån Meads teori där oreflekterade 
vanor är en förutsättning för upplevelse av socialt motstånd och därmed för-
utsättning för kreativitet. Gustafsson (2008) har utvecklat begreppet motspråk 
som står för ett möte med de förgivettaganden som individer bär på. Begrep-
pet motspråk har också varit viktigt i analysen av studiens empiriska data, då 
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studenterna ger uttryck för att möta ett annat språkliggörande av bildpedago-
gik. Då studien genomförts på högskola har jag i analysen också behövt syn-
liggöra vuxenlärandet som en transformation av förgivettaganden, eftersom 
den studerade kursen har en grund i den konceptuella samtidskonsten, vilket 
inte är vanligt. Jag har därför lagt till transformativ teori i det teoretiska verk-
tyget företrätt av Mezirow (2000) och Kegan (2000).  Källkritiken kan riktas 
mot användandet av så många källor och att detta skulle kunna ge ett spretigt 
analysverktyg. Jag menar att det sammansatta analysverktyget har hjälp mig 
att se komplexiteten i studenternas uttryck för lärande i kursen. 
 
Vad det gäller studiens giltighet så är det alltid vanskligt att ge fallstudier 
generaliserbarhet (Denscombe 2009, 72). Genom att ha studerat ett fall av 
samtidskonstbaserad bildundervisning inom lärarutbildning, en undervisning 
är ovanlig, är det inte möjligt att säga något generellt om denna typ av bild-
pedagogik. Däremot kan jag säga att studenter i mötet med en oväntad och ny 
iscensättning av bildpedagogik genererar ett resultat som kan tänkas gälla 
andra kontexter där förgivettaganden blir utmanade. Jag menar också att stu-
diens resultat om uttryck för olika aspekter i en lärprocess, såsom reflexivitet, 
självreflexivitet, kritisk granskning och kreativitet å ena sidan och känslo-
mässigt uttryck å andra, kan vara allmängiltiga i andra situationer av vuxenlä-
rande på högskola.  
 
 
5.5.4 Etiska överväganden  
Jag har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska regler 
(http://www.codex.vr.se) som gäller informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad det gäller informationskravet 
så presenterade jag mig, mitt forskningsintresse och studiens syfte i ett brev 
per mail till lektor för avdelningen där studien genomfördes. Jag informerade 
också lärarna, studenterna och studierektor om studiens syfte. Empirin häm-
tades från kursens blogg. Jag skickade mail till alla studenterna i kursen där 
jag frågade om samtycke om nyttjande av deras bilder och texter på kursens 
blogg. Studenterna har skriftligen bekräftat samtycke till att jag kan använda 
deras inlägg på bloggen till analys och tolkning i avhandlingen. Vad det gäl-
ler konfidentialitet så har alla studentnamn kodats med S1, S2 etc. och när det 
gäller studenternas bloggtexter så har jag ersatt alla namn eller namn på plat-
ser med x. Det insamlade materialet har enbart använts i vetenskapligt syfte, 
såsom nyttjandekravet föreskriver (http://www.codex.vr.se). 
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5.5.5 Förförståelse  
I min tidigare yrkeserfarenhet har jag arbetat som konstpedagog på konsthall 
och kulturskola (se även fotnot 1 och 50 och avsnitt 5.4.8). Här har min pe-
dagogiska praktik handlat om att iscensätta möten mellan människor och den 
samtida konsten. I universitetspedagogisk praktik är jag kursansvarig för en 
kurs som heter Samtidskonst i ett pedagogiskt perspektiv. I denna kurs har 
jag, tillsammans med kollegor, utvecklat samtidskonstbaserade arbetsformer 
ur det platsspecifika konstbegreppet. Båda dessa erfarenheter påverkar min 
förförståelse av studieobjektet. Genom min erfarenhet har jag kunnat se på 
vilket sätt studieobjektet positionerat sig inom den konceptuella samtidskons-
tens paradigm men det kan också tänkas att jag sett det jag är van att se. I 
mötet med kursen har jag reflekterat över detta. För att distansera mig har 
försökt att förhålla mig så främmande som möjligt inför det som skedde och 
uttrycktes i kursen. 
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6 Att vara i iscensatt lärandesituation   
 
 
I detta kapitel analyseras empiriska data från den blogg som ingår i den första 
ämneskurs som bildlärarstudenter möter i sin utbildning. Syftet med analysen 
är att synliggöra aspekter av den transformativa lärprocessen som kommer till 
uttryck i studenters texter och bilder när de befinner sig i lärprocessen. Jag 
ser bloggen som ett uttryck för vad det inneburit för studenterna att vara i en 
iscensättning av bildpedagogisk praktik, med grund i samtidskonstens medie-
neutrala förhållningssätt. På bloggen beskriver, kommenterar och reflekterar 
studenterna över kursmomenten. I analysen tillämpar jag Gustafssons (2008) 
gränsöverskridande pedagogiska perspektiv, där konfrontationer utmanar 
världsbilder hos individer. Gustafssons (2008) begrepp motspråk, ett språk-
liggörande av världen som inte överensstämmer med egna föreställningar och 
självbild, används. Jag använder också Lundins (2004) perspektiv på relat-
ionen mellan kreativitet och begränsningar, där begreppet motstånd är väsent-
ligt. Analysen är strukturerad i fyra huvudteman: (1) Motstånd – att möta det 
oväntade, (2) Utmaning - att anta uppdraget, (3) Distansering – att se erfa-
renheten och (4) Sammanbinda – att göra gemensamt. Sist i avsnittet sam-
manfattas analysdel I under rubriken Att vara i en iscensatt lärandesituation 
på samtidskonstens grund - en tumlande erfarenhet. 
 
 
6.1 Aspekt: Motstånd – att möta det oväntade 
Utmaning och motstånd är teman som återfinns i hela materialet. Med mot-
stånd menar jag att i mötet med något nytt uppleva en känsla av att stå fram-
för det nya. Motståndsaspekten visar på olika karaktärer som uttrycks i 
materialet, och har strukturerats i underrubrikerna: (1) Motstånd och förvänt-
ningar, (2)Förförståelsen som motstånd, (3) Motstånd i gestaltningsuppdra-
gen. 
 
 
6.1.1 Motstånd och förväntningar  
Vid kursstart är de första reflektionerna på bloggen lite trevande. Studenterna 
är på ett rationellt plan medvetna om att de är på väg in i en kurs som bryter 
med konventioner inom bildämnet: 
 

Börjar ana att denna utbildning kommer att handla mer om analys och vidgat 
språkbegrepp snarare än fördjupning i kulturhistoria och rena hantverksstu-
dier. Står först lite kluven till allt detta nya. Det retar mig lite. Men ett frö har 
såtts. Jag gillar det. Tror jag. (S1) 
 



  ] 

 
 

 

  65 
 

När vi möter något främmande uppstår en möjlighet att skapa distans till det 
egna jaget och handlandet, menar Gustafsson (2008, 9). S1 ger uttryck för en 
distanserad medvetenhet om att vara på väg att gå in i något	  nytt. S1 tänker 
sig att kursen inte kommer att handla om ett fördjupat hantverkskunnande 
utan mer om analys och språk vilket S1 är kluven inför: ”Står lite kluven till 
detta nya”, S1 befinner sig i en mellanposition i mötet med det som provoce-
rar, ”det retar mig” säger S1, för att i nästa mening se det som ”ett frö är 
sått”. S1 är i ett osäkert läge. Ska hen gå in i, stanna kvar eller fly undan situ-
ationen (Jfr Gustafsson 2008). Samma student fortsätter sina reflektioner 
veckan efter: 
 

Processbloggen introducerades. Står sedan länge skeptisk och fördomsfull mot 
bloggar. Man är väl konservativ och bakåtsträvande men dock inte överdrivet svår 
att omvända. Ganska bra det där med blogg ändå. Smart grej. Känns fräscht dess-
utom. Och bra att man kan följa sina klasskamraters arbete och tankar. Well 
played X45. Well played. (S1) 

 
Det gränsöverskridande paradigmet innebär en tolkningssituation där det 
finns möjlighet att förändra sin förståelse av ett fenomen (Gustafsson 2008, 
10). S1 ger uttryck för att vara i en sådan tolkningssituation där hen håller på 
att omförhandla sin förförståelse för utbildningen. Situationen gör S1 självre-
flexiv och ser sig själv som ett objekt för sina egna tankar (Lundin 2004, 
107). ”Man är väl konservativ och bakåtsträvande men dock inte svår att om-
vända”, skriver S1. Den nya förståelsen kan vara både dramatisk och odrama-
tisk (Gustafsson 2008, 21). För S1 verkar det trots allt vara en odramatisk 
situation fastän tidigare förståelse för det bildpedagogiska området utmanas i 
kursen. Konfrontationen kan innebära en ”kraft och potential” för ett gränsö-
verskridande lärande. S1 använder konfrontation som en kraft att ta sig in i 
det nya. S1 ser sig själv som omförhandlingsbar. 
 
 
6.1.2 Förförståelsen som motstånd  
Kursen utgår från ett medieneutralt och horisontellt förhållningssätt till 
material, medium, hantverk och innehåll. Detta innebär en stor utmaning för 
studenterna och deras förförståelse av bildämnet som ett praktiskt teknik-
ämne: 
 

Vi pratade mycket om hur vi inte får lära oss tekniker på X, utan att det är 
någonting som det är tänkt att vi ska klara oss själva med, […] jag tycker ändå 
det viktigaste med bildämnet är det praktiska, för det gör grunden till det teo-
retiska. (S6) 

                                                
45 Namnet utbytt av författaren 
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S6 känner sig frustrerad över att kursen inte vilar på ett praktiskt och tekniskt 
bildarbete. S2 efterlyser en förklaring: ”Jag har velat ha en utförligare och 
vettigare förklaring till varför vi i hela friden inte skall få möjlighet att ut-
vecklas på det planet också”.  
 
I det bekräftande paradigmet innebär undervisning ett underlättande och ett 
undanröjande av svårigheter i undervisningen. Läraren ses här som en mäs-
tare som överför kunskap. Kunskap ses som entydig, fast och oföränderlig 
(Gustafsson 2008, 19-21). S2´s efterlysning av utbildning i det tekniska om-
rådet tillsammans med S6´s uttalande om att tekniker ”är någonting som det 
är tänkt att vi ska klara oss själva med” kan ses som att kursen iscensätts 
inom det gränsöverskridande paradigmet. S6 menar att hen ändå kommer att 
bli en ”materialistisk lärare och jobba mycket med tekniker när jag utbildar 
mina elever”. S6 har som ambition att själv utveckla sitt tekniska kunnande. 
 
Motståndet i relation till förförståelsen är en omskakande känsla som försät-
ter studenten i en reflexiv situation. I mötet med en föreläsning om samtids-
konst reflekterar S7 inte bara över samtidskonsten utan också självreflexivt 
över sitt val av utbildning: 
 

Dock började veckan med många funderingar från min sida om jag har ham-
nat rätt. Föreläsningen gjorde det inte bättre. Jag funderade mycket på vad 
konsten tillför samhället, att skjuta sig i armen eller andas in en massa vatten 
och kalla det för konst? Visst kan det va ett ifrågasättande och viktigt för sam-
hället, men det finns också så mycket skit. (S7) 
 

Samtidskonstens konceptuella och postmoderna förhållningsätt och konst-
former utmanar studentens förgivettagande om vad konst är och kan vara. 
Studenten verkar mena att allt är konst utom den samtida konsten, som ju 
föreläsningen handlade om. Paradigmskiften modernism och postmodernism 
inom konst visar sig som ett motstånd i tänkande om vad konst kan vara. 
Gustafsson (2008) menar att konfrontationer bär på möjligheten att utmana 
gränser för världsbilder. Det mångtydiga och komplexa provocerar vissheten 
och kan ses som motspråk vilket konfronterar och sätter individens erfarenhet 
i rörelse. Med motspråk menar Gustafsson inte bara verbala språk utan allt 
som kan tolkas symboliskt. Konst kan ses som ett gränsöverskridande språk 
som problematiserar och ställer oss framför det som den gestaltar. Den sam-
tida konsten, menar Gustafsson, står ofta för ett gränsöverskridande tanke-
mönster (Gustafsson 2008, 46-49). S7 konfronteras med ett annat konstnärligt 
språkliggörande av världen än hens förförståelse av vad konst kan vara: ”Vi 
springer omkring på gallerier och tittar på lite klet på en yta och kallar det för 
konst?”. S7 ser situationen som att den så kallade riktiga konsten skyms: 
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”Samtidigt som vi är så stressade för att hinna dit så att vi kanske missar den 
”riktiga” konsten som finns runt oss varje dag”. Som jag tolkar det så menar 
S7 att det finns en vardaglig konst som kursen bortser ifrån, medan galleri-
konsten mer är ett slags utnämnande av konst: ”Varför bara uppskatta den på 
ett galleri på vita väggar där någon har sagt att det är konst. Marcel 
Duchamps pissoar blev konst för att han satte den på ett galleri och då också 
en etikett om att det skulle klassas som konst”. (S7) 
 
 
6.1.3 Motstånd i gestaltningsuppdragen (Assignment) 
Dagsuppdragen, som kursen kallar för ”assignment”, är kortfattat formule-
rade och ofta abstrakta och tolkningsbara till sin karaktär. Assignment num-
mer sju formulerades på följande vis: ”Under min jacka, under min jacka, 
under min jacka, vad finns?" Det öppna uppdraget upplevs som ett stort mot-
stånd. På bloggen redogör S2 utförligt för sin arbetsprocess där den ena asso-
ciationen tar vid efter den andra: 

 
Jag tyckte det här assignmentet var rätt kul, men det var ett helsike för mig att 
komma fram till vad jag skulle ha som kröp ut under jackan. Från början var 
jag inne på nåt troll/och-liknande […] Men jag blev missnöjd med alla troll 
jag försökte rita. […] Då tänkte jag måla nåt djur eller flera som skulle sticka 
ut sina huvuden ur jackan […] Jag var rätt säker innan på att jag skulle vara 
antingen en katt, surikat eller nån sorts knubbig falk. (S2) 

 
Efter en lång redogörelse kommer S2 fram till sin tredje tolkning av uppdra-
get. Inget djur skulle titta fram under jackan. Studenten ville teckna sig själv 
som barn som tittade fram under en jacka: 
 

När jag tänkte på uppgiften för tredje gången tänkte jag att jag kunde koppla 
den till min egen personlighet. Jag är medveten om att jag kan vara rätt naiv, 
barnslig och se allt i svart och vitt - Därav bildens färgbrist och legot. […] 
Faktumet att det bara är mitt hår och mina ögon som är färgade var för att jag 
kom att tänka på färganvändningen i Sin City-filmen/serierna och ville ha en 
liknande effekt. (S2) 

 



  ] 

 
 

 

  68 
 

 
 

        Bild 3. S2´s "Under min jacka". 
 
S2´s inlägg på bloggen kan läsas som en redogörelse av en kreativ tolkande 
och omtolkande gestaltningsprocess som startade i det motstånd som as-
signmentets formulering satte igång.  Texten är formulerad på ett poetiskt 
”öppet” vis som påminner om diktens. Här finns ”mellanrum” som studenten 
själv måste fylla med mening. Gustafsson (2008) menar att det poetiskt for-
mulerade skapar mångtydighet och därför kan upplevas som en konfrontat-
ion, ett motspråk som sätter erfarenheten i rörelse.  
 
Kreativitet är, i perspektivet symbolisk interaktionism, beroende av en mot-
ståndssituation (Lundin 2004, 110). Denna motståndsituation blir synlig i 
S2´s redogörelse av sin arbetsprocess och sin upplevelse av motstånd. Situat-
ionen utmanar studenten i att fördjupa sitt tänkande om innehållet i sitt bild-
arbete.  Motståndet försätter studenten i ett laborativt och undersökande för-
hållningssätt till bildarbete.  I S2´s redogörelse syns många av de medvetna 
val som S2 behöver göra både i relation till det framtolkade innehållet som 
S2 till slut kommer fram till att gestalta, men också i relation till själva bild-
framställningen ”Jag blev missnöjd med alla troll jag försökte rita”. S2 prövar 
innehållet i relation till tecknandet. Teckningen som S2 gör är välavvägd där 
både komposition, ljus linjer och färg skapar dramatik. Bilden får också ytter-
ligare en dimension då den tillsammans med S2 ”röst” om sitt eget jag ger en 
insyn i S2 (själv)reflexivitet.  
 
De tolkande och gestaltande aktiviteter som studenterna arbetar med blir syn-
liga på kursbloggen.46 Bloggen blir en ny kontext för bildarbetena som till-

                                                
46 Bloggen är en plats där studenterna tolkar de abstrakta formuleringarna i assigment, från 
text till bild, film eller annat medium. 
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sammans men reflekterade texter distanserar studenterna från både sina och 
kurskamraternas arbetsprocesser.  
 
Motstånd kräver en förflyttning, från ett sätt att agera till ett annat. När vårt 
vanemässiga sociala beteende förhindras så tvingas vi till ny social interakt-
ion för att kunna fortsätta handla obehindrat. Mead har, menar Lundin (2004, 
21) har med hjälp av begreppet rolltagande,47 utvecklat en teori som ser upp-
levelsen av motstånd i sociala situationer som en möjlighet till både social 
reproduktion och förändring. I detta perspektiv ses kreativitet i förhållande 
till begränsning. I de ovan anförda exemplen har studenten själv styrt över sin 
arbetsprocess i gestaltningsuppdraget. Motståndet har funnits i tolkningspro-
cesserna av de formulerade uppdragen och i gestaltningsprocessen i relation 
till uppdraget. Att vara i en lärarledd workshop innebär ett annat motstånd, 
här finns en iscensättning som studenten förväntas träda in i, en iscensättning 
som kräver ett agerande, detta kan upplevas som ett motstånd. 
 
 
6.1.4 Sammanfattning: Motstånd - att möta det oväntade 
I empirimaterialet ser jag att motstånd kan ha olika karaktär. Något kan upp-
levas svårt men inspirerande men lika gärna svårt och oöverstigligt. Motstånd 
kan finnas i många olika former och i många olika situationer. Motstånd är 
också beroende av de förväntningar och den förförståelse som studenter har 
på det bildpedagogiska området. När studenterna möter det oväntade skapar 
de en distans till det egna jaget och handlandet och ger uttryck för en medve-
tenhet om att de håller på att gå in i något nytt vilket upplevs frustrerande och 
som ett pendlande mellan att gå in i det nya, eller stanna kvar (jfr Gustafsson 
2008). Situationen skapar självreflexivitet där studenten ser sig själv och sin 
gränsöverskridande förståelse av tidigare tänkande om bildämnet. Motståndet 
uttrycks dramatiskt hos någon och odramatiskt hos någon annan. Kursens 
medieneutrala förhållningssätt till tekniker och hantverk utmanar studenters 
förförståelse av bildämnet som praktiskt och tekniskt. Kursen kan ses som ett 
iscensättande inom det gränsöverskridande paradigmet (jfr Gustafsson 2008) 
vilket innebär en konfrontation mellan olika sätt att tänka. Studenterna ställs 
”panna mot panna” med ett annat språkliggörande av konst och bildpedago-
gik. Men motståndssituationen i kursen skapar också reflexivitiet hos studen-
terna vilket i sin tur innebär att de kan synliggöra sina ställningstaganden 
både över sig själva och utbildningen i sig. Studenter ger uttryck för kreativa 
gestaltningsprocesser som startar i iscensatt motstånd vilket försätter studen-
ten i ett laborativt och undersökande förhållningssätt till bildarbete. I mot-
ståndet finns också en översättande och tolkande aktivitet där texter översätts 

                                                
47 Människans förmåga att se sig själv utifrån någon annans perspektiv. 
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till bild, film eller annat medium, ibland också till en ny text. Situationen kan 
uttryckas som att studenterna träder in i en iscensättning som kräver ett själv-
ständigt agerande av dem. I materialet finns uttryck för hur motstånd ger stu-
denterna en upplevelse av både kreativ kraft och frustation då de träder över 
konventioner inom bildområdets traditionella didaktik. 
 
 
6.2 Aspekt: Utmaning – att anta uppdraget  
I studiens empiriska data finns uttryck för utmaningar i studenternas lärpro-
cess. I ett relationellt perspektiv ses lärande som en obestämd process vilket 
innebär en utmaning i att skapa ny mening. Detta avsnitt analyserar aspekten 
utmaning- att anta uppdraget i den lärprocess som jag valt att kalla transfor-
mativ. Framförallt blir utmaningar synliga i de uppdrag (assignment) som 
kursen iscensätter, då dessa formuleras på ett öppet och abstrakt vis. Man kan 
uttrycka det som att det finns ett glapp mellan texten i uppdraget och den 
gestaltning som studenten utmanas till att utföra. Utmaningar finns också i 
workshopens öppna och undersökande karaktär, liksom i diskussionerna i de 
sokratiska samtal som kursen iscensätter.  
 
På kursens blogg kan sådana tolkande meningsprocesser följas där studenter 
befinner sig i relationell rörelse mellan kurskamraters och lärares attityder, 
perspektiv och handlingar. Men de är i rörelse också i relation till texter, bil-
der, konstnärliga uttryck och handlingar. Jag ser situationen som en dialektisk 
process där även jag som forskare med erfarenheter av undervisning ingår i 
en relation till studenternas texter och gestaltningar. I analysen använder jag 
von Wrights (2000) rekonstruktion av Meads perspektiv på individers inter-
subjektivitet, handlande människor i relationer till varandra, där känslor 
kommer till uttryck. I perspektivet är begrepp som erfarenhet och tänkande, 
mening, processer och språk viktiga.  Gustafssons (2008) begrepp motspråk 
används i analysen av hur utmaningar innebär att man ”sätter sig själv på 
spel”. Avsnittet om aspekten ”utmaning – att anta uppdraget” är strukturerat i 
fyra underrubriker: (1) Mening och handling i utmanande uppdrag, (2) Inre 
samtalsprocess för att kunna anta utmaningar, (3) Utmaning som förutsätt-
ning för kreativitet och (4) Känslouttryck i sociala utmanande handlingar. 
 
 
6.2.1 Mening och handling i utmanande uppdrag  
I ett av kursens assignment får studenterna i uppdrag att synliggöra det som 
finns emellan människor: ”Mellan alla människor, osynligt utrymme med 
innehåll, ta tag och synliggör”. Student S3 väljer att gestalta sin tolkning av 
texten i en målning. I målningen visas själva relationen, mellan människor, i 
form av ett antal ”känslor” framställda som konkreta små figurer vilka, i 
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handling, binder ballonger i fingrarna.  På det sättet dras personernas händer 
närmare varandra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Bild 4. S3´s ”Emellan alla människor”. 
 
 
Den utmaning som S3 står inför i uppdraget är både en tolkning av as-
signmenttexten i sig och hur denna tolkning kan gestaltas i en bild: 
  

Många gånger är det svårt att sätta finger på vad det är som gör att man dras 
till vissa människor och andra inte. Det kan ju inte bara vara intressen eller 
humor som drar folk till varandra. Jag har många vänner som jag inte alls är 
lik, men som jag älskar att umgås med. Varför är det så? Bilden gestaltar ialla-
fall de här små känslorna som bokstavligt drar människor till varandra. (S3) 

 
I S3s reflekterande text finns en undrande hållning med uttryck som ”Varför 
är det så?” När vi reflekterar väljer vi erfarenheten som utgångspunkt och att 
erfarenheten kan ses som en transaktion mellan människa och omgivning 
(von Wright, 2000, 45). S3 rör sig i sin tolkningsprocess mellan texten för 
uppdraget och egna erfarenheter om det som ”finns emellan människor”.  von 
Wright (2000) kallar reflexionen för en abstrakt utflykt. S3 gör en sådan ab-
strakt utflykt där också S3´s målning, och målandet av målningen, finns med 
i ”tankeutflykten” (se bild.5). Mead, menar von Wright (2000), ser erfaren-
hetsprocessen som det raster genom vilket vi skapar mening. I bildarbetets 
arbetsprocess finns också en utmaning i alla de val som måste göras vad det 
gäller färg, form och komposition. Det är en undersökande process som S3 
befinner sig i när hen målar bilden. Denna undersökande situation uttrycker 
studenten: 
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Äntligen klar med detta assignment. Jag valde att jobba med akryl för att jag 
inte har gjort det innan, och gud vad lång tid det har tagit. Det skulle säkert 
kunna gått snabbare men jag ser det som ett så stort projekt haha. Min tanke 
var nog först att få det att se någorlunda verkligt ut, men det fick en annan stil. 
Det funkar det med. (S3) 

 
Att arbetsprocessen varit en utmaning för S3 kan förstås genom uttalanden 
som: ”Äntligen klar med detta assignment” och ”gud vad lång tid det tagit”. I 
den pragmatiska traditionen och det relationella perspektivet är kopplingen 
mellan den experimentella erfarenheten och tänkandet viktigt (Wright (2000). 
S3 beskriver sin prövande och experimentella arbetsprocess och ger uttryck 
för att erfarenheter av detta slag tar tid att bygga upp: ”Den blev inte riktigt 
som jag hade tänkt mig men det är ju svårt att få det exakt som man vill första 
gången man gör de”. (S3) 
 
S3 bygger upp sina erfarenheter i relation till ett bildarbete där medvetna val 
görs och får konsekvenser för bildens innehåll. Von Wright (2000) menar att 
fenomenet att göra erfarenheter alltid innebär att vara i en relationell process. 
Intersubjektiviteten kan ses som en interaktion mellan handlande människor 
där subjektiviteten kommer till uttryck i tal och handling eller i talhandling. 
Språket är en handling för att utforska världen och vårt eget tänkande. S3´s 
text och bild kan ses som just talhandlingar där S3 språkligt, både i text och 
bild, undersöker ”mellanrummet mellan människor”. Ett undersökande som 
blir till i ett formulerande av text och bild och därmed en förståelse.  I detta 
vävande av handlingar kan en ickelinjär lärprocess ses som ett tumlande av 
många perspektiv. 
 
 
6.2.2 Inre samtalsprocess för att kunna anta utmaningar 
För att kunna interagera med signifikanta symboler behövs ett inre samtal 
mellan jag och mig. Att tolka och ta den andres attityd och perspektiv handlar 
då inte om att ta över någon annans sätt att tänka utan att gå in i en samtals-
process med sig själv i relation till någon annans perspektiv (von Wright 
2000, 91). När studenten, i ett assignment, får den abstrakta texten: ”Sätt ryg-
gen i ljuset. Gör orden tydliga. Vänd utåt. Böj över och sträck. Nu -sjung 
sången. Bind ihop det viktiga. Fäst det på dig. Upprepa 1, 2, 3, 4 gånger” blir 
utmaningen att tolka vad texten kan betyda och hur det tolkade innehållet kan 
gestaltas. Studentens inre samtal kretsar både kring det abstrakta i texten och 
den konkreta gestaltningen: 
 

Min tanke blev, det är en dikt. Jag ville göra den väldigt bokstavligt vilket tog 
mig utanför min egna trygghetszon. Jag virrade runt i mitt rum. Jag var ju 
tvungen att hitta ord. (S7) 
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Det inre samtalet handlar om att föra samman den signifikanta symbolen, 
som texten är, till en ny signifikant symbol, nu uttolkad av studenten. Ambit-
ionen för studenten är att göra en gestaltning där den egna trygghetszonen 
utmanas men också att egna erfarenheter blir en del av innehållet: 
 

Orden måste även vara tydliga och det är dem för mig. Min rygg är väldigt 
personlig för mig eftersom att jag har en ryggskada. Vilket gör det väldigt svårt 
att göra vissa saker. Never mind. Saken är att det blev viktigt att inte ha några 
hinder, att kunna dansa bort smärtan. Jag satte därför på låten Dance,dance 
dance av Lykke li. (S7) 

 
Uppdraget försätter studenterna i valsituationer, där relationer mellan materi-
al, form, genre etc. måste sökas. S7 driver sin tolknings- och gestaltningspro-
cess i ett pendlande mellan den konkreta känslan av ryggont och den upplyf-
tande känslan av dansa bort smärtan till musik. Detta hjälper S7 att komma 
fram till en gestaltning i form av ett fotografi av S7s egen rygg på vilken hen 
skriver en text: 
 

Låten gav mig den rätta känsla för det jag tyckte dikten gav. Sedan fick jag 
skissa lite och tänka vidare. Jag bad min granne att skriva på min rygg och se-
dan tog jag korten själv på mitt rum. (S7) 

 
 
6.2.3 Utmaning som förutsättning för kreativitet  
Som introduktion till gestaltningsveckan i kursen fick studenterna se en film 
om en man som trots sin blindhet var ute på sjön och fiskade. Detta kunde 
han göra med hjälp av de uppfinningar av olika kreativa hjälpmedel som han 
tillverkat. I mötet med filmen står S8 inför en utmaning om att själv vara kre-
ativ: 
 

Om mna48 verkligen vill någonting, då kan man göra det. Det gäller bara ATT 
göra det. Det finns så mycket saker jag vill göra i mitt liv med mitt skapande. 
Varför gör jag det inte bara? Tålamod är det som gäller. Det fick vi även 
smaka på när vi skulle göra kepsar av papper. (S8) 

 
För S8 innebar mötet med någon annans kreativitet att bli påmind om sin 
egen kreativa förmåga eller oförmåga. S8 slår fast att kreativitet handlar om 
vilja men frågar samtidigt ”Varför gör jag det inte bara?” S8 är frågande inför 
varför det är svårt att vara kreativ och kommer fram till att kreativitet kräver 
tålamod och refererar till egen erfarenhet från gestaltningsveckans introdukt-
ionsworkshop som innehöll ett moment av att göra kepsar av papper.  
 

                                                
48 man 
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I workshoparna möter också studenterna utmaningar. I iscensättning av en 
workshop som skall sporra studenterna att kreativt använda sig av andras 
material i arbetet med ett collage består utmaningen i att låna fem konstböck-
er på biblioteket och välja ut bilder att kopiera så att dessa räcker till alla. I 
mötet med de andra studenternas användning av de egna utvalda bilderna ser 
S6 nya möjligheter och upplever att den kreativa gnistan tänds:  
 

Jag fick se att de extrakopiorna jag hade gjort användes på ett helt annat sätt 
än vad jag själv hade gjort med mina bilder och det var riktigt roligt att se al-
ternativa lösningar som de andra gjorde. Detta stimulerade mitt egna kreativa 
tänkande. (S6) 

 
Gustafsson (2008) ser ett dialektiskt spel mellan ett bekräftande tänkande och 
ett gränsöverskridande tänkande i förhållhållande till lärande. I det gränsö-
verskridande paradigmet överskrids föreställningar och konventioner. När S6 
möter de andra studenternas utvalda bilder påverkar dessa S6´s tänkande och 
därmed sina egna val i arbetet med collaget. S6 träder över den egna gränsen 
för egna uppfattningar av vad som är möjligt i collagearbetet i mötet av and-
ras valda bilder: 
 

Jag upptäckte efter ett tags klippande och klistrande att nya idéer dök upp i 
huvudet när jag inkluderade de andras kopior i mitt kollage. (S6) 

 
Alla uppdrag upplevs inte som utmaningar och igångsättare av kreativitet. S6 
känner sig ostimulerad och kritisk till undervisningen i kursen och har liksom 
gått och väntat på att få en utmaning: 
 

Assignmentet var det första som jag verkligen kände att det här är en utma-
ning, och en väldigt bra sådan. Jag har upplevt att undervisningen har varit lite 
dubbelmoralisk med att vi undervisas med "den enda rätta metoden", men vi 
ska undervisa i att alla metoder är rätt. Men så kom den här veckans as-
signment och bröt det mönstret. (S6) 

 
I S6´s reflektion uttalas inte vad som är en bra utmaning i ett assignment. 
Men vi får reda på att upplevelsen av utmaning är viktig för S6. Reflexivitet 
uppstår när individen stöter på ett problem som innebär att sociala vanor ut-
manas. Kunskapsbildning skapas på det sättet i situationer där det uppstår ett 
slags mellanrum mellan vanan och något nytt (von Wright 2000, 108-109). 
Utmaningen för S6 verkar stå i relation till att det skall finns flera sätt att ar-
beta på. Utmaningen i assignmentet bryter ett vanemönster som väcker S6´s 
kreativitet: 
 

Jag tänkte verkligen. Jag letade känslor och hittade dem på precis rätt ställe 
utan att jag visste om det. Jag förstod vart jag ska leta för att hitta mina känslor 
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och se dem för vad de är och sedan använda dem. Jag växte faktiskt på riktigt 
den här gången.(S6) 

 
S5 uttrycker ett komplext förhållande mellan tänkande, känslor, förståelse, 
distans och handling. ”Jag tänkte verkligen”, ”Jag letade känslor”, ”Jag för-
stod vart jag skulle leta för att hitta mina känslor”, ”och se dem”, ”använda 
dem. I S5 reflektion uttrycks en känsla av att kreativiteten ”på riktigt”. ”Jag 
växte faktiskt på riktigt den här gången”. (S6)  

 
 

6.2.4 Känslouttryck i utmanande sociala handlingar 
I ett relationellt perspektiv ses känslor som en del av de sociala handlingarna. 
(von Wright 2000, 98-10). S5 reflekterar på bloggen över den gångna veck-
ans undervisning och känner sig mycket upprörd över det låga tempot i kur-
sen:  
 

Det här veckan har det -enligt mig- varit pinsamt lite undervisning. Vi går den 
här utbildningen för att lära oss och när stoffet i den här kursen är långsamt 
och slött är det inte konstigt att man blir oinspirerad.(S5) 
 

Här finns en kritik över själva iscensättningen av undervisningen där S5 upp-
lever att kursen är ”långsam och slö” och att hen därför blir oinspirerad. Här 
verkar det vara så att långsamheten och avsaknaden av intersubjektiva hand-
lingar utmanar studenten.  
 
Positiva känslor som skapar inspiration kan verka som drivande bränsle för 
gestaltningsarbete. Men situationen är inte enkel. Inspiration verkar inte in-
nebära en rak linje i skapandeprocessen. S9 uttrycker en komplex relation till 
känslor i den utmaning som ett assignment i kursen iscensätter. Inspirerad 
och med många idéer har S9 ändå svårt att gå vidare då uppdraget inte upp-
levs känslomässigt bra. Här verkar det finnas en dubbeltydighet eller ett 
pendlande mellan olika känslolägen. 
 

Jag blev otroligt inspirerad av detta assignment. Jag tänkte att nu äntligen 
händer det något som vi får göra vad vi vill med! Jag fick så många idéer men 
till slut hade jag svårt att göra mina idéer till verklighet. Anledningen till var-
för jag kände så var enkelt som att jag inte fick lusten till att skapa något som 
jag inte kan associera känslomässigt till. (S9) 

 
Dagen efter har frustrationen släppt och S9 lyckas uttrycka sitt innehåll i en 
målning på ett tillfredsställande sätt. S9 uttrycker en erfarenhet av att kunna 
passera ett hinder i att anta utmaningen i assignment: 
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Jag vill kunna passera hinder och lära mig utav dessa och inte låta de hindra 
mig från att fortsätta leva mitt liv. Jag det var en sann uppenbarelse, och tavlan 
blev ju klar på mindre än en timme. (S9) 

 
Människor gör erfarenheter experimentellt i görandet av texter, föremål etc. 
Erfarenheten ses också som det raster genom vilket vi förstår världen. Erfa-
renheten kan också fungera som en transaktion mellan människa och omgiv-
ning. Von Wright (2000) kallar denna transaktion, genom reflektion, en ab-
strakt utflykt. S9 gör en sådan abstrakt utflykt då hen förflyttar sin erfarenhet 
av att passera hinder i målandet av en målning, till sitt eget liv: ”Jag vill 
kunna passera hinder och lära mig utav dessa och inte låta de hindra mig från 
att fortsätta leva mitt liv” (S9). Gustafssons (2008) begrepp motspråk kan 
också användas för att belysa när någon, i mötet med det som utmanar tidi-
gare förståelse, känner sig drabbad av det främmande, eller nya. S9 uttrycker 
denna process av att anta utmaningen som en uppenbarelse, vilket kan tolkas 
som en stark känslosituation. Själva målningen genomfördes sedan på mindre 
än en timma vilket visar på att utmaningen i uppdraget legat på en tänkande 
och känslomässig nivå mer än hantverksmässig. 
 
Att möta en historisk konstnärlig handling kan också utmana till intersubjek-
tiva känslomässiga uttryck.  Som när studenterna, i ett sokratiskt samtal, dis-
kuterar den amerikanske kompositören och ljudkonstnären John Cages verk 
4’33’ från 1950-talet. Verket består av 4,33 minuter då inga instrument spe-
las. Verket problematiserar vad ljud och musik kan vara. Frågan som studen-
terna diskuterade var om man skulle betala för att höra på detta verk. Denna 
fråga väcker starka känslor hos S7: 
 

Helt ärligt blir jag lika förbannad nu som jag var i fredags. Jag kan helt enkelt 
inte hålla inne min stora fientlighet till sådant här pretto-hittepå. (S7) 
 

I sin reflektion skriver S7: ”jag blir lika förbannad nu som jag var i fredags” 
vilket visar hur skrivandet om upplevelsen skapar känslorna på nytt. Genom 
språket har vi möjlighet att återvända till erfarenheten och därmed återvända 
till starka känslor (von Wright 2000, 112). 
 
Begreppet motspråk (Gustafsson 2008) visar på en konfronterande situation 
med andra bilder av ”verkligheten” som kan innebära att de förgivettaganden 
som individer bär på blir synliga. Att bli konfronterad, innebär att den egna 
erfarenheten sätts i rörelse och att man ”sätter sig själv på spel”. S7 uppfattar 
musikverket som absurt: ”Antingen gör man det för att man kan, vilket leder 
till att idioter med mycket pengar tycker att det är kultur att vara dum i huvu-
det” (S7). S7 känner sig konfronterad inte bara av Cage och av verket utan av 



  ] 

 
 

 

  77 
 

alla som ingår i en kultur där Cage uppskattas. S7´s uppfattning om musik-
verk blir konfronterad och destabiliserad.  
 
 
6.2.5 Sammanfattning: Utmaning – att anta uppdraget  
I studiens empiririska data finns uttryck för utmaningar i lärprocessen där ny 
mening kan skapas. Framförallt utmanas studenterna i kursens uppdrag (as-
signment) då dessa formuleras på ett öppet och abstrakt sätt. Glappet mellan 
text och gestaltningsprocess kan ses som en utmaning både i tänkande, krea-
tivitet och i gestaltningsprocesser. Studenterna befinner sig i en komplex väv 
av relationell rörelse mellan deltagarnas attityder och handlingar men också i 
relation till texter, bilder och olika konstnärliga uttryck. Mening och handling 
i utmanande uppdrag innebär både ett tolkande av text i sig, och hur denna 
tolkning kan undersökas i gestaltningsprocesser. Studenter bygger upp sina 
erfarenheter i relation till ett gestaltningsarbete där medvetna val görs. Det 
inre samtalet mellan jag och mig behövs för att kunna anta utmaningar och 
föra samman den signifikanta symbolen, som t.ex. texten i ett assignment, 
med det konkreta gestaltningsarbetet där en ny signifikant symbol skapas. 
När studenter i studien antar uppdragen utmanar de sin trygghetszon. Här kan 
utmaningar ses som en förutsättning för kreativitet då kreativiteten skapar en 
känsla på riktigt.  
 
Tolknings- och gestaltningsprocesserna utmanar också studenternas tålamod 
vilket innebär att alla studenter inte upplever uppdragen som utmaningar eller 
som stimulerande. Det finns uttryck för starka känslor i mötet med det som 
utmanar förgivettaganden på ett sätt som upplevs som drabbande. Känslor 
blir då en påtaglig del av de sociala handlingarna. Dessa känslor kan sedan 
väckas på nytt i reflexivt skrivande på bloggen. Situationen är inte enkel. 
Gestaltningsprocesserna innebär inte en rak linje i skapandeprocessen, utan 
ett pendlande mellan olika känslolägen. I gestaltningsarbetet gör studenter 
s.k. abstrakta utflykter, och förflyttar erfarenhet från konkret gestaltande nivå 
till reflexiv nivå. I detta vävande av handlingar kan en ickelinjär lärprocess 
ses som ett tumlande av många perspektiv. 
 
 
6.3 Aspekt: Distansering – att se erfarenheten 
I analysen av temat distansering – att se erfarenheten använder jag ett her-
meneutiskt perspektiv på förståelsen av oss själva i världen (Selander & Öd-
man 2004) och att den samtida sociala situationen innebär att människor be-
finner sig i ett tolkande flöde av kunskapsfragment vilka kan konfronteras 
med varandra (Kristensson Uggla 2004 och Gustafsson, 2008). I analysen 
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används också Selander & Kress (2010) multimodala perspektiv på kommu-
nikation och lärande. I detta perspektiv är begreppet väljande en del i kun-
skapsbildningen. Symbolisk interaktionism används för att synliggöra den 
dialektiska situationen, mellan individer och det symboliska, i den transfor-
mativa lärprocessen. Temat distansering – att se erfarenheten, bryts ner i tre 
dimensioner: (1) Bloggen som multimodalt medium för distansering av erfa-
renheter, (2) Att se sin förståelse på distans och (3) Att distanserat granska 
de egna valen i gestaltnings- och lärprocessen.  
 
 
6.3.1 Bloggen som multimodalt medium för distans till erfarenheter 
Bloggen är central i den studerade kursen. Här skriver studenterna på olika 
sätt och gör inlägg som kan vara i form av text och/eller bild men även film. 
Studenterna kan också lägga upp länkar till referensmaterial i sina arbetspro-
cesser och resultat. De kan också kommentera varandras inlägg. Situationen 
blir interaktiv och multimodal.  Ett av uppdragen löd: ”köp fyra gula saker 
och placera dem på ett riktigt farligt ställe”. S4 lägger fram sin tolkningspro-
cess i relation till länkar på internet49: 
 

Färgen var det första som slog mig eftersom jag dagen innan hade sett detta 
youtube-klipp: http://www.youtube.com/watch?v=R3unPcJDbCc50 
Här visas hur det vi upplever på en datorskärm som gult […] Alltså är ögat 
ganska lättlurat och man behöver inte gå längre än till nästa klipp för att förstå 
[…] http://www.youtube.com/watch?v=BTOODPf-iuc.(S4) 

 
Selander och Kress (2010) menar att i vår samtid används många fler medier 
än traditionell text. Dessa nya medier ses som nya former av text, vilka är 
multimodala till sin karaktär. Dessa ”texter” kommer att generera nya typer 
av läsarter. S4 skriver en text i ett multimodalt medium, som bloggen, där 
hen väljer att uttrycka sin kunskap genom att skriva och klippa in bilder och 
länkar51 i sin text. S4 fortsätter att berätta om sin gestaltningsprocess genom 
att ta med sig erfarenheter från youtubefilmen om hur hjärnan ”ser” färg: 
 
 

Men tillbaka till uppgiften. Jag tänkte såhär. Eftersom ögonen och hjärnan 
mixtrar lite med verkligheten […] Borde detta inte innefatta faror då med? 

                                                
49  I arbetet med avhandlingstexten har jag insett begränsningen av att kunna återge materi-
alet/empirin, som fångats in från bloggen, på ett sådant sätt så att det multimodala medium 
som en blogg är kan göras rättvisa. 
50 S4 har lagt in internetadresser till youtube i sitt blogginlägg. 
51 Om länkarna klickas på expanderar texten med ljud, rörliga bilder och musik. En mångfald 
av tecken, multimodalitet, blir synlig vilka alla ingår i mänsklig kommunikation i dag (Se-
lander & Kress 2010). 
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[…] Detta blev tanken bakom min första bild där en tax som inte har vare sig 
erfarenhet eller möjlighet att förstå många av våra hushållsfaror ser dem som 
vilket föremål som helst.  

 

 
 
 
 
 
 
 
          Bild 5. Från S4´s blogginlägg ”Placera dem på ett riktigt ställe”. 
 
 

Nästa tanke. Vad ser jag som åskådare som den stora faran och vad ser delta-
garen som farligt. (S4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6. S4´s blogginlägg ”Placera dem på ett farligt ställe”. 
 

Åskådare skulle möjligen kunna tycka att verktygslådan ser ytterst farlig ut 
medan deltagaren som vet att han placera den stadigt och stabilt kanske kän-
ner en större fara för det upp kommande sax-arbetet? (S4) 

 
 
Situationen som S4 skapar på bloggen kan ses som laborativ där S3 prövar 
begreppet farligt i en process och i relation till olika bilder, texter och inter-
netlänkar. Selander & Kress (2010) menar att kunskap inte enbart handlar om 
att uttrycka kunskap utan också om att laborera inom ett kunskapsfält. Kun-
skap i detta perspektiv handlar om den relation som en individ skapar till sin 
omvärld för att öka sin förmåga engagera sig i denna. S4 sätter samman relat-
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ioner mellan egen kunskap, eget reflektivt skrivande och fotograferande med 
befintliga filmer på youtube. Situationen kan belysas utifrån ett förhållnings-
sätt till det samtida postmoderna konstbegreppet där valet lyfts fram men 
också i relation till det multimodala perspektivet på lärande. Enligt Selander 
& Kress (2010) innebär situationen att den kunskapande praktiken har för-
ändrats. Dels i form av multimodala medium för representation av kunskap 
men också i själva skrivandeakten i kunskapsprocesser som numera inklude-
rar redigerings- och urvalsarbete. Situationen prövar relationen till hantverk 
inom bildämnet, menar jag. 
 
Inom hermeneutiken uppstår tolkningar i mötet mellan kulturprodukter och 
en tolkares förståelsehorisont.  Förutsättningen för förståelse är en så kallad 
horisontsammansmältning mellan tolkaren och det som tolkas. Tolkning och 
förståelse är något som pågår i ett dialektiskt samspel samtidigt (Ödman 
1979/2006, 27-29). S4 arbetar i en tolkande process där hen i fotograferandet 
av ”faran” (en gul trimmer bredvid en hund) växlar mellan hundens perspek-
tiv och bildbetraktarens. S4 inser sedan att det är en tolkning av en bild och 
att hunden i situationen kanske inte upplever trimmern som farlig. Tanken för 
S3 vidare i sin tolknings- och gestaltningsprocess:  
 

Detta är iaf så som bilden får det att se ut. Vilket förde mig till nästa tanke. 
Vad ser jag som åskådare som den stora faran och vad ser deltagaren som far-
ligt.(S4) 

 
I detta dialektiska samspel mellan tolkning, förståelse, väljande och gestal-
tande är bloggen central både som plattform för uttryck och som medium för 
distansering. Studenter i min studie kan se sina erfarenheter samtidigt som de 
skriver om dem. På så vis distanserar de sig från sina erfarenheter.  
 
 
6.3.2 Att se sin förståelse på distans  
Att förstå kan ses som att man ställs framför något. Detta kan innebära att 
något framstår tydligare. Genom att, på bloggen, skriva reflektioner över er-
farenheter från undervisningen i kursen kommer studenter vid läsandet av 
bloggen att ställas framför både egna och andras reflektioner. Att förstå i be-
tydelsen tolka innebär att föra samman olika så kallade förståelsehorisonter 
(Ödman 1979/2006, 11). På bloggen finns uttryck för olika upplevelser och 
erfarenheter av samma undervisning. Olikheter i uttryck kan bero på studen-
ternas olika förståelsehorisonter. I mötet med konst kan den egna självförstå-
elsen komma i gungning (ibid). Detta blir synligt i studenters reflektiva texter 
om mötet med den samtida konsten i en föreläsning:  
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Vi gick på på X föreläsning om samtidskonst. Han snackade mest om den hi-
storiska aspekten av samtidskonst och visade upp/tipsade om många samtids-
konstnärer som hade gjort vad som i mitt tycke skulle klassas som radikala och 
urballade performance- och fotokonstverk.(S2) 

 
S2 klassar de samtidskonstnärer som togs upp på föreläsningen som ”urbal-
lade”, ett uttryck som skulle kunna förstås som att någon släppt taget om det 
rationella och logiska och eventuellt också det normala.  S7 sätter föreläs-
ningen om samtidskonst i relation till konstnären Makode Lindes verk, Pain-
ful Cake52 vilket var ett verk som gruppen diskuterade i ett sokratiskt samtal 
samma vecka:  
 

Veckan började med samtidskonst […] jag har haft en kurs i nutida konst och 
det var typ samma upplägg och jag tyckte det X sa om att om något hemsk har 
hänt i rummet(världen) kan vi inte bara gå in och måla vackra blommor för att 
det är fint. Vilket vi tog upp i vårt sokratiska samtal som handlade om black-
face tårtan. (S7) 

 
S7´s möte med den samtida konsten i föreläsningen är inte så dramatisk. S7´s 
förståelsehorisont sammanfaller med föreläsningens innehåll. Så är inte alltid 
fallet. S10 blir drabbad av föreläsningen och den egna självförståelsen sätts i 
gungning och innebär att S10 ifrågasätter sitt val av utbildning: 
 

Dock började veckan med många funderingar från min sida om jag har ham-
nat rätt. Föreläsningen gjorde det inte bättre (S10) 
 

Det är först vid reflektion och problematiserande som ny mening kan bli syn-
lig, och därmed ny handling. Medvetenheten sker i ljuset av självreflektion 
och analys där självet kan bli objekt för egen reflektion (von Wright 2000, 
109). I mötet med den samtida konsten har S10´s reflektion sats i rörelse, där 
den samtida konsten verkar på ett symboliskt vis. Men reflektionen leder inte 
fram till en förståelse för den samtida konsten utan till en kritisk analys om 
S10´s har valt rätt utbildning. Mötet med den samtida konsten innebär, i detta 
fall och vid denna tidpunkt, att en horisontsammansmältning mellan tolkaren 
och samtidskonsten i föreläsningen inte skett. Situationen kan ses som ett 
glapp eller ett ”mellanrum”, där mening inte skapas. 
 
S1 å sin sida uppger att hen inte har någon särskild förförståelse av den sam-
tida konsten men ger ändå uttryck för att föreläsningen om den samtida kons-
ten var ”upplysande” och att det var ”skönt att få benat lite i begreppen”. S1 
ger också uttryck för att efter föreläsningen känna sig mera kultiverad: 

                                                
52 S7 kallar Makode Lindes verk Painfull Cake (2012) för blackface 
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Har aldrig varit jätteinsatt i performancekonstens värld. Är det fortfarande 
inte. Men nu i alla fall lite mer. Skönt att få benat lite i begreppen "mor-
dernism"53 och "postmodernism" Upplysande och inspirerande lektion. Känner 
mig plötsligt unset mer kultiverad.(S1) 

 
Bloggens funktion i lärprocessen får ytterligare en dimension då S9 inte kan 
närvara på föreläsningen om samtidskonsten och därför ”kollar igenom” 
kurskamraternas inlägg på kursbloggen: 
 

Jag har kollat igenom mina klasskamraters bloggar och fått en syn av vad som 
togs upp. Vad jag sett på de andras bloggar, verkade detta intro vara väldigt in-
tressant, därför var det väldigt synd att missa. (S9) 

 
S9 får genom läsandet av inläggen om föreläsningen ta del av kurskamrater-
nas reflektioner och på så vis blir också S9 en del i diskussionen. Man skulle 
kunna säga att bloggen som medium håller kvar studenternas erfarenheter. 
Genom kommunikation och samtal med verkliga eller föreställda personer 
skapar människor mening i social gemensamhet. Detta sker genom männi-
skors förmåga att ta andras perspektiv. På så vis skapar individer en själv-
medvetenhet.  I processen blir såväl sociala som fysiska objekt symboler att 
reflektera över. Det är framförallt genom denna förvandling till det symbo-
liska som människor, enligt Mead, kan bli reflexivt medvetna.  Genom re-
flexivitet kan människor återgå till erfarenheter. Språket möjliggör förmågan 
att hålla kvar erfarenheten och kommunicera kring den och på så vis åter-
vända till den situation där erfarenheten uppstod. Återvändande genom språ-
ket innebär att gå tillbaka i känslan och skapa ny mening (von Wright 
2000,113). S9 vänder sig till kurskamraternas erfarenheter och sätter sig själv 
i relation till dessa. S9 upplever kurskamraternas perspektiv på ett sådant vis 
att hen önskar att ha varit med på föreläsningen. Att skriva, göra inlägg, ladda 
upp olika bildmaterial och läsa andras inlägg är ett distanserat sätt att skapa 
mening i lärprocessen. 
 
S11 lyfter sin förståelse för den samtida konsten till ett abstrakt plan. Genom 
lärarens engagemang och användning av en liknelse om konstbegreppets pa-
radigmskifte kan studenten se både den samtida konstens historia i nytt ljus 
och sin egen lärprocess i relation till konsten:  
 

Liknelsen (mitt minne av den) mellan att någon till exempel skulle skjuta ihjäl 
alla i rummet vi satt i och att man sedan skulle gå in i rummet och låtsas som 
inget hade hänt, och att fortsätta med samma konsttradition som vanligt efter 

                                                
53 Modernism 
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något så hemskt som utrotningen under andra världskriget, fick det att klicka 
till lite. Det är bra att sätta saker i relatation54 till sin egen verklighet för att få 
lite perspektiv på saker och ting. (S11) 

 
Mead menar, enligt von Wright (2000), att det kan finnas problem med ab-
straktioner, som skall tillägnas i skolan. Men att uppgifter i undervisningen 
som har en estetisk form, i en helhet, t.ex. berättelser eller bilder kan under-
lätta förståelsen. När läraren i föreläsningen om samtidskonsten ber studen-
terna att föreställa sig ett krig där kurskamraterna i salen skulle blivit skjutna, 
då skulle det vara omöjligt som konstnär att inte förändra konsten och konst-
praktiken. Denna metafor skakar om studenten. Man kan säga att metaforen 
om kriget förflyttar det postmoderna konstbegreppet, vilket är abstrakt, till en 
möjlig symbol för reflektera för studenten. I sitt blogginlägg går S11 vidare 
och reflekterar över några av de konstnärer som togs upp under föreläsning-
en, bland annat Marina Abramovic55. S11 beskriver en av konstnärens per-
formance där publiken blev konfronterad på olika sätt och känner sig drabbad 
av detta konstnärskap: 

 
Vad är det egentligen som får människor att göra onda handlingar? Vari låg 
Marinas intresse med det här experimentet? Varför utsätter hon sig för risken 
att dö? Är det bara adrenalinkicken hon vill åt? Är det verkligen samma sak 
som att åka off pist eller hoppa fallskärm? Varför blir det här konst när det på 
sätt och vis gränsar till att vara självmordsförsök? (S11) 

 
Konfrontationen är centralt i Gustafssons perspektiv på lärande. När vi möter 
något främmande uppstår en möjlighet att skapa distans till det egna jaget och 
dess språk, handlande och språkhandlande. Denna konfrontation ser Gustafs-
son som en ”kraft och potential” för ett gränsöverskridande lärande. I ett ide-
alt hermeneutiskt möte finns en öppenhet för både det nya som möts och de 
frågor som uppstår i mötet (Gustafsson 2008,9).  
 
S11 ställer en rad frågor både kring konst och konstnären i fråga men också 
till människan i allmänhet. Konfrontationen med Abramovic konstnärskap 
har drabbat studenten med en kraft som inte innebär att studenten vänder sig 
bort ifrån det nya utan går in56 i reflektionen. S11 blir medveten om någon 
annans språkhandlande i form av ett konstnärskap, vilket är grundförutsätt-
ningen för att självmedvetenheten skall kunna uppstå (von Wright 2000). Det 

                                                
54 Relation  
55  Publiken fick använda sig av 72 olika objekt, t.ex. en fjäder, en piska, honung, en ros, en 
skalpell, en pistol med en enda kula. I sex timmar fick publiken göra vad de ville med objek-
ten mot henne.  
56 jfr Gustafsson (2008) resultat ”stanna kvar” och ” gå in i”. 
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går att se föreläsningen med samtidskonstexemplen som relationella och kon-
frontativa språkhandlingar som väcker studenterna till undran: 
 

Den påverkar så hårt eftersom man blir tvingad till att känna något, man blir 
liksom kastad huvudstupa ner i nåt stormigt hav av ångest, förundran, glädje, 
samvetskval och förvirring. Och lite sånna goa grejjer. (S11) 

 
S11 ger uttryck för att tycka om den konfronterande situationen ”att liksom 
bli kastad huvudstupa ner i nåt”. Kraften av att blir drabbad uttrycks som en 
blandning av helt olika känslor som ångest och glädje. Detta kallar S11 för 
”goa grejer”. 
 
 
6.3.3 Att distanserat granska de egna valen i gestaltnings- och lärprocessen 
Att skriva och lägga in egna och andras bilder eller filmer på bloggen skapar 
en distanserad situation för studenten. Att tolka och förstå kan i ett hermeneu-
tiskt perspektiv ses som att man ställs före eller framför något. Detta att man 
ställs framför något kan innebära att något framstår tydligare (Ödman 
1979/2006 ,24). Studenten kan bli medveten om sitt sätt att gripa sig an upp-
dragen. När S2 skriver om uppdraget: ”Köp fyra gula saker och placera dem 
på ett riktigt farligt ställe” så blir det också en beskrivning av en undersö-
kande process där S2 visar på medvetenhet om att hen rapporterar eller berät-
tar något för någon: 
 

Tjänare, bloggen. Här kommer mina bilder/reflektioner från den första as-
signment:en! […] Jag valde att köpa och utgå från fyra kravmärkta (om det nu 
gör nån skillnad) bananer […] (Bananer utanför toalett). (S2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. S2´s blogginlägg ”Placera dem på ett riktigt farligt ställe”. 
 
 
S2 skriver ”tjena bloggen” och visar på ett slags dagboksförhållande till 
bloggen. Att förflytta något till och från bloggen ger en främmandegörande 
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och undersökande karaktär i bildarbetet, en slags metod att skapa distans till 
både sig själv, gestaltningsprocessen och tolkning och förståelseprocesser. 
Förutsättningen för att tillägna oss signifikanta symboler är det inre samtalet. 
Här kan andras perspektiv tas och medvetenhet om sig själv skapas (von 
Wright 2000, 91). Att skriva reflekterande över den egna gestaltningsproces-
sen och samtidigt vara i relation till denna arbetsprocess innebär att vara i en 
rörelse mellan väljandet och abstrakt tolkande och tänkande. Med rörelse 
menar jag att konkreta val och abstrakt tolkande och tänkande flyter ihop i en 
erfarenhetsbaserad handling. 
 

Här inser jag att jag kanske misstolkade uppgiften, men förhoppningsvis är 
min tolkning av något slags värde åtminstone.(S2) 
 

I skrivandet och i tolkandet av sin bild blir studenten osäker på om hen tolkat 
uppgiften på rätt sätt och inser att tolkningen skulle kunnat göras på annat 
vis. Studenten inser att bilden kan tolkas som att det är bananerna som är far-
liga: 
 

Här är det bananerna som är farliga för den omgivande miljön. Man vet ju 
aldrig om nån kommer ut från toaletten och halkar på dem. Lite pajigt upp-
lägg, kanske, men det kan ju funka om man skall tro på situationerna som ut-
spelar sig i diverse filmer (S2) 

 
I en tänkande rörelse refererar studenten till film, här finns humor i tonen. 
Studenten fortsätter sedan sin processartade rörelse i ett annat sätt att tolka 
uppgiften där S2 placerar bananerna vid en polisbil på gatan vilket innebär att 
en ny betydelse kan tolkas:  

 

 

 

 
 
 

 
 

Bild 8. S2´s blogginlägg ”placera dem på ett riktigt farligt ställe”. 
. 
 
I min andra (och kanske aningen mer seriösa) bild, har jag som synes valt att 
fota min påse bananskal framför en polisbil. Inte nog med att det är en polisbil 
- det är en befälsbil. När jag såg den parkerad utanför en krog tänkte jag gen-
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ast att "-Ja, här borde det ha hänt farliga saker av något slag, annars skulle väl 
inte självaste befälen bemöda sig med att dyka upp?". Om inte så vore fallet, 
kanske polisens uppdykande skulle orsaka farligheter. Här är det alltså omgiv-
ningen som är farlig och kontrasterar gentemot bananerna. (S2) 

 
S2 rör sig symboliskt mellan kravmärkta bananer, banan som god lunch, ba-
nan som farlig, polisbil, befäls polisbil, farlig omgivning. Ett ”spel” och ett 
”spelande” som kan kallas för en undersökande, och med humorns hjälp, en 
lekfull förståelseprocess.  
 
Att tolka och ta den andres perspektiv, innebär att i process närma sig andras 
attityder. Så länge våra handlingar sker utan avbrott är vi inte medvetna om 
objektets mening. Det är först när det uppstår en konflikt i handlingssituat-
ionen som handling och objekt börjar analyseras, menar von Wright (2000, 
95). Bloggen kan i detta perspektiv ses som ett avbrott eller distans i mötet 
med den fotograferande handlingen. Fotograferandet och bloggen innebär en 
situation där reflektion över handlingar blir möjlig. Bloggen ingår i bildarbe-
tet, inte enbart som ett forum eller en kommunikationsyta utan också som ett 
bildmedium som skapar distans i studenternas gestaltnings- och lärprocesser.  
 
 
6.3.4 Sammanfattning: Distansering – att se erfarenheten 
Distansering i relation till bloggen och gestaltningsprocesser innebär att stu-
denter i denna studie ser sitt bildarbete tillsammans med sin reflektion i ett 
annat medium. På så vis kan man säga att bloggen ingår i bildarbetet, inte 
enbart som ett forum eller en kommunikationsyta utan som ett medium som 
distanserar studenterna från sig själva och skapar reflektion. Bloggen synlig-
gör kursens undersökande arbetsprocesser och processinriktade förhållnings-
sättet. Multimodala medier, såsom en blogg, genererar nya typer av läsarter 
där hen väljer att uttrycka sin kunskap genom att skriva och klippa in bilder 
och länkar. Situationen på bloggen är laborativt undersökande där hen sätter 
samman relationer mellan egen kunskap, eget reflektivt skrivande och foto-
graferande med befintliga filmer från t.ex. Youtube. Situationen kan ses i 
förhållande till både samtidskonstens konstbegrepp, där väljandet är centralt, 
och det multimodala perspektivet på lärande. Situationen utmanar bildämnets 
relation till hantverk. 
 
Att se sin erfarenhet av lärandet på distans handlar om att ställas framför nå-
got och att något då framstår tydligare. På bloggen finns uttryck för olika 
upplevelser och erfarenheter av samma undervisning, beroende på studenter-
nas olika förståelsehorisonter. I mötet med samtidskonsten kan den egna 
självförståelsen komma i gungning. Förståelsehorisonter kan smälta samman 
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till en ny förståelse men inte alltid. Situationen kan innebära ett glapp i den 
symboliska interaktionen. Reflektionen leder då inte fram till en ny förståelse 
eller att mening skapas. Dessa relationella och konfrontativa språkhandlingar 
på bloggen ger tumlande känslouttryck.  
 
 
6.4 Aspekt: Sammanbinda – att göra gemensamt 
En av kursens huvudmetoder är det sokratiska samtalet57. I analysen av temat 
sammanbindanda – att göra gemensamt använder jag ett relationellt perspek-
tiv på lärande företrätt av von Wright (2000), Lundin (2004) och Gustafsson 
(2008). Analyskapitlet om Sammanbinda – att göra gemensamt är uppdelat i 
underrubrikerna (1) Göra gemensamt, (2) Dela med sig, (3) Sammanbindan-
det och (4) Att samtala om att samtala 
 
 
6.4.1 Göra gemensamt 
Sokratisk samtalsmetod är för de flesta studenter en ny upplevelse: 
 

Under första veckan på X så har vi pratat mycket om sokratiska samtal som 
har varit väldigt insiktsfullt och lärande och man har kommit varandra ännu 
mera närmare. (S5) 

 
S5 uttrycker att det sokratiska samtalet har fört studenterna nära varandra. 
Utgångspunkten i det relationella perspektivet är att sociala strukturer och 
relationer formas i ett ömsesidigt handlande mellan människor i praktisk in-
tersubjektivitet. Människans sociala handlingar är förankrade i konkreta soci-
ala situationer Denna situation kan kallas praktisk intersubjektivitet (Lundin, 
2004, 105-104):  
 

Ju fler frågor vi vred och vände på så förstod jag mer och mer vilken typ av frå-
gor man ska ställa i sokratiska samtal. Det var väl just det som jag inte riktigt 
hade förstått i början. Det är egentligen sån här typ av samtal som jag alltid 
försökt leva upp till, omedvetet då eftersom att jag aldrig har hört "sokratiska 
samtal" innan. (S5) 

 

                                                
57 Ett sokratiskt samtal är ett gemensamt undersökande samtal utifrån samtalsunderlag. Målet 
är att gruppen och individen i gruppen skall kunna fördjupa tankegångar och få fler perspek-
tiv. Den inledande frågan skall vara en värderingsfråga. Det finns gruppmål och enskilda 
mål. Man lyfter samtalet till en metanivå om hur man genomför ett bra samtal. Det finns 
också en avslutande större s.k. sokratisk fråga. Deltagarna har olika roller som samtalsledare, 
observatör och samtalsdeltagare (Phihgren 2010). (se 3.2.3) 
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Mead, menar Lundin (2004), utgår från att vi alltid bär på oreflexiva vanor 
som innebär att vi agerar i världen som något självklart. Den oreflexiva iden-
tifikationen pågår så länge vi obehindrat kan samexistera med omvärlden. 
Detta innebär att det finns en skillnad mellan oreflexiv funktionell identifikat-
ion och reflexiv social interaktion. Vårt agerande och sociala beteende är mer 
eller mindre oreflexivt.  
(S5) uttrycker att reflexiv förståelse för det sokratiska samtalet och förflyttar 
sin förståelse i kursens situation till tidigare erfarenheter från sin skolgång. 
Språkliga symboler gör att vi kan ta oss ur den konkreta situationen och se 
oss själva och andra mera abstrakt (Lundin, 2004). Sokratiskt samtal kan ses 
som en språklig symbol att interagera med. S5 inser att det finns olika typer 
av samtal och ser sig själv i ett nytt ljus vad det gäller erfarenheter av dis-
kussioner i skolan: 
 

Som när jag gick på gymnasiet och man på samhällslektionerna skulle debat-
tera och argumentera för sina saker och alltid ha rätt. Det var därför jag aldrig 
sa någonting på samhällslektionerna, för att jag var rädd att ha fel. Jag är en 
sån person som gärna lyssnar till vad andra har att säga och vrider gärna på 
mina uppfattningar och åsikter. På samhällslektionerna när det var två perso-
ner som debatterade så kunde jag i min tysthet hålla med båda parterna lika 
mycket. Det behöver inte finnas ett rätt och ett fel. (S5) 
 

S5 ser sig själv i skolans diskussioner. I denna situation var det för det mesta 
två som dominerade diskussionen. S5 talar om en samtalskultur där bara ett 
fåtal deltar aktivt.  Lundin (2004) diskuterar Meads aktör/strukturteori i relat-
ion till demokratiska ideal. Frågan som ställs handlar om hur ett samhälle58 
kan förena kreativitet och begränsning och om hur en kreativ demokrati, där 
individer har möjlighet att omförhandla sin förståelse för sig själv och värl-
den, kan se ut i vardagen där alla har talutrymme.  Frågan om talutrymme kan 
ställas i relation till S3´s uttalande. Meads begrepp rolltagande får här en cen-
tral betydelse. Rolltagande innebär att individen har förmåga att se sig själv 
och omvärlden med samspelspartnerns ögon. Situationen skapar självreflexi-
vitet och medvetenhet om sociala vanor hos individen. Med utgångspunkt i 
detta utvecklar Mead, enligt Lundin, en teori som ser upplevelsen av mot-
stånd i sociala situationer som en möjlighet till både social reproduktion och 
förändring (Lundin 2004). I det sokratiska samtalet får deltagarna olika roller 
vilka har tydliga ramar. Att delta i ett samtal där rollerna på förhand är be-
stämda kan utmana studenters självuppfattningar och försätta dem i en re-
flektion över sina sociala handlingar i diskussionssituationer: 

                                                
58 Eller skolan (författarens anmärkning). 
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Vi hade ett sokratiskt samtal runt frågan "Om det blev krig i Sverige, skulle du 
ta värvning?", som jag tyckte var väldigt intressant. Personligen fick jag hålla 
mig själv tillbaka lite, då jag ville prata hela tiden. (S3) 

 
S3 förflyttar sig från en oreflexiv funktionell identifikation till en reflexiv 
social interaktion. Situationen kräver ett rolltagande eftersom den funktion-
ella identifikationen till social interaktion hindras och S5 blir tvungen att för-
flytta sig bort från sina vanemässiga handlingar och i stället ta medveten kon-
troll över handlandet (Lundin 2004).  
 
 
6.4.2 Dela med sig 
Det sokratiska samtalet är en metod för att dela med sig av olika perspektiv i 
relation till ett s.k. underlag för diskussion. Redovisningarna av uppdragen 
och gestaltningarna på bloggen sker också som ”ett dela med sig”. Sist i kur-
sen fick studenterna ett längre gestaltningsuppdrag, den så kallade gestalt-
ningsveckan, där de arbetade självständigt. Uppdraget var att gestalta ”I min 
lärarväska”, en väska som skulle innehålla egna producerade föremål som en 
pensel, en anteckningsbok, en film och en mobil. Studenterna kände sig 
osäkra i sina individuella gestaltningsprocesser men när de fick reflektera 
över varandras arbeten vid redovisningen såg de gestaltningsuppdraget i ett 
nytt ljus: 
 

När vi i slutet av projektet visade upp våra tolkningar av de tvivel man hade i 
början om hur meningsfull uppgiften egentligen var då den var såpass konkret. 
De andra hade gjort skitfräcka och intressanta tolkningar, och alla var fascine-
rade av varandras saker. Vi fick höra andras tolkningar av våra egna tolkningar 
[…] (S2)   
 

S2 uppfattar uppgiften som svår på grund av dess konkreta formulering. I 
upplevelsen av motstånd i den sociala situationen som innebär att vi inte 
längre kan handla som förut uppstår självreflektion (Lundin 2004). Efter tio 
veckors studier där studenterna arbetat med reflektion utifrån ett abstrakt för-
hållningssätt, både i sokratiska samtal, workshop och i uppdragen har S1 bli-
vit socialiserad in i ett öppet och tolkningsbart förhållningssätt där själva 
uppdraget har formulerats med abstrakta dimensioner. Den konkreta formule-
ringen på uppgiften för gestaltningsveckan upplevs som ett motstånd i relat-
ion till tidigare uppdrag, ett slags omvänd utmaning.  
 
När de olika gestaltningarna redovisas uttrycker S2 en fascination både över 
kurskamraternas olika tolkningar av gestaltningsuppdraget och andras tolk-
ningar av den egna gestaltningen. S2 går in i ett spel av olika rolltagningar. 
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Ett dubbelt ”dela med sig” som sker dels i rummet vid redovisningen, dels 
efteråt då S5 skriver och lägger upp bilder från allas redovisningar på blog-
gen. Kurskamraterna representeras med en bild och en kommentar, nedan 
presenteras några exempel: 
 
 

Här var X innovativa brösthårsförsedda  
pensel. (S5)  
 
 

       
 

      Bild 19. Redovisning ”I min lärarväska”. 
 

 
 Här kommer X version av lärarväskan och  
jag blev mäkta impad av det gedigna  
arbetet. (S5) 
  
 
 
 
 

 
       Bild 10. Redovisning ”I min lärarväska” 
 
S5 ger tar ansvar för att binda samman kamraternas gestaltningar i kursen där 
varje kamrat får lika stort utrymme. Gustafsson (2008) menar att en omfor-
mulering av självförståelse och omvärldsförståelse är en intersubjektiv pro-
cess där språk artikuleras och konfronteras. Lärande kan ses i ljuset av detta 
dialektiska spel mellan ett bekräftande och ett gränsöverskridande paradigm. 
I S5s reflektioner och interagerande på bloggen framträder detta tätt sam-
manbindande dialektiska spel mellan att dela med sig till andra och i sin tur 
bekräfta andra. 
 
 
6.4.3 Sammanbindandet  
Att binda samman egna och andras tankar eller egen och annans förståelse är 
en del av lärprocessen. Workshopsformen i kursen iscensätter sammanbin-
dande situationer att träda in i: 

 
Vi hade också ett intro i gestaltning, där vi fick jobba med ordet JAG och as-
sociera i flera led till vad vi förknippade med ordet, samt vilka associations-
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ord/leksaker vi skulle kunna välja för att symbolisera oss själva. […] Det stora 
bordet i mitten med alla leksaker var mitt revir. (S2) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

         

Bild 11. Introduktion till gestaltningsarbete. (S2)   
 

Workshopens grund i samtidskonsten visar sig genom att målet inte är att 
studenterna gör enskilda bilder av sina ”jag” utan i en öppen process under-
söker vem jag kan vara i relation till andra, till ord, begrepp eller kulturella 
artefakter. Vem är jag i världen med andra? I ett relationellt perspektiv for-
mas människor i praktisk intersubjektivitet (Lundin, 2004, 77). Genom att 
kommunicera via ”signifikanta gester” eller ”signifikanta symboler” skapar 
individen sig själv och sin identitet i relation till situationen. Kommunikat-
ionssituationen ger henne möjlighet till självmedvetenheten. Medvetandet 
uppfattas, i det relationella perspektivet, som temporalt. Självet blir på detta 
vis aldrig färdigt utan utvecklas i ett vardande i det sociala (von Wright, 
2000, 196-197). I workshopen, som iscensatt social situation, ser S2 sig själv 
i ljuset av sina kurskamraters identitetskonstruktioner genom valda ord, be-
grepp och artefakter. 
 
Gustafsson menar att förståelseprocessen handlar om att individen ser sig 
själva i världen och på samma gång, världen i sitt själv. Motspråkssituationen 
sätter den egna erfarenheten i rörelse (Gustafsson, 2008, 46-49). Seminariet 
om boken Skolan och den radikala estetiken (Thavenius och Aulin Gråhamn 
2003) iscensätts som en workshop där studenterna får i uppdrag att översätta 
en vald textdel ur boken till en tredimensionell form/text59. Arbetet känne-
tecknas av ett sammanbindande mellan innehållet, i den valda textdelen från 
boken, med studenternas förståelse av sig själva och med fenomen i samti-
den: 

                                                
59 I ljuset av det vidgade textbegreppet läses inte enbart skriven text utan också bilder, mil-
jöer och artefakter. Uppdraget kan i ljuset av detta perspektiv betraktas som om innehållet i 
en text översätts eller tolkas till en annan text. 
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Jag och X parade ihop oss och blev inspirerade av en iscensättning av ett krigs-
drama som var beskriven i boken. I boken står det […] ”Instant History kräver 
en total uppbackning med reportage, bilder, pratshower, slogans och andra 
känslomättande manifestationer." 
 

 
 

 

 

 

 
            Bild 12. Workshop ”radikal estetik”. 
 

Vi skrev olika fraser från den översta texten på väggarna och taket och sedan 
använde vi ett fyndigt exempel med tanke på Findus skandal om att de har 
haft hästkött i sin produktion, då de inte har uttryckt det på sina förpackning-
ar. Det är alltså ett exempel på "instant history". (S9) 
 

 
S9 beskriver hur textens innehåll blir en symbol i form av en modell, ett hus, 
med begrepp från hur ”Instant History” kan iscensättas (byggas) och en bil 
(Findus varumärke) som ”rullar” mot huset. En häst försöker fly från huset 
(”instant historybygget”).  Meads begrepp, den så kallade generaliserande 
andre, innebär att människor har förmåga att ta någon annans förhållningssätt 
till sig själva och världen vilket ger en möjlighet att göra tankeförflyttningar i 
tid och rum. På så vis kan distans skapas till den egna erfarenheten. Det gene-
rella perspektivet kan tas genom språkliga symboler vilka kan förflytta indi-
viden bort från den konkreta situationen till en mer abstrakt position som 
innebär att personen ser sig själv i relation till andra (Lundin 2004, 109-113). 
Jag ser studenternas nya text, modellen, som ett resultat av att studenterna har 
intagit positionen av den generaliserande andre och ser fenomenet ”Instant 
History” mera symbolisk och abstrakt.  
 
Lek och spel har en viktig funktion där någon kan ta en annans roll gentemot 
sig själv. Rolltagandet och självmedvetenheten växer i socialisationsprocess-
en (Lundin 2004). I workshopen ser jag ett lekfullt sammanbindande förhåll-
ningssätt som en relationell rörelse mellan individers erfarenheter, språk, 
symboler, material, text och form: 
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Bild 13. Workshop ”radikal estetik”.  

 
Bild 14 visar den sammanbindande situationen i workshopen där personer 
arbetar med att översätta text i boken till modeller (en ny ”text”). Personerna 
är upptagna av intensivt arbetande, deras gestik är riktat mot materialet i ett 
finmotoriskt gestaltningsarbete. Det som fotografiet inte återger är det på-
gående samtalet mellan deltagarna. Situationen är gemensam och samman-
bindande. S5 skriver kommentar till workshopen på bloggen:  
 

På Tisdagen så hade vi seminarium och workshop på boken vi hade läst dagen 
innan vilket var väldigt givande och roligt tillsammans med de andra och man 
fick tolka varandras arbeten vilket var väldigt bra enligt mig. (S5) 
 

I reflektioner omkring det sokratiska samtalet uttrycks också den samman-
bindande process som studenterna befinner sig i. Den sokratiska samtalsfor-
men tillsammans med bloggen ger studenterna ytterligare en abstrakt nivå att 
binda samman sina erfarenheter, i samtalet om att samtala. 
 
6.4.4 Att samtala om att samtala 
På bloggen vänder studenterna tillbaka till de sokratiska samtalssituationerna 
och reflekterar över samtalet i sig. Det innebär att de ser sig själva utifrån 
andras perspektiv och sin roll i samtalet: 
 

Under detta sokratiska samtal så var jag den som satt tyst och antecknade pro-
cessen i samtalen. Jag fann det ganska intressant, men det är något som jag 
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behöver öva på, men jag lärde mig mina brister och förhoppningsvis så bättrar 
jag mig till nästa gång. (S5) 

 
Det är först när vi reflekterar och problematiserar som vi kan få syn på olika 
handlingsmöjligheter och därmed få medvetenhet om olika möjliga meningar 
(von Wright 2000, 95-96). S5 ser sina brister när hen reflekterar över hur 
samtalet hade gått och tänker att hen kan förbättra dessa brister vid nästa till-
fälle. S2 inser i sin reflektion att det krävs förberedelse för det sokratiska 
samtalet. Fastän S2 anser att samtalet inte var bra så menar hen att det känns 
bra att veta vad som inte gick bra, för då kan hen arbeta vidare med detta: 
 

Det blev ett kort samtal som uttömdes ganska fort, för att jag inte hade förbe-
rett några bra frågor osv. Det kändes lite surt. Men det känns å andra sidan 
gött att veta vad jag skall tänka på tills nästa gång när jag är samtalsledare! (S2) 

 
Att se sig själv med andras ögon innebär att kunna ta kontroll över sina egna 
handlingar i den sociala situationen: 
 

På det sokratiska samtalet var jag observatör. Det var svårt att hålla tyst och 
inte framföra någon åsikt när det blir intressantare än väntat. (S11) 

 
S11 uttrycker att det är svårt att lägga band på impulsiva handlingar när sam-
talet engagerar. S11 skall som observatör, enligt det sokratiska samtalets 
spelregler, inte delta i samtalet utan ställa sig utanför. S11 blir tvungen att 
förflytta sig bort från sina vanemässiga handlingar och i stället ta medveten 
kontroll över sitt handlande (von Wright 2000). Det sokratiska samtalet ger 
studenterna motstånd i form av samtalsregler och fördelade roller. Ramen för 
samtalet ger också studenterna en stark känsla av mening av att vara i samta-
let och de inte vill sluta samtala: 
 

Vi har också märkt att under våra sokratiska samtal vill vi aldrig sluta. Jag kän-
ner en viss stress att vi alltid slutar 12 och känslan av att vi aldrig riktigt får 
diskutera klart håller i sig.  (S6) 

 
S6 vill hålla på längre än vad som är planerat enligt schema. Den reglerade 
samtalssituationen sporrar S6 till att bli bättre i att samtala.  
 
 
6.4.5 Sammanfattning: Sammanbinda – att göra gemensamt 
I kursen som vilar på den samtida konsten genereras reflektion och diskuss-
ion. Att fånga upp dessa reflektioner i en uttalad metod kan innebära ett 
sammanbindande lärande i relation till andras lärande. En av kursens huvud-
metoder är det sokratiska samtalet vilket har en betydande roll för studenterna 
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då det gäller att binda samman sina förståelseprocesser. Det sokratiska samta-
let upplevs som en ram som både skapar trygghet och ger motstånd på samma 
gång. Studenterna ser också sig själva med andras ögon i samtalet. I det so-
kratiska samtalet får deltagarna olika roller med tydliga ramar vilket gör att 
de reflekterar över sig själva och de fenomen som diskuteras. Situationen 
kräver ett rolltagande där de blir tvungna att förflytta sig bort från sina vane-
mässiga handlingar och i stället ta medveten kontroll över handlandet. Ut-
trycken handlar om den förändringsprocess som studenterna befinner sig i. 
Samtalsformens metakaraktär, att samtala om att samtal, ger tillsammans med 
bloggen en abstrakt nivå att där de kan binda samman sina erfarenheter med 
andras. 
 
Workshopsformen i kursen iscensätter sammanbindande situationer att träda 
in i där studenterna både gestaltar sin förståelse symboliskt på ett uppstramat 
och abstrakt vis och interagerar med sina gestaltningar. Kreativiteten i den 
iscensatta situationen skapas av motstånd, rolltagande, lek, spel och själv-
medvetenheten i socialisationsprocessen. Sammanbindandet i workshopen är 
en relationell rörelse mellan individers erfarenheter, språk, symboler, materi-
al, text och form. Uttrycken om det sokratiska samtalet handlar om den för-
ändringsprocess som studenterna befinner sig i. Samtalsformen tillsammans 
med bloggen ger studenterna en abstrakt nivå där de kan binda samman sina 
erfarenheter, i samtalet om att samtala. 
 
 
6.5  En summering av att vara i en iscensatt lärandesituation på 
samtidskonstens grund - en tumlande situation 
En lärandesituation är en komplex situation där många element både samver-
kar och motverkar. Situationen är social till sin karaktär och omöjlig att helt 
överblicka.  Det övergripande syftet med studien är att analysera vad en bild-
lärarutbildning, på samtidskonstens grund, kan erbjuda av transformativt lä-
rande. För att nå syftet har arbetet i analysenhet I (kapitel 6) utgått från frågan 
om vilka aspekter av den transformativa lärprocessen som blir synliga i stu-
denters texter och bilder när de befinner sig i kursens iscensatta lärprocess? 
Analysarbetet ger några framträdande teman vilka jag också ser som aspekter 
i en möjlig transformativ lärprocess. Aspekterna har sorterats i temana: (1) 
motstånd – att möta det nya, (2) utmaning - att anta uppdraget, (3) distanse-
ring – att se erfarenheten och (4) sammanbinda – att göra gemensamt. 
 
Det första aspekten motstånd – att möta det nya visar hur motståndet skapar 
kreativitet i laborativa och undersökande gestaltningsprocesser.  Upplevelsen 
ger en känsla av ”skarpt läge”. Studenternas förförståelse av bildpedagogik 
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utmanas av kursen och situationen innebär en konfrontation mellan olika tän-
kande om bildämnet, som praktiskt och tekniskt och som reflexivt och kri-
tiskt granskande. Kursen kan ses som en iscensättning av en gränsöverskri-
dande diskurs som problematiserar förgivettaganden omkring bildpedagogik. 
Motstånd finns i olika former och situationer men är ett tydligt drag i både 
gestaltningsuppdragen och i workshopar. Å ena sidan skapar motståndssituat-
ionen en reflexivitet hos studenterna men å andra sidan en osäkerhetskänsla. 
Studenter uttrycker starka känslor i mötet med det som utmanar. Dessa käns-
lor kan sedan väckas på nytt i reflexivt skrivande på bloggen 
 
Den andra aspekten utmaning – att anta uppdraget handlar om meningshand-
lingar som blir aktiverade i utmanande uppdrag. Främst handlar utmaningar-
na om abstrakta formuleringar i kursens uppdrag (assigment).  Kreativiteten 
ingår i en komplex väv av handlingar, tankar, förståelse, frustration och käns-
lor. Utmaningarna är en förutsättning för kreativitet. I gestaltningsarbetet gör 
studenter s.k. abstrakta utflykter och förflyttar erfarenhet från konkret gestal-
tande nivå till reflexiv nivå. Detta vävande av handlingar innebär en ickelin-
jär lärprocess, ett tumlande av många perspektiv och pendlande mellan olika 
känslolägen. 
 
Den tredje aspekten distansering – att se erfarenheten handlar om att se sin 
erfarenhet på håll och på så vis ställas framför den. Distanseringen innebär 
också att granska de egna valen i gestaltnings- och lärprocesser. Handling 
och tänkande blir till en rörelse mellan konkret väljande och abstrakt tol-
kande. Dimensionen ser jag som ett spel med bas i en undersökande och hu-
moristiskt lekfull förståelseprocess. Här framträder bloggen som ett viktigt 
multimodalt medium för distansering av erfarenheter. Bloggen genererar nya 
typer av läsande och gestaltad förståelse. Situationen kan ses i förhållande till 
både det samtida konstbegreppet, där väljandet är centralt, och det multimo-
dala perspektivet på lärande. Situationen utmanar bildämnets relation till 
hantverk. Men distansen i situationen kan också bli för stor. Reflektionen 
leder då inte fram till en ny förståelse. Situationen kan ses som ett glapp där 
mening inte skapas. Dessa relationella och konfrontativa språkhandlingar 
finns på bloggen och i bloggandet och ger tumlande känslouttryck.  
 
Den fjärde aspekten sammanbinda – att göra gemensamt får en form i det 
sokratiska samtalet. Medvetenhet om förändringsprocesser som studenterna 
befinner sig i kommer ur det sokratiska samtalets metakaraktär, att samtala 
om att samtaal. Det sokratiska samtalet kan ses som en form där studenterna 
kan ta ett generellt perspektiv. Att delta i ett sokratiskt samtal där rollerna på 
förhand är bestämda kan utmana studenters självuppfattningar och försätta 
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dem i en reflektion över vanemässiga handlingar och därmed möjlighet att ta 
medveten kontroll över sitt handlande. Sammanbindandet blir också synligt 
under gestaltningsveckan när studenterna går in i ett spel med olika rolltag-
ningar där de både delar med sig och bekräftar varandra. I vissa iscensatta 
workshops översätter studenter innehållet i skriven text till en tredimensionell 
form (ny text). Här gestaltar och interagerar studenterna med sin förståelse. 
Sammantaget kan sägas att flera uttryck på bloggen handlar om att vara i en 
kreativ och reflexiv lärprocess i samspel med olika medium vilket jag be-
nämner en tumlande upplevelse. Jag ser situationen som att studenterna be-
finner sig i ett inträde i en transformativ lärprocess där aspekterna i processen 
(motstånd, utmaning, distansering och sammanbindningen) ingår.  
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7 Att träda ur iscensatt lärandesituation     
  
 
I detta kapitel, analysenhet II, analyseras studenternas kursreflektioner från 
bloggen i samband med kursens slut. Kursreflektionerna ser jag som uttryck 
för en situation där studenterna träder ur den iscensatta lärandesituationen i 
kursen. Man kan också uttrycka det som att ”spelet har spelats”. Här ser jag 
lärprocessen på längre distans. Studenternas metareflektioner ger ett uttryck 
för en iscensatt lärprocess som är komplex och ur vilken jag valt att lyfta en 
tydlig aspekt: vändandet – (vridandet). Jag ser lärandet som en vridande rö-
relse i stället för en framåtskridande process. Von Wright (2004) har diskute-
rat detta som en figuration, ett begrepp som hon lånat från Norbert Elias 
(1991).  Jag analyserar aspekten vändandet – (vridandet) utifrån tre dimens-
ioner; bakåt-vändandet, i-vändandet och med-vändandet. Analysenhet II har 
mer av metakaraktär än analysenhet I. 
 
 
7.1 Aspekten: Vändandet – (vridandet) 
I materialet finns uttryck för ett transformerande av tidigare förgivettaganden 
om vad en bildpedagogik i lärarutbildning kan vara. Situationen ser jag som 
en vridande och vändande rörelse i lärprocessen. I denna rörelse finner jag 
uttryck för olika dimensioner och riktningar hos olika studenter i studien. Jag 
har valt att synliggöra tre dimensioner: bakåtvändandet, i-vändandet och 
med-vändandet. I den bakåtvändande rörelsen riktar studenten blicken till-
baka till kursens början och de förgivettaganden som studenten bar med sig 
in i kursen. Det bakåtvändande perspektivet uttrycker en frustration och ett 
ifrågasättande.  I-vändandet innebär för studenten att befinna sig på en 
”punkt” som den vändandet rörelsen vrider sig runt. Här pendlar studenten 
mellan de föreställningar som hen håller på att lämna och ett nytt perspektiv 
som öppnar ett nytt paradigm för tänkandet om bildpedagogik. Med - vänd-
andet innebär en medvind för studenten. Här har det nya perspektivet gett 
studenten ett nytt sätt att se på bildämnet, bildpedagogik och hur bildlärarens 
roll kan ta form. Den nya insikten har förändrat studenten självförståelse och 
omvärldsförståelse.  
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7.1.1 Bakåt-vändandet 
I den bakåtvändande60 rörelsen riktar studenten blicken tillbaka till kursens 
början och de förgivettaganden som studenten bär med sig in i kursen. Det 
bakåtvändande perspektivet uttrycker frustration och ett ifrågasättande. S9 
ger uttryck för en stark känslomässig reflektion över kursen. Fastän S9 på ett 
rationellt plan förstått att kursen inte vilar på ett traditionellt bildpedagogiskt 
perspektiv med rötter i det mediespecifika så har förväntningarna om regel-
rätt undervisning i bildtekniker ändå funnits med under kursens gång. När 
kursen är slut är S9 besviken och känslomässigt upprörd: 
 

Trots att jag fått höra att det inte skulle vara några teknikövningar eller kurser 
alls för bildlärare på X så måste jag säga att jag på ett sätt förväntade mig det, 
eller i alla fall lite mer gestaltnings/bildövningar än vad vi fick,/…/ (S9) 

 

Gustafssons (2008) begrepp motspråk behandlar den konfronterande situation 
där någon står inför en ny världsbild där tidigare förgivettaganden blir om-
skakade.  Mötet med det främmande kan innebära att individer känner sig 
drabbade och konfronterade på ett sätt att förgivettaganden blir synliga. S9 
känner sig konfronterad av kursens grund som inte innebär undervisning i 
bildtekniker. S9 har ändå förväntat sig ”lite mer gestaltnings/bildövningar än 
vad vi fick”. Kursen är iscensatt i ett annat paradigm vilket är svårt för S9 att 
acceptera. 
 
I mötet med språkliga konfrontationer i pedagogisk praktik, menar Gustafs-
son, att lärare och den lärande individen står inför en valmöjlighet att gå in i 
det pedagogiska ”spelet” eller ställa sig utanför, här reagerar individer på 
olika sätt såsom öppet och kritiskt prövande ”gå in i” eller slutet och kritiskt 
avfärdande ”fly undan” (Gustafsson 2008, 174). S9 avfärdar kursen då den 
inte har uppfyllt de förgivettaganden som S9 har. I mötet med kursen som ett 
motspråk sätts föreställningar i gungning, detta skapar en osäker känsla hos 
studenter: 
 

Under kursen har jag tänkt mycket på varför jag vill undervisa i ämnet bild och 
om det verkligen är viktigt som ett skolämne, något som jag tyvärr kände mig 
säkrare på innan kursen började. (S10) 

 
Genom konfrontation och förändring utmanas det reflexiva tänkandet och 
förmågan till självreflektion men det är inte givet hur (von Wright 2000, 
202). I ljuset av det kommunikativa lärandet, förstår vi vad andra menar i 
                                                
60 Jag skulle kunnat använda begreppet återvändandet i stället för bakåtvändandet. Men min ambition är att synlig-
göra en vridande rörelse från en ny position. Jag ser det inte som att studenten återvänder till en tidigare förståelse 
utan vänder sig bakåt för att reflektera över tidigare förståelse. 
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kommunikationssituationer vilka ofta involverar känslor, intentioner, värde-
ringar och moral. Förståelse blir trevande och preliminär (Mezirow 2000, 8-
9). Kursen har rubbat S10´s tidigare uppfattningar om sig själv och bildäm-
net. S10 har börjat reflektera och ställa frågor.  S11 å sin sida kan inte sluta 
tänka på bildteknikers funktion i bildämnet: 
 

Idéerna är det som är det allra viktigaste, men om man inte har tekniken och 
informationen om verktyg som finns för att förmedla det man vill framföra så 
blir iallafall jag frustrerad. (S11) 

 
Varken S10 och S11 har fått de svar som de hade förväntat sig i kursen vad 
det gäller bildtekniker. Med Gustafssons begrepp det bekräftade paradigmet 
inom undervisning så har S10 och S11 tagit förgivet att de i kursen skulle 
blivit bekräftande och undervisade vad det gäller bildtekniker. I stället har 
kursen iscensatts på ett sätt där studenter förväntats kunna driva sig själva i 
val av bildtekniker och utvecklandet av kunskaper inom teknikområdet. I ett 
relationellt perspektiv kan det ses som om studenter har blivit utelämnade: 
 

Även om jag förstår vad det är de är ute efter, och varför de har valt bort tek-
nikkurser för oss, så måste jag säga att det var inte riktigt rätt sätt att bemöta 
oss på när vi fick som svar "Googla det" […] (S6) 

 
Människan är relationell och formar sin identitet i relationer till andra. Den 
mänskliga verkligheten är intersubjektiv, våra livshistorier och språk är 
bundna till andra (Mezirow 2000,27). S6 känner sig inte respekterad. Som jag 
tolkar det, har lärare haft svårt för att kommunicera det radikala skifte i medi-
esyn som utbildningen vilar på. Teknikbaserad mediespecifik bildundervis-
ning kontra medieneutral kan vara en svår diskussion, inte bara för studenter-
na, utan också för lärarna. Genom konfrontation och förändring utmanas det 
reflexiva tänkandet och utvecklar förmågan till självreflektion men utgången 
är osäker. Von Wright (2000) menar att det relationella kan organiseras bort i 
pedagogisk praktik och istället enbart fokusera ett vad. Poängen i det relat-
ionella perspektivet är vilket vem som synliggörs i undervisningen. Under-
visning som social handling och mångfald bildar undervisningsfigurationer i 
relationella handlingsprocesser vilket innebär att individer inte bara är olika i 
sig, utan också olika i relationer till varandra.  Den pedagogiska situationen 
är inte enkel, snarare en utmaning, då både lärarens och elevens subjektivitet 
blir beroende av relationen (von Wright 2000, 166).  
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7.1.2 I-vändandet 
I-vändandet innebär för studenten en rörelse där vändandet vrider sig runt och 
pendlar mellan de föreställningar som studenten håller på att lämna och det 
nya perspektivet för bildpedagogik. I ljuset av Meads teori menar von Wright 
(2004) att vi kan utveckla självreflektion och förmåga att växla perspektiv 
och på så vis utveckla ett större oberoende av de sammanhang vi befinner oss 
i. Synen på vuxenlärandet behöver förflyttas från ett tänkande om lärande 
som imitation till lärande som rekonstruktion vilket innebär att den som lär 
inte härmar utan förhåller sig rekonstruktivt och interaktivt till undervisning-
en. I kursens material finns uttryck som kan tolkas som ett vridande och vän-
dande mellan tidigare förförståelse om det bildpedagogiska området och ett 
medvetet reflekterande över den nya förståelsen. I skrivandet av kursreflekt-
ionen står studenten mitt uppe i frågan om vad bildämnet är och vem de 
själva är i relation till bildämnet: 
 

I den här kursen har jag förstått att den handlar om vilken typ av lärare man 
vill vara. Vem man är och vart man är. Att tanken var att för vår egen skull ta 
reda på vart i vår egen utveckling vi befann oss. (S6) 

 
S6 ser sig själv i vridandets situation och söker mening och relationer i sitt 
sätt att förstå situationen. Mezirow utgår från två domäner av lärande61, det 
instrumentella uppgiftsorienterade i syfte att öka någons prestation och tek-
niska framgång på rationell grund och det kommunikativa lärandet som inne-
bär att vi vill förstå vad andra menar i kommunikationssituationer. De sist 
nämnda involverar ofta känslor, intentioner, värderingar och moral. I kom-
munikativt lärande handlar förståelse om, att komma fram till en trevande 
preliminär bedömning (Mezirow 2000, 8-9). S6 ger uttryck för att vara i 
denna trevande process att förstå vad som kommunicerats i kursen. Processen 
innebär att vara i symbolisk relationell interaktion mellan studenter, texter62 
och lärare: 
 

Jag anser också att det finns en felaktighet i att inte ha teknikundervisning, el-
ler som jag vill säga – möjlighet till att förbättra alla tekniker, där vi med vårt 
eget material har en kunnig till hands i en levande konversation […]  (vad jag 
menar med levande konversation är att om jag har en fråga, skall jag kunna få 
svar på den då sökandet för svaret fortfarande brinner, alltså inom en kort tid) 
– och den här åsikten står jag fast vid. […] Men vad jag också har insett är att 
allt är upp till mig själv att ta reda på. När X svarade mig en gång med ”Hur 
ska jag kunna svara någon som inte ens vet vad den söker […] det gjorde att 
min tankebana slog om […] - jag vet att det är upp till mig själv, men jag vill 
ändå ha mer vägledning. Och samtidigt som jag är medveten om att det är nå-

                                                
61 Mezirow vilar här på Habermas (1984) 
62 ”Texter” i enlighet med det vidgade textbegreppet, i symbolisk interaktion  
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got som ligger kvar sen mina föregående skolår, vill jag fortfarande inte släppa 
den helt. (S6) 

 
von Wright lägger fram figurationen som en tankemodell för en öppen pro-
cessmodell. Begreppet lånar von Wright från Norbert Elias (1991). Figurat-
ionsbegreppet gör det möjligt att samtidigt tala om individer och om de ge-
menskaper i vilka de befinner sig (von Wright 2000, 149-152). S6 ser sig 
själv i denna relation och vill vara i en ”levande” relation där läraren möter 
studentens frågor medan det ”fortfarande brinner”. I figurationen möter och 
konfronteras föreställningsvärldar emot varandra. S6 vill bli bemött på ett 
bekräftande sätt och samtidigt inser hen att det gränsöverskridande mötet 
med lärare kan få tankar att slå om: ”Det gjorde att min tankebana slog om”. 
Studenten är medveten om att lärande inte innebär en smärtfri process utan en 
konfrontativ situation. Denna vridande situation av att ”stanna kvar” eller ”gå 
in i” eller ”fly undan” som Gustafsson (2008) lagt fram visar sig som en rö-
relse. En rörelse som en känslomässig ruelse: 
 

Min lärprocess har gått från förvirrad, jag-vill-hoppa-av-stämning till det-här-
är-ju-bra-tänkt till jag-vet-helt-ärligt-inte-vad-jag-gör. Vilket jag tror att det 
är precis så jag ska ha känt. Eftersom att jag har då under min förvirring ut-
vecklats.(S7) 

 
Att se den sociala processen som en förmåga att ta en annans perspektiv och 
att processen vidgar sin medvetenhet tolkar von Wright som att vi blir mindre 
egocentriska. Perspektivväxlingen gör det omöjligt att endast se saker ur en 
enda infallsvinkel. Genom referens till Stirb und Werde i den Gotheaniska 
traditionen tolkar von Wright processen som att ”dö en smula”. När vi tar den 
andres perspektiv omskapar vi oss. Perspektivtagande är en process av social 
kommunikation där vi blir till och upprätthåller våra själv. von Wright hävdar 
att på samma vis som perspektivtagande ”dödar” något av det förflutna själ-
vet, så föds något nytt i det nya självet (von Wright 2000, 127). Jag tolkar 
S7´s uttalande som att ett uttryck för denna omskapande process inte enbart 
handlar om att förstå något nytt innehåll utan en omförhandling av självet 
själv och självets situation i situationen. Lärandet i det perspektivet handlar 
inte så mycket om att lära sig fakta (ett vad) utan att fråga sig: vem blir jag nu 
när jag gått igenom denna kurs?  
 

I den här kursen har jag förstått att den handlar om vilken typ av lärare man 
vill vara. Vem man är och vart man är. Att tanken var att för vår egen skull ta 
reda på vart i vår egen utveckling vi befann oss.(S6) 

 
S6 ser denna transformativa process och sig själv som en större fråga; ”vilken 
typ av lärare man vill vara” 
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Sammanfattningsvis har jag gått från inte så mycket funderande över ämnet 
bild, till totalt förstörd. Jag har nu sett ljuset. Som likaväl kan vara ett tåg. 
Men mina tankebanor är nu igång och jag anser att det är det viktigt med kur-
sen. (S7)  

 
När någon förflyttar sig till en position där hen kan vara i relation till sitt ve-
tande, då har kunskapsformen blivit mer komplext och expansiv. Det trans-
formativa lärandet handlar inte om att komma fram till nya idéer utan att 
komma fram till nya idéer om mina idéer, om att kritiskt granska dem som ett 
objekt. Det som varit ”subjekt” tidigare har nu blivit ett ”objekt” (Kegan, 
2000, 53-54). Diskursen kan ses som ett konsensusbyggande i en pågående 
process där kollektiva omdömen är trevande och under omprövning. Situat-
ionen är kluven eftersom den innebär både ett sökande efter konsensus och 
samtidigt ett accepterande av osäkerheten i sökandet efter synteser och om-
formuleringar (Mezirow 2000, 8). 
 
Studenter i studien ger uttryck för en tumultartad lärdom i kursen, från det 
mediespecifika till det medieneutrala, från ett vad till ett vem liksom tanken 
om att arbeta genom bild. Studenten ser de didaktiska fördelarna men efterly-
ser kunskap om verktyg och teknik för att förstå ett medium. Att transformera 
tidigare förgivettaganden tar tid och är omtumlande, det kräver en reflektion 
över det egna lärandet, en distans till sin egen lärprocess.  Att öppet kunna 
vara i ”det omtumlande”: 
 

Jag har läst bild på X sedan januari månad och jag vill bara erkänna att jag har 
nog aldrig varit mer förvirrad än under dessa månader. Jag erkänner inte det på 
ett negativt sätt, utan jag tänker på att X har fått mig att fundera över vem jag 
är och vem jag vill vara både som lärare och på generella plan. (S9) 
 

 
7.1.3 Med-vändandet 
Med-vändandet innebär en medvind för studenten, här har det nya perspekti-
vet gett studenten ”nya ögon” för hur bildämnet, bildpedagogik och bildlära-
rens roll kan ta form. Den nya insikten har förändrat studentens självförstå-
else och omvärldsförståelse: 
 

Jag har efter den här kursen börjat inse att bildämnet är mycket mer mångfa-
cetterat än bara den tekniska biten. (S2)  
 

Det lärande som har som mål att öka vår kunskap och/eller fördjupa förståel-
sen inom existerande referensram kan bokstavligen kallas för in-form-ativt 
lärande eftersom ett nytt innehåll införlivas in i existerande form av vårt sätt 
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att veta. Lärande som har till syfte att förändra inte bara det vi vet utan också 
hur vi vet, har en motsatt rörelse och befinner sig närmare en etymologisk 
betydelse av begreppet education, ”att leda ut”. Informativt lärande kan ses 
som att man ”fyller upp formen”. Trans-form-ativt lärande sätter själva for-
men i rörelse. Det transformativa lärandet involverar också abstrakt tänkande 
där mera generella, tematiska frågor eller perspektiv blir uppmärksammade 
(Kegan 2000, 48-51).  
 

Vi har haft sokratiska samtal […] Jag har lärt mig nollställa mina egna tankar 
och åsikter för att sedan ta in andras tankar om saker och ting. […] Genom att 
vi har fått agera samtalsledare själva har samtalen även givit oss verktyg för att 
eventuellt få eleverna att börja tänka i nya banor och öppna upp sig för nya in-
fallsvinklar på saker och ting. (S2) 

 
S2 ger uttryck för en ny förståelse av att samtala där hen ser det som att hen 
har lärt sig att ”nollställa” egna tankar och åsikter för att kunna möta andras. 
S2 uttrycker förmåga att kontrollera sina handlingar i det sociala samman-
hanget. Det sokratiska samtalet har förändrat S2. Samtalsmetoden ser S2 som 
ett verktyg för att ”eventuellt få eleverna att börja tänka i nya banor och 
öppna upp sig för nya infallsvinklar på saker och ting”. I denna process hand-
lar det kanske inte så mycket om att ta in nya idéer, värderingar eller uppfatt-
ningar, dessa kanske man ännu inte vet så mycket om (vilka de är). Det är 
formen av förståelsen som är annorlunda, från inre auktoritet till yttre. Det 
som varit subjekt tidigare har nu blivit ett objekt. Detta innebär att studenten 
har omformat själva formen som förståelsen är skapad i, nämligen att inte i 
första hand utgå från sig själv utan att se andra.  På detta vis kan vuxenut-
bildning ses i ljuset av individens kunskapshistoria, vilken också är en del av 
lärandet i nuet och det framtida lärandet (Kegan 2000, 58): 
 

När jag kom hit ville jag veta allt. Jag såg framför mig hur ett smörgåsbord var 
uppdukat med kunskap. Jag förväntade mig att se framtiden ligga och vänta på 
mig med öppna armar. Jag hoppades att få tänka ”jaha, så det är såhär det ser 
ut. Det är alltså det här jag kommer att kunna när jag går ut härifrån” När jag 
klev in i salen upptäckte jag till min förskräckelse att bordet var tomt och intog 
försvarsposition. (S6) 

 
Insikten att ”smörgåsbordet” var tomt är en radikal insikt för S6, som en kon-
frontation (Gustafsson 2008). S6 hade förväntningar på att träda in i ett be-
kräftande paradigm men möttes av en iscensättning i ett gränsöverskridande 
paradigm. I kursreflektionen, då S6 träder ur kursen, ser S6 både sig själv, 
kursens iscensättning och bildämnet i nytt perspektiv, likaså sitt eget age-
rande i kursen: ”Jag har klagat och jag har skällt. I min oro har jag irriterat 
mig o varit ilsken över hur lite jag snabbt dömde att vi skulle få lära oss.” 
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(S6) Studerande som börjar vuxenutbildning har med sig en kunskapshistoria, 
vilken är en viktig del både av hennes eller hans lärande i utbildningen och 
framtida lärande. Den vuxne som skall lära sig har med sig tidigare trans-
formationsprocesser. Man skulle kunna se lärandet som en ”resa” av lärande i 
sig själv (Kegan 2000, 58): 
 

Jag har klagat och jag har skällt. I min oro har jag irriterat mig o varit ilsken 
över hur lite jag snabbt dömde att vi skulle få lära oss. Nu inser jag varför 
smörgåsbordet var tomt. Vi skulle förstå en annan bana. Se ur en ny synvinkel. 
Vi skulle på eget bevåg fick fylla det med vad vi ville, av vad vi såg som nöd-
vändigt. Där min upptäcktsresa skulle bli min egen och att jag fick springa 
nere i diket om jag önskade och att det var okej. (S6) 
 

S6 uttrycker sin förståelse som en resa. För att en transformativ lärprocess 
skall ske behöver den studerande formulera sina erfarenheter och medvetan-
degöra erfarenheters sammanhang för att kunna ta beslut utifrån nya insikter. 
Här ingår också en kritisk reflektion över egna och andras uppfattningar 
(Mezirow 2000).  
 

Det måste finnas en tanke bakom och det är viktigt att konstnären tänkt ige-
nom och prövat sin tanke. Samtidigt i och med att det som skrivs på facebook 
idag kan vara förstasidesnyhet imorgon är det viktigare än någonsin att lära sig 
tänka igenom sina åsikter. (S2) 

 
Den transformativa lärprocessen innehåller både förståelse och handling som 
interagerade element, där en ny förståelse för ett fenomen kan skapas.  Man 
återvänder inte till sitt tidigare perspektiv efter en transformativ process 
(Mezirow 2000, 19-24). S2 tar upp hur medvetna förändringsprocesser för-
ändrar de fortsatta handlingarna och att den samtida situationen med sociala 
medier såsom Facebook påverkar vårt förhållningssätt till olika sammanhang. 
I denna lärprocess handlar det inte så mycket om att ta in nya idéer eller upp-
fattningar utan att förhålla sig till kunskapens form. Den nya formen av för-
ståelsen är annorlunda och förflyttar den inre auktoriteten ut till något yttre så 
att det som varit oreflekterat inne i en individ kan synas (Kegan 2000, 57-58). 
På frågan om vad det sokratiska samtalet inneburit skriver S12 på bloggen:  
 

Jag har förbättrat min förmåga att lyssna, ta till mig andras ståndpunkter och 
se ting från andras perspektiv och upplevelser. (S12) 

 
S12 ser sig som att ha utvecklat ett perspektivtagande. S1 skriver sin kursvär-
dering i en essäliknande form. Jag ser texten som en gestaltad form av stu-
dentens förståelse (se bilaga 2). S1 ser sig själv och sina omedvetna förgivet-
taganden om kursen i ett längre perspektiv: 
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Jag tror att jag hade en förväntan om att förvärva mig kunskaper, att utbildas 
till att bli en läromästare. En auktoritet full av kunskap och erfarenheter. Jag 
förväntade mig kanske att lära mig fördjupade hantverks färdigheter och 
djuplodande konsthistoriska krönikor, och det kanske jag får. (S1) 
 

Den bild av bildpedagogik som S1 bar på vid inträdet i kursen är förändrad: 
 

Men perspektiven jag har fått av vad yrket kan innebära har givit mig en annan 
bild. Kanske en bättre bild. Ja det känns så. (S1) 

 
von Wright ser reflektionen som en s.k. abstrakt utflykt (Wright 2000, 46). 
S1 uttrycker sin nya förståelse metaforiskt och distanserat som en abstrakt 
utflykt i ett ”spel” med symboler för ett inre samtal där medvetenhet om sig 
själv kan skapas: 
 

Kanske är en bildlärare mer utav en spirituell vägvisare än en konstexpert. Nå-
gon som stadigt håller uppe ficklampan och hjälper dig söka vägar till kom-
munikation, även där snårskogen av trångsynta normer växt sig tät eller kanske 
uppträder hen likt en trädgårdsmästare som hjälper dig att plantera sprittande 
små busfrön, och du får se inspirationens smultronbuskar spira ur sprickorna 
på Jantelagens cementerade boulevarder. (S1)   

 
 
Utifrån den abstrakta utflyktens position kan S1 se relationen mellan kursens ele-
ment:  
 

Jag tycker om dynamiken som uppstår mellan huvudmomenten Sokratiska 
samtal, galleriorientering och assignments. Kursens olika beståndsdelar ger 
vatten på varandras kvarnar och ett par nya glasögon sitter allt stadigare på 
min framtidsvittrande nos där jag sitter och njuter av porlandet av detta vat-
tenverks vitala kretslopp. (S1) 

 
Den nya bilden av bildpedagogik som S1 ger uttryck för i kursreflektionen 
skrivs på ett gestaltande vis, som en bild.  Kegan (2000) menar att om det inte 
finns någon form så finns det ingen transformation. Men vad konstituerar en 
form? Kegan menar att Mezirow term är referensram och att den hör hemma 
i epistemologin. Relationen till våra referensramar kan vara starka och 
känslomässiga. Men, frågar sig Kegan, vad handlar fenomenet i sig själv om? 
Kegan säger att Mezirows begrepp referensramar är ett sätt att förstå. Här 
finns två processer involverade. Den första är den meningsformande aktivite-
ten genom vilken vi formar en sammanhängande mening av våra yttre och 
inre erfarenheter. Den andra processen är ett omformande av vårt menings-
formande. Detta är en metaprocess som påverkar villkoren av våra menings-
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konstruktioner. Vi formar inte bara mening och vi ändrar inte bara mening 
utan vi ändrar också själva formen genom vilken vi skapar mening, vi ändrar 
vår epistemologi (Kegan 2000, 53).  S1 skriver sin kursreflektion i en gestal-
tad helhet som har en metaforisk och abstrakt nivå. Hen ser sin förförståelse i 
början av kursen och hur denna har blivit utmanad genom kursens gång och 
gett en annan bild av bildämnet: ”Men perspektiven jag har fått av vad yrket 
kan innebära har givit mig en annan bild. Kanske en bättre bild. Ja det känns 
så”. S1 beskriver sin nya förståelse av bildämnet i ett målande språk med 
metaforer som visar på en metanivå: ”Som jag nämnt i bloggen ställde jag 
mig först lite frågande till kursmomenten i X Men med veckorna har det växt 
på mig och jag beskriver det gärna målande som fräscht innovativt och spän-
nande”. S1 ser inte längre kursens olika delar som just delar, ej heller ser S1 
kursen i relation till kursplan, kurslitteratur eller uppgifter utan som en bild 
som S1 liksom vandrar runt i: ”Kursens olika beståndsdelar ger vatten på 
varandras kvarnar och ett par nya glasögon sitter allt stadigare på min fram-
tidsvittrande nos där jag sitter och njuter av porlandet av detta vattenverks 
vitala kretslopp”. S1 har ”gått igenom” en process som jag uppfattar som 
transformativ. Sin nya förståelse för bildpedagogik uttrycker S1 i en hel form, 
i en bild.  
 
 
7.2 Sammanfattning: Att träda ur en iscensatt lärandesituation på 
samtidskonstens grund - en omtumlande erfarenhet 
Svar på den andra forskningsfrågan om vilka aspekter av den transformativa 
lärprocessen som blir synliga i studenternas självreflektion över sitt lärande 
när de träder ur kursens iscensatta lärprocess framkommer i analysenhet II 
(kapitel 7). Här framträder uttryck för omtumlande erfarenheter när studen-
terna vänder tillbaka till kursen och ser sina lärprocesser i ett längre perspek-
tiv. I det infångade materialet finns uttryck för en vändande och vridande 
rörelse i lärprocessen i ett transformerandet av tidigare förgivettaganden vad 
det gäller bildpedagogik. Den vändande (vridande) aspekten innehåller di-
mensioner av olika riktningar för olika studenter i empirin. Jag har valt att 
synliggöra tre dimensioner: bakåt-vändandet, i-vändandet och med-
vändandet.  
 
I den bakåt-vändande rörelsen riktar några studenter blicken tillbaka till de 
förgivettaganden som de bär med sig in i kursen. Här uttrycks en känslomäss-
ig frustration framförallt i relation till avsaknaden av undervisning i bildtek-
niker. I ljuset av Gustafssons (2008) begrepp motspråk känner sig några stu-
denter konfronterade av kursens medieneutrala förhållningssätt. Vanemässigt 
tar studenterna förgivet de referensramar som de redan förfogar över vad det 
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gäller bildtekniker, jmf. Gustafssons (2008) begrepp det bekräftade paradig-
met inom undervisning. I empirin finns uttryck för en utelämnad känsla i re-
lationen till lärare. Den pedagogiska situationen är inte enkel och kan i ett 
relationellt perspektiv ses som en kollision mellan vad och vem, innehåll och 
studenter/lärare.  
 
I-vändandet innebär för studenten ett vändande som vrider sig runt de olika 
föreställningar som studenten håller på att lämna och det nya perspektiv som 
öppnar ett nytt paradigm för bildpedagogik. I kursens material finns uttryck 
för detta vridande och vändande mellan förförståelse och ny förståelse. Lä-
rande innebär inte en smärtfri process. Denna vridande situation visar sig som 
en känslomässig rörelse. Några studenter uttrycker en omskapande process 
där självet omförhandlas. Studenterna ställs inför frågan om vilken bildlärare 
de blir när de gått igenom utbildningen. Situationen kan liknas vid att ”dö en 
smula” som von Wright (2004) uttrycker det. Studenter ger uttryck för en 
tumultartad lärdom i kursen, från det mediespecifika till det medieneutrala, 
från ett vad till ett vem. Studenten ser de didaktiska fördelarna men efterlyser 
kunskap om verktyg och teknik för att förstå ett medium.  
 
Med-vändandet innebär en medvind där studenten har fått ”nya ögon” för hur 
bildämnet, bildpedagogik och bildlärarens roll kan ta form. Den nya insikten 
har förändrat studenten själv- och omvärldsförståelse. Studenter ser här sitt 
vuxenlärande som en ”resa” av lärande i sig själv. När studenten träder ur 
kursen ser hen både sig själv, kursens iscensättning och bildämnet i nytt per-
spektiv. Studenter formulerar sina nya erfarenheter och förståelse i en gestal-
tad helhet med ett målande språk och i metaforer. Uttrycket tolkar som jag 
som transformativt lärande. 
 
I detta sammanhang vill jag påminna om att studieobjektet är den första äm-
neskurs som studenterna möter i sin bildlärarutbildning. Man kan anta att ett 
fullständigt transformativt lärande inte sker under dessa första veckor i kur-
sen utan att processen behöver verka under längre tid. Trots detta tycker jag 
mig se hos S1 (se avsnitt 7.1.3) en reflektionshöjd som indikerar en transfor-
mativ förståelse av samtidskonstbaserad bildpedagogik då S1 uttrycker sin 
förståelse på ett helt och metaforiskt vis. 
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8 Diskussion 
 
 
I analysen av studiens empiriska data framträder en komplex lärsituation för 
studenterna i den studerade kursen. Analysen har varit tvådelad där två di-
mensioner i iscensatt lärprocess synliggörs. Den första dimensionen, analys-
enhet I, vilar på studenters reflexiva uttryck under tiden som kursen löpt. Här 
svarar jag på den första forskningsfrågan om vilka aspekter av en transforma-
tiv lärprocess som blir synliga i studenters texter och bilder när de befinner 
sig i kursens iscensatta lärprocess. Svaret bryts ner i aspekterna: motstånd, 
utmaning, distansering och sammanbindande. Studenterna uttrycker en tum-
lande upplevelse av att vara i kursen. Den andra dimensionen, analysenhet II, 
formulerar jag som en omtumlande erfarenhet av att ha gått kursen, framför-
allt vad det gäller att omförhandla sitt förhållningssätt till bildpedagogik från 
ett mediespecifikt förhållningssätt till ett medieneutralt. Man kan formulera 
skiftet som en rörelse från vad (innehåll såsom tekniker) till vem (kreativa 
och reflexiva kompetenser). Här svarar jag på den andra forskningsfrågan om 
vilka aspekter av den transformativa lärprocessen som blir synliga i studen-
ternas självreflektion över sitt lärande när de träder ur kursens iscensatta lär-
process. Jag väljer att i analysenhet II lyfta en framträdande aspekt i termer 
av ett ”vändande och vridande” med dimensioner som ”bakåt-, i- och med-
vändandet”.  
 
Eftersom en fullständig transformativ lärprocess kan ta tid och inte helt kan 
tas för given att fullbordas inom en första 10 veckors bildpedagogisk kurs, ser 
jag det som att studenterna befinner sig i ett inträde i en transformativ lärpro-
cess. Anledningen till att jag har valt att belysa den transformativa dimens-
ionen av lärande i mötet med den studerade kursen är min förförståelse av 
paradigmskiftet mellan en modernistiskt baserad bildpedagogik och en sam-
tidskonstbaserad. Skiftet kan ses i relation till modernistisk konst med grund i 
expressionism och fokus på bildplanet, kontra den postmoderna samtidskons-
tens undersökande av yttre sammanhang och med grund i reflexivitet. För att 
kunna göra meningsfulla handlingar i en samtidskonstbaserad bildpedagogik 
ser jag det som nödvändigt att genomföra en transformation av tidigare förgi-
vettaganden om bildpedagogik.  
 
Den tredje forskningsfrågan om vad av möjligheter och begränsningar som 
en lärprocess, som vilar på den samtidskonstens grund, erbjuder av lärande, 
diskuteras i detta kapitel under rubrikerna: Vara i spelet, Gränser och domä-
ner, Abstrakta utflykter och Omförhandlingen. Därefter följer en avslutande 
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reflektion med frågor om utmaningar, dilemman och förutsättningar för trans-
formativt lärande vad det gäller samtidskonstgrundad bildpedagogik.  
 
 
8.1 Att vara i spelet 
 

Spelaren måste ju gå upp i spelet för att det skall uppnå sitt syfte. Det är bara 
spelandets allvar, som låter spelet helt vara spel, och inte förbindelsen till det 
allvar, som leder bort från spelet. Den som inte tar spelet på allvar fördärvar 
det. Spelets sätt att vara tillåter inte, att spelaren förhåller sig till spelet som till 
ett objekt. Spelaren vet nog vad som är spel och att hans verksamhet ”bara är 
ett spel”, men han vet inte vad det då är som han ’vet’. (Gadamer 1960/2002, 
80)  

 
Jag ser den studerade kursen som ett spel, eller spelande, där studenter 
ömsom vrider sig med och in i det nya paradigmet ömsom vänder sig bort. 
Utifrån utbildningens och lärarnas perspektiv kan kursen också ses som ett 
medvetet iscensättande av ett spelande lärande63. Studenterna ”sätts på 
spel”64 i en symbolisk interaktion som inte fysiskt är begränsad till utbild-
ningsbyggnaden utan också i stadsrummet. Lärandespelet innebär att studen-
terna befinner sig mitt emellan det som de känner till, såsom att måla en ak-
varellmålning utifrån en känsla65, till det som de inte känner till, att i en 
workshop undersöka innehåll hämtat från stadsrummet eller från olika sam-
hällsmedier. Studenterna intar ett laborativt förhållningssätt till kunskaps-
bildning. Bloggen kan ses som ”bollplanket” i detta spel. I S3´s blogginlägg 
om gult i samband med assignment "Köp fyra gula saker och placera dem på 
ett riktigt farligt ställe." (se avsnitt 6.3.1) ses hur hen ”spelar” mot och med 
bloggen. 
 
I en digital textvärld ses textproduktion som en sammansättande aktivitet där 
egen skriven text sätts samman med länkar och bilder på internet. Skrivandet 
och representerande av kunskap blir i den digitaliserade situationen ett mobilt 
lärande (Danielsson och Selander 2014). Förutsättningen för att vara i ett 
mobilt lärande i ett spelrum, en kurs, innebär att inte helt låsa fast svaret på 
den didaktiska frågan om hur (metod). För bildpedagogiken i den studerade 
kursen blir konsekvenserna att inte låsa fast vilka bilder som skall göras eller 
vilka tekniker som skall läras. Grunden i en spelande bildpedagogisk iscen-
sättning blir undersökande och laborativ där deltagarna behöver förhålla sig 
                                                
63 Jfr von Wrights (2000) diskussion om lärandeprocess som en figuration. 
64 Jfr Gustafssons perspektiv på pedagogik i avhandling Att sätta sig på spel – språk och 
motspråk i pedagogisk praktik (2008) som diskuterar innebörden av att omvärdera sin själv-
och omvärldsförståelse i en dialektisk och konfrontativ process tillsammans med andra.  
65 Ett expressionistiskt förhållningssätt 



  ] 

 
 

 

  111 
 

undrande och frågande. Man kan säga att studenterna i den studerade kursen 
ställs inför ett frågande paradigm inom bildpedagogik. Som jag ser det blir 
situationen svår får några studenter: 
 

Jag vet att det är upp till mig själv, men jag vill ändå ha mer vägledning. Och 
samtidigt som jag är medveten om att det är något som ligger kvar sen mina 
föregående skolår, vill jag fortfarande inte släppa den helt. (S6) 

 
Den frågande och undersökande grunden i kursen ställer studenterna i en 
upplevd motståndsituation. De måste inte bara själva formulera frågorna som 
de sedan skall finna svar på utan också metoder och tekniker för bildarbete. I 
ett vuxenperspektiv på lärande ses den studerande ha eget ansvar att styra sin 
lärprocess och att välja vad, varför, när och hur något skall läras (Wenestam 
2005,16-18). I denna studie framträder ett möte mellan en vana att läraren tar 
fullt didaktiskt ansvar och innehar svar på de frågor som uppstår i undervis-
ningen, och ovanan att självständigt göra didaktiska val och söka svar på de 
frågor som uppkommer. Det är denna omförhandling till ett frågande förhåll-
ningssätt som S6 brottas med. Jag ser omförhandlingens iscensättning som ett 
spelrum för lärande där tolkningsprocesser iscensätts mellan olika texter66 
vilket sätter reflektioner i rörelse. Spelet kan börja. 
 
 
8.1.1 Reflexiv kreativitet 
Vad det gäller de möjligheter som en lärprocess som vilar på samtidskonstens 
grund erbjuder ser jag en framträdande koppling mellan motstånd och kreati-
vitet i gestaltningsarbetet och workshoparna. Kreativiteten skapar en stark 
känsla av ”skarpt läge” för studenterna.  Assignmentens abstrakta, öppna och 
tolkningsbara karaktär innebär inte bara ett stort motstånd i fråga om motiv 
och teknikval utan försätter också studenter i en reflexiv situation. As-
signment nummer sju ”Under min jacka, under min jacka, under min jacka, 
vad finns?" ger S2 motstånd (se avsnitt 6.1.3) ”Jag tyckte det här assignmen-
tet var rätt kul, men det var ett helsike för mig att komma fram till vad jag 
skulle ha som kröp ut under jackan.” (S2) 
 
Kreativiteten får en laborativ och undersökande karaktär med dimensioner av 
reflexivitet. Kreativiteten innehåller en mera abstrakt nivå än enbart problem-
lösande. Reflexiviteten innebär ett värderande och kritiskt vägande vad det 
gäller de val som studenterna ställs inför i gestaltningsarbetet i assignmenten. 
I stället för att ge bilduppgifter med färdiga svar får studenterna i den stude-
rade kursen uppdrag att lösa. Uppdrag innebär ett öppet förhållningssätt där 

                                                
66 Jag använder ett vidgat textbegrepp där också bilder m.fl. ingår 
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ansvaret för svaret bollas över till studenten. Det skarpa läget i uppdraget och 
i iscensättningar av workshop har både en lekfull och allvarlig karaktär ”Det 
var så mycket som hände hela tiden, och man var tvungen att sitta på hel-
spänn för att kunna verkligen fånga essensen i det man såg.” (S2) 
 
Kreativiteten sätter igång starka känslor både vad det gäller att starta ett ge-
staltningsarbete och i efterhand som upplevd erfarenhet. Den studerade kur-
sen, ser jag, erbjuder ett lärande i form av kreativa gestaltningsprocesser som 
innebär en möjlighet till överskridande av självets gränser. Men det handlar 
inte om ett oreflekterat kreativt gestaltningsarbete utan om iscensättningar 
som kräver en reflexiv kreativitet. När detta kreativitetsspel får fart och tar tag 
i studenter upplevs ett starkt meningsskapande.  
 
 
8.1.2 Reflexiv kreativitet blir jobbigt 
Vad av begränsningar erbjuder en lärprocess som vilar på samtidskonstens 
grund? Motstånd kan upplevas som jobbigt och arbetsamt. Om inte motstån-
det i den studerade kursen överskrids så uppstår en begränsande situation. Att 
möta ett paradigm av reflexiv kreativitet i bildpedagogik kan skapa en oöver-
stiglig känsla vilket kan innebära att studenten inte omförhandlar sin förför-
ståelse av bildämnet (jfr Gustafsson (2008) fly undan). Utmanande upplevel-
ser kan innebära att studenternas trygghetszon hotas och att tolkningsglappet 
därmed blir för stort: 
 

Under kursen har jag tänkt mycket på varför jag vill undervisa i ämnet bild och 
om det verkligen är viktigt som ett skolämne, något som jag tyvärr kände mig 
säkrare på innan kursen började. (S10) 

 
 
8.2 Gränser och domäner 
Pedagogisk iscensättning som ett ”spel” där förståelsehorisonten utmanas kan 
ses i ljuset av workshopen ”gränser och domäner” (se s.9). Jag lånar namnet 
till detta avsnitt. Både Gustafssons gränsöverskridande pedagogiska para-
digm och det transformativa lärandeperspektivet befinner sig här. Att som 
Gustafsson uttrycker det, möta andra bilder av ”verkligenheten”, ett mot-
språk, innebär en möjlighet att träda över tidigare förståelse. Iscensättning 
inom detta paradigm kan ses som gränsöverskridande iscensättningar vilka 
kan starta processer som ger ny förståelse och nya kunskaper och därmed 
möjligheter men, som Gustafsson säger, också ta ifrån oss det vi tidigare an-
såg vara livets mening (Gustafsson 2008, 12). I detta perspektiv kan vi säga 
att möjligheter och begränsningar befinner sig nära varandra. Det som kan 
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upplevas som möjligheter för någon kan innebära begränsningar för någon 
annan.  
 
 
8.2.1 Symboliskt och reellt gränsöverskridande 
Sammantaget kan det sägas att en reflexiv kreativitet utvecklar en gränsöver-
skridande diskurs i den studerade kursen. Detta kan ses som en möjlighet. I 
iscensättningar såsom workshopen ”Gränser och domäner” handlar det inte 
om att i första hand lära sig att teckna av staden, eller göra bilder av staden, 
utan att ingå i undersökande förståelseprocesser omkring stadens fenomen 
där bilder och tecknande ingår. Här iscensätts det gränsöverskridande läran-
det både fysiskt och tankemässigt samtidigt. Workshopen kan ses som en 
symbolisk handling. Erfarenheten innebär att på ett konkret vis känna över-
skridandets känsla. 
 

Den dagen var så rolig och det kändes så skönt att få skapa och bara flöda ur 
sina tankar. (S3) 

 
Motståndet i iscensättningen av workshopen har inneburit ett överskridande 
av det egna självets gränser. Situationen upplevs som omskapande och utvid-
gande (Lundin 2004, 131). S3 ser sig själv i en ny situation med nya hand-
lingar. Ett erbjudet transformativt lärande i kursen kan ses i ljuset av symbo-
lisk handling och att inte enbart förstås som intellektuellt utan också kropps-
ligt. Läraren i workshopen dramatiserar överskridandet då studenterna, en 
och en, klockas ut ur klassrummet för att utföra sina uppdrag i staden.  Stu-
denterna går konkret över klassrummets tröskel och överskrider därmed det 
traditionella rummet för bildarbete, bildsalen, och på samma gång innebär 
workshopen en symbolisk överträdelse av föreställningar om bildarbete. Det 
symboliska gränsöverskridandets kraft uttrycks också på bloggen som ett 
perspektivtagande och en metaförståelse. Jag ser att den studerade kursen 
erbjuder studenterna att träda in i en transformativ lärprocess som enligt 
(Mezirow 2000) innebär att någon formulerar och medvetandegör sina nya 
erfarenheter och dessa erfarenheters sammanhang som underlag för beslut 
utifrån nya insikter. Här ingår också en kritisk reflektion över egna och and-
ras uppfattningar:  
 

Nu inser jag varför smörgåsbordet var tomt. Vi skulle förstå en annan bana. Se 
ur en ny synvinkel. Vi skulle på eget bevåg fick fylla det med vad vi ville, av 
vad vi såg som nödvändigt […] (S6) 
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Men att genomgå en gränsöverskridande transformativ lärprocess är ingen 
enkel sak. Att bli utmanad i sina övertygelser väcker ofta starka känslor 
(Mezirow, 2000, 20). 
 
 
8.2.2 När domäner inte lämnas  
Det är främst det medieneutrala förhållningssätt i kursen som konfronterar 
några av studenterna. Den pedagogiska situationen är inte enkel och kan i ett 
relationellt perspektiv ses som en kollision mellan vad och vem där vad står 
för bildtekniker medan vem handlar om vilken bildlärare studenterna ska bli: 
”Trots att jag fått höra att det inte skulle vara några teknikövningar eller kur-
ser alls för bildlärare på X så måste jag säga att jag på ett sätt förväntade mig 
det”. (S9) I den pedagogiska situationen tycker jag mig se ett högskolepeda-
gogiskt dilemma där vuxna studenter har kvar förgivettaganden om pedago-
giska situationer som utvecklats under skoltiden och som innebär att läraren 
”lär ut”.  Universitetsläraren, å sin sida, har krav på att vuxna universitetsstu-
denter driver sina kunskapsprocesser själva. Den pedagogiska situationen är 
inte enkel, snarare en utmaning.  
 
 
8.3 Abstrakta utflykter 
Den postmoderna konsten har ett post-perspektiv som kan uttryckas som att 
se något ”i ljuset av” (DÁlleva 2005,150). Perspektivet innebär en reflexiv 
metaposition där fenomen och förståelse av fenomen kan ”ses i nytt ljus” så 
att säga. I den studerade kursen iscensätts, utifrån samtidskonstens postmo-
derna bas, reflexiva situationer. Den reflexiva situationen kan ses med hjälp 
av von Wrights (2000) begrepp ”abstrakt utflykt” eller i Kegans (2000) trans-
formativa perspektiv på lärande som en ”resa” i lärandet, i sig själv. Jag ser 
kursens assignment som ett slags övningar i att göra abstrakta utflykter. Här 
bjuds studenterna in ”att börja resa”. Ett exempel är assignmentet sju ”Under 
min jacka, under min jacka, under min jacka, vad finns?" På det sätt som as-
signment är formulerade finns redan en abstrakt nivå som studenterna erbjuds 
att utgå ifrån. Situationen innebär en pendlande rörelse mellan det konkreta 
och det abstrakta. I samband med assignment tre ”Sätt ryggen i ljuset. Gör 
orden tydliga. Vänd utåt. Böj över och sträck. Nu -sjung sången. Bind ihop 
det viktiga. Fäst det på dig. Upprepa 1, 2, 3, 4 gånger” i S7´s blogginlägg 
syns ett sådant pendlande: 
 

Min tanke blev, det är en dikt. Jag ville göra den väldigt bokstavligt vilket tog 
mig utanför min egna trygghetszon. Jag virrade runt i mitt rum. Jag var ju 
tvungen att hitta ord. (S7) 
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Gestaltningsprocessen framträder här som ett letande efter formuleringar, att 
hitta ord. De språkliga och bildspråkliga processerna pågår samtidigt i ge-
staltningsprocessen.  
 
 
8.3.1 Att se sig själv i världen 
 

It is only after we have said the word we are saying that we recognize ourself as 
the person that has said it, as this particular self that says this particular thing; 
it is only after we have done the thing that we are going to do that we are 
aware of what we are doing. (Mead 1934/1967, 203) 
 

Citatet ovan visar på en komplexitet i förståelseprocesser där tänkande, 
språkliggörande och görande vävs samman symboliskt interaktivt. Lärande i 
detta perspektiv handlar om att kunna se sig själv. Mellan det konkret levda 
och det abstrakt formulerade (också formuleringar i bild) tvingas studenterna 
att vara prövande tolkande. Den abstrakta utflykten blir till ”resor” fram och 
tillbaka ur den konkreta situationen. I ett perspektiv av symbolisk interaktion 
på relationellt bild- och gestaltningsarbete kan komplexa gestaltnings-
processer dra med studenterna i ett pendlande mellan olika känslolägen. Här 
förflyttar de erfarenhet från konkret gestaltande nivå till reflexiv nivå. Vä-
vandet av handlingar och reflexivt tänkande innebär en ickelinjär lärprocess, 
ett tumlande med många perspektiv. Genom de ”abstrakta utflykterna” ser jag 
det som att kursen erbjuder möjligheter för studenter att se sig själva i världen 
på ett slags metanivå. Denna reflexiva nivå sker i bildarbete och i reflektion-
erna efter bildarbete då den symboliska interaktionen skapar långväga reflekt-
ioner vilket ger meningsskapande dimensioner: 
 

Jag vill kunna passera hinder och lära mig utav dessa och inte låta de hindra 
mig från att fortsätta leva mitt liv. Jag det var en sann uppenbarelse, och tavlan 
blev ju klar på mindre än en timme. (S9) 

 
S9 gör en sådan abstrakt utflykt och förflyttar sin erfarenhet av att hinder i 
målandet av en målning, till sitt eget liv. Uppdraget i kursen ger S9 möjlighet 
att se sig själv i framtiden och upplever detta som en uppenbarelse, vilket 
visar på en ett starkt meningsskapande. Ytterligare ett erbjudande i kursen 
finner jag i S1´s kursreflektion där en ny förståelse formuleras metaforiskt. 
S1 skapar på så vis reflektionsutrymme över sig själv som framtida bildlärare 
”Någon som stadigt håller uppe ficklampan och hjälper dig söka vägar till 
kommunikation, även där snårskogen av trångsynta normer växt sig tät.” (S1) 
Kursvärderingen formuleras som en ny bild av bildpedagogik och vad en 
bildlärare kan förväntas göra. S1 har spelat spelet och ger uttryck för en spe-
lande kompetens i skrivandet av sin kursreflektion. Utifrån den abstrakta ut-
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flyktens distanserade position kan S1 också se relationen mellan kursens 
element ”Kursens olika beståndsdelar ger vatten på varandras kvarnar.” (S1) 
 
Den omvända situationen, där den abstrakta utflykten sker i själva bildarbe-
tet, finner jag i assignment fem som löd: ”Mellan alla människor, osynligt 
utrymme med innehåll, ta tag och synliggör”. Här återvänder jag till S3 som 
abstraherar ”mellan människor” i en målning och ”utflykten” förflyttar stu-
dentens förståelse i tid och rum (se Bild 5). ”Mellan människor skulle kunna 
gestaltas på många olika vis. S3 väljer att synliggöra själva mellanrummet 
mellan människor i en målning som på ett märkligt vis blir både mycket kon-
kret och abstrakt fantasifullt samtidigt.  
 
Relationen till signifikanta symboler i ett inre samtal synliggör en dimension 
av ett spel och ett spelande med bas i en undersökande och humoristiskt lek-
full förståelseprocess. Gadamer (1960/2002) påminner oss om att bild kan ses 
i ljuset av spel: 
 

Spelet är bild. Denna tes betyder att spelet visserligen är hänvisat till att spelas 
men likväl är en betydelsebärande helhet, vars framställning kan upprepas och 
i denna mening kan förstås som helhet. (Gadamer 1960/2002, 96) 

 
Gadamer menar att fastän en bild är en helhet, så blir den inte denna helhet 
förrän den spelas. Interaktionen är förutsättning för förståelse. Den reflexiva 
kreativitetens spel kan vara allvarlig men lika gärna innehålla humor och 
ironi. Detta framträder under redovisningen av gestaltningsveckan då bland 
annat en student har tillverkat en pensel av sitt eget brösthår. Om vi leker 
med tanken att studenterna i kursen skulle fått en uppgift att tillverka en pen-
sel av brösthår så skulle antagligen uppgiften upplevas som mycket konstig 
och eventuellt helt märklig. Men i den reflexiva och undersökande diskursen 
i kursen finns ett undrande förhållningsätt som grund för gestaltningsuppdra-
gen. Utifrån detta förhållningssätt kommer gestaltningsarbetet att handla om 
olika svar (gestaltningar) på frågan om vad en pensel är. Svaret formuleras i 
olika material och tekniker. Om frågan om vad en pensel är får ett kritiskt 
diskursivt perspektiv och istället omformuleras till att fråga vad en pensel inte 
kan vara, blir gestaltningen kritiskt prövande och brösthårspenseln blir ett 
svar på det undersökande uppdraget. Här framträder skillnaden, eller para-
digmskiftet, mellan en traderande och en undersökande undervisning i bild-
pedagogik med reflexiv kreativitet satt i spel.  
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8.3.2 Där mening inte skapas 
Vad det gäller begränsningar i en lärprocess som vilar på den samtidskons-
tens grund erbjuder, kan den reflektiva diskursen upplevas som för distanse-
rande. Reflektionen leder då inte fram till en ny förståelse. För några studen-
ter kan tonvikten på de språkliga och bildspråkliga utflykterna till idéernas 
värld skapa frustration ”Idéerna är det som är det allra viktigaste, men om 
man inte har tekniken och blir iallafall jag frustrerad.” (S11) 
 
En kritisk reflexiv bildpedagogik, med bas i samtidskonsten, lägger tonvikt 
på språklig expansion där lärande till stor del sker i ett slags poetisk rumslig-
het. Hur långt någons poetiska horisont sträcker sig är svårt att förutse. Det 
krävs en förmåga att vara rörlig och en vilja att resa i det poetiska rummet. 
 
 
8.4 Omförhandlingen - komplexiteten i transformativt lärande  
Att göra nya handlingar i en samtidskonstgrundad bildpedagogik kräver av 
studenterna att kunna vara i reflexiv relation till sina erfarenheter. Det gäller 
inte bara de erfarenheter som görs i kursen utan även till tidigare erfarenheter 
av bildpedagogik. Det s.k. mellanrum som uppstår emellan tidigare och nya 
erfarenheter av bildpedagogik skulle kunna kallas för omförhandlingens 
transformativa rum. Jag har i resultat- och analyskapitlet diskuterat aspekten 
vändandet/vridandet i studenternas lärprocess med dimensionerna bakåt-, i- 
och med-vändandet. I denna trans-situation finns ett erbjudande om att ut-
vecklas ”Min lärprocess har gått från förvirrad, jag-vill-hoppa-av-stämning 
till det-här-är-ju-bra-tänkt till jag-vet-helt-ärligt-inte-vad-jag-gör.”(S7) 
 
Det transformativa lärandet som ett vävande av handlingar innebär en icke-
linjär karaktär på lärprocessen vilken innehåller känslor. Det är ingen smärtfri 
process utan kan snarare liknas vid en transformationens kairos.67 När fru-
strationen släpper och studenten så att säga kommer ut på andra sidan68 får 
känslan av lärande en ny dimension, en gränsöverskridande känsla. Metafo-
ren har en kraft att överbrygga känslan av frustration över till reflektion och 
därefter rekonstruktion. Här ser jag att metaforiskt formulerande både i text 

                                                
67 I förordet till Konsten och konstbegreppet (1996) skriver Tom Sandqvist: ”I detta krisö-
gonblick, i denna vändpunkt som signalerar tillfälle och tilldragelse slår varseblivningen över 
från distraktion till koncentration och aktivt deltagande i den konstnärliga kunskapsproces-
sen”. Kairos som ett begrepp för en tilldragelse av sammansmältning mellan estetik och 
epistemologi i en avgörande tidpunkt där varseblivningen slår över från distraktion till aktivt 
kunskapande (Sandqvist 1996, 14).  
68 Trans har betydelser som: ”på andra sidan av”, ”över”, ”till andra sidan”. ”genom”, ”fram 
igenom, ”befintlig på andra sidan” (www.ne.se). 
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och bild har en viktig del i lärprocessen. Bildarbetet får en reflexiv och filo-
sofisk kraft och ingår i att lära sig att lära. Bildarbetet ingår också i processer 
av perspektivtagande, distans, kritiskt granskande och omvärlds- och självre-
flektion. Bildarbetet är inte begränsat till papper och tvådimensionella av-
bildningar utan är också rumsliga undersökningar och laborationer. Kursens 
underliggande fråga om vilken bildlärare som studenterna aktivt vill utbilda 
sig till handlar om självstyrande lärprocess. Kegan (2000) menar att målet för 
utbildning bör inte handlar om att få studenter att se skillnader mellan två 
fenomen som redan existerar utan att utveckla ett kvalitativt tänkande hos 
studenter så att de själva kan skapa denna skillnad: 
 

Their goal may involve something more than the cognitive act of ”distinction,” 
a bloodless word that fails to capture the human wrenching of the self from its 
cultural surround. (Kegan 2000, 67) 

 
Jag tolkar iscensättningen av kursen som just ett bortryckande av ett själv 
från tidigare oreflekterad kulturell kontext där studenterna tvingas ta ställning 
till sina förgivettaganden om bildpedagogik och vilken bildlärare de vill ut-
bilda sig till. Gestaltningen är central i kursen och studenterna får som avslu-
tande projekt i kursen symboliskt gestalta vad de vill ha med sig i sin lärar-
väska in i framtiden.  En student gör ett medvetet val av att vilja bli en hant-
verkbaserad bildlärare och bygger sig en väska i form av en trälåda med verk-
tyg (se bild 11). Ett transformativt lärande innebär ett metaperspektiv där 
man kan se sina idéer om sina idéer Kegan (2000). S9 ser sig själv och sig 
själv som blivande lärare på nytt vis efter kursens slut: 
 

Jag tänker på att X har fått mig att fundera över vem jag är och vem jag vill 
vara både som lärare och på generella plan. (S9) 

 
 
8.5 Avslutande reflektion  
Vad är det då som möts mellan att träda in och träda ur vad det gäller möj-
ligheter och begränsningar av en samtidskonstbaserad bildpedagogik på hög-
skola? Som jag ser det framträder en rad frågor om både möjligheter och be-
gränsningar men också utmaningar och förutsättningar för transformativt 
lärande i samtidskonstgrundad bildpedagogik. 
 
Mitt intresse för samtidskonstbaserad bildpedagogik handlar om det lärande 
som en undersökande, kritiskt granskande och reflexiva metodologi för bild-
arbete kan erbjuda. Utgångpunkten innebär att studien inte har fokus på hur 
man inom bildpedagogik undervisar om samtidskonst eller om hur samtids-
konstnärer arbetar ”där borta” i konstfältet. Intresset handlar istället om me-
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tod och förhållningssätt i samtidskonst som bildar en grund för bildarbete i 
bildlärarutbildning. Utifrån denna metodologi handlar inte bildpedagogik i 
första hand om hur man hantverksmässigt gör bilder utan om hur bildpedago-
gik innebär iscensättningar där individer genom reflexiv kreativitet omför-
handlar sin själv- och omvärldsförståelse.  Men dessa iscensättningar kan 
också innehålla hantverksbaserat bildarbete som t.ex. teckning involverade i 
olika uppdrag. Att inte iscensätta bildlärarutbildning för bildskapandets egen 
skull utan att undersöka bilder, konst och samhällsfenomen liksom bildskap-
andet i sig själv för att utveckla en distans till förgivettaganden kan ses i re-
lation till den postmoderna konstens reflexivitet. De ämnesspecifika bildtek-
niska kunskaperna kommer på så vis in bakvägen i bildpedagogiska processer 
och får sin plats i ett sammanhang. Studenterna blir inte upplyst undervisade 
om hur man tecknar utan får uppdrag där det ingår att ta reda på hur man kan 
teckna. Detta sätter föreställningar om bildundervisning i lärarutbildning i 
gungning: 
  

Postmodernism calls on us to win some distance even from our internal au-
thorities so that we are not completely captive of our theories, so that we can 
recognize their incompleteness, so that we even embrace contradictory systems 
simultaneously. (Kegan 2000, 68). 

 
Kegan (2000) menar att postmodernismen kräver att vi utveckla en distans till 
våra föreställningar. Jag menar att en samtidskonstbaserad bildpedagogik 
ställer metodologiska frågor som bland annat gäller utvecklande av reflexiv 
kompetens inte bara inom bildlärarutbildning utan även i lärarutbildning som 
helhet. Hur kan universitetsläraren iscensätta ett intellektuellt metaperspektiv 
i lärarutbildningen? På vilket sätt kan lärarutbildning iscensätta självstyrande 
transformativa lärprocesser för studenter att engagera sig i? Lärarrollen, både 
universitetslärarrollen och lärarrollen i skolan, innefattar kunskaper och kom-
petens att se på sitt ämne i relation till de didaktiska frågorna, vilka, som jag 
ser det, befinner sig på en metanivå. Att utbildas eller arbeta som lärare inne-
bär på så vis att förhålla sig till ett reflexivt metaperspektiv på ett skolämne. 
Dilemmat, som jag ser det, handlar om hur studenter skall kunna hinna lära 
sig i sitt ämne, reflektera över sitt ämne och eventuellt lära sig omförhandla 
sin tidigare förståelse av sitt ämne. En bildlärarutbildning som iscensätter ett 
intellektuellt metaperspektiv, där reflektion och perspektivtagande artikuleras 
och formuleras i gestaltande uttryck, utmanar bildämneskonceptionen som ett 
enbart praktiskt estetiskt ämne. Möjligheter som en samtidskonstbaserad 
bildpedagogik erbjuder handlar om utvecklandet av kompetenser som kritisk 
analys, abstrakta tolkningar, reflexivitet och perspektivtagande.  
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8.5.1 Reflexiv vändningen inom bildpedagogik 
 

Den person är fri som har ett problem som verkligen är ett problem för honom 
och som förfogar över de redskap som behövs för att angripa problemet. Han 
sporrar sin nyfikenhet, vilket gör att han skaffar sig den information som be-
hövs för att lösa problemet. John Dewey (1916/2009, 357) 
 

Lars Lindström (2009) lägger fram en modell med fyra ”rum” över fyra sätt 
för bildpedagogiskt arbete. De fyra ”rummen” kan benämnas i, med, om och 
genom bild. I analys och tolkningsarbetet med denna studie tycker jag mig se 
ett femte ”rum” för bildpedagogiskt arbete. Jag kallar detta rum för det reflex-
iva rummet. Här kan den reflexiva kreativiteten få spelrum. Den studerade 
kursen iscensätter en bildpedagogik i reflexiva och undersökande processer 
ibland i, ibland genom, ibland med, ibland om och ibland över bild.  Det som 
kännetecknar den reflexiva bildpedagogiken är att den inte enbart har bild 
som medium i fokus för reflektion utan lika mycket yttre sammanhang, sam-
hällsfenomen, visuell kultur och bildkonst. 
 
En av förutsättningarna för en samtidskonstbaserad bildpedagogik, menar 
jag, behöver ta hänsyn till det transformativa vuxenlärandet som en vändande 
och vridande situation för studenter. Iscensättning av transformativa lärpro-
cesser inom (bild)lärarutbildningen behöver förhålla sig till känslomässiga 
uttryck hos vuxenstuderande. Universitetsläraren behöver uppmärksamma 
vad det är för processer som pågår och behöver förhålla sig till vuxenlärandet 
i en stöttande roll för dem som är mitt upp i ”i-vändandet”, i den transforma-
tiva lärprocessen. Uppmärksamheten behöver också riktas mot, som Kegan 
(2000) säger, att lärandet inte designas för långt ifrån den studerandes refe-
rensramar. Utifrån empiriska data från den studerande kursen tolkar jag det 
som att assignment (uppdrag) tillsammans med bloggen (presentations- och 
social reflektionsyta) och det sokratiska samtalet (samtalsmetod) ger studen-
ter möjlighet att reflexivt se sin transformativa lärprocess och också gestalta 
sina förståelseprocesser. Själva reflexiviteten behöver också en form. Artiku-
lerad förståelse ger ett språk för både det som lärts och själva processen av 
lärande. Den studerade kursen har valt att arbeta med det sokratiska samtalet 
som en form där studenter binder samman och delar med sig till kurskamrater 
av sina transformativa förståelseprocesser. Metoden erbjuder också studen-
terna att samtala om att samtala. Här kan det säkert finnas fler och olika me-
toder och former för att fånga upp lärprocessen i sig.  
 
Gadamer (1960/2002) resonerar kring hermeneutisk medvetenhet som har sin 
grund i frågandet. En frågande aktivitet är insiktens och öppenhetens förut-
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sättningar. Gadamers intresse för frågandet utgår från den sokratiska ut-
gångspunkten att frågandet är besvärligare än svarandet: 
 

Den som bara söker sin fördel i samtalet, och inte strävar efter insikt i sak, kan 
nog uppfatta frågandet som lättare än svaret. Därvid löper man ju inte risken, 
att bli svaret skyldig. I själva verket visar emellertid samtalspartnerns nya blun-
der, att den som tror sig veta allt bättre alls inte är i stånd att fråga. För att 
kunna fråga måste man vilja veta, dvs. veta, att man inte vet. (Gadamer 
1960/2002, 174) 

 
För Gadamer hänger hermeneutiken hop med ett äkta frågande vars svar lik-
som blir ”hängande i luften” innan svaret ges. Här utvecklas en öppenheten 
inför att svaret inte ligger fast. (ibid.,174). Det händer något med bildpedago-
gik i dess grundvalar när grunden läggs i samtidskonstens undersökande, frå-
gande och reflexiva grund. Bildpedagogiken får en karaktär av konceptbase-
rad undervisning där begrepp och samhällsfenom undersöks utifrån en kri-
tiskt, processinriktad och utforskande metod. Samtidskonstens relationella 
och sociala karaktär blir i pedagogisk praktik en undersökning av världen 
med dess fenomen.  Kreativitet iscensätts i ”ett skarpt läge” vilket ger en re-
flexiv kreativitet där val av bildtekniker behöver göras självständigt. Under-
visningen får ett reflexivt fokus. Jag tolkar det som att den studerade kursen 
kan placeras i något som skulle kunna kallas för en reflexiv vändning inom 
bildpedagogik. Här utmanas idén om bildämnet som enbart praktiskt estiskt 
och formerar sig istället som ett kritiskt och reflexivt samhällsämne. Mål för 
examina på grundnivå, vad det gäller färdigheter och förmågor, handlar om 
att kunna formulera problemställningar och kritisk granska dessa:  
 

Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 
relevant information i en problemställning samt att kritiskt 
diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. (riksdagen.se) 

 
I det empiriska materialet finns starka uttryck för hur tidigare förgivettagan-
den om bildpedagogik formar sig som en barriär eller en begränsning för att 
träda in i ett undersökande bildpedagogiskt paradigm. På ett plan är det för-
vånande då man kan se det undersökande förhållningsättet som kreativitet. 
Ett av målen för bildpedagogik handlar just om kreativitet: 
 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt in-
tresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och 
att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. (skolverket.se)  

 
Med andra ord är kreativitet, undersökande förhållningssätt och problemlö-
sande något som alla studenter kan tänkas utveckla under sin skolgång. Där-
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med skulle man kunna tycka att en frågande och undersökande bildpedagogik 
inte skulle verka utmanande när man som vuxen möter den i lärarutbildning-
en. Jag tycker mig se fenomenet i relation till föreställningar om kreativitet 
som inte handlar om att skapa nytt utan mer om att reproducera tidigare inno-
vativa och kreativa arbeten.  
 
 
8.5.2 Överraskandet 
 

Tänkandet utgår däremot som vi sett från tvivel och ovisshet. Det känneteck-
nar en undersökande, jagande och sökande intellektuell hållning, inte överläg-
sen skicklighet och beräkning. Genom tänkandets kritiska process kontrolleras 
och utökas den sanna kunskapens, och våra uppfattningar om sakernas till-
stånd rekonstrueras. (John Dewey 1916/2009, 347) 

 
Sist i denna diskussion vill jag lyfta en kvalité som jag blivit varse lite vid 
sidan om i analys och tolkningsarbetet. Kvalitén handlar om den reflexiva 
kreativitetens resultat, överraskningen. I en process med reflexiv kreativitet 
kan vi inte veta något om resultatet i förväg. Reflexiviteten innebär också att 
det finns flera möjliga sätt att tänka och förstå vad det gäller bildpedagogik. 
Reflexiviteten ger oss möjlighet att se det komplexa i olika fenomen och i 
egna och andras erfarenheter.  I många utbildnings- och undervisningssituat-
ioner befinner sig studenterna på en beskrivande nivå. Men analys och tolk-
ning kräver en reflexiv kompetens. Bild- och gestaltningsarbete innehåller 
både analytiska och tolkande dimensioner och därmed abstraktionsprocesser. 
Dessa processer ser jag både kan ha en rationell analytisk dimension, men 
lika gärna en lekfull och humoristisk. En intressant fråga vad det gäller re-
flexiv kreativitet skulle kunna vara hur bildpedagogik, och skolkulturen gene-
rellt, förhåller sig just till humor och ironi i gestaltningsarbete. Jag återkom-
mer här till S1´s brösthårpensel. Att göra en bilduppgift som går ut på att göra 
en pensel av brösthår verkar absurt men som ett resultat av en kritiskt grans-
kande gestaltningsprocess där frågor om vad en pensel är och vad den inte är 
utmanar diskursen om vad en pensel bör vara. Ja, då blir brösthårspenseln ett 
logiskt resultat. Här finns både kritik och humor blandat, men också ett me-
ningsskapande som genererar skratt.  
 
Här tycker jag mig se ett intressant forskningsområde om hur lärande, i ett 
perspektiv av, abstrakt och konkret spelande med humor och kritik som driv-
krafter eventuellt skulle kunna underlätta transformativa lärprocesser för 
vuxna högskolestudenter. Är det över huvud taget möjligt att iscensätta 
undervisning inom högskola utifrån humor och kritikdrivna gestaltnings-
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processer? Är det möjligt att iscensätta abstrakta utflykter för en längre di-
stans, en längre resa, med hjälp av humor och kritik?  
 
Ett mera jordnära fortsatt forskningsområde ser jag dock gäller relationen 
mellan förståelseprocesser och samtidskonstbaserade gestaltningsprocesser 
där relationen mellan form, metodologi och innehåll kan diskuteras på ett 
fördjupat vis inom både bildpedagogik och högskolepedagogik.  
 

Människans spel kräver en spelplats.(Gadamer 1960/2002,85) 
 
Så avslutningsvis. I mellanrummet mellan det man är van vid och det som 
befinner sig utanför förståelsehorisonten, där finns lärandets ”tummelplats”. 
Här befinner sig både möjligheter och begränsningar, motstånd och utma-
ningar, känslouttryck och mening. Vad det gäller vanor inom bildlärarutbild-
ning kan det tänkas att ”tummelplatsen” i den närmaste framtiden kommer att 
handla om ny förståelse för bildämnet som kritiskt och reflexivt kreativt, 
symboliskt interaktivt spelande med riktat intresse mot visuell kultur, sam-
hällsfenomen och omförhandlande lärprocesser och kanske humoristisk över-
raskande gestaltningsprocesser. 
 

Min metod för collagen var att ta det oanvändbara och kombinera det med 
något oväntat. Jag ville hitta det som ingen kunde tänka sig. Allra minst jag 
själv.  

 
           Robert Rauschenberg (1925- 2008). (Lind 2009) 
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Skolverkets hemsida 20 juni 2015 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild 
 
Youtube. This is not yellow. 

http://www.youtube.com/watch?v=R3unPcJDbCc. 

Youtube. You live in the past. http://www.youtube.com/watch?v=BTOODPf-

iuc. 

 

 

Konferensbidrag 

Bron, Agnieszka Edström, Eva och Thunborg, Camilla. 2010. Formandet av 
identiteter i högre utbildning. presenterades vid ESREAs konferens: Vuxnas 
lärande i Europa - förstå olika betydelser och sammanhang i Linköping 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ] 

 
 

 

  133 
 

Bildlista   
Bild 1. ”Ta dig till en okänd plats” (S2)   s.29 

Bild 2. ”Ta dig till en okänd plats” (S3)   s.30 

Bild 3. "Under min jacka" (S2)     s.68  

Bild 4. ”Emellan alla människor ”(S3)     s.71  

Bild 5. ”Placera dem på ett farligt ställe” (S4)                                    s.79 

Bild 6. ”Placera dem på ett farligt ställe” (S4)                                     s.79 

Bild 7. ”Placera dem på ett farligt ställe” (S2)   s.84 

Bild 8. ”Placera dem på ett farligt ställe” (S2)                                    s.85 

Bild 9. ”I min lärarväska” (S5)    s.90  

Bild 10. ”I min lärarväska” (S5)    s.90 

Bild 11. Introduktion till gestaltningsarbete   s.91 

Bild 12. Workshop ”radikal estetik”(S9)   s.92 

Bild 13. Workshop ”radikal estetik” (författaren)    s.93 
 

 
Figurlista 
Fig. 1 Modell över tidigare forskning (författaren)  s.32 

Fig. 2 Modell över teoretiska utgångspunkter (författaren)  s.42 

Fig. 3 Analysenheter I, II (författaren)   s.57 

Fig. 4a Modell över kodningsarbete i analysenhet I, steg 1 (författaren) s.59 

Fig. 4b Modell över kodningsarbete i analysenhet I, steg 2 (författaren) s.60 

Fig. 5 Modell över kodningsarbete i analysenhet II.   s.60 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Kursplan för den studerade kursen 
Bilaga 2. Hel kursreflektion från S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ] 

 
 

 

  134 
 

Bilaga 1 
 
 

Bild 1 för gymnasielärare, 15,0 högskolepoäng 
Visual Art 1 for the upper secondary school, 15.0 higher 

education credits 
 

Grundnivå/First Cycle 
 

 
1. Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-03-07 att gälla från 
och med 2012-03-09. 
 
Utbildningsområde: Konst 45 %, Undervisning 55 % 
Huvudområde Fördjupning - G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav 
 
 
2. Inplacering 
Kursen är på grundnivå. Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot ar-
bete i grundskolans årskurs 7- 9 och gymnasiet (samt vuxenutbildning) och utgör 
den första kursen av två. Kursen kan även ges som fristående kurs. Kursen ingår i 
lärarprogrammet utgör första terminen i inriktningen Bild och visuell kultur, 60 hög-
skolepoäng. Kursen ingår i lärarexamen avsedd för undervisning och annan pedago-
gisk verksamhet i förskoleklass och grundskola år 1'9. Kursen kan ges som fri-
stående kurs. 
 
3. Förkunskapskrav 
Behörig till kursen är student med grundläggande behörighet, samt SvB/Sv2 B, En 
A, Sa A och Ma A, eller motsvarande. Därtill krävs godkänt färdighetsprov i bild. 
 
4. Innehåll 
Kursen är av introducerande karaktär inom bildämnet och behandlar bildpedagogisk 
verksamhet för barn och unga. En central utgångspunkt i utbildningen är en vidgad 
kunskapssyn. Detta tillämpas genom ett vidgat språkbegrepp, dvs olika former för 
kommunikation, liksom estetiska lärprocesser där kunskapsutveckling sker genom 
estetiskt lärande. Inriktningen Bild och visuell kulturs olika arbetssätt med gestalt-
ningsformer och utvecklandet av konstnärlig kompetens definieras och diskuteras i 
relation till bildämnet. Studenten introduceras i bildpedagogikens historik och teori-
bildning. Barn och ungas identitetskonstruktion behandlas i relation till bildämnet. 
 
Studierna inom inriktningen belyser hur förtrogenhet med ämnesinnehållet, förank-
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ringen i ämnesteori, 
ämnesdidaktik och erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 
samverkar och bildar en helhet med den högskoleförlagda utbildningen (HFU). Stu-
denten tränas i sin förmåga att reflektera kring ämnet bild utifrån ett didaktiskt, 
konstnärligt/estetiskt, kulturellt/samhälleligt och etiskt perspektiv. Studenten utfors-
kar på ett problematiserande sätt bildområdets gestaltningsformer. Studenten intro-
duceras i användandet av IKT och digitala medier vilket också diskuteras i relation 
till bildämnet och publiceringsriktlinjer. Studenten utvecklar sin förmåga att doku-
mentera sitt eget lärande och förmågan att didaktisera sina erfarenheter av förhållan-
det mellan teori och praktik. Kursen innehåller ett flertal workshops och praktiskt 
konstnärliga arbetsmoment där studenten får utveckla sin gestaltningsförmåga inom 
bildområdet. Det praktiska gestaltandet knyts till ämnesteori genom litteratur, före-
läsningar och studiebesök. Identitetsbegreppet behandlas utifrån individ och grup-
perspektiv liksom vikten av ett dialogiskt förhållningssätt mellan lärare och elev. 
Under kursen introduceras studenten i den samtida konstens skiftande uttrycksregis-
ter liksom bildteori. 
Kursen behandlar även metoder kring ett undersökande arbetssätt inom bildunder-
visning genom konstnärlig gestaltning. Kursen är indelad i moment där studentens 
val av fördjupning och/eller bredding ges utrymme. Utifrån teoribildningar och i 
samråd med inriktningens lärare formulerar den studerande ett konstnärligt gestalt-
ningsprojekt och en beskrivning av frågeställning, mål och metod. I kursen ingår 
utvecklandet av den studerandes dokumentations- och presentationsteknik av ge-
staltningsprocessen. 
 
Genomförande 
Kursmomenten genomförs med hjälp av de undervisningsformer som lärare och 
studenter finner mest 
relevanta: föreläsningar, seminarier, lektioner, litteraturstudier, workshops, handled-
ning, utställningar, 
redovisningar, IKT, gruppstudier och självstudier. Studenten förbereds för yrkesrol-
len och dialogiska 
arbetsformer är centrala, som sokratiska samtal och reflektion kring eget och andras 
lärande. Individuella och kollektiva nivåer av lärande beaktas i kursen genom att 
studenten dokumenterar sitt eget lärande fortlöpande i samråd mellan lärare och 
studenter i form av internetbaserade verktyg, essä, portfolio, processdagbok eller i 
annan form. Arbetet genomförs och presenteras dels i grupp och dels genom indivi-
duellt arbete. 
 
5. Mål 
Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper och 
insikter för att kunna utveckla barns och ungas bildspråkliga och kommunikativa 
kompetenser med ett yrkesprofessionellt förhållningssätt. Kursens övergripande mål 
är att utveckla studentens konstnärliga och vetenskapliga undersökande förmåga. 
 
 



  ] 

 
 

 

  136 
 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

-‐ beskriva bildens kommunikativa möjligheter utifrån ett vidgat kunskaps- 
och språkbegrepp 

-‐ sammanfatta grundläggande teori- och begreppsbildningar inom bildpeda-
gogiken 

-‐ översiktligt beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska och forskningsme-
todiska ingångar inom bildämnet. 

 
Färdighet och förmåga 

-‐ reflektera över den egna konstnärliga processen 
-‐ tillämpa bildens språkliga dimensioner 
-‐ analysera ett projektarbete både muntligt och skriftligt med referenser till 

kursinnehållet 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

-‐ reflektera över kursinnehållets konsekvenser för läraryrket 
-‐ motivera sin gestaltningsprocess och dess uttryck 
-‐  

 
6. Litteratur 
Litteratur till kursen kommer att fastställas sex veckor innan kursstart. 
 
7. Former för bedömning 
Kursen examineras ur ett helhetsperspektiv där såväl individuella arbeten som 
grupparbeten bedöms, liksom studentens bidrag till det gemensamma lärandet. Be-
dömning i de olika delkurserna sker vid särskilda tillfällen i form av individuella och 
gemensamma handledningar och redovisningar, skriftliga individuella tentamina 
och/eller seminarier i grupp. Vissa moment kräver för godkänt resultat aktiv närvaro. 
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskil-
jas. 
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskil-
jas. 
 
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha un-
derkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen 
och skall vara skriftlig. 
 
Den som har godkänts i prov får inte delta i nya prov för högre betyg. 
 
8. Betyg 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd 
(VG). För att få betyget Godkänd skall den studerande kunna: 
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-‐ visa att de kunskaper som beskrivs i kursinnehållet och dess målbeskrivning 
är uppnådda 

-‐ visa att denne i huvudsak tillgodogjort sig innehållet i kursmoment, litteratur 
och föreläsningar på de områden som efterfrågas. 

-‐  
För betyget Väl Godkänd skall den studerande, förutom de som anges för betyget 
Godkänd kunna: 
 

-‐ visa förmåga till analys samt kunna generalisera förvärvade erfarenheter och 
kunskaper för användning i nya sammanhang och situationer. 

-‐ visa förmåga att kunna inta olika perspektiv på undervisning och lärande. 
-‐ visa på särskild fyllighet, klarhet och självständighet i framställningar, i sin 

användning av begrepp, i sina redogörelser för olika förhållanden och stånd-
punkter. 

 
9. Kursvärdering 
Varje kurs skall utvärderas och resultaten skall bli föremål för diskussion mellan 
lärarna på kursen och 
representanter för studenterna. Protokoll/minnesanteckningar från denna diskussion 
skall avrapporteras till kursansvarig nämnd. Utvärderingen skall ske dels efter avslu-
tad kurs och dels vid minst ett tillfälle under kursens gång. Vid planeringen av påföl-
jande kurstillfälle skall det dokumenteras hur resultaten av utvärderingen har tagits 
till vara genom en revidering av kursinnehållet mot dess mål. 
 
10. Övrigt 
Undervisningsspråk: svenska. 
Kursen ersätter LBD120 och kurserna kan ej tillgodoräknas samtidigt i en examen. 
 
Barn och ungas rättigheter, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, genus, mångfald och 
likabehandling beaktas i kursgenomförande, innehåll, val av litteratur och utvärde-
ring. Internationella förhållanden skall beaktas i innehåll och litteratur. Likaså skall 
Högskolan för Design och Konsthantverk i alla sina kurser beakta frågor om hållbar 
utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, samt ekonomisk och social välfärd och rättvisa 
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Bilaga 2 
 
Hel kursreflektion från S1 
 
Så var då en termins pedagogikstudier till enda, och det hade blivit dags för 
den del av utbildningen jag hittills sett fram emot mest. Hur kan kan jag nu 
utvärdera de senaste två månaderna på ett vettigt sätt. 
Jag kan börja med att sätta det jag upplevt i relation till mina förväntningar på 
ämnesstudierna i bild, och hur var i så fall dom, om jag hade några. Vad hade 
jag för bild av mig själv som estetpedagog och hur har den bilden förändrats 
genom mitt möte med kursplanen på X. Jag tror att jag hade en förväntan om 
att förvärva mig kunskaper, att utbildas till att bli en läromästare. En auktori-
tet full av kunskap och erfarenheter. Jag förväntade mig kanske att lära mig 
fördjupade hantverks färdigheter och djuplodande konsthistoriska krönikor, 
och det kanske jag får. Jag har inte satt mig in i hela kursplanen. Men per-
spektiven jag har fått av vad yrket kan innebära har givit mig en annan bild. 
Kanske en bättre bild. Ja det känns så. Kanske är en bildlärare mer utav en 
spirituell vägvisare än en konstexpert. Någon som stadigt håller uppe fick-
lampan och hjälper dig söka vägar till kommunikation, även där snårskogen 
av trångsynta normer växt sig tät eller kanske uppträder hen likt en träd-
gårdsmästare som hjälper dig att plantera sprittande små busfrön, och du får 
se inspirationens smultronbuskar spira ur sprickorna på Jantelagens cemente-
rade boulevarder.   
 Som jag nämnt i bloggen ställde jag mig först lite frågande till kursmomen-
ten i X Men med veckorna har det växt på mig och jag beskriver det gärna 
målande som fräscht innovativt och spännande. 
 Jag tycker om dynamiken som uppstår mellan huvudmomenten Sokratiska 
samtal, galleriorientering och assignments. Kursens olika beståndsdelar ger 
vatten på varandras kvarnar och ett par nya glasögon sitter allt stadigare på 
min framtidsvittrande nos där jag sitter och njuter av porlandet av detta vat-
tenverks vitala kretslopp. 
Upplägget som jag antar ska syfta till att stimulerastimulera och vidga den 
analytiska och kreativa förmågan fungerar mycket bra, och jag upplever en 
ökad kvalitet i alla moment både hos mig själv och resten av gruppen. Ur ett 
sociokulturellt lärandeperspektiv tycker jag att processbloggen är ett fint 
verktyg och insynen i varandras processer känns både demokratiskt samt i 
linje med den nya tidens informationskultur. (S1) 
 
 
 


