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Uppsatsens syfte är att visa på vilket sätt den samtida konceptuella bildkonsten förändrar en 

lärandeprocess och på vilket sätt det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder kan belysa en 

kunskapsbildning. Den teoretiska utgångspunken för undersökningen är det sociokulturella perspektivet. 

Undersökningen vilar på en kvalitativ forskningsstrategi. Uppsatsen synliggör de möjligheter och 

utmaningar som ett samtida konceptuellt platsspecifik konstbegrepp innebär för bildämnet.  

Undersökningen är utförd på material från studenter som gått kursen Samtidkonst i pedagogiskt 

perspektiv vid Linnéuniversitetet. Resultatet baseras på en kvalitativ analys av insamlade rapporter, 

bildmaterial och skriftliga svar på utskickade frågor. Resultatet ger att det samtida konceptuella 

bildkonstbegreppet skulle kunna innebära en mer tolkningsinriktad lärprocess i interaktion med 

medierande verktyg och därmed kunna belysa komplexa mänskliga fenomen eller samhällsstrukturer. 

Det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder skulle kunna användas för att arbeta med 

samhällsorienterade frågor och ämnesintegrerat. Det samtida konceptuella konstbegreppet kan förändra 

bildämnet i skolan genom att ge alternativa tolkningar av vad konst kan vara. Bildämnet skulle också 

kunna bli mer analyserande eller diskursivt kulturanalytiskt. Den meningsskapande aktiviteten i sociala 

och kulturella situationer skulle också kunna medvetandegöras. Arbetsmetoden site-nonsite som används 

i den undersökta kursen synliggörs i ett sociokulturellt perspektiv som ett medierande verktyg där teori 

och metod flyter samman.   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Frågor om vad och på vilket sätt vi lär oss har länge fångat mitt intresse. Jag anser att det är viktig att 

ställa frågor kring lärande i relation till vår visuella omvärld, det digitala bild teknikskiftet och ett 

förändrat konstbegrepp. Vad innebär den nya situationen med digitala tekniker och sociala medier för 

den som skall lära, för läraren, för pedagogiken eller för nya utbildningar osv? En uppgift som skolan 

har är att skapa medvetenhet och synliggöra fenomen i samhället. Hur ser då en undervisning ut i 

framtiden som kan skapa denna medvetenhet? I den nya situationen ser jag en potential för ett 

bildämne som opererar utifrån ett kritiskt granskande perspektiv. Ett perspektiv som inte enbart tar sin 

utgångspunkt i ett subjektivt bildproducerande förhållningssätt, utan som mer fokuserar metoder, 

redskap och förhållningssätt att problematisera och därmed medvetandegöra vårt kulturella och 

samhälliga sammanhang. Min utgångspunkt är att både det bilddidaktiska och konstpedagogiska fältet 

befinner sig i en spännande brytningstid, där det finns möjligheter till ett intressant utvecklingsarbete 

som kan ge bildämnet en central plats i diskussionen om lärande och utveckling . Jag är intresserad av 

det samtida konceptuella konstbegreppet som inte fokuserar en konstproduktion utifrån estetiska 

överväganden utan har en riktning mot ett kritiskt granskande utifrån en processinriktad och 

undersökande arbetsmetod. Forskning och utvecklande av teorier och metoder inom den samtida 

konceptuella konsten är en spännande utmaning. Inom detta fält menar jag att det finns en potential att 

visa på metoder och förhållningssätt för olika lärandesituationer. Vid institutionen för 

kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet har jag tillsammans med kollegor utvecklat en kurs ur det 

platsspecifika konstbegreppet. Här vilar arbetsmetoden på ett undersökande och analytiskt 

förhållningssätt, med utgångspunkt i en undersökning av en plats ”inneboende berättelser” vilka är 

kulturellt betingade. Undersökningens resultat ligger sedan till grund för innehållet i gestaltningar eller 

iscensättningar vilka är konceptuella. Utgångspunkten för mitt resonemang är brytningen mellan 

modernism och postmodernism som kan kallas ”ett paradigmskifte” (Edwards, 2000: 284). Jag tycker 

mig se att konsekvenserna av detta skifte kan ge möjligheter för en ny relation mellan konst och 

lärande och en ny ämneskonception för ämnet bild i skolan. Målet för mig är att ringa in och formulera 

detta nya förhållande samt att synliggöra de möjligheter och den utmaning som denna förflyttning 

innebär. Rent konkret är det konstnären Robert Smithsons konstnärliga arbetsmetod site – nonsite, 

som får utgöra ramen för en reflekterande lärandesituation i skolan. Robert Smithsons arbetsmetod 

beskrivs utförligare nedan. Kursen heter: Samtidkonst i pedagogiskt perspektiv. 

 

1.2. Problemformulering 

I Den nationella utvärderingen 2003 (Marner, Örtegren & Segerholm, 2005) av bildämnet i skolan 

påvisas ett glapp emellan vad som görs i skolämnet bild och den samhälleliga visuella situationen. 
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Problematiken diskuteras främst i relation till nya bildmedier och deras position i kommersiell och 

visuell kultur (Marner, Örtegren & Segerholm, 2005: 14-165). Utvärderingen diskuterar teknikskiftet i 

samhället vad det gäller medier som video, dator och Internet, och menar att dessa medier inte finns i 

tillräcklig stor utsträckning i bildundervisningen. Författarna berör också en förändrad position för den 

samtida konsten, där konstvärldens förändrade konstbegrepp inte beaktas inom det bildpedagogiska 

fältet (Marner,Örtegren &Segerholm, 2005:18). 

Problemområdet för denna undersökning är den modernistiska ämneskonceptionen av bildämnet i 

skolan och en möjlig ny förankring i ett samtida konceptuellt konstbegrepp. Utgångspunkten är att en 

diskussion om konstens position i bildundervisning, och eller i andra didaktiska situationer, skulle 

kunna breddas genom att diskutera ett avgränsat postmodernt konstbegrepp, det konceptuellt 

platsspecifika. Och därigenom synliggöra en ny möjlighet för bildkonst i en didaktisk praktik.  

Undersökningen fokuserar den platsspecifika samtida bildkonsten som kunskapsform och som metod 

för kunskapsbildning, liksom kopplingar mellan den konceptuella bildkonstens teori och metod och 

det didaktiska fältet.  

 

1.3 Syfte 
Denna undersökning syftar till att utforska på vilket sätt den samtida konceptuella bildkonsten ”öppnar 

upp” eller förändrar en lärandeprocess. Hur det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder kan 

förändra eller belysa en kunskapsbildning. Och på vilket sätt kan det samtida konceptuella 

konstbegreppet förändra bildämnet i skolan. Underlaget för diskussionen kommer ur undersökningen 

av högskolekursen Samtidskonst i pedagogiskt perspektiv som ges vid Linnéuniversitetet. I denna kurs 

ligger det konceptuella samtida konstbegreppet till grund för val av metoder och teorier. Uppsatsen 

vill diskutera kursens resultat, både möjligheter och svårigheter och konstruera och konkretisera ett 

didaktiskt perspektiv genom ett konceptuellt konstbegrepp. Undersökningen tar sin utgångspunkt i ett 

studentperspektiv. Syftet med uppsatsen är att, i ett lärarutbildningssammanhang, utveckla metoder 

och synsätt vad det gäller bildundervisning genom ett avgränsat konstteoretiskt perspektiv och koppla 

detta till ett didaktiskt perspektiv på bildämnet. De forskningsfrågor som jag därför har arbetat med är 

följande: 

 

-  På vilket sätt kan den samtida konceptuella bildkonsten ta plats i en lärandeprocess?  

- På vilket sätt kan det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder belysa en kunskapsbildning?  

-  På vilket sätt kan den samtida konceptuella konstbegreppet förändra bildämnet i skolan? 
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1.4 Avgränsningar 
Undersökningen har ett studentperspektiv och tar inte upp lärares erfarenheter i kursen. Detta för att 

undersökningen då skulle bli för omfångsrik och svår att hålla i hop i resultatdelen. Men eftersom jag 

själv är en del av kursen har jag, under rubriken kursansvarigs analys, valt att synliggöra mig själv. Jag 

har inte valt att sätta samman resultatet från projektbeskrivningar eller intervjuer med kursplaner vare 

sig från grundskolan, gymnasium eller universitet. Detta hade eventuellt varit mera relevant och kan 

bli en annan undersökning i framtiden, denna vill fokusera de studenter som har gått kursen 

Samtidskonst i pedagogiskt perspektiv, och valt att lämna material. 

 

1.5 Uppsatsens upplägg 
Uppsatsens upplägg är med inledningskapitlet indelat i sju delar: Tidigare forskning som visar att ämnet 

är lite utforskat. Teoretisk utgångspunkt lägger fram det sociokulturella perspektivet på lärande med 

begreppen mediering, dialogicitet och multimodalt medieringsbegrepp, men också begreppet 

främmandegöring belyses här. Kapitel fyra redogör för undersökningens metod, material och urval. 

Därefter presenteras undersökningens resultat. Denna del är omfångsrik och beskriver den undersökta 

kursen vad det gäller begrepp, teorier, innehåll, kursens design och lärande mål liksom kursens 

utgångspunkter i Robert Smithsons arbetsmetod site – nonsite. Här presenteras också material från tre 

slutprojekt genomförda i kursen plus en sammanställning av intervjuerna. Därefter analyseras de tre 

slutprojekt och intervjuerna. I detta kapitel finns också kursansvarigs perspektiv. Uppsatsen avslutas 

med en diskuterande slutsats omkring uppsatsens frågor.  

 

2. Tidigare forskning 
Jag har funnit mycket lite forskning specifikt kring den konceptuella samtidskonsten i ett lärande 

perspektiv. Men i boken Art, Community And Environment, Educational Perspective (2008) lägger 

Glen Coutts och Timo Jokela fram liknande projekt från olika länder, där just konstnärlig praktik 

utgått från ett socialt och kontextbundet konstbegrepp i ett utbildningsperspektiv. Själva 

problematiken omkring konstens fält och skolans, finns diskuterad i Ingvild Digranes avhandling Den 

kulturelle skolesekken: Narratives and Myth of Educational Practice in DKS Projects within the 

Subject Art and Craft (2009). Här diskuteras mötet mellan dessa olika kulturer. Utgångspunkten i 

undersökningen är det norska projektet den kulturelle skolesekken. Problematiken i detta möte handlar 

om olika värdering och perspektiv som tar sig uttryck i projektet. Frågeställningarna i arbetet handlar 

om vilka val lärare och konstnärer gör i projektet men också hur dessa motiveras. Likaså hur lärarnas 

och konstnärernas utgångspunkter färgar samarbetet (Diagres,2009:iii). Inom det konstvetenskapliga 

fältet har jag funnit Griselda Pollocks bok Conceptual Odysseys, Passages to Cultural Analysis (2007) 

som behandlar ett vetenskapligt perspektiv genom att sammanföra det konstvetenskapliga 
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forskningsfältet med konceptuell konstteori, en kombination som hon menar är användbart i ett 

forskningssammanhang. Peter Goldie och Elisabeth Schellekens belyser i boken Philosophy & 

Conceptual Art (2007) konceptuell konst ur olika perspektiv som kreativitet, kunskap och förståelse. 

Jag har valt att använda mig av Goldie & Schellekens kapitel om konceptuell konst och kunskap.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunken för undersökningen är det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Samma teoretiska perspektiv ligger till grund för kursens syn på lärande men i kursens sammanhang 

sammansatt med det postmoderna konstteoretiska perspektivet. I detta avsnitt lägger jag först fram det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling. Därefter lyfts viktiga begrepp som mediering, 

dialogicitet, representationsproblemet och sist diskuteras begreppet främmandegöring. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling 
Det sociokulturella perspektivet har bland annat utvecklats ur John Deweys (1859-1952) och Lev 

Vygotskij (1896-1934) perspektiv på lärande och innebär enligt Roger Säljö (2000) att människor lär i 

sociala och kulturella situationer. Fokus ligger på hur vi människor använder verktyg och språkliga 

resurser för att förstå vår omvärld. I detta perspektiv är kunskap något som skapas och återskapas 

aktivt i sociala sammanhang under lång tid och blir tillgänglig för oss genom interaktion mellan 

människor (Säljö,2000:13-26). Vi kan säga att vi blir oss själva i ett dialogiskt möte med någon annan. 

Denna dialogicitet kan överföras på andra ”texter” och medier. I det utvidgade perspektivet är en bild 

också en ”text” då den kan ”läsas” och tolkas. Intertextualitet blir då konsekvensen av denna ”dialog” 

(Marner&Örtegren,2003:28-19). 

Denna tolkningsprocess kan kallas en mediering av omvärlden. I medieringsprocessen använder 

människor olika resurser som t.ex. semiotiska (Säljö,2000:6). Perspektivet synliggör de medium som 

människor kommunicerar genom och hur individer använder medium och verktyg i sitt lärande och 

utveckling (Säljö,2000:65-71). Det sociokulturella perspektivet skiljer inte på tänkande och kropp som 

den traditionella filosofiska traditionen har gjort. Utan här ses lärande som en process där tal och 

tänkande flyter samman (Säljö,2000:92-152). James V. Wertsch är professor vid avdelningen för 

antropologi, konst & vetenskap vid Washington University, St. Louis. I Mind as action (1998) 

beskriver han det sociokulturella perspektivet med bas i Vygotskij, Mikhail M Bachtin (1895-1975) 

och Kenneth Burke (1897-1993) teorier. Wertsch menar att den uppgift som sociokulturell analys har 

är att förstå hur mentala funktioner är relaterade till kulturella, institutionella och historiska kontexter. 

Wertsch diskuterar också problematiken med vetenskapens fragmentariska sätt att studera den 

komplex sammanvävda verkligheten. Och menar att det är viktigt att sammanföra olika perspektiv 
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inom humanvetenskaperna utan att reducera något. Detta för att kunna förstå komplexa mänskliga 

fenomen. Målet menar han måste vara att göra s.k. ”översättningar” och länka ihop discipliner där de 

möts (Wertsch,1998:3-11). Wertsch lyfter Burke som han menar har utvecklat en metod i Dramatism 

(1968), som är ett perspektiv på ett perspektiv. Utgångspunkten för Burkes s.k. dramatiska metod är 

att det är mänsklig aktivitet som skall ligga till grund för analys. Detta menar Wertsch ger en grund för 

att länka ihop Burkes idéer med flera olika forskare som: Vygotskij, Zinchenko, Bachtin, Mead, Joas 

och Wertsch själv. Alla dessa är intresserade av att analysera mänsklig aktivitet och är kritiska till en 

hållning där en vetenskap analyserar små enheter var för sig. Burkes menar att mänskliga handlingar 

endast kan förstås i multipla perspektiv (Wertsch,1998:11-13). 

 

3.1.1 Verktyg, språk, konst - medierande redskap i lärandet   
Det konstruktivistiska perspektivet innebär att människan själv konstruerar sitt lärande genom en 

tolkningsprocess av omvärlden (Illeris, 2007: 52-53). Detta perspektiv finns också i den 

sociokulturella traditionen förutom att här bygger lärande på ett samspel mellan individer i en viss 

kultur. Denna kultur tillägnar sig människor genom verksamhet och aktivt användande av verktyg. 

Begreppet verktyg innefattar också språk, teorier, umgängesformer konst, bilder etc. Vygotskij som 

utvecklat detta perspektiv utgår från att språket som redskap skapar kunskap och kultur. Lärandet sker 

i en situation där någon skall lära sig något av någon kunnig i en kulturell kontext (Illeris, 2007: 133-

139). Lindqvist menar att Vygotskijs utgångspunkt var att undervisningen inte bara förmedlar kunskap 

utan skall lära barnet att tänka. En viktig förutsättning för detta är att reflektionen sätts i gång. 

Undervisningen bör därför vara laborativ och utmana eleven till kritisk analytisk tänkande (Lindqvist, 

1996: 122-140).  

När det gäller konst och estetik menar Lindqvist att Vygotskij kritiserade den traditionella 

pedagogikens syn på konst som något enbart njutbart. Konst blir på så vis förenklat. Därför måste 

konsten skiljas från moral annars kan inte elever utveckla just denna utforskande och kritiska hållning 

(Lindqvist, 1996:150-158). Konsten bör istället stå i relation till samhällsutvecklingen och det sociala. 

Här innebär konst ett tolkningsarbete som medvetandegör den sociala interaktionen. Konstbegrepp blir 

därmed ett redskap att organisera och förstå omvärlden (Lindqvist, 1996:183-189). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv ses begreppsanvändningen som en viktig del av mänskligt lärande, här flyter 

handlande, redskap och tänkande ihop. De verktyg som människan använder bär på inneboende 

kunskap från andra människor och tider. Detta är våra kulturella resurser. Här finns inte någon skarp 

gräns mellan teori och praktik, mellan det konkreta och det abstrakta, eller mellan språk och handling 

(Säljö,2000:74-76). När människan agerar med redskap och artefakter så kan detta uttryckas i att vi 

gör erfarenheter med hjälp av medierande redskap. I ett sociokulturellt perspektiv ses dessa fysiska, 

konstnärliga och intellektuella redskap som att de medierar verkligheten för oss. Mediering och vårt 

tänkande ses då som färgat av kultur (Säljö,2000:80-81). 

3.1.2 Representationsproblemet 
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Pragmatism som filosofisk inriktning utvecklades i USA i slutet av 1800-talet. Här fokuseras de 

praktiska konsekvenser som teorier kan få. John Dewey (1859-1952), amerikansk professor i filosofi, 

brukar framhållas som pragmatismen frontfigur. Dewey menade att verkligheten är i förändring och 

därför utgår hans kunskapssyn från en kontinuerlig relation mellan vetande och omvärld ( Stensmo: 

169- 174). Deweys människosyn utgår ifrån att människa lär i interaktion med sin fysiska och sociala 

omvärld. Han menar också att en utbildning skall ha framtiden i fokus för att kunna lösa framtida 

individuella och kollektiva problem. Vi skall lära av det som varit med vi bör koppla ihop detta med 

samhällsutvecklingen (Stensmo s 183-186). Deweys utgångspunkt är, menar Sundgren, att människan 

är en social varelse. Därför måste skolan vara social. En skola som baserar sitt lärande på passivt 

lyssnande och är beroende av läroböcker får problem med representationsproblemet (Sundgren, 2005: 

81-89). När en civilisation utvecklas växer en distans mellan det som den uppväxande generationen 

måste lära sig för att kunna fungera i vuxenvärlden. I detta glapp behövs skolan som institution. Här 

förs kunskap vidare genom böcker och symboler. Det blir en abstrakt kunskap som eleven får lära 

genom representationer. Här finns en stor risk att undervisningen bli tråkig, eftersom materialet är 

isolerat från vardagen. Därför menar Dewey att en utbildning måste hitta sätt att arbeta i balans mellan 

den informella undervisningen och den systematiskt abstrakta. Framför allt gäller detta det moderna 

samhället med sin utvecklade teknologi ( Dewey,19991916.42-44). 

 
3.2 Främmandegöring 
Viktor B. Sklovskij (1893-1984) diskuterar i sin uppsats Konsten som grepp (Sklovskij,1971) konstens 

specifika karaktär. Sklovskij utgår ifrån det som händer när vi tar till oss konsten. En prosaisk text kan 

uppfattas som poetisk och tvärt om. Det konstnärliga, det poetiska, är ett resultat av det sätt vi 

uppfattar det konstnärliga (det poetiska). Sklovskij menar att vi kallar något för konst som skapats 

med hjälp av särskilda grepp, ett konstnärligt grepp, som har till uppgift att uppfattas som konstnärligt. 

Sklovskij menar att det finns en föreställning om att poesin kan liknas med det symboliska. Eftersom 

en bild står får något så symboliserar den något. Men, menar Sklovskij, då görs ingen skillnad mellan 

poesin och prosans språk och olika typer av bilder separeras inte. De praktiska bilderna, som är ett 

medel för tänkandet, då de kategoriserar något i grupper, och den poetiska bilden som har till uppgift 

att förstärka ett intryck. Den prosaiska bilden menar Sklovskij fungera som en abstraktion, t.ex. kan 

man säga melon istället för huvud. När man gör detta så abstraherar man det formala, där huvud ses 

som ett klot. Denna tankeprocess, menar Sklovskij, har ingenting med poesi att göra 

(Sklovskij,1971:47-48) Sklovskij diskuterar också automatiseringen, det som gör att vi inte är 

medvetna om det vi ser eller gör.  Han säger: ”så går hela livet förlorat och förvandlas till intet. 

Automatiseringen förtär föremål, kläder, möbler, hustru och skräck för kriget”(Sklovskij,1971:151). 

Konstens uppgift blir därför att återställa förnimmelsen av livet, att som Sklovskij uttrycker det: 
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 ” känna tingen, för att visa att stenen är av sten som det finns detta som kallas konst. Konstens 

uppgift är att förmedla en förnimmelse av föremålet, som vision, och inte som igenkännande”.  

 

Vi kan på så sätt se att konstens tillvägagångssätt, är ”främmandegöringen”, vilket kan uttryckas som 

ett ”grepp” som konstnären medvetet använder, alltså medvetet försvårar formen och varseblivningen. 

I konsten är varseblivningsprocessen ett självändamål och måste förlängas (Sklovskij,1971:51). 

 

4. Metod 
Undersökningen vilar på en kvalitativ forskningsstrategi. Denna strategi utgår från ett induktivt 

förhållningssätt till forskning, där forskaren lägger tonvikt på tolkningar för att förstå sociala fenomen. 

Den ontologiska ståndpunkten i den kvalitativa forskningen är konstruktivistisk, vilket betyder att det 

inte finns någon sanning utanför individer. Utan individer skapar förståelse om världen i en social 

interaktion (Bryman,2001:249-250). Undersökningen baserar sitt resultat på en kvalitativ analys av 

insamlade texter i form av rapporter och skriftliga svar på utskickade frågor. I den kvalitativa analysen 

ingår också bilddokumentationer, filmer och komponerade bildspel som ingått i studenters 

projektarbeten. I arbetet med uppsatsen finns också ett inslag av etnografi då jag forskar i min egen 

praktik som lärare och därför har observationer från kursens tre genomförande med mig in i 

undersökningen. Undersökningens material är främst uppdelad i två huvuddelar, de tre projektarbetena 

och svaren från intervjuerna. Jag gör först en sammanfattande beskrivning av de tre projektarbetena 

för att sedan analysera dem utifrån några av kursens viktiga begrepp. Intervjusvaren redovisar jag 

sammanfattande för att därefter dela upp dem i två delar, för att analysera dessa delar var för sig. Den 

del där studenterna svarar på frågorna omkring lärande allmänt analyseras jag i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och utveckling. Den andra delen som svarar på frågor om bildämnet specifikt, 

diskuterar jag i relation till uppsatsen frågeställningar.  

Jag har valt att göra på detta vis för att effektivisera resultatet då det tenderat att bli för omfångsrikt. I 

tolkningsarbetet har jag under arbetets gång funnit, trots att jag på många sätt känner mig mycket 

bekant med studenternas arbeten och svar, flera intressanta tolkningsbara aspekter att diskutera, då jag 

inser att materialet är komplext.  Som forskare vänder jag alltså tillbaka till kursen för att kunna få syn 

på nya sammanhang. Projektarbetena är benämnda A,B,C. I mitt intervjumaterial har jag använt mig 

av fyra studenters svar, dessa benämner jag student 1, 2, 3, och 4. Intervjufrågorna är uppdelade i 

underfrågor och vissa frågor liknar varandra.  Detta innebär att jag får studenten att svara på i stort sett 

samma fråga, men ur fler vinklar. Detta är medvetet eftersom jag ville få ett så fylligt material som 

möjligt.  
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4.1 Material och urval 
Efter utsänt mail med intervjufrågor till elva stycken före detta studenter i kursen, kom sju stycken svar 

tillbaka1. Fyra av dessa var mycket utförliga. Tre var summariska och la inte till något till de fyra mer 

utförliga svaren. Varvid jag bestämde mig för att inte ta med dessa. Mitt urval av projektarbeten baseras 

på min erfarenhet av kursens tidigare typiska studentgrupper, såsom lärare/bildlärare/konstpedagog, 

konstnär och en kategori som jag kallar studerande utifrån fritidsintresse, alltså en student som läser för 

ett personligt intresse, inte för att omsätta studierna i en professionell praktik. Valet av projektarbeten 

gjordes utifrån dessa tre kategorier. Jag ville också att projektarbetena skulle representera varje 

genomförande av kursen. Därför blev de projekten: Hämta kraft, 2008, bildlärare, En dag kom skeppen, 

2009, studerande utifrån fritidsintresse och Hang Out, konstnär, 2010. Materialet innehåller också 

sammanfattning av kursplan och beskrivning av kursens design. 

 

4.2 Validitet och reliabilitet  
Den kvalitativa forskningen behöver kriterier i form av begreppen reliabilitet (trovärdighet), validitet 

(äkthet) och generaliserbarhet. Enligt Bryman (2001) är det inte helt lätt att ringa in vad dessa begrepp 

innebär för den kvalitativa forskningsmetoden men lyfter Mason (1996) som i sin tur menar att 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är ett mått på kvalité i stränghet (Bryman,2001: 257).  

Validitet handlar då om hur man observerar och identifierar det som man vill ”mäta” eller komma åt. 

Alltså det som forskaren gör. Reliabilitet innebär om undersökningen kan upprepas med samma 

resultat, s.k. extern reliabilitet. Intern reliabilitet är ett slag överenskommelse i ett forskarlag om hur 

man kan tolka ett resultat. Den interna validiteten innebär att forskarens observationer och tolkningar 

överensstämmer med de teorier den utvecklar. Den externa validiteten rör i vilken utsträckning 

resultatet kan generaliseras (Bryman,2001:257-258). Vad det gäller validitet har jag försökt att vara 

tydlig och transparent i hur jag gått tillväga i undersökningen. Diskussionskapitlet har också blivit 

långt då jag velat att läsaren skall kunna följa tolkningsprocessen, och se hur jag kommer fram till 

mina slutsatser. Här är mina intentioner att det skall synas hur mina observationer och tolkningar 

”trattas ner”, alltså det som jag gjort. Reliabilitet har jag försökt att åstadkomma genom att så tydligt 

som möjligt hålla mig till uppsatsens teoretiska perspektiv. Den externa validiteten kan naturligtvis 

diskuteras och kritiseras, dels på grund av att jag endast diskuterar fyra studenters intervjusvar och tre 

projekt, dels att jag har varit kursansvarig för kursen. Det är mycket möjligt att resultatet inte går att 

generaliseras, för detta behövs ett större underlag och framför allt mer praktik och erfarenhet i det fält 

jag undersöker. Men i och med att studenterna ger så utförliga och seriösa svar så anser jag att 

resultatet, om inte generaliseras, kan beaktas i en vidare diskussion i ämnet.  

 
                                                 
1 18 stycken studenter har sammanlagt gått kursen, 15 stycken av dessa har fått betyg G eller VG, tre stycken har 
inte genomfört alla moment och är därför inte godkända. De som lämnat in svar är godkända och väl godkända. 
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4.3 Etiskt förhållningssätt 
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning kan samhället och dess medborgare ställa krav på att forskning håller hög kvalité. Detta är 

det s.k. forskningskravet. Men samhällsmedborgaren kan också ställa krav på att denna forskning inte 

lämnar ut människors livsförhållanden eller blir skadade fysisk eller kränkta, vilket innebär 

individskyddskravet. Varje vetenskaplig undersökning måste därför innehålla en avvägning mellan 

dessa båda krav. När det gäller individskyddskravet gäller främst fyra huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet 

innebär att forskaren skall informera de berörda om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagare i undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifterna om individerna i en undersökning skall behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet 

innebär att de insamlade uppgifterna bara får användas för forskningsändamål 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdfs). Jag iakttagit ovanstående forskningsetiska krav genom att 

meddela mina informanter om att jag skriver en uppsats där jag vill undersöka kursen Samtidskonst i 

pedagogiskt perspektiv som de deltagit i och därför behöver fylliga svar på mina intervjufrågor. I 

uppsatsen har jag avpersonifierat personerna då jag kallar dem student 1,2,3 och 4 likaså kallar jag 

projekten neutralt för A, B, C. i och med att studenterna skickat mig sina svar anser jag att de 

samtyckt, flera har meddelat att de hoppas att deras svar kommer till användning. Det inlämnade 

materialet kommer inte att användas utanför ett forskningssammanhang.  

 

5 RESULTAT 
5.1 Beskrivning av kursen 
Kursen Samtidskonst i pedagogiskt perspektiv diskuterar metoder inom samtidskonsten som en 

möjlighet till ett fördjupat lärande. Kursen utgår från ett konceptuellt konstbegrepp där begreppen 

postmodern konst, platsspecifik konst, multimodalitet, radikal estetik, diskurs och diskursanalys 

liksom horisontell mediering diskuteras. Kursen utmanar ett paradigm om konst, undervisning och 

pedagogik. I detta kapitel beskrivs kursens viktiga begrepp och teoretiska perspektiv, därefter 

platsspecifik konst som metod, kursens innehåll och design. 

 

5.1.2 Viktiga begrepp som kursen använder 

Postmodern konst 

Folke Edwards menar i Från modernism till postmodernism (2000) att den postmoderna konsten föds i 

och med 1960-talets amerikanska neodadaistiska rörelses uppror mot modernismens idéer. Den 

postmoderna konsten är relativ och tidsbunden och utgår från att konst och liv hänger ihop. Denna 

konst har utvecklat nya förhållningssätt, konstformer och konstbegrepp såsom konceptkonst, 
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installationskonst, performancekonst, sociala aktioner m.m. (Edwards,2000:350-352). Det 

postmoderna förhållningssättet är inte estetiskt utan snarare antiestetiskt där frågan om form och 

harmoni inte är intresserant (Morgan,1997: 2-4). 

 

Konceptuell konst  

Med konceptuell konst menas den konst som utgår från konceptbegreppet (idé) och som på ett kritiskt 

granskande och undersökande förhållningssätt vill synliggöra och medvetandegöra fenomen eller 

beteenden hos människan eller i samhället. Konceptkonsten växte fram under 1960-talet som en kritik 

mot ett modernistiskt konstbegrepp som mer intresserade sig för form och abstraktion vilket innebar 

att känslan blev viktigare än språket. Konceptuell konst har sina rötter i konceptkonsten. Ett viktigt 

medium i konceptkonsten är fotografiet eftersom konstnären arbetar i processer (Wood, 2002: 7-38).  

 

Samtidskonst 

Enligt Wood (2002) så har konceptkonst vidgats och ett konceptuellt inslag ingår i dag i nästan all 

samtida konst (Wood, 2002: 7-8). 

 

Platsspecifik konst 

Termen platsspecifik konst innebär ett kritiskt och processinriktat förhållningssätt till den konstnärliga 

arbetsprocessen där konsten har en relation till en geografisk plats. Den landskaporienterade 

platsspecifika konsten ser ”the site” som en verklig plats med olika fysiska kvalitéer som längd, djup, 

höjd och form. Skulpturen i den platsspecifika situationen är en del av sin omgivning. Här blir 

landskapet, eller det urbana ”rummet”, ett konstnärligt material där konsten/konsthändelsen upplevs i 

sin kontext och i en känsla av ett här och nu. Denna form av platsspecifik konst vill skapa en relation 

mellan verket, dess plats och betraktarens fysiska närvaro ( Kwon,2004 :1-12). 

 

Site-Nonsite 

Konstnären Robert Smithson arbetade med en arbetsmetod som han kallade site - nonsite. Site är den 

plats som han undersöker för att sedan göra en gestaltning på, ett platsspecifikt objekt. Sjön Salt Lake 

med verket Spiral Jetty är en site. Nonsiten är den sammanställande installation som han gör på ett 

galleri efter att hela projektet på siten är genomförd. Här samlar han material från siten: skisser, texter, 

filmer, foton och fysiskt material. Allt material sammanställs i en relation till nonsitens (galleriets) 

rum så att detta bildar en helhet. Nonsiten refererar tillbaka till siten. 

 

Multimodalitet 

Detta begrepp utvecklades ursprungligt av Günter Kress vid Institute of Education, University of 

London. Kress menar att individer producerar mening genom en transformativ teckenproduktion där 
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de olika representationsformer som individen har tillhands kan skapa ett nytt ”tecken” och därmed en 

ny förståelse ( Marner &Örtegran, 2003:32-33). 

 

Horisontell mediering 

I en tolkning av det sociokulturella perspektivet på lärande kan mediering ses utifrån att vi bildar 

mening genom olika medium såsom kroppen, språket, bilden, musiken, matematiska formler etc. 

Varje medium har sitt betydelsesystem och genom olika medieringar kan olika kunskaper skapas. I 

stället för att rangordna medium i en hierarki kan vi se dessa horisontalt (Marner & Örtegren, 2003:23)  

 

Diskurs/diskursanalys 

Diskurs brukar förklaras som en reglerad samtalsordning, alltså det sätt som människor samtalar på. 

Sättet att tala är styrt av historiska och kulturella sammanhang vilka blivit ett regelsystem. En 

diskursanalys blir då det analytiska arbete som handlar om att problematisera och kritiskt granska på 

det sätt som människor talar om något. Här ställs frågor om vad som sägs, hur detta sägs och vad som 

inte kan sägas (Börjesson, 2003,19-21). 

 

Radikal estetik 

Jan Thavenius kritiserar i rapporten Skolan och den radikala estetiken (2003) hur det estetiska området 

behandlas och utövas i skolan. Han menar att skolan har en tillbakablickande kultursyn som försvarar 

den gamla goda kulturen gentemot ny populärkultur. De försök som gjorts att skapa möten mellan 

samtida konstformer, populärkulturen och elevers egen kultur har varit lama, som han uttrycker det. 

Han menar att projekt som ”kultur i skolan” och de praktiskt/estiska verksamheterna i skolan arbetar 

på ett oreflekterat sätt. Detta får till följd att den marginaliserade position som estetiken har i skolan 

har befästs. Denna föråldrade estetik kallar Thavenius för modest och menar att den aldrig kan skaffa 

sig utrymme i skolan. Thavenius är svidande kritisk när han menar, att det han studerat, vad det gäller 

estetiskt arbete i skolan, så är det inte mycket som lever upp till kreativitet och lärande, snarare tvärt 

om. I motats till den modesta estetiken ställer Thavenius den radikala estetiken. Utifrån den radikala 

positionen opererar en estetik som har sin bas i det utmanande och ifrågasättande. Den radikala 

estetiken har möjlighet att sätta ord på det svåra och visa på det dolda i samhället (Thavenius, 

2003:60-61). 

 

5.1.3 Kursens vetenskapsteori och pedagogiska perspektiv 
Kursen vilar på ett poststrukturalistiskt perspektiv som ser språk som en interaktion mellan en läsare 

och en text. Språket är alltså inte bara är ett medium där fakta om världen förmedlas utan konstituerar 

världen och ger den mening (Börjesson, 2003: 72). Kursen använder också diskursbegreppet vilket 

ingår i det postmoderna paradigmet som menar att utforskandet av världen är perspektivbundet 
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(Börjesson,2003: 10).   Det pedagogiska perspektivet i kursen utgår från lektor Birgitta E. Gustafssons 

avhandlingen Att sätta sig själv på spel, Om språk och motspråk i pedagogisk praktik (2007). 

Gustafsson diskuterar relationen mellan konstarterna och lärande och hur mening skapas i en dialogisk 

process med andra. En process som inte är friktionsfri utan kan innebära att vi kan bli konfronterade. 

Konfrontation kan innebära att vi får distans till jaget och därmed kan ser oss själva (eller fenomenen) 

i omvärlden på ett nytt sätt. I just denna konfrontationssituation finns en potential för lärande. 

Gustafsson synliggör två pedagogiska paradigm, ett bekräftande och ett överskridande. I det 

gränsöverskridande paradigmet finns en tolkningsprocess vilken innebär osäkerhet (Gustafsson, 

2007:9-21). För att kunna diskutera denna situation använder Gustafsson begreppet motspråk och 

definierar detta på följande sätt: 

 
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, 2007:13) 

 

Gustafssons språkbegrepp innebär inte enbart text eller verbalt språk, utan inkluderar också bilder och 

andra tecken (Gustafsson, 2007:13). Gustafsson ser konstarterna som potentiella motspråk eftersom 

konst kan sätta igång processer hos individer. För att detta skall ske måste vi bli drabbade av detta 

motspråk. Dikten menar Gustafsson kan vara ett exempel på detta då den kan skapa: 

 
”mellanrum” och prövar att formulera det som inte går att uttrycka i ord. Motspråk kan öppna för 

andra bilder av ”verkligheten”, och ingen kan veta vad exempelvis litteraturen eller 

teaterföreställningen sätter i rörelse hos individen. (Gustafsson, 2007:11) 
 
 
Denna situation, ”mellanrummet”, är en situation där något nytt kan bli synligt. Konstens språkliga 

funktion menar Gustafsson är att få betraktaren att se den verklighet som den gestaltar. Potentialen blir 

då för konsten att vara ett gränsöverskridande språk som visar det som ligger dolt. Ett språk som 

”skaver” mot etablerade föreställningar, därav namnet motspråk (Gustafsson , 2007:45). 

Kursens bilddidaktiska perspektiv är det sociokulturella sett utifrån Marner & Örtegrens rapport En 

kulturskola för alla, estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv 

(2003). Perspektivet innebär att vi skapar förståelse och mening om världen genom att använda 

kroppen, språket, bilden, musiken, föremålet etc. (Marner & Örtegren, 2003:23). När flera medieringar 

bryts mot varandra uppstår en flerstämmighet och ny betydelse kan uppstå. Denna flerstämmighet har 

sin bas i den ryske semiotikern Michail Bachtins dialogicitetsbegrepp. Dialogicitietsbegreppet innebär 

att målet för samtal inte är konsensus, utan en kreativ dialogisk process där nya tankar och perspektiv 

kan uppstå ( Marner & Örtegren, 2003:28-33). För att ytterligare synliggöra att kunskap inte endast 
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utvecklas genom det skrivna språket är det viktigt för kursen att lägga till Kress 

multimodalitetsbegrepp.   

 
5.1.4 Kursens konstteori - ett konceptuellt konstbegrepp 
Kursens konstteori vilar på konceptkonstens kritik av den modernistiska konsten som ansågs ensidigt 

rikta sig till det sinnliga och betraktandet. I mitten av 1900-talet tog en ny generation konstnärer upp 

denna kritik. 1969 diskuterar konstnären Joseph Kosuths konstens samtida situation i texten Art after 

Philosophy publicerad i tidskriften Studio International. Kosuth säger att det är skillnad mellan konst 

och estetik och att konst inte längre behöver 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. Konceptkonst undersöker därmed grunderna till konstbegreppet (Wood, 2002: 17-43). 

Konceptkonsten vänder sig med andra ord till betraktarens intellekt och behöver inte involvera estetik 

eller känslor utan den är analytisk och handlar om idéer (Goldie & Schellekens, 2007: iv). Wallenstein 

skriver i artikeln Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism (1996) att den 

konstnärliga undersökningen under 1960-talet handlade om det s.k. utomestetiska mer än erfarenheter 

i färg och form. Med detta menar Wallenstein att konstnärer inte arbetade med problemställningar 

rörande färg och form på en målarduk som var tänkt att ställas ut i ett avskalat gallerirum, utan den 

konstnärliga undersökningen tog både sin plats och sitt material i naturen eller i stadsrummet 

(Wallenstein,1996:119-126).  

 
5.1.5 Platsspecifik konst - kursens arbetsmetod i projektarbetet  
Den amerikanske konstnären Robert Smithson (1938-73) insåg konsekvenserna av den nya situationen 

och använde sig av naturen som ett konstnärligt material och platsen som en konstnärlig utgångspunkt. 

Smithson arbetade med aktioner, skapade miljöer och objekt på avlägsna platser som sedan 

dokumenterades. Verket Spiral Jetty i Great Salt Lake, Utah 1970, är ett av hans mest kända verk 

(Hobb,1981: 11). Smithsons arbetsmetod (konstbegrepp) site – nonsite ligger som grund för kursen 

samtidskonst i pedagogiskt perspektiv. Denna metod grundar sig inte på att göra en representation av 

verkligheten utifrån formella konstnärliga problem, utan är en konstnärlig metod som innebär en 

undersökning av verkligheten i ett ”passerande” mellan ute och inne, teori och praktik, känsla och 

intellekt, ett dialektiskt förhållningssätt som liknar Smithson arbete. 

 

5.1.6 Kursens innehåll och mål enligt kursplanen  
Kursen studerar brottet mellan modernism och postmodernism och postmodernismens dekonstruktion 

av ett modernistiskt konstbegrepp men också övergången till samtidskonstens meningsbyggande. I 
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kursen prövas modeller för tolkning, användning och producerande av samtidskonst. Efter avslutad 

kurs förväntas studenten kunna: 
-   Redogöra för viktiga begrepp inom samtidskonstens teoretiska fält. 

- Redogöra för olika idéer, konstnärliga produktioner och centrala företrädare inom 

samtidskonsten. 

- Tolka, bruka, praktisera och skapa fruktbara möten kring samtidskonst inom olika 

pedagogiska situationer och miljöer. (Kursplan för kursen samtidskonst i pedagogiskt 

perspektiv) 

 

5.1.7 Kursens design 
Kursen har genomförts tre gånger, två gånger på halvfart under en termin och en gång på kvartsfart 

under två terminer. Alla genomföranden har haft samma upplägg. Kursen är indelad i tre delar. Den 

första behandlar bildkonstens brott mellan modernism och postmodernism. Den andra delen behandlar 

pedagogik i ett konstruktivistiskt perspektiv liksom pedagogisk praktik genom estetiska lärprocesser. 

Den sista delen innehåller ett självständigt konstprojekt där studenten prövar Smithsons arbetsmetod 

site-nonsite. Här skriver också studenten en rapport där den diskuterar sitt projekt i relation till kursens 

litteratur och lärandeperspektiv. Undervisande lärare på kursen är en lektor i konst- och bildvetenskap, 

en adjunkt i konst- och bildvetenskap, en lärare i bild från grundskolan som också är verksam som 

konstnär, en lektor i pedagogik samt en gästlärare från Ringsbergskolan (f-9) i Växjö.  Kursen startar 

med en föreläsning och diskussion omkring konstbegreppet. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i 

Cynthia Freeeland, Konstteori, en introduktion (2006).  

Efter introduktionen till konstbegreppet följer två föreläsningar med diskussioner, den ena om 

modernism och den andra om den postmoderna konsten. Diskussionen utgår framför allt från Folke 

Edwards, Från modernism till postmodernism, svensk konst 1900-2000 (2000), Lars Nittve, Implosion, 

ett postmodernt perspektiv (1987) samt AnnCarin Gummeson, Innehåll: Konst (2004).  Kursens är 

uppbyggd som så att innehåll från föreläsningar prövas i en workshop. Efter dessa tre föreläsningar 

med diskussioner iscensätter kursen en workshop där ett postmodernt konceptuellt förhållningssätt till 

bildkonst prövas. Workshopen går ut på en kritisk läsning av en vald miljö på universitetet, en 

diskursanalys av miljön. Här skall studenterna ställa frågor omkring vad som sägs? Vem som säger 

detta? Och vad som inte kan sägas? Därefter skall det ”underliggande” som inte får sägas synliggöras i 

en iscensättning på plats. Iscensättningen dokumenteras, sammanställs och redovisas för gruppen. 

Nästa träff är ett seminarium där Mats Börjessons bok Diskurser och konstruktioner (2003) diskuteras. 

Innan seminariet har studenterna skickat in reflekterande texter över Börjessons text. Nästa workshop 

behandlar ett konceptuellt förhållningssätt till bildkonst. Workshopen heter: Conceptual Art/ FLUXUS 

och tar sin utgångspunkt i Allan Kaprows konstnärliga praktik. Den undersöker var gränsen mellan 

konst och liv går, mellan en konstnärlig och vardaglig händelse. Studenterna får i uppdrag att välja en 

vardaglig händelse (tex dricka en kopp kaffe). De utför denna händelse på ett antal i förväg utvalda 
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platser, fotograferar händelsen på dessa platser och gör därefter ett bildspel i på ca 2-3 min. 

Studenterna visar bildspelen och dessa diskuteras och reflekteras utifrån frågan. Var går gränsen 

mellan det vardagliga och den konstnärliga gestaltningen? Här lyfts främmandegöringen som begrepp. 

 

Så här långt in i kursen brukar det ligga ett studiebesök på Växjö Konsthall där vi träffas för att 

diskutera en aktuell utställning. Efter studiebesöket lämnar studenterna in en text där de diskuterar 

kursens litteratur som behandlar samtidskonst och platsspecifik konst. Dessa texter diskuteras sedan på 

ett seminarium. Efter detta seminarium går kursen in i sin andra del. Här behandlas ämnet pedagogik i 

ett konstruktivistiskt perspektiv, där kunskapsbildning belyses som språkliga möten i 

intersubjektivitet. I två föreläsningar lyfts det vidgade textbegreppet där ”text” möter ”text” och där vi 

kan se människan som ”text”, samhället som en ”text”. Språkets funktion i detta perspektiv är dubbelt 

och kan fungera både som kommunikation men också fånga oss i ”verkligheter”. Dessa ”verkligheter” 

är tidsbundna kontextuella sanningar som skapar mening. Workshop till detta stoff handlar om att 

förkroppsliga några utvalda mycket korta strofer ur Shakespeares texter. Workshopen handlar inte om 

gestaltande teater utan om ”göra” text till ”kropp”, att arbeta med texter kroppsligen.  

Som nästa moment kommer ett seminarium på Anders Marner och Hans Örtegrens En kulturskola för 

alla. Estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, (2005) och 

Jan Thavenius, Skolan och den radikala estetiken (2004).  

 

Efter detta seminarium får studenterna genom en föreläsning ta del av Växjöskolan Ringsberg´s 

pedagogiska praktik, vilken baserar sig på just boken En kulturskola för alla och i workshopen prövas 

begreppet relationell estetik. Workshopens design utgår från en introduktion till iscensättningens 

historik inom bildkonsten. Därefter genomför studenterna en deliberativ dialog omkring ett bekant 

objekt (kaffemugg) för att komma fram till ett socialt och kulturell ”innehåll” i detta vardagliga objekt. 

Därefter iscensätter studentgruppen sitt ”innehåll” på ett sätt där vi andra får möjlighet komma i 

kontakt med detta innehåll. Denna händelse kan sedan diskuteras och medvetandegöras som en 

pedagogisk iscensättning och eventuellt som en pedagogisk metod. 

Vid de tre tillfällen som kursen har genomförts har deltagarna åkt på en heldagsutflykt till Wanås 

utställningar utanför Knislinge i Skåne. Wanås utställningar arbetar med platsspecifik konst och här 

har kursens deltagare kunnat få egna erfarenheter av denna konst. 

Kursen är nu framme vid den sista och tredje delen, projektarbetet. Denna del startar med en 

föreläsning omkring den platsspecifika konstens historia, teori och metod. Därefter följer en workshop 

då studenterna prövar Smithsons arbetsmetod site - nonsite. Projektarbetet introduceras där studenten 

med hjälp av arbetsmetoden site – nonsite genomför ett siteprojekt. Projektet betraktas som en 

examination som utförs praktiskt på basis av teorier om samtidskonst och dess problemformuleringar. 

Uppgiften är att i grupp eller enskilt göra en platsspecifik undersökning där platsens underliggande 

betydelse blir synlig utifrån site – nonsite metoden. Projektarbetet innebär att både arbeta med fysiskt 
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materia från platsen och med kulturella spår och berättelser. Studenten väljer också vilken konstnärlig 

form som resultatet skall iscensättas i på siten, t.ex. platsspecifik installation, platsspecifik skulptur, 

platsspecifik arkitektur, ljud eller ljus installation, happening, performance mfl konstnärliga former. 

Studenten skall också välja form för nonsiten inomhus, tex bildspel, utställning, ”tidning”, dikt eller 

dylikt. Arbetsmoment i undersökningen av det kulturella innehållet från platsen delas upp i tre olika 

faser, en beskrivande, en analyserande och en tolkande. I detta arbete skriver, fotograferar, skissar och 

samlar studenten material från platsen, såväl fysiskt som immateriellt. Denna 

undersökning/diskursanalys skall resultera i ett formulerande av platsens ”innehåll”. Formuleringen 

ligger sedan till grund för den gestaltning eller iscensättning som studenten gör på ”sin” plats. 

Iscensättningen dokumenteras och allt material ligger sedan till grund för den sk nonsiten som tar plats 

på universitetet. Begrepp som studenten skall beakta i sitt projektarbete är: iscensättning, 

problematisering, dialektik (ute- inne), koncept/konceptuell, språk, reflektion, relationell estetik, 

dekonstruktion, fragment, kultur, plats, tid, narrativitet, lärande, ”det vidgade textbegreppet", 

multimodalitet och mediering. Efter redovisningen lämnar studenten in en skriftlig rapport som 

beskriver arbetets gång, dess intentioner och resultat. Här skall också studenten diskutera sitt projekt i 

relation till kurslitteraturen. Under projektets gång sker handledning i grupp. 

 
5.2 Material från kursens studenter  
Materialet som jag har valt att titta närmare på är valt med tanke på studentens olika professioner och 

utgångspunkter för att gå kursen. Tre stycken har fått representera tre kategorier: bildläraren, konstnären 

och den som enbart studerar på sin fritid. Nedan följer beskrivningar av dessa studenters självständiga 

konstprojekt som de utfört utifrån kursens teori och metod. Här finns också delar av deras reflektioner 

tagna ur den rapport som de skrivit efteråt. Konstprojektet med rapport har examinerat hela kursen.  

Bildmaterial till de olika projekten finns i bildbilagan. 

 

5.2.1  Projekt A, B, C 
Projekt A 

Student A, som är yrkesverksam bildlärare, valde att undersöka en plats på landsbygden. Platsen låg 

nära hemmet. Denna undersökning låg till grund för det innehåll som sedan iscensattes på platsen. Hela 

arbetet dokumenterades och redovisas därefter i en nonsite på universitetet. Studenten valde avsiktligt en 

plats på landsbygden för att: ”det skulle vara spännande att verka på landsbygden då många 

konsthändelser sker där det finns mycket folk, dvs i städerna” (student A´s rapport, 2009:2). Studenten 

väljer en utsiktsplats på grund av att den används året om och för att den är välkänd. I tapporten skriver 

hon att: 

  
               Jag ville se om jag kunde utmana just det faktum att det är en välkänd plats. Kanske har folk 

ändå missat platsens underliggande betydelse. Kanske kunde jag åstadkomma något som 
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kunde påverka besökarnas tankar och åsikter. Mitt val av plats speglar också mitt eget 

intresse för naturen. (Student A´s rapport, 2009:3) 

 

Studenten undersöker platsen så objektivt som möjlig med kamera och anteckningar. Utsiktsplasten 

ligger 500 m från parkeringsplatsen, på en höjd av 284 m. På platsen finns bänkar, soptunna och 

informationsskylt. Där finns också en gästbok att skriva i. Det går att se tre mil utan att någon 

bebyggelse syns. I bänken har besökare gjort inristningar. Student tar kontakt med personen som sköter 

om platsen, och får genom denne tillgång till de gästböcker som funnits på platsen genom åren. I den 

känslomässiga undersökningen av platsen kommer studenten fram till att:  

 
Jag känner litenhet, naturens kraft, storhet, ett lugn och fridfullhet […] jag ser verkligen 

ingenting bara natur, tankarna kan flyta tillbaka i tiden. Jag kan drömma mig tillbaka till en 

värld utan modern teknik och kultur. Jag känner naturens växtkraft […] jag känner perspektiv 

på tillvaron, människans litenhet […] det är också en meditativ plats. Man fyller på med 

energi från naturen som ett naturligt kyrkorum där man hämtar kraft och finner förtröstan.  

(Student A´s rapport, 2009:4) 

   

Studenten sammanfattar platsen med ”En hög markerad plats med njutbar synvilla i civilisationens 

periferi”. Studentens intentioner blev nu: 

 
Jag ville lyfta fram att vi alla har ett ansvar gentemot naturen. Det var även viktigt att få 

betraktaren att känna sig delaktig och vara medskapare till konstverket., jag ville få dit något 

som kunde vara bestående en tid. Då platsen redan var full av texter i form av namn, ord och 

tankar behövde jag tillföra något mer synligt. Då platsen dessutom var så fulländad av 

naturens egen prakt gick det inte att konkurrera med naturliga ting. Jag behövde således 

använda mig av saker som tillhör vår kultur. (Student A´s rapport, 2009:4) 

   

Studenten väljer slutligen att göra en installation på platsen utifrån begreppet Hämta kraft och placerar 

tre stycken mini ”bensinpumpar” för dryck på rastbordet. Dessa pumpar fyller studenten med färgad 

dryck. På platsen placeras också en dekorerad soptunna och på så sätt iscensätts platsens inneboende 

berättelse, en plats att hämta kraft, men också en plats att symboliskt befria sig från något gammalt. 

Detta blir siten. I nonsiten visas en film där en person agerar på platsen, ”tömmer” ut gamla tankar och 

fyller på nya i drickprocedurer med pumparna. Här visas också ett bildspel med bilder från 

iscensättningen, Bildspelet är musiksatt och bilder är mycket vackra, då snö och is speglas i pumparna. 

Ett stort bord i rummet är täckt med svart tyg och här ligger flera anteckningsböcker från utsiktsplatsen. 

En del är stängda och en del öppnade. På bordet finns också ”skyltar” med frågor omkring skrivandet. 

Kursdeltagarna blir deltagande i nonsiten genom att aktivt bläddra, undersöka och läsa i 

anteckningsböckerna. Studenten uttrycker i sin rapport att det var roligt att arbeta på detta vis, framför 
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allt arbetet med det poetiska skrivandet. Vidare säger hon sig hon nöjd med resultatet; ”installationen 

blev väldigt vacker i vinterlandskapet […] jag tror jag lyckades att iscensätta en reflekterande situation 

som väcker tankar hos betraktaren” (Student A´s rapport, 2009:5-6). Studenten hade först för avsikt att 

lämna sin installation på platsen, men kom istället på att göra en utställning, en nonsite, i byns 

hembygdsgård under den utställningsvecka som sommartid brukar hållas där. Avslutningsvis skriver 

studenten i sin rapport att samtidskonsten måste vara engagerad i den egna samtiden och spegla den 

värld vi lever i och hoppas att hennes verk tankens kraft ska kunna ge betraktaren just detta. 

 
Projekt B 

Student B, som studerar enbart på sin fritid, valde också en plats på landsbygden nära sitt hem. 

Studenten skriver:  

 
           Mitt val av plats var enkelt. I min barndoms socken, finns en ödekyrkogård, denna plats har 

allt som sätter igång min fantasi i rörelse eftersom mitt intresse för en kulturell plats med 

ruinen efter en 1100-tals romansk sockenkyrka i sten.  (Studenten B`s rapport,2008:1)  

 

Studenten gör en noggrann beskrivning av denna öde kyrkogård, vilken ligger alldeles nära en sjö. 

Kyrkogården är gammal och inhägnad med en mossbeväxt stengärdesgård. På södra sidan finns en 

järngrind med en informationstavla där kan man läsa om kyrkans historia. Studenten har nyligen 

studerat konst- och bildvetenskap och använder sig av arkitektoniska begrepp i sin beskrivning. 

Studenten mäter upp kyrkans ”långskepp” till 21,7 x 9 meter och lokaliserar vapenhuset. 

Kyrkobyggnaden har legat i öst/västlig riktning, med koret i öster. I ”långskeppet”, österut, finns 

stenmuren som visar var ”triumfbågen” varit belägen, och bakom den markeras koret. Ett träkors är rest 

där högaltaret funnits. Studenten lägger märke till att marken är täckt med nedfallna löv i olika grader av 

förmultning och uttrycker detta som att ”naturen tar igen”. I sin undersökning av platsen hittar också 

studenten en gravvård i form av en järnhäll med följande inskription:  

 
 Jag ”sofwer” sött av sjukdom trött i jordens mjuka sköte 

  min själ med fröjd i himmelsk höjd 

  har nu med Jesu möte 

  Gud så ledsage mina barn som än i världen vandra 

  att vi och vist hos Jesus Christ 

 få evigt återse varandra 

 

Vidare står det på gravvården: 

 
Under denna gravvård vilar änkefru kaptenskan välborne fru Frances Rydbecks avlidna kropp. 

Hon var född 1731 och avled den 14 april 1785. (Student B´s ppt, 2008) 
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Efter denna beskrivning sätter studenten samman sin undersökning med reflektioner omkring livets 

förgänglighet och människors kulturella och historiska kontexter. Studenter skriver:  

 
[…] visset gräs, löv i olika förmultningsgrader. Till denna plats har folk först kommit med båt, via 

de många sjösystem som finns. Först blev det kanske en offerplats till Fornnordiska Gudar, en 

helgedom till Asagudarna. Under slutet 1100-talet när kristendomen började breda ut sig, byggde 

man en romansk sockenkyrka i sten. I en kristen kyrka firades gudstjänster, barndop, begravningar. 

(Student B´s ppt, 2008) 

  

Studentens subjektiva tolkning av platsen låter så här: 
 

 Jag känner mig högtidlig och vördnadsfull när jag passerar in genom grindarna till kyrkogården.  
Innanför grinden, blickar jag österut, där Bergsjön syns mellan avlövade träd. Jag stannar upp, 

tänker: Här var ”mötesplatsen” för socknens medborgare. Ända sedan 1100-talet har man samlats 

här. Om man stannar upp här, sluter ögonen och lyssnar… Då hör man röster… som samtalar: 

Världens undergång är nog nära nu. Så dålig skörd som vi fick…Hur skall vi klara vintern. Värst 

är det för barnen… De rika de klarar sig nog.  Här i kyrkans långskepp har sockenborna stått, i de 

gamla kyrkorna fanns det inga bänkar och lyssnat på sin präst. Vad var det för människor som 

samlades här? Mestadels var det människor som var sysselsatta inom jordbruket. Den enda 

gravvård som finns kvar på kyrkgården, bär denna text…”Jag sofwer sött av sjukdom trött i 

jordens mjuka sköte”. Med dessa rader får vi en hälsning från en kvinna som levde här i bygden. 

Hon var född 1731 och dog 1785. Hon har sina barn i tankarna när hon fortsättningsvis skriver: 

”Gud så ledsage mina barn Som än i världen vandra”. Tankar som kommer när jag står vid 

gravvården och blickar österut mot Bergsjön:. På mina barn och barnbarn: ”Som än i världen 

vandra”. På mig själv, min hustru, vår livsresa. På en dikt av Pär Lagerkvist: Livsbåten. (Student 

B´s ppt, 2008) 

 

Studenten låter sina fragmentariska reflektioner löpa och kommer långsamt fram till en slutlig tolkning 

av platsen, studenten fortsätter: 
 

Jag tänker mig en ödekyrkogård, som en mötesplats. En resa i historien. Möten med det förgångna, 

samt tankar på nutiden och framtiden. Kyrksalen, ”långskeppet”. Vad användes platsen till: Möten, 

kommunikation på olika plan. Växlingarna liv, död. Tankar, dikter (Livsbåten). En idé. gestalta 

”Skepp”. Skeppet är en av de symbolstrukturer som brukats av människan i alla tider och 

kulturella kontexter. Skeppsbilden finns redan i de absolut äldsta mänskliga symboliska 

sammanhangen. Som symbol är skeppsbilden så allmänt förekommande i kulturhistorien och i 

sådana myter som vi anser har indoeuropeiskt ursprung att vi närmast kan klassificera bilden av 

skeppet som en kulturhistorisk arketyp. Den är tillsammans med andra symboler som cirkeln, 

trädet och fyrkanten av närmast arketypisk karaktär. En innebörd av detta är att den fungerar som 
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en symbol som är så djupt rotad i det mänskliga tänkandet kring bilder och dessas inneboende 

egenskaper att den definieras som en del av så urgamla föreställningar att dessa helt enkelt blivit 

en del av den mänskliga naturen. I alla tider har skeppet varit bilden för transformation och 

transition – för rörelsen från en plats till en annan, från en dimension till en annan, från livet in i 

döden.  (Student B´s ppt, 2008) 

 

Student kommer så fram till: 

 
Jag skall skapa ”skepp” som skall vara ett platsspecifikt konstverk vid Ödekyrkogården. Inget som 

skall vara stationärt, utan som uppstår för en kort stund, och sedan försvinner. Konstform: 

Installation. Skepps-bygget. (Student B´s ppt, 2008) 

 

Här efter bygger han två ”skepp”, och en dag i december 2008 genomförs installationen vilken fick 

titeln En dag kom skeppen. Skeppen placerades ut på södra stenmuren, som markerar kyrkans kor. 

Därefter placerades de på östra stenmuren som omgärdar kyrkogården. Här fyller studenten skeppen 

med trassel indränkt med brännbar vätska och tänder på. Tanken var att skeppen endast skulle finnas på 

plats en kort tid för att sedan försvinna.  

Studentens non-site formuleras genom två bildspel, ett som mera rationellt redovisar undersökningen av 

platsen i text och bild. Det andra bildspelet samlar ihop tolkningen av platsen. Här visas, på ett långsamt 

och därmed kontemplativt sätt, bilderna från installationen där skeppen brinner upp på plats. Bilderna är 

både tilltalande och starka då de visar de orangefärgade eldslågor som ”äter upp” skeppen till en fond av 

snöklädd kyrkomur och blå himmel. Bildspelet är musiksatt med Elton Johns Candle in the Wind.   

 

Projekt C 

Student C, som är utbildad konstnär, väljer att arbeta med sitt projekt i det egna hemmet. Valet faller på 

studentens balkong som en plats där det offentliga och privata möts. Studenten beskriver sina intentioner 

och syfte med projektet på följande vis: 

 
I mitt platsspecifika konstprojekt vill jag diskutera den tunna linjen mellan det privata och det 

offentliga, med utgångspunkt i den privata lägenheten och det offentliga luftrummet utanför. 

Utgångspunkten ligger i skiftet mellan min egen lägenhets insida och utsida, men projektet syftar 

också till att uppmuntra andra människor att delta. Jag vill öppna upp projektet och låta det 

innefatta privata rum i ett vitt begrepp. […] Handlingen resulterar i en samtida konstyttring - ett 

verk, en performance, en ritual, en upplevelse eller en reflektion – skapad utifrån tanken om konst 

som en metod att utforska omvärlden. (Student C´s rapport, 2010:1) 

 
 
Studenten beskriver sin balkong som infälld i byggnaden och är 295 cm bred, 170 cm djup och 250 cm 

hög. Taket, väggarna och golvet är i betong. Väggarna och taket är vitmålade och golvet är mörkgrått.  
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Väggen mot lägenheten har ett stort fönster som är 123 x 123 cm och en glasdörr. Balkongen har ett 

räcke i plåt som går ner till golvet där det finns en glipa. Balkongen, som ligger på tredje våningen, 

vetter mot väster och har två balkonger under och två ovanför sig. I analysen av balkongen kommer 

studenten fram till följande:  

 
 

Gemensamt för balkonger och fönster är att de släpper in luft, ljus och ljud i bostaden, men de 

släpper även ut det samma. De är en förlängning av den privata bostaden, ut i det offentliga 

rummet. Här kan individen titta ut på världen, men världen kan också titta in på individen. Det 

privata - det som skapas av/för enskild person(er), möter det offentliga – det som rör samhället i 

stort. På dessa platser blir det som sker i den privata sfären samtidigt en del av offentligheten, 

öppet för och i viss mån riktat till allmänheten. På balkonger och i fönster visar individen sig för 

världen utanför. Det kan vara en medveten estrad eller ett omedvetet titthål in i någons privata 

rum. Eftersom platsen ligger på gränsen mellan det privata och offentliga har, eller anser sig 

allmänheten ha, viss rätt till synpunkter gällande aktiviteter, utsmyckning, belysning mm mm på 

dessa platser. Det finns oskrivna regler, mer eller mindre vedertagna, om vad man får och inte får 

göra, visa eller använda dessa platser till. Vad som är accepterat varierar beroende av den 

geografiska placeringen, årstiden, tiden på dygnet osv. (Student C´s rapport, 2010:4) 

 
I den tolkande fasen av undersökningen formulera studenten sig så här: 
 

På balkonger och vid öppna fönster känner jag ofta lugn och andrum. Rymden och höjden utanför 

ger en frihetskänsla, från lägenheten och mitt liv där, men också från välden i stort. En tanke om 

att sväva eller flyga som fåglarna infinner sig. På samma gång kan en oroskänsla födas, över 

avståndet till den hårda marken nedanför och över vad andra kan se av mig och rummen innanför. 

Jag funderar över vad som händer med en byggnad utan öppningar mellan inom- och 

utomhusmiljön? Det känns mycket instängt och samtidigt utestängande. Även byggnader som har 

balkonger och fönster kan kännas tomma och själlösa, om balkongerna är övergivna eller fönstren 

fördragna. Balkonger och fönster släpper in och ut luft, ljus och ljud, men de fungerar också som 

mentala broar mellan inomhusmiljöer och världen utanför. Andra gånger kan det uppfattas som att 

för mycket av det privata sipprar ut, plötsligt hörs en dispyt, syns underkläder på tork, känns 

doften av matlagning. I dagens städer lever vi fysiskt nära våra grannar, men känslomässigt långt 

ifrån. (Student C´s rapport, 2010:5) 

 
 
Studenten kommer därefter fram till tre stycken begrepp utifrån de tre undersökningarna av platsen:  

 
  Det beskrivande begreppet: 

- En arkitektonisk funktion.,  

Det analyserande begreppet: 

- Ett rum på gränsen mellan det offentliga och privata. 
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Det tolkande begreppet: 

- En längtan efter att fly ut eller välkomna in 

Utifrån dessa tre begrepp har jag försökt formulera ett gemensamt begrepp som sammanfattar 

platsens underliggande betydelse. Fokus har legat på den hårfina gränsen mellan det privata 

och offentliga, och på hur de båda smyger sig förbi, ut och in, genom balkonger och fönster. 

Detta leder till en kontakt mellan individens privata miljö och världen utanför, en kontakt som 

kan vara välkommen eller kännas påträngande. Vidare har jag funderat över hur 

platsen/luftrummet både kan symbolisera en väg ut och in, en längtan bort och hem. 

Gemensamt begrepp Escape route / Welcome! Flyktväg / Välkommen in. Fly eller stanna, 

välkomnas eller stötas bort. Projektet har en annan titel också, en uppmaning, Hang out. 

(Student C´s rapport, 2010:6)  

 

Studenten iscensätter därefter sin site Hang Out. Detta genom att hänga ut en lång matta från 

balkongräcket ända ner till marken. Anledningen till att det just blev en traditionell trasmatta 

motiverar studenten så här: 

 
Mattan diskuterar den hårfina gränsen mellan privat och offentligt. Parallellt symboliseras en 

väg in i det privata och ut i offentligheten. Jag fastnade för mattan av flera anledningar. De 

används för att leda vägen, ”den röda mattan” är kanske det tydligaste exemplet. Dess funktion 

är även att skydda, i detta fall kan man fråga vem som skyddas och från vad. Är det individen 

som skyddas från världen utanför, eller världen utanför som skyddas från individers privata 

liv? Vidare finns det ett talesätt som lyder ”håll dig på mattan”. Här kan det härföras till de 

tabu som finns, framförallt mot att ta plats i det offentliga. Slutligen är den vävda mattan ett 

kvinnligt hantverk vilket öppnar upp för associationer till hemmet och till kvinnans bundenhet 

till hemmet. (Student C´s rapport, 2010:7) 

 
Projektet redovisas med ett bildspel men studenten hade också för avsikt att göra en nonsite i form av 

en hemsida där andras åsikter skulle kunna skivas. Här skulle också finnas ett manifest som förklarar 

projektet och uppmuntrar andra att genomföra det igen. Idén var att andra skulle kunna genomföra 

samma iscensättning, och att denna hemsida då skulle kunna växa och fyllas av bilddokumentation 

och texter från projektdeltagare från hela världen. Studenten skriver i sin rapport att hon är nöjd med 

iscensättningen och att diskussionen i samband med redovisningen gett fördjupande tankar om hur 

projektet skulle kunna utvecklas i framtiden. De associationer som kom upp handlande om vem som 

bor i lägenheten. T.ex. en hemmafru som försöker ta sig ut, en prinsessa som väntar på prinsen, en 

häxa som försöker lura in sitt byte eller sitter det någon där inne och väver och väver och väver? 

Studenten blev förvånad över att det så många frågor omkring personen ”bakom mattan” och 

kopplingar mellan matta, hem och kvinnan kom fram, och menar att projektet genom detta samtal, fick 

ett tydligare feministiskt perspektiv som skulle kunna skapa nya möjligheter. Studenten såg också 

andra utvecklingsmöjligheter där särskilda s.k. ”Hang Out mattor” skulle kunna skapas. I sin 
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slutreflektion menar studenten att projektet Escape route/Welcome har flera faktorer som stämmer 

med samtidskonstens idé. Studenten skriver att:  

 
Innehållet kan ses som socialt eller politiskt, men det finns inte en bestämd betydelse utan flera 

tolkningsmöjligheter (Arvedsen). […] Samtidskonstens form kan göra att betraktaren känner sig 

provocerad, oförstående eller utanför. Denna chock- eller irritation är inte nödvändigtvis 

ovälkommen från en konstnärlig synvinkel. Konstens uppgift idag innefattar vanligtvis att 

ifrågasätta etablerade föreställningar om konstnär och publik, allvar och lek, fin och fulkultur. Den 

gör det dessutom många gånger utanför konstitutionernas ramar – i det offentliga rummet. Detta 

leder till att samtidskonsten kräver engagemang och reflektion. För att förstå konstnärens intention 

i ett projekt som Escape route/Welcome! behöver betraktaren byta ut skönhets- eller 

hantverksglasögon mot betydelseglasögon.. (Student C´s rapport, 2010:9) 

. 
I sin rapport refererar studenten vidare till kursboken Diskurser och konstruktioner - en sorts 

metodbok (Börjesson, 2003), där diskursanalysbegreppet tas upp, hon menar att: 

   
Under arbetet med Escape route/Welcome! gjordes en diskurs-, eller verklighets-, analys på 

platsen. Vad tas för givet? Vad kan och kan inte sägas eller göras? Vilka språk finns här? Varför 

ser diskursen ut som den gör? Utifrån svaren på frågorna försökte jag problematisera 

normaltankarna kring platsen - det gällande paradigmet. Det ledde till en iscensättning av en ny 

verklighet. 

 
5.2.2 Sammanställning av intervjusvar  
Här nedan har jag sammanställt intervjusvaren. Student I är lärarstudent i bild och samtida konst. 

Student II är konstpedagog och projektledare. Student III är konstnär och bildlärare. Student IV är 

konstnär, fotograf och projektledare.  

 

Fråga 1. Om studentens lärande 
Hur ser du på ditt eget lärande i kursen, vad det gäller abstrakt och konkret kunskap? 

 

Student I kände sig, i början av kursen, förvirrad på grund av mycket teori, men blev nyfiken. Hon 

fick syn på en konstnärlig metod och dess kopplingar till pedagogik. Litteraturen upplevdes ibland 

som svår men ”när man fick bearbeta det i mindre grupper sjönk det in”. Studenten var tidigare 

intresserad av samtidskonst, och kopplingen till pedagogik passade bra in i hennes pågående 

lärarutbildning (bild). Hon var motiverad och tyckte att det var ett nöje att träffas och lösa uppgifter 

tillsammans.  

 

Student II fick syn på sammanhang och lärde sig konkret om olika pedagoger och teorier dessutom 
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ett samlat perspektiv på konstens utveckling, liksom likheter mellan forskarens och konstnärens 

arbete. Hon lärde sig genom föreläsningarna, framförallt om Kulturskolan (Ringsbergskolan förf. 

anm.), där det fanns konkreta exempel. Mest lärorikt var slutprojektet då hon fick pröva på egen hand. 

Då ”gick kunskapen in” som hon utrycker det. I projektarbetet menar studenten att det är bäst att 

arbeta i par. Kursen gav inte så mycket nytt vad det gäller kunskaper om samtidskonst men hon fick 

nya infallsvinklar som ”öppnade” ögonen.   

 

Student III fick nya infallsvinklar och lärde sig en metod för att kunna se bakom den konstnärliga 

processen och kunde därför stå upp för samtidkonsten i undervisningen. Hon lärde sig genom 

föreläsningarna, workshopar och diskussioner, men mest genom slutprojektet. Projektet synliggjorde 

och fördjupade lärandet då det handlade om att praktiskt utföra det teoretiska och sedan reflektera 

kring detta.  

 

Student IV tyckte att sitt lärande var glädjefullt på grund av det intresse och den värme som fanns i 

gruppen, detta gav en öppenhet och lust till ny kunskap. Hon lärde sig genom diskussioner med 

studenter och lärare. Kurslitteraturen och skrivuppgifter var givande, men seminarierna då texterna 

diskuterades var viktigast för lärandet. Slutprojektet med rapportarbete var utvecklande och gav ett 

nytt sätt ”att se, arbeta och förstå ett konstnärligt förhållningssätt till skapande”. Alla förutsättningar 

var rätt vad det gäller studentens intresse och engagemang, kursdeltagare och ansvarigas positiva 

energi, och lärares engagemang, professionalitet och kunskap. 

 
Fråga 2. Om synen på lärande 
Hur har din syn på lärande förändrats?   

 

Student I ansåg sig ha haft en nyanserad syn på lärandet innan. En syn som utgår från att olika 

personer lär och uppfattar saker på olika sätt, men hon har fått ytterligare en väg för att lära/lära ut. 

Lärandet har tydligare blivit en process för studenten. Vad det gäller undervisning med metoden 

menar hon att det gäller att veta vad man ska iscensätta/undersöka för att eleverna ska greppa ämnet, 

men samtidigt inte styra processen eftersom den kräver att eleverna själva ställer och besvarar 

frågorna.  

 

Student II svarade inte på frågan om synen på lärande har ändrats, utan framförde ett uttalande om 

pedagogik. Hon menar att pedagogik är ”inte att fylla en hink utan att tända en eld! ”, och att det är i 

mötet mellan människor som ”en eld kan tändas” och därmed kan kunskap bildas.  

 

Student III´s förändrade syn på lärande innebär att hennes funderingar om samtidskonst i skolan har 

fått en metod att stödja sig på. Studenten ser nu på lärande som något stort, inte enbart en slutprodukt 
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med dess utseende och kvalité. Flera infallsvinklar på lärande har framträtt, tex att använda kroppen i 

teoretiska ämnen. Studenten föredrar en lärprocess som är utforskande, där man vänder och vrider på 

saker. Hon menar att lärande kan ske på olika sätt för olika människor och i olika ämnen. Lärandet kan 

bli större och att det finns möjlighet att synliggöra en metod inom konsten.  

 

Student IV´s syn på lärande har inte förändrats men bekräftats. Däremot har den fått en mer konkret 

förståelse och nya namn på teorier och koncept. Studenten ser på lärande som individuellt och att 

lärare och den som lär får vara öppna för olika strategier och processer för lärande.  

 

2b) Om synen på lärande och samtidskonst tillsammans 

Hur såg du på lärande och samtidskonst tillsammans innan och efter du deltog i kursen?  Vilka 

av kursens redskap, språk, teorier, praktik har varit användbart för dig?  

 

Student I har inte tidigare fört samman lärande och samtidskonst, men menar att det är ett område 

som kan vidgas och tydliggöras och därmed få en större användbarhet. Studentens lärandeprocess har 

skett genom praktiken i slutprojektet. Här kunde hon se hur samtidskonsten skulle kunna användas 

som undervisningsform, men, invänder studenten, måste hon få testa i en verklig 

undervisningssituation.  

 

Student II har tidigare sett kopplingar, men saknade en metodik för att kunna utveckla detta inom 

skolans kursplan. Kursen gjorde detta tydligare. Studenten läser också Gustafssons avhandling vid 

sidan om kursen för att ytterligare förstå. Kombinationen av att läsa, föreläsningar och praktiken var 

beståndsdelarna för studentens lärandeprocess.  

 

Student III hade som ambition att hitta redskap för att kombinera samtidskonst och lärande för 

gymnasieskolan. Hon hade tidigare upplevt att den konstnärliga processen gömts i ett slags ”hokus-

pokus”. Studenten blev inspirerad av kursen men samtidigt förtvivlad eftersom det är svårt som vikarie 

att påverka. Hennes verktyg för lärande i kursen var litteraturen som behandlar diskurser liksom 

metoden site-nonsite i slutarbetet. Studenten som vanligtvis arbetar med konst, menar att hon fått en 

metod att ”gå in under huden på själva arbetsprocessen”. Detta gjorde det lättare att se 

arbetsprocessens faser och det blev möjlig att förklara för andra vilket blev pedagogiskt.  

 

Student IV hade tidigare tänkt att det borde finnas en potential i kombinationen, men visste inte hur. 

Hon fick syn på detta genom slutligprojektet, exemplet från Ringsbergsskolan och föreläsningen om 

Fluxus liksom lärandet i gruppen. 
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Fråga 3. Om synen på samtidskonst  
Har din syn på samtidskonst förändrats i samband med kursen? Vilka redskap, språk, teorier, 

praktik (som funnits med i kursen) har varit användbart för denna din eventuella 

förändringsprocess?  

Student I visste inget om samtidskonst men blev nyfiknare. Hon lärde sig genom teorigenomgångarna 

och genom det praktiska arbetet och fick med sig ett nytt sätt att arbeta gestaltande.  

 

Student II förändrade inte sin syn på samtidskonsten genom kursen men bilden av samtidskonsten 

blev mer komplex. Lärandet skedde bland annat genom YouTube filmer, utställningsbesöken och 

diskussionerna i gruppen.   

 

Student III var sedan tidigare förtrogen med samtidskonsten och har därför inte förändrat sin syn. 

Hon uttryckte att det finns mycket inom samtidskonsten och att den inte tar sin form genom de 

klassiska formerna utan kan vara social och kan sakna fysisk form.  

 

Student IV har inte förändrat sin syn på samtidskonsten men det potentiella användandet av 

samtidskonst. Däremot har hon fått nya infallsvinklar genom att möta och diskutera konstverk, 

konstnärer och konstnärliga metoder. Detta menar hon har satt igång tankeprocesser som kanske 

omedvetet förändrat en ursprunglig syn på samtidskonsten. 

 

Fråga 4. Om studentens egna pedagogiska eller konstnärliga praktik  
Hur ser din pedagogiska eller konstnärliga praktik ut efter kursen? Vilka redskap, språk, 

teorier, praktik (som funnits med i kursen) har varit användbart för denna praktik, 

professionellt eller privat? 

 

Student I har arbetat med två konstprojekt, Mining site och Gerilla Movie inom ramen för fortsatta 

universitetsstudier. I detta arbete har studenten haft användning för ”den karta som vi skapade över 

den konstnärliga metoden man kan utgå ifrån i den konstnärliga praktiken samt teorierna om konst 

som undersökande”.   

 

Student II har arrangerat en konferens på temat Medeltida förebilder där teater, musik och vetenskap 

gått hand i hand. Studenten funderar på hur konsten och vetenskapen kan berika varandra och hur 

eventuellt detta kan bli upptakten till ett utvecklingsprojekt. Hon säger sig längta efter att själv arbeta 

med ett projekt som skall behandla hållbar utveckling där konst, teknik, innovation och design kan 

sammanföras. Studenten säger att tankar i det projektet kommer från kursen. 

 

Student III har arbetat som vikarierande lärare och har därför haft svårt att få inflytande över 
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upplägget av kurser vilket har varit frustrerande. Studenten har också arbetat med estetisk verksamhet 

på en gymnasieskola där eleverna arbetat fram en teaterföreställning. Diskussionerna och 

workshoparna menar hon var bra och hon hade nytta av att läsa teorin eftersom hon samtidigt skrev 

sitt examensarbete inom samma ämnesområde. Kursen har också varit givande för henne privat då det 

var en kurs som hon säger: ”skapade en mycket kreativ period hos mig och jag fick verbaliserat vissa 

moment i den kreativa processen”.  

 

Student IV har inte arbetat med något inom fältet men ser på kursen som användbar för egen del när 

det gäller hur en konstnärlig praktik kan göras till ett pedagogiskt verktyg.  

 

Fråga 5. Om föreställningen om vad bildämnet i skolan skall vara 

Kursens ambition är att utmana ett rådande paradigm vad det gäller bildundervisning, 

pedagogisk och konstnärlig praktik. Hur ser du på detta? 

 

Student I ser detta som ett problem eftersom ”den rådande normen är mycket starkt förankrad hos 

politiker, skolledning, lärare, elever och föräldrar”. Att förändra detta kommer att ta tid, säger 

studenten, men har förhoppningar om att hela skolan så småningom kan föra in nya sätt att se på 

lärandet. Studenten har inte arbetat i skolan sedan kursen men hoppas kunna bidra till en vidgning av 

konstbegreppet i en lärande situation.  

 

Student II blev inspirerad av föreläsningen om Ringsbergsskolan där tex ämnen bild och engelska 

kombinerades. Detta  tyckte hon  var ”genialt”, eftersom bildämnet här sågs som ett medium och inte 

bara som något lustfyllt pausämne. Studenten tror sig kunna påverka genom diskussioner, och säger: 

”Vi är alla del i förändringsarbetet och det påverkar hur jag talar om något”. Studenten menar sig vara 

en ”inspiratör” till andra då den berättat om Ringsbergsskolan och begreppet motspråk. Student III 

anser att detta är ”livsviktigt” för att, som hon säger: 

 
 bildundervisningen ska vara relevant i den värld som vi lever i idag. Vi måste ge eleverna 

möjlighet att få med sig redskap för att förstå och kunna hantera alla de nya sätt vi har att 

kommunicera på idag. Samtidskonsten kan tex utveckla eleverna så att de ser sammanhang i såväl 

den nya bildvärlden och hur den används som i hur en kommunikationsprocess kan gå till och 

påverkas.  

 

Studenten har kunnat påverka, men för snävt än så länge, men ”kör”, som hon säger, en mer 

utforskande undervisningsmetod.  

 

Student IV tror att en utmaning behövs och menar att den pedagogiska verksamheten kräver politiska 
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reformer för förändring och att konstbegreppet  behöver omformuleras i vissa sammanhang.  

 
Detta behöver göras för att den redan har ändrats. Konsten lever sitt eget liv och förändrar sig 

själv, men självklart hade politiska beslut kunnat skynda på processen även här. 

 

Har du stött på svårigheter eller möjligheter? Vilka? 

Student I har inte svarat på frågan. 

 

Student II menar att hon inte arbetar som pedagog just nu och har därför inte stött på några 

svårigheter.  

 

Student III menar att det finns svårigheter eftersom det finns satta mål för kurser inom skolan och 

menar att: 

 
 någon har redan bestämt hur skolans bildundervisning ska se ut” […] eleverna är redan hårt 

inkörda i vad bildundervisning innebär och hur den ska gå till /se ut”. Studenten menar vidare att 

det är ”enklare om man kan börja jobba med en grupp när de är nya på ett ställe som tex ettan på 

gymnasiet för att då är allt nytt och det är lättare att få dem att inse vad det är man vill synliggöra 

för dem/lära dem. Likaså att ha dem ofta så man lär känna dem då sådana här processer kräver ett 

vist förtroende för varandra.  

 

Studenten menar också att genom att ta in den konstnärliga processen i skolan kan man utveckla ett 

lärande som öppnar elevers ögon för dens förmågor och att eleven kan utvecklas och påverka sin 

omgivning.  

 

Student IV har ej svarat på frågan.  

 

Kan du beskriva hur kursens teorier, metoder och praktik har påverkat dig i ditt 

tänkande om din professionella praktik?  

 

Student I har ej svarat på frågan.  

 

Student II ser nya möjligheter för bildämnet. Studenten kommer eventuellt att arbeta med arkeologi i 

framtiden och kommer då eventuellt att kombinera bildspråket med andra ”språk”. Hon ser nu att 

bildspråket kan berika och påverka mycket mer än tidigare.  

 

Student III säger att hon vill mer och inte känner sig ”nöjd alls med den klassiska 
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undervisningsformen utan försöker finna vägar ut ur den”.  

Student IV svarar att hon inte vet men tror att hon kan göra det i framtiden. 

 

Fråga 6. Om kursens användbarhet  
Om du vänder tillbaka till kursen, vad av kursers innehåll (teorier, litteratur, 

metoder, begrepp) anser du är användbart vad det gäller ett lärandeperspektiv.  

 

Student I svarar metoden, men att det i den även ingår begrepp och teorier. 

 

Student II svarar att allt är användbart.  

 

Student III svarar att mycket var användbart och räknar upp litteraturen, gästföreläsare, 

workshoparna, diskussioner med erfarenheter från de andra deltagarna och lärare liksom slutarbetet 

som utgick från det platsspecifika konstbegreppet.  

 

Student IV har inte personligen haft användning för kursen men säger att kanske i framtiden.  

 
Fråga 7. Frågor om det platsspecifika konstbegreppet och lärande   
Kursen utgår från det platsspecifika konstbegreppet. Vad anser du att detta konstbegrepp kan 

ha för verkan på bildämnet i skolan? 

 

Student I tror att konst som inte är tvådimensionell bild bör få större utrymme i skolan. Hon tror 

också att det samtida konstbegreppet kommer att få allt större utrymme ”allt eftersom allmänheten får 

upp ögonen för den”. Hon skriver att ”konsten måste också finna en väg att nå den breda massan som 

idag kanske inte är helt hemma med det konstbegreppet”.  

 

Student II ser kursens metod som möjlig att använda för att utveckla lärandet i skolan. 

Förhoppningsvis, menar studenten, kan man se på bildämnet på ett nytt sätt och förstå betydelsen än 

mer då.  

 

Student III menar att det samtida konstbegreppet kan ha en bra verkan på bildämnet eftersom att: 

 
 då eleverna ges möjlighet att genom ett utforskande lärande få arbeta igenom en konstnärlig 

process. En konstnärlig process där man genom den metod som används måste ta sig ur den 

vanliga normen för vad konst/bild är och istället utvidga sitt begrepp om vad en bildundervisning 

kan vara, vad den kan lära en och inte minst vad som kan komma ut ur den såväl i fysiska resultat 

som i nya intellektuella kunskaper.  
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Student IV vet inte riktigt hur bildämnet ser ut idag men menar att det verkar vara ett stort glapp 

mellan grundskolan och högre utbildningar. Samtidskonst i stort, menar hon, måste vara en självklar 

del av bildämnet i alla åldrar, och platsspecifika koncept kan ha en roll att spela här.  

 

Vilken användbarhet kan det platsspecifika konstbegreppet ha i skolans undervisning? I fler 

ämnen är bildämnet? 

 

Student I tänker på samhällsorienterade frågor, t.ex. skulle man kunna lära sig vad ett bibliotek kan 

vara genom en platsundersökning eller konstruera en ”naturruta” som många gör i de längre åldrarna i 

skolan.  

 

Student II menar att det finns en stor potential att integrera flera olika ämnen genom att använda det 

platsspecifika konstbegreppet, och menar vidare att detta kan utveckla lärandet då det blir mer ”hands 

on” vilket många elever har behov av.  

 

Student III menar att det finns möjligheter i de flesta ämnen. Att den inte skulle ha någon 

användbarhet tyder väl i så fall mer på brist i fantasi menar studenten eftersom det beror på hur man 

vänder och vrider på ämnet.  

 

Student IV anser att konstbegreppet är användbart i alla ämnen därför att det handlar om att lära sig 

om sig själv, sin omgivning och omvärld, historiskt och idag.  

 

Kursen har diskuterat den platsspecifika konsten som metod för kunskapsbildning. Vad anser 

du om detta? Vilken är din analys? Går det att använda denna metod för lärande i skolan? På 

vilket sätt i så fall? 

 
Student I menar att det går att använda metoden som undervisningsform och säger:  

 
att i grupp få undersöka en plats för att skapa sig en djupare mening utifrån den. Är det inte oftast 

så vi gör när vi undrar över något? Om vi ser platsen som det teoretiska områden? De spår och 

fynd man hittar på platsen har sin motsvarighet i böckernas fakta.  

 

Student II menar att många elever behöver få arbeta praktiskt med frågor för att skapa en konkret inre 

förändringsprocess. Den platsspecifika konsten kan spela en stor roll genom att själv undersöka, 

analysera, diskutera och gestalta vilket gör varje frågeställning konkret.  

 

Student III ser metoden som en utforskande metod som kan användas i ett arbetslag så att eleverna 
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vänjer sig vid att arbeta utforskande i flera ämnen tillsammans. Studenten tycker det skulle vara roligt 

att utveckla en sådan arbetsmetod i relation till olika ämnen och mål. T.ex. olika typer av workshopar 

där eleverna får utforska och skapa såväl praktiska som teoretiska kunskaper. Metoden skulle fungera 

så att eleven inte skulle nöja sig med en första lösning utan söka fler lösningar och vidare kunskaper. 

Hon menar att detta skulle vara möjligt, men att man kommer att få kämpa mot invanda mönster om 

lärande och undervisningen liksom tid- och resursbrist. Allt måste planeras i relation till ålder och den 

inriktning som skolan har. Eventuellt kan det bli för fritt för vissa elever, dessa måste få möjlighet till 

extra vägledning eller omarbetad uppgift.  

 

Student IV tror att detta går men att det handlar om hur skolan är uppbyggd. Hur eleverna är vana att 

lära och lärarna vana att lära ut. Det krävs vilja för förändring menar studenten.  

 
Hur ser du på kopplingen mellan samtidskonst och förståelsen av komplexa fenomen? 

 
Student I tror att förståelsen av komplexa saker behöver belysas utifrån flera perspektiv där 

samtidskonsten kan vara ett.  

 

Student II menar att komplexa fenomen behöver man fördjupa sig i för att förstå. Hon säger att 

samtidskonstens metod borde vara lysande, och att ”samtidskonstens egen styrka kan också liknas vid 

komplexa fenomen”.  

 

Student III säger att: 

 
Samtidskonsten en fantastisk ingång till att belysa och förstå mycket som annars blir svårt att ta 

upp/lära ut om inom skolans och samhällets ramar. Samtidskonsten oftast är idé baserad och flera 

konstnärer jobbar nästan som forskare med den problematik som intresserar dem, samtidigt som de 

inte är forskare som måste hålla sig inom ett vist område eller till redan satta regler för 

vetenskapen inom detta område. Detta innebär att en konstnär kan djuplodande gå in i sin konsts 

frågeställningar som ofta tar upp ämnen i samtiden som berör oss alla på något sätt.  

Samtidskonstnären belyser och ger frågor/svar/tankar kring ämnen som kanske inte kan blir 

synliggjorda för oss på annat sätt. Vi lever i en komplex värld som har utvecklats otroligt snabbt 

på bara några år/årtionden och konsten/konstnärens blir ofta att vara den som ligger lite i framkant 

och synliggöra denna utveckling.  

 

Student IV tror att samtidskonst kan vara ett bra verktyg för att förstå, konkretisera och visualisera 

saker som är svåra att förstå eller ta till sig.  
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Hur ser du på kopplingen mellan den konceptuella bildkonstens teori och metod och det 

pedagogiska fältet. 

 
Student I menar att det är just det konceptuella som är ”bron” mellan fälten.  

 

Student II säger att forskandet i fälten är lika vad det gäller att gå in i en frågeställning och 

undersöka, analysera och gestalta.  

 

Student III menar att ”genom att se på den konceptuella bildkonstens teori och metod som 

forskning/forskningsmetod så går den att använda mycket bra inom det pedagogiska fältet som en 

utforskande metod”.  

 

Student IV tror att mycket av den konceptuella konsten handlar om att förmedla, visualisera eller 

påvisa något relativt konkret och att dessa konstnärliga strategier ofta skapar verk som förklarar något 

på ett pedagogiskt vis.  

 

Hur kan det konceptuella bildkonstbegreppets metoder, pedagogiskt ingå i en kunskapsprocess? 

 

Student I har ej svara på frågan.  

 

Student II menar att många behöver få arbeta ”hands on” för att förändring ska ske och säger att ”det 

öppna sinnet som finns inom konsten och kanske särskilt inom det konceptuella bildkonstbegreppet 

behöver vi alla anamma mer i vår lärande”. 

 

 Student III menar att: 

 
 Nya erfarenheter kommer till stånd som aldrig annars hade uppkommit inom skolans mer 

återhållsamma ramar. Den konstnärliga kunskapsprocessen ger mer utrymme för kreativa 

lösningar, att lyckas och misslyckas är lika viktigt, tvära kast i tankebanorna vad som skulle kunna 

fungera eller ej för att lösa uppgiften som man är satt att lösa.  

 

Student IV menar att: 

 
Om fler ämnen skulle vara intresserade av att släppa in konstnärliga strategier tror jag att mycket 

skulle kunna ändras och förbättras. Det handlar inte bara om pedagogiska strategier utan om synen 

och värderingen av ämnen och kunskap.  
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Hur kan den samtida konceptuella konstbegreppet förändra i bildämnet i skolan? 

 

Student I säger att genom att öppna upp för alternativa tolkningar av vad konst kan vara, får eleverna 

en större möjlighet att uttrycka sig.  

 

Student II menar att om man gör bildämnet mer analyserande kommer det att gynna fler elevers 

utveckling.  

 

Student III uttrycker sig så här:  

 
”Genom att finnas som en ettrig liten ide´ om att allt inte kanske nödvändigtvis är och fungerar så 

som vi alla tror. Genomsitt ifrågasättande. […] Det idebaserade skapandet kan vara av yttersta vikt 

för kunskapsprocessen inom hela skolan och inte bara i bildämnet. (Främst genom sin utforskande 

metod som då ger helt nya kunskaper såväl inom bild som inom flera andra ämnen.).  

Förändringen skulle kunna bli att varken lärare eller elev nöjer sig med att godta det oreflekterade 

lärandet utan att man vänder och vrider på den ide/frågeställning/uppgift som man tar sig an, 

inhämtar mer fakta/kunskap, vänder och vrider på denna för att så småningom hitta den rätta 

uttrycksformen för det man vill skapa. Bildämnet kommer att på detta sätt bli starkare då det kan 

flyta in som en naturlig och viktig del i många olika ämnen i skolan. Bildämnet blir även på 

samma gång mer svår definierat vilket kan vara svårt för många såväl lärare som skolledning, 

föräldrar att ta då dess innehåll blir annorlunda mot vad man som gemene man är vana vid”.  

 

Student IV tror att det kan göra bildämnet mer lustfullt och tillgängligt för alla och skapa förståelse 

för samband och tolkning. 

 

6. Analys och diskussion 
Här nedan analyseras och diskuteras resultatet i fyra delar. Först diskuterar jag de tre projekt som jag 

tidigare beskrivit. Dessa projekt diskuteras med hjälp av begreppen: konceptuell- och platsspecifik 

konst, site- nonsite, multimodalitet, diskursanalys, radikal- och modest estetik, främmandegöring och 

dialogicitet. Därefter diskuteras, i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, den del av intervjuresultatet 

som handlar om lärande allmänt. I den tredje delen diskuteras resten av intervjuresultatet i relation till 

uppsatsens frågor.  Eftersom jag själv har varit kursansvarig för kursen och med andra ord är en del av 

den, så diskuterar jag, så distanserat som möjligt, i den fjärde delen min analys av materialet i relation 

till kursens ambitioner i form av kursplan, litteratur, kursmoment och design.  
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6.1 Analys av de tre slutprojekten 

För att ta fram innehållet till sin installation valde student A att undersöka en plats på landsbygden 

eftersom här inte sker lika många konsthädelser som i staden. Studenten har ett stort naturintresse och 

väljer därför en välkänd utsiktsplats och tänker sig att kunna påverka kommande besökare med sin 

installation. I sin undersökning kommer studenten fram till ett innehåll för sin installation som skall 

handla om människans litenhet och naturens kraft och storhet. Installationen skall locka till meditativ 

handling som innebär att man symboliskt och känslomässigt kan fylla på med energi från naturen. Att 

hämta kraft och finna förtröstan som studenten uttrycker det.   

Det går att känna igen den speciella känslan av stillhet och närvaro som kan infinna sig just på platser 

långt bort från bebyggelse och högt upp i naturen. Studentens reflektioner över vardagen och 

samhället blir tydliga.  Det sammanfattande innehållet formuleras som; ”En hög markerad plats med 

njutbar synvilla i civilisationens periferi”. Installationen Hämta kraft blir en symbolisk iscensättning, 

där besökaren uppmanas att ”tömma ut” gamla tankar och fylla på nya i mini ”bensinpumparna”. 

Arbetet utgår från det platsspecifika konstbegreppet på så sätt att iscensättningen är kopplad till en 

specifik plats. Platsen är kulturellt analyserad om dock inte så kritiskt. Det finns ett processinriktat 

förhållningssätt till det konstnärliga arbetet, där konsten har en relation till den fysiska platsens 

kvalitéer, vilka enligt studenten sätter igång en som jag vill kalla ”stor reflektion” med existentiell 

karaktär. Iscensättningen görs till en del av omgivningen och landskapet är det konstnärliga materialet. 

Iscensättningens innehåll blir till när den brukas av någon, i sin kontext och i en känsla av ett ”här och 

nu”. Studentens vill definitivt skapa en relation mellan verket, dess plats och betraktarens fysiska 

närvaro så som Kwon definierar det platsspecifika konsten (Kwon:2004:1-12). Studenten har också ett 

samhällssyfte då hon menar att vi alla har ett ansvar gentemot naturen. Site-nonsite begreppet blir 

extra tydligt i studentens nonsite då det sammanställda materialet här ställs ut i en av universitetets 

undervisningslokaler (en ateljé). Studenten har klätt några bord i svart tyg och på detta placerat 

anteckningsböckerna från platsen, här finns också ”skyltar” med uppmanande frågor om skrivandet. 

Non-siten bör sammanställas i en relation till nonsitens rum så att det bildar en helhet. Det kan inte 

sägas att studenten har lyckats fullt ut med detta eftersom rummet är en ateljé med allt vad det innebär 

i inventarier och utrustning. Studenten kan inte klandras över detta eftersom kursdeltagarna blivit 

hänvisade till detta rum. Men studentens ambitioner är tydliga.  Nonsiten innehåller också en film och 

ett bildspel. Filmen och bildspelet som medium som försätter oss i en estetisk reflektion över, snö, is, 

metallblänk och färgad dryck (se bildbilaga). Här sker en distansering eller med Sklovskijs begrepp 

främmandegöring. Framförallt är det bildspelet som upplevs på detta sätt. Studenten, kan vi se, 

använder sig av ett konstnärligt grepp. Vi förnimmer metallblänket i ”pumparna” i kontrast med den 

vita snön och den rödfärgade drycken. Här finns en medveten iscensatt långsamhet i bildspelet som 

gör att varseblivningen stegras så som Sklovskij uttrycker det (Sklovskij,1971:51). Det multimodala är 

också närvarande då studenten på ett transformativt sätt genom olika medier samtidigt skapar 
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förståelse och mening. Bildspelet, filmen och installationen med anteckningsböckerna blir en slags 

teckenproduktion där en förståelse blir till. Vad denna förståelse handlar om är svårt att säga men. den 

har att göra med en stegrad förnimmelse i betraktandet av bilderna, lyssnandet till musiken och 

läsandet av texterna samtidigt. Någonting tilldrar sig här och nu. Framförallt sker detta genom 

bläddrandet och läsandet i anteckningsböckerna. Detta ”tar tag” i betraktaren då man pendlar mellan 

olika känslor framkallade av skönheten i bilderna och de existentiella fragmenten i böckerna. Men 

också detta att människors tankar finns bevarade i de svarta anteckningsböcker och att dessa tankar har 

blivit frigjorda från sitt ursprungliga sammanhang och nu finns i en ateljé. Detta både representerar 

människors tänkande och sätter i gång ett tänkande hos läsaren. Denna ”magkänsla” går att förklara 

med Bachtins dialogicitetsbegrepp där vi ses som att vi ”blir till” i en handlingssituation med någon 

annan. Denna dialogicitet sker i detta fall mellan film, bildspel, musik, text och samtal mellan 

personer, men också mellan bildspel, musik, film och texter i sig och mellan individer som möts 

genom ”läsandet av alla dessa ”texter”, en komplex intertextuell dialog.  

I denna arbetsprocess sker något med studenten. Det räcker inte att studenten är nöjd med sin site –

nonsite. Viljan att pröva installationen utanför kursen gör att studenten iscensätter installationen i en 

hembygdsgård under kommande sommar. På så sätt uppfyller studenten sin ambition att skapa en 

konsthändelse på landsbygden, i detta fall en konceptuell konsthändelse.  

Den kritik som skulle kunna synliggöras i projektet är att studenten inte uttalat förhåller sig till 

begreppen diskursanalys och radikal estetik. Studenten har heller inte för avsikt att göra en kritisk 

granskning av platsen och dess kulturella kontext. Iscensättningens estetik är heller inte uttalad radikal 

utan snarare modest och därmed sker inte en konfrontation på det sätt som Gustafsson diskuterar 

(Gustafsson 2007:45). Iscensättningen faller på så vis inom ramen för Gustafssons bekräftande 

pedagogiska paradigm. Potentialen för iscensättningen som ett gränsöverskridande språk, ett 

motspråk, som ”skaver” mot etablerade föreställningar kommer ej till stånd. Å andra sidan vill jag 

påstå att nonsiten med sitt svarta bord och svarta anteckningsböcker där människors spontana 

existentiella reflektioner omkring livet blivit nedtecknade genom årtionden, ger en friktion. Det vackra 

bildspelet skapar ett starkt intryck. Bristen är att det fattas ett funktionellt nonsite rum. Ett avskalat 

rum, som i sig är neutralt, och där främmandegöringen skulle kunna verka full ut. Detta skulle kunnat 

ha gett en starkare s.k. avautomatisering, och därmed en mer stegrande varseblivning såsom Sklovskij 

förespråkar. Denna främmandegöring skulle också kunna belysas med Gustafssons begrepp 

”mellanrummet” (Gustafsson ,2007:45). Studenten förhåller sig konceptuellt till sitt projekt då denne 

utgår från ett innehåll som formuleras i ett koncept vilket sedan iscensätts. Studenten förhållningssätt 

är också undersökande och medvetandegör och beteenden hos människan. Däremot har inte studenten 

ett tydligt kritiskt granskande förhållningssätt. 

 

Student B valde också att arbeta med en plats på landsbygden. En plats som studenten känner till 

sedan barndomen, en ödekyrkogård. Studenten redovisar en lång formuleringsprocess som leder fram 
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till ett innehåll. Denna process är intressant, tydlig och övertygande när studenten sammanför begrepp 

som långskepp, förmultningsgrader och gravvård. Innebörden av dessa begrepp förstärks när studenten 

refererar till den text som finns inskriven på en järnhäll ”Jag ”sofwer” sött av sjukdom trött i jordens 

mjuka sköte, min själ med fröjd i himmelsk höjd […] Gud så ledsage mina barn som än i världen 

vandra[…]”. Studenten menar att ”naturen tar igen”. Den subjektiva tolkningen av platsen innebär en 

högtidlig och vördnadsfull känsla. Studenten föreställer sig de människor som genom årtionden levt 

sina liv i närheten av kyrkan: 

Tankarna handlar också om barnbarn och egen livsresa. Dessa tankar samlar sig i ett associerande 

omkring Pär Lagerkvists dikt Livsbåten. Studenten kommer så fram till att den skall bygga två ”skepp” 

som sedan skall ingå i en temporär installation. Jag uppfattar studentens hela arbetsprocess som 

mycket noggrann både i sin undersökning av platsen, sitt formulerande av innehållet och i arbetet med 

båtarna och val av färg m.m. Själva iscensättningen är också noga planerad då studenten först placerar 

skeppen på en plats och sedan på en annan. Här tänder studenten eld på skeppen och dokumenterar 

förloppet noggrant i foto. Denna noggrannhet ger ett uttryck av ritual som på många vis hör hemma i 

en kyrkobyggnad, i detta fall en ruin. Installationens innehåll av tid synliggör alltings förgänglighet. 

Vetskapen om att det finns mycket arbete nedlagt i byggandet av skeppen gör det plågsamt att se dem 

brinna upp. Iscensättningen manifesterar smärtan i förgängelsen, tidens gång, människor begravs, 

mossan växer över gravvårdarna och som studenten frågar sig; vad skall det bli av barnen och 

barnbarnen? Installation är effektiv i sin verkan.  

Jag anser att det platsspecifika konstbegreppet är väl genomfört. Studenten förhåller sig tydligt och 

trovärdig både till den geografiska och kulturella platsen. Iscensättningen fungerar inte bara i sin 

kontext den tar också spjärn mot den i och med att studenten använder sig av elementet tid i sin 

iscensättning, i själva uppbrinnandet. Här skapar studenten en stark känsla av ett ”här och nu”. 

Studentens nonsite består av två bildspel, ett som mera rationell redovisar undersökningen av platsen i 

text och bild. Och ett som samlar ihop tolkningen av platsen, de brinnande skeppen. Bilderna är 

tilltalande med sina orangefärgade eldslågor som ”äter upp” skeppen och musiken förstärker 

förgänglighetskänslan. Presentationen förhåller sig inte till nonsitens rum, utan är en traditionell 

redovisning av bildspel. Studentens multimodala förhållningssätt till både själva iscensättningen och 

bildspelet ger ett ”nytt” tecken för studentens valda innehåll, förgänglighet. Arbetet har inte ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt men jag anser ändå att iscensättningen på siten innehåller ett 

konstnärligt grepp och en radikal estetik. Det sker också en stark främmandegöring i bildspelet då 

bilderna uppehåller sig länge kring de brinnande skeppen. Bilderna är vackra och det uppstår en 

friktion emellan, det vackra och det smärtfulla vi känner, vilket manifesterar det förgängliga både 

konkret och abstrakt. Det konceptuella anslaget är tydligt då studenten förhåller sig granskande till sin 

”idé”, men dock inte diskursivt analytiskt eller kritisk. Det dialogiska mellan de två bildspelen, det 

”rationella” och det ”poetiska” bildspelet är intressant. Inte enbart för den kontrast som uppstår, utan 

att det poetiska bildspelet är abstraherat ur det rationella. Det rationella bildspelet är resultatet av en 
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analys, ett uppdelande. Det poetiska bildspelet är en syntes, ett samlade av komplexiteten i begreppet 

förgänglighet. Begreppet skepp använder studenten symboliskt och riskerar därmed, enligt Sklovskij, 

att bli prosaisk men vi blir snabbt avautomatiserade genom ”uppeldandet”. Här förnimmer vi att något 

förstörs på ett konkret sätt, men vi upplever också idén om förstörelsen och därmed idén om 

förgängligheten.   

 

Student C väljer också en nära plats, sin balkong. Redan i inledningen av sin rapport visar studenten 

på ett handfast och medvetet sätt att angripa uppgiften. Studenten uttrycker att den i projektet vill 

”diskutera den tunna linjen mellan det privata och det offentliga, med utgångspunkt i den privata 

lägenheten och det offentliga luftrummet utanför”. Studenten har ett medvetet deltagarperspektiv och 

är också medveten om på vilket sätt projektet är ett samtida konstprojekt vad det gäller form och 

metod. I rapporten syns också studentens förmåga att förhålla sig så objektivts som möjligt, 

framförallt i diskussionen om balkongen:   

 
Gemensamt för balkonger och fönster är att de släpper in luft, ljus och ljud i bostaden, men de 

släpper även ut det samma. De är en förlängning av den privata bostaden, ut i det offentliga 

rummet. Här kan individen titta ut på världen, men världen kan också titta in på individen. Det 

privata - det som skapas av/för enskild person(er), möter det offentliga – det som rör samhället i 

stort.  

 

Studentens distansering ligger i språket och i ordvalen.  I ovanstående citat syns en förmåga att ”se” 

med hjälp av ett distanserat språk. Det blir tydligt att språket är ett redskap för tänkande, så som 

framhålls i det sociokulturella perspektivet. I den tolkande fasen av undersökningen formulerar 

studenten att ”Balkonger och fönster släpper in och ut luft, ljus och ljud, men de fungerar också som 

mentala broar mellan inomhusmiljöer och världen utanför”. Studenten menar också att det ”privata 

sipprar ut” då dispyter hörs, underkläder hänger på tork eller då dofter av matlagning känns.  

Slutsatsens blir att ” I dagens städer lever vi fysiskt nära våra grannar, men känslomässigt lång ifrån”. 

Det är intressant att följa den noggranna analytiska undersökningen, där de tre faserna: beskriva, 

analysera och tolka så småningom blir till påståendet: arkitektonisk funktion, ett rum på gränsen 

mellan det offentliga och privata och en längtan efter att fly ut eller välkomna in. Detta påstående 

syntetiserar studenten sedan i begreppen ”Escape route / Welcome! Flyktväg / Välkommen in. 

Projektets titel abstraherar ytterligare, och blir slutligen Hang Out, en uppmaning. Det är intressant hur 

studenten nu byter språk och går över till engelska. Min uppfattning är att språkbytet ger en distans till 

den vardagliga betydelsen i svenskan. Det engelska begreppet blir ett främmandegöringsgrepp, då 

begreppet blir mer synligt och vi liksom stannar upp vid det. Det som sker här är också att begreppet 

Hang Out sätter igång en ny fas i arbetet. Nu vet studenten vad som kan göras på plats, hur 

installationen skall se ut och vilken form och vilket material som kan användas etc. Min uppfattning är 
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att installationen Hang Out öppnar upp till många tolkningar. Studenten själv menar att ”mattan 

diskuterar den hårfina gränsen mellan privat och offentligt”. Symboliskt står mattan för en väg in och 

ut som ”den röda mattan” studenten säger också:  

 
Vidare finns det ett talesätt som lyder ”håll dig på mattan”. Här kan det härföras till de tabu som 

finns, framförallt mot att ta plats i det offentliga. Slutligen är den vävda mattan ett kvinnligt 

hantverk vilket öppnar upp för associationer till hemmet och till kvinnans bundenhet till hemmet. 

 

Studenten visar på en förmåga att ”vara i” tolkningen. Att kunna använda språket för att undersöka 

flera tolkningar eller många tolkningslager. Mattan är en symbol, men på grund av sin storlek och var 

den är placerad (utrullad ur en balkong på tredje våningen i ett hyreshus) så förflyttas vi från det 

praktiskt vardagliga till det poetiska. Vi som betraktare blir avautomatiserade och mycket medvetna 

om själva mattan och dess innebörd. Vi uppfattar installationen som konstnärlig eftersom den 

”återställer förnimmelsen av livet”, Sklovskij uttrycker detta med: ”att verkligen känna tingen, för att 

visa att stenen är av sten”.  Vi ”ser” också mattans vision mer än som konkret matta i vardagen. 

Studentens främmandegörande tillvägagångssätt, dess grepp kan vi se i ljuset av Sklovskijs uttalande 

om att konstnären medvetet försvårar formen för att varseblivningen skall försvåras och varaktigheten 

skall stegras (Sklovskij 1971:51). Studentens nonstite var planerad att bli en hemsida men resulterade 

endast i ett bildspel. Här syns återigen en ambition om att skapa aktivitet utanför 

undervisningssituationen, på samma sätt som student A. Vi ser också ett engagemang att inkludera 

andra i projektet. Hemsidan skulle ha varit en kommunikativ plattform där manifest och 

projektbeskrivning skulle finnas liksom deltagares bilddokumentation och texter.  I samband med 

nonsiten av projektet kommer många associationer fram som påverkar studenten till att fundera vidare 

på sitt projekt. Ett tydligare feministiskt perspektiv skulle kunnat ha involverat andra menar hon. Detta 

projekt opererar i det postmoderna konceptuella paradigmet. Fokus är inte på inre känslor som skall 

uttryckas, utan syftet är att skapa diskussion omkring kulturella fenomen, i detta fall 

”balkongkulturen”.  

 

Studenten menar att ”detta leder till att samtidskonsten kräver engagemang och reflektion”. Och att 

betraktaren måste […] ”byta ut skönhets- eller hantverksglasögon mot betydelseglasögon”. Detta 

projektarbete visar tydligt på en diskursanalys som ställer frågorna: Vad tas för givet? Vad kan och 

kan inte sägas eller göras? Vilka språk finns här? Varför ser diskursen ut som den gör? Studenten 

säger: ”Utifrån svaren på frågorna försökte jag problematisera normaltankarna kring platsen, det 

gällande paradigmet. Det ledde till en iscensättning av en ny verklighet”. Här blir det tydligt att 

studenten inte bara har förmåga att undersöka en plats kulturella underliggande betydelse, utan också 

formge denna betydelse på ett sådant sätt att det utmanar konventionerna. Studenten använder sig av 

en radikal estetik i Hang Out, det kan därmed ses som ett samtidskonstverk vilket också samtidigt är 
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en diskursanalys. Verket skapar en ny verklighet, eller synliggör en annan möjlighet, att skapa en ny 

verkighet. Vi kan se installationen som ett nytt multimodalt tecken som skapar ny förståelse och 

därmed ett lärande. Jag anser också att installationen är ett tydligt exempel på ett platsspecifikt arbete 

då det vilar på ett kritiskt och processinriktat förhållningssätt och har en tydlig relation till det fysiska 

och det kulturella rummet. Installationen är en del av sin omgivning och upplevs i sin kontext i en 

känsla av ett ”här och nu”. Dialogicitetsbegreppet innebär att vi kan se installationen som en ”text” 

som vi inte bara ”läser” utan som vi möter och kan bli påverkade av. Här kan Gustafssons 

motspråksbegrepp appliceras. Gustafsson menar just att den friktion som uppstår då vi konfronteras av 

”den andre” i form av ett konstverk, kan innebära att vi får distans till jaget eller fenomenet och 

därmed ser detta på nytt sätt (Gustafsson 2007:9).  

 

6.2 a Analys av intervjuer, del 1 
I detta avsnitt diskuteras, den del av intervjuresultatet som handlar om lärande allmänt och som kan 

belysas i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Därefter diskuteras begreppen 

mediering, multimodalt medieringsbegrepp, pragmatism, representationsproblemet och sist begreppen 

dialogicitet och främmandegöring i relation till intervjusvaren. 

 

Om synen på lärande  

Student 1menar att fastän hon hade en nyanserad syn på lärandet, gav kursen ” ytterligare en väg för 

att lära/lära ut”. Denna ”väg” skulle man kunna kalla ett verktyg för att studenten skall kunna förstå 

sin kommande pedagogisk praktik.  Det sociokulturella perspektivet lyser igenom när studenten säger 

att dennes syn på lärande har tydligare blivit en process. Lärandet, i detta perspektiv, ses ju som en 

process där tal och tänkande flyter samman (Säljö, 2000:92-152). Student 3 ser efter kursen fler 

infallsvinklar på lärande och förstår t.ex. att använda kroppen i teoretiska ämnen. Kroppen skulle 

kunna ses som ett ”språkligt verktyg” och som en resurs att använda i tolkningsprocesser och därmed 

som ett medierande verktyg för att förstå något.  

 

Om studentens eget lärande i kursen 

Att den sociokulturella situationen är viktig för lärandet syns i student 1´s påstående om att litteraturen 

i kursen var lättare att lära sig när den bearbetades i mindre grupper. Grupparbetena upplevdes också 

som ett nöje.  Student 2 menade också hon att det var lättare att lära i grupp då hon rekommenderar att 

slutprojektet bäst löser parvis. Studenten uttrycker att pedagogik är ”inte att fylla en hink utan att tända 

en eld! ”. Att mötet mellan människor kan vara som en eld som tänds, därför kan det vara lättare att 

lära sig något. Denna ”eld” kan nog ses som ett resultat av ett dialogiskt synsätt på lärande. 

Gustafssons motspråksbegrepp kan appliceras här då friktionen i mötet med ”den andre” blir synligt. 
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Student 3 och 4 menar också att de främst har lärt sig genom diskussionerna i kursen, de ger också 

uttryck för att värmen och glädje i kursen varit betydelsefull för lärandet.  

 

Om synen på samtidskonst  
Studenterna tycker inte att de nämnvärt förändrat sin syn på samtidskonsten i samband med kursen. 

Detta kan med all säkerhet hänföras till att alla i kursen hade kunskap om och var intresserade för 

samtidskonsten sedan tidigare. Detta speglar att studenterna redan befann sig i ett socialt och kulturellt 

sammanhang där samtidskonst var ett begrepp de var förtrogna med.  Student 1 säger visserligen att 

hon inte visste något om samtidskonst men att blev nyfiken. Återigen syns det i intervjusvaren att 

studenterna förståelse av samtidskonsten har skett i samspel mellan varandra som i 

teorigenomgångarna, genom att se konst på YouTube, i utställningsbesök och diskutera upplevelserna 

i grupp. Det sociokulturella perspektivet på lärandet blir extra intressant att belysa i student 4 uttalande 

om att mötet och diskussionerna om konstverk, konstnärer och konstnärliga metoder sätter igång 

tankeprocesser som kanske omedvetet förändrar en tidigare syn på samtidskonsten. Här anser jag att 

studenten säger något väsentligt, då mycket lärandet i samspelet med andra människor i den kultur vi 

befinner oss i, inte alltid sker synligt och medvetet. 

 

Om synen på lärande tillsammans med samtidskonst  

Student 1`s syn på lärande och samtidskonst tillsammans förändrades i och med det egna arbetet i 

slutprojektet.  Då såg studenten hur arbetsmetoden site – nonsite skulle kunna användas som 

undervisningsform. I ett sociokulturellt perspektiv blir här site – nonsite metoden ett medierande 

verktyg att förstå kursens ambitioner i teorin. Student 2 svarar också att metoden blev ett verktyg för 

att koppla ihop samtidskonst och lärande. Student 3 uttrycker att hon har letat just efter ett verktyg att 

koppla ihop dessa fält för arbete på gymnasieskolan, eftersom hon upplevt att den konstnärliga 

processen gömts i ett ”hokus-pokus”. Här verkar det som om site- nonsite metoden fungerar som ett 

verktyg att både tänka och arbeta med. Men hon säger sig ändå vara förtvivlad eftersom hon som 

vikarie inte kan påverka. Här blir det synligt hur den rådande normen sätter ramar för vad som kan 

göras eller inte göras i ett visst socialt och kulturellt sammanhang. Men studenten säger samtidigt att 

kursen fått diskursanalysen som ett användbart verktyg. Med hjälp av detta verktyg bör studenten så 

småningom hitta in till en förändrad pedagogisk praktik för gymnasieskolans bildundervisning. 

Metoden site-nonsite har också fungerat som ett verktyg för studenten. Det är intressant att höra att 

studenten som är van att arbeta med konst ändå uppskattar metoden site – nonsite för att som den 

säger ”gå in under huden på själva arbetsprocessen”. Detta att gå ” in under huden” är enligt studenten 

ett pedagogiskt verktyg. Student 4 fick också syn på sambandet mellan lärandet och samtidskonsten 

genom slutarbetet. Det är intressant att denna student också lyfter föreläsningen om Fluxusrörelsen i 

konsten. Ingen av de andra lyfter fram denna föreläsning. Som kursansvarig menar jag att denna 
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föreläsnings innehåll är viktigt att koda av vad det gäller samtidkonst och lärande tillsammans och 

måste därmed låta denna analys få konsekvenser i kursens framtid.  

 

Om föreställning om bildämnet i skolan  

Student 1 synliggör det social och kulturella paradigmet i skolans bildämne då den menar att det kan 

bli ett problem att utmana detta paradigm eftersom ”den rådande normen är mycket starkt förankrad 

hos politiker, skolledning, lärare, elever och föräldrar”. Student 2 återkommer flera gånger i intervjun 

till föreläsning om Ringsbergsskolan i kursen. Studenten placerar denna skola i ett utmanande 

paradigm, eller i Gustafssons gränsöverskridande paradigm. Här blir det tydligt hur viktigt det är att 

det finns verksamheter som vågar bryta ett rådande skolparadigm om bildämnet. Detta för att visa på 

nya erfarenheter med konkreta exempel som kan bli synliga för andra intresserade. Studenten menar 

också att hon ingår i ett förändringsarbete eftersom hon talar med andra om detta och därför ingår i ett 

skapande av ett nytt paradigm.  Student 3 tycker att det är ”livsviktigt” att utmana det rådande 

paradigmet i skolans bildundervisning i dag, därför att, som den säger, ”bildundervisningen ska vara 

relevant i den värld som vi lever i idag. Här uppfattar jag det som om studenten menar den ”värld” 

som är utanför skolan. Att skolans sociokulturella sammanhang skiljer sig markant från det kulturella 

sammanhanget utanför. Studenten säger att vi måste ge eleverna möjlighet att få med sig redskap för 

att förstå och kunna hantera alla de nya sätt vi har att kommunicera på idag. I ett sociokulturellt 

perspektiv ser vi hur studenten tänker att detta handlar om redskap att kommunicera och förstå i ett 

nytt kommunikationsparadigm.  Samtidskonsten blir i denna students analys ett verktyg att se 

sammanhang i såväl nya bildvärldar som i kommunikationsprocesser.   

Student 4 menar också, att en utmaning av skolan syn på samtidskonsten behövs, men tänker sig att 

det krävs politiska reformer för förändring i skolan. Detta kan tolkas som att den sociala och kulturella 

situationen för bildämnet i skolan är hårt förankrad i det bekräftande paradigmet. Studenten menar 

vidare att konstbegreppet behöver omformuleras i skolan, eftersom det redan har ändrats utanför 

skolan. Studenten uttrycker vidare att konsten lever sitt eget liv och förändrar sig själv, men att denna 

process hade kunnat skyndas på genom politiska beslut. Här uttrycks att konsten har sitt eget sociala 

och kulturella sammanhang, och att skolan har sitt. Här syns den problematik omkring distansen 

mellan konstfältets kultur och skolans, som Digranes (2009) diskuterar i sin avhandling. Vad det gäller 

svårigheter eller möjligheter i att utmana rådande paradigm om vad bildämnet i skolan kan vara, 

menar Student 3 att ”någon har redan bestämt hur skolans bildundervisning ska se ut” […] eleverna är 

redan hårt inkörda i vad bildundervisning innebär och hur den ska gå till /se ut”. Denna någon måste 

ses som kursplaner och andra måldokument liksom den diskussion som finns allmänt på politisk 

nationell och kommunal nivå om skolan. Denna ”någon” tolkar jag också som normen för det 

bekräftande paradigmet. Men studenten menar att det kan gå att skapa ett annat paradigm genom att 

börja arbeta med en grupp när de är nya, tex gymnasiet eftersom allt då är allt nytt och det blir lättare  

skola in dem. Det är också viltigt att bygga upp ett förtroende menar hon. 
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6.2 b Analys av intervjuer, del 2 
 

Här nedan diskuterar jag den del av intervjun som behandlar tankar om ett bildämne med 

utgångspunkt i det samtida konceptuella konstbegreppet. Tre av undersökningens frågor ligger till 

grund för diskussionen. Dessa frågor är: 

 

- På vilket sätt kan den samtida konceptuella bildkonsten ta plats i en lärandeprocess?  

      -   På vilket sätt kan det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder belysa en kunskapsbildning?  

      -   På vilket sätt kan den samtida konceptuella konstbegreppet förändra bildämnet i skolan? 

 

Innan jag går in på att diskutera studenternas svar på min första fråga ovan vill jag redogöra för hur 

studenterna ser på kopplingen mellan konceptuell bildkonstteori och det pedagogiska fältet. Student 1 

menar att det är just det konceptuella som är ”bron” mellan fälten. Detta påstående anser jag är mycket 

intressant. Men eftersom studenten inte är tydlig med vad som menas så är det svårt att tolka. 

Eventuellt kan det handla om att den konceptuella konsten utgår från begrepp och idéer och 

frågeställningar kring dessa vilket påminner om hur vi förhåller oss vetenskapligt frågande i det 

pedagogiska fältet. Student 2 säger att det finns ett forskande förhållningssätt i båda fälten, och att 

detta innebär en öppenhet i frågeställningar och ett undersökande och kritiskt gestaltningsarbete. 

Student 3 konkretiserar detta då den säger att: ”genom att se på den konceptuella bildkonstens teori 

och metod som forskning/forskningsmetod så går den att använda mycket bra inom det pedagogiska 

fältet som en utforskande metod”. Student 4 å sin sida menar att den konceptuella konsten förmedlar, 

påvisar eller visualiserar något relativt konkret och att denna typ av verk kan förklara något på ett 

pedagogiskt vis. Det som studenterna ger uttryck för menar jag är att den modesta, modernistiska 

konsten vilar på outtalade teorier och metoder vilket får den postmoderna konceptuella konsten att 

framstå som tydligare i sig tillkomstprocess. Detta är oerhört intressant då ju många anser att den 

konceptuella konsten är svår och oåtkomlig och abstrakt i sin idébaserade utgångspunkt. Detta bör 

handla om att, för den initierade är konsten självklar medan den som inte är insatt i ett konceptuell 

konsbegrepp känner sig undrande. Den som, så att säga, befinner sig inom ett kulturellt sammanhang 

och den som känner sig utanför.  

 

-  På vilket sätt kan den samtida konceptuella bildkonsten ta plats i en lärandeprocess?  

Student 2 menar att många behöver få arbeta ”hands on” för att förändring ska ske och att det ”öppna 

sinnet” inom konsten är något vi kan anamma mer i en lärande situation. Det är lite svårtolkat vad ”det 

öppna sinnet” kan vara, men jag uppfattar det så att studenten talar om att konst måste tolkas. Att 

kunna tolka innebär i sin tur en slags öppenhet. Jag uppfattar att studenten här talar om konst i 

allmänhet. Jag uppfattar också att uttalandet om den lärandes behov av ”hands on” också gäller konst i 
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allmänhet. Student 3 menar att vi kan få nya erfarenheter genom konsten vilka inte annars hade 

uppkommit inom skolans återhållsamma ramar. Den konstnärliga kunskapsprocessen menar studenten 

kan ge utrymme för kreativa lösningar där det är lika viktigt att lyckas som att misslyckas. Här syns 

idén om att konceptkonsten innehåller ett ”bändande och brytande” vad det gäller konventionella 

ramar och att det i denna prövande kunskapsprocess är lika lärande att misslyckas. Student 4 pratar om 

att släppa in konstnärliga strategier i alla ämnen inte bara i bildämnet och menar att ”det handlar inte 

bara om pedagogiska strategier utan om synen och värderingen av ämnen och kunskap”. Här kopplar 

studenten konstnärliga och pedagogiska strategier till hur ämnen och kunskap värderas.  

Jag frågade också studenterna om vad de tänker om kopplingen mellan konceptuell samtidskonst och 

förståelsen av komplexa fenomen, eftersom jag själv har erfarenhet av att det just är det komplexa och 

mångtydiga som konsten kan gestalta och diskutera. Jag var nyfiken på hur studenterna skulle se på 

detta.  

Student 1 tror att förståelsen av komplexa saker behöver belysas utifrån flera perspektiv där kan 

samtidskonsten vara ett. Här ser studenten samtidskonsten som ett perspektiv bland andra. Alltså det 

komplexa kan metaforiskt ses som en ”torgbrunn” som i sin tur kan ses från olika vinklar beroende 

från vilken gata vi träder in på torget ifrån. Student 2 menar däremot att komplexa fenomen behöver 

man fördjupa sig i för att förstå. Studenten säger att samtidskonstens metod borde vara lysande och att 

”samtidskonstens egen styrka kan också liknas vid komplexa fenomen”. Här handlar det istället om att 

”dyka ner” i ”brunnen” om jag använder samma metafor. Det är också intressant att studenten säger att 

samtidskonstens styrka kan, i sig, liknas vid komplexa fenomen. Jag tänker att studenten menar att 

samtidskonsten både till form och innehåll är komplex. Student 3 säger att:  

 
samtidskonsten en fantastisk ingång till att belysa och förstå mycket som annars blir svårt att ta 

upp/lära ut om inom skolans och samhällets ramar. […] Samtidskonstnären belyser och ger 

frågor/svar/tankar kring ämnen som kanske inte kan blir synliggjorda för oss på annat sätt. Vi lever 

i en komplex värld som har utvecklats otroligt snabbt på bara några år/årtionden och 

konsten/konstnären blir ofta att vara den som ligger lite i framkant och synliggöra denna 

utveckling.  

 

Här ser studenten att det ramverk som skolan och samhället befinner sig i (eller satt upp), begränsar ett 

arbete utifrån de existentiella frågorna. Studenten menar att konstnärer kan djuplodande gå in 

frågeställningar som ofta tar upp ämnen i samtiden, och att dessa ämnen kan beröra alla. Här finns en 

tanke om det vad det innebär att leva livet i en komplex samhällsstruktur, eller i en sociala och 

kulturella situation. I ett arbete med att förstå denna komplexa situation skulle samtidskonstens 

problematiserade och utforskande förhållningssätt kunna fungera väl. Student 4 är inne på samma spår 

när den säger att samtidskonsten kan vara ett verktyg för att förstå, konkretisera och visualisera saker 

som är svåra att ta till sig.  
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-  På vilket sätt kan det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder belysa en kunskapsbildning?  

Student 1 menar att det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder går att använda som 

undervisningsform för att skapa en djupare mening utifrån en undersökning av en plats. Studenten, 

säger vidare, att de fynd som hittas på platsen har sin motsvarighet i böckernas fakta. Detta är ett 

intressant uttalande som jag kommer att ta upp detta längre fram i texten då jag diskuterar 

representationsproblemet. Student 2 ser också att den platsspecifika konsten kan spela en viktig roll, 

genom att elever självständigt undersöker, analyserar, och gestaltar sin tolkning av platsens ”kulturella 

innehåll”.  Detta förhållningssätt kan tolkas som en medieringsprocess av en plats kulturella aspekter. 

Och att förstå dessa kulturella aspekter genom att tänka, tala om och ge form åt detta framtolkade 

innehåll. Här, menar jag, synliggörs ett sätt att skapa kunskap och mening. Student 3 menar att det 

finns möjligheter i de flesta ämnen.  Framför allt vad det gäller metoden site-nonsite. Studenten ser det 

platsspecifika bildkonstbegreppets metoder, inte bara användbara på en bildlektion utan också i ett 

arbetslag. Metod blir här ett förhållningssätt.  

 

 -  På vilket sätt kan den samtida konceptuella konstbegreppet förändra bildämnet i skolan? 

Student 2 menar att om bildämnet blir mer analytiskt kan det gynna elevers utveckling. Detta är ett 

intressant uttalande. Hittills i intervjun har de flesta svaren handlat om praktikens roll för utveckling 

och lärande. Eventuellt ser studenten att undersökningsfasen i site-nonsite metoden är en kulturanalys 

som utförs i praktiken och därför lyfter den analytiska aspekten. Student 3 menar att det samtida 

konceptuella konstbegreppet kan vara en ”ettrig idé” om att allt inte kanske är som det verkar. Här 

syns samtidskonsten som ett verktyg att visa just detta att det finns underliggande betydelser i 

kulturella fenomen, eventuellt finns här tanken om diskursanalysen i bakgrunden. Det är också 

intressant när studenten säger att lärare eller elev inte skulle nöja sig med att godta det oreflekterade 

lärandet utan att vända och vrida på en idé/frågeställning/uppgift, och att denna vändning och vridning 

skulle pågå tills rätt uttrycksform hittas för uppgiften. Det är också ytterst intressant att studenten 

menar att bildämnet skulle kunna bli starkare på detta vis då det kan som den säger ”flyta in som en 

naturlig och viktig del i många olika ämnen i skolan”. Student 4 tror att det samtida konceptuella 

konstbegreppet kan göra bildämnet mer lustfullt och tillgängligt för alla och skapa förståelse för 

samband och tolkning. Det s.k. lustfyllda menar jag skulle nog komma ur sambandskänslan vilket kan 

skapa mening. 

Jag ställde också frågor omkring den konstnärliga och pedagogiska praktik som studenterna har 

arbetat med efter kursen och vilka teorier, metoder, innehåll, litteratur eller begrepp m.m. som varit 

användbara för dem.  Några har arbetat vidare i olika projekt några har ännu inte kunnat praktisera 

sina ambitioner. Student 1 har arbetat med två konstprojekt, Mining site och Gerilla Movie. I detta 

arbete har studenten haft användning för kursens konstnärliga metod, men också att metoden 

innehåller begrepp och teorier. Det verkar som om denna student ha haft konkret användning av 

 44



kursens metod, studenten ser också att metoden inte bara är en metod, utan ett förhållningssätt, då den 

innehåller teorier och begrepp. Student 3 anser att det är svårt att implementera kursens idéer i en 

pedagogisk praktik, framförallt på grund av vikariat. Studenten känner sig inte nöjd alls med den 

klassiska undervisningsformen utan försöker finna vägar ut ur den”. Detta anser jag visar på en person 

som i sin pedagogiska praktik är undersökande, och som vrider och vänder just på den pedagogiska 

praktiken utifrån en ifrågasättande inställning. Detta menar jag är ett mycket viktigt lärande eller 

förändringsprocess. Förhållningssättet att vara ifrågasättande, undersökande och inte nöjd, är en 

svårare och krävande hållning men, antar jag, ett mera meningsskapande förhållningssätt.  

 

6.3 Kursansvariges analys 
Kursens vetenskapsteoretiska bas är det poststrukturalistiska perspektivet där språket ses som aktivt. 

Jag tycker mig se hur de språkliga mötena (jag använder ett vidgat textbegrepp där jag ser bild och 

andra gestaltningar som text) i kursen har satt igång processer hos studenterna.  Student 1 gillade 

diskussionerna och föreläsningarna. Ibland kändes litteraturen svår men ”när man fick bearbeta den i 

mindre grupper sjönk det in. Alltså att möta ett ”aktivt” språk innebär att det är just svårt. 

Föreläsningarna, seminarierna och workshoparna har också inneburit ”språkliga” möten där tal, bild, 

gestaltningar diskuterats. Student 4 lyfter också kurslitteratur och skrivuppgifter som något viktigt. 

Alla studenterna verkar eniga om att det som förändrat dem mest är slutprojektet som innehållit både 

skrivarbete, fotograferande och gestaltande arbete. Jag uppmärksammar i undersökningen att 

studenterna talar mer frekvent om slutarbetet än vad jag hade trott. I min sammanställning av 

intervjuerna nämns slutarbetet 28 gånger. Det skulle kunna betyda att vi ofta tagit upp arbetsmetoden i 

kursen. Men det är först i tredje och sista delkursen som denna metod tas upp, två tredjedelar av 

kursen ägnas åt annat innehåll, se kapitel kursens design.  Någonting har förvisso hänt med 

studenterna i detta slutarbete. Kursen använder också diskursbegreppet, men det används inte 

uttryckligen av studenterna. Däremot anar man att en diskursanalytisk idé finns i några av studenternas 

tänkande om den konceptuella konstens sätt att förhålla sig till samhälleliga och mänskliga fenomen.  

T.ex. detta att student 3 säger att det samtida konceptuella konstbegreppet kan vara en ”ettrig idé” om 

att allt inte kanske är som det verkar. Både den platsspecifika konsten och site-nonsite handlar om att 

synliggöra det som sägs och det som inte sägs. Här finns alltså en potential för kursen att lyfta detta 

mera, så att länken mellan vetenskapsteori och konst blir tydligare.  

   Vad det gäller de tre projekten så anser jag att projekt A Hämta kraft och B En dag kom skeppen 

visserligen innehåller välgjorda granskningar av de valda platserna men inte så diskurskritiskt 

genomförda som projekt C Hang Out. Här visar studenten, både i sin installation och i sin rapport, att 

projektet är en diskursanalys som ställer frågorna: Vad tas för givet? Vad kan och kan inte sägas eller 

göras? Vilka språk finns här? Varför ser diskursen ut som den gör? Studenten säger också att svaren 

problematiserar normaltankarna kring platsen och paradigmet om platsen. Hang Out är ett verk som 
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kan ses som ett samtidskonstverk och en diskursanalys på en och samma gång. Iscensättningen leder 

också till en ny ”verklighet”. Student har inte bara undersökt en plats kulturella underliggande 

betydelse, utan också formgett denna betydelse på ett sådant sätt att konventionerna utmanas.  

   Det pedagogiska perspektivet i kursen utgår från Gustafssons diskussion om relationen mellan 

konstarterna och lärandet, och hur meningsskapandets dialogiska och friktionsartade processer kan 

innebära att vi kan bli konfronterade av ”den andre”. Konfrontation, menar Gustafsson, kan innebära 

att vi får distans till oss själva eller fenomen i omvärlden, och att potentialen för lärandet finns här. En 

av studenterna blev, kan man säga, konfronterad av Gustafssons föreläsningar och workshop. 

Studenten läste efter detta Gustafsson avhandling, parallellt men kursen, och menar att detta påverkade 

studenten mest. Studenten har också efter kursen diskutera detta med andra.  Gustafsson diskuterar 

också konsten som ett ”mellanrum”, där något nytt kan bli synligt. Konstens språkliga funktion, menar 

Gustafsson, är att problematisera förhållandet mellan individ och samhälle och att få betraktaren att se 

den verklighet som den gestaltar. Potentialen blir då för konsten att vara ett gränsöverskridande språk 

som visar det som ligger dolt. Ett språk som tar ”spjärn” mot etablerade föreställningar, därav namnet 

motspråk . Om jag sätter Gustafssons motspråk mot Sklovskij främmandegöringsbegrepp så tycker jag 

mig se att alla projekten A, B och C på ett bra sätt främmandegör betraktaren från det valda 

fenomenet. Det poetiska förstärks på största möjliga sätt. Medan det enbart i projektet C som vi kan 

tala om begreppet motspråk. På så sätt tänker jag mig att begreppet främmandegöring kan passa in på 

begreppet konst i allmänhet medan begrepp motspråk definierar det konceptuella konstbegreppet.  

   Kursens bilddidaktiskt sociokulturella perspektiv där förståelseprocesser innebär att vi medierar 

världen, tycket jag mig se i alla studenters uttalanden om att de verkligen förstod innehållet i kursen 

när de fick diskutera och arbeta i en workshop, men främst i det egna platsspecifika projekten med sitt 

undersökande arbete. Detta arbete menar jag är en medieringsprocess genom flera medium för att 

skapa kunskap och förståelse för kulturella fenomen och företeelser. Bachtins dialogicitetsbegrepp där 

den kreativa dialogiska processen ”bryter” fram i nya tankar och perspektiv, liksom Kress 

multimodalitetsbegrepp, där den transformativa teckenproduktionen skapar ny förståelse. Båda har 

varit verksamma här. Vad det gäller kursens viktiga begrepp så nämner studenterna: samtidskonst, 

platsspecifik konst, site- nonsite och konceptuell konst frekvent i intervjun däremot nämner de inte 

postmodern konst, multimodalitet, horisontellt medieringsbegrepp, diskursanalys eller radikal estetik. 

Detta innebär att kursen bör lyfta dessa begrepp tydligare i fortsättningen. Vad det gäller kursens 

konstteori, så har alla studenter haft en förförståelse av konceptuell samtidskonst innan de började 

kursen . Detta innebär att studenterna varit någorlunda förtrogna med kursens konstteoretiska grund. 

Flera av de intervjuade är också yrkesverksamma konstnärer eller konstpedagoger.  

   Den platsspecifika konstens arbetsmetod i projektarbetet har för alla intervjuade haft en avgörande 

betydelse, dels för förståelsen av samtidskonst och lärande, men också för studentens eget 

meningsskapande i kursen. Ändå syns det i de tre beskrivna projekten att hela site –nonsite arbetet inte 

har slutförts av någon. Detta är inte studenterna orsak till, utan får skyllas på omständigheter som icke 
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ändamålsenliga lokaler och utrustning. Men det skulle onekligen vara intressant att genomföra 

nonsiten ordentligt. Jag tänker mig då, att det kommer att vara extra intressant att diskutera det sk 

representationsproblemet. Non-siten är ju den sammanställande installation som görs på ett galleri, 

eller i ett tomt rum, efter att hela projektet på siten är genomförd. Här samlas material från siten: 

skisser, texter, filmer, foton m.m. Allt material sammanställs i en relation till nonsitens rum så att det 

bildar en helhet. Denna non-site är inte enbart en logisk redovisning utan en installation som tar 

hänsyn till rummets kvalitéer och kontext. I denna beskrivning förstås att nonsiten är en representation 

av siten, alltså en ”icke plats” i jämförelse med den verkliga platsen, siten. Dewey menade ju att 

människan är en social varelse och att därför måste skolan också vara social. Dewey ansåg också att en 

skola som baserar sitt lärande på passivt lyssnande och är beroende av läroböcker får problem med 

representationsproblemet eftersom eleven försätts i en passiv osocial situation där den skall lära 

genom representationer om samhället utanför skolan. Det didaktiska problemet menade då Dewey är: 

hur vi skall kunna tillägna oss och gestalta detta icke närvarande?  Att i ett undersökande och 

gestaltande arbete gå emellan ”där ute i verkligheten”, siten och representationernas värld i skolan, 

nonsiten blir ett sätt att själv undersöka och förhålla sig till dessa fält. Här blir studenten eller eleven 

den som själv passerar mellan ute och inne, mellan teori och praktik. När jag frågar studenterna om på 

vilket sätt det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder kan förändra, iscensätta eller belysa en 

kunskapsbildning, svarar student 1 att det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder går att använda 

som undervisningsform och säger: ”att i grupp få undersöka en plats för att skapa sig en djupare 

mening utifrån den. Är det inte oftast så vi gör när vi undrar över något”? Studenten säger vidare att de 

spår och fynd vi hittar på platsen har sin motsvarighet i böckernas fakta. Dessa ”fynd” blir 

representationer av något. 

 
7 Slutsats 
Jag kommer nu att gå över och diskutera mina slutsatser av undersökningen. De begrepp som jag vill 

använda i denna diskussion är följande: främmandegöring, representation och metod kontra 

förhållningssätt. Sist i slutsatsen svarar jag på undersökningens frågor.  

 

Främmandegöring  

Sklovskij har som jag tidigare lagt fram diskuterat det som händer när vi tar till oss konst. Den 

poetiska upplevelsen som han menar kommer ur en främmandegörande situation innebär att vi blir 

avutomatiserade från vår vardag. Detta kan medvetet skapas genom ett konstnärligt ”grepp” där 

varseblivningen stegras genom att den försvåras och dras ut på. I beskrivningarna och analyserna av de 

tre projekten i undersökningen synliggörs att nonsite delen i arbetet ger just en 

främmandegöringseffekt. Nonsiten kan vi se som ett ”grepp”, som Sklovskij menar, drar ut på 

varseblivningen av det gestaltade innehållet, som studenterna kommit fram i sina platsspecifika 

undersökningar. Filmen och bildspelet i projektet Hämta kraft distanserar oss till en estetisk reflektion 

 47



av snö, is och metallblänk tillsammans med färgad dryck där vi verkligen förnimmer metallblänket i 

”pumparna”. En medvetet iscensatt långsamhet som gör att varseblivningen stegras. I projektet En dag 

kom skeppen sker samma sak. Bildspelets bilder ”uppehåller sig” länge kring eldsflammorna som 

förstör skeppen. Förgängligheten manifesterar sig . I projektet Hang Out stegras främmandegöringen 

på flera sätt. Dels i det engelska begreppet Hang Out, då vi stannar upp och börjar aktivt tolka det. 

Dels i installationen där mattan (på grund av sin storlek och placering) avautomatiserar oss från s.k. 

vardagliga konkreta mattor, till ett tänkande om mattan som fenomen eller som Sklovskij säger vision.  

 

I ljuset av kursens bilddidaktiska sociokulturella perspektiv, uttolkat av Marner & Örtegren i En 

kulturskola för alla, estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv 

(2003), ser vi hur studenterna skapar mening och förståelse om världen genom att använda en 

konceptuell konstform som medierande verktyg. I denna konstform ingår flera medieringar som kropp, 

tal och skriftspråk, bild, musik, föremål. I denna medieringsprocess skapas nya insikter. Vi kan också 

se hur flera medieringar bryts mot varandra i multimodal flerstämmighet där det transformativa 

fokuseras. Det sociokulturella perspektivet ser de medium och verktyg som människor kommunicerar 

genom som semiotiska. Detta innebär att tolkningsprocesser lyfts som en del i lärande och utveckling 

för människor. De tre projekten anser jag är exempel på sådant tolkningsarbete.  

 

Representationsproblemet  

Dewey menade att skolan kan få problem med det s.k. representationsproblemet. Att arbeta utifrån 

Smithsons ”metod”, eller ännu hellre begrepp site – nonsite kan elever själva gå emellan ”verkligheten”, 

siten, och representationens värld i skolan, nonsiten. Att själv ställa frågor till verkligheten, istället för 

att endast höra om svaren. På sätt och vis kan iscensättningarna på siten och i nonsiten ses som 

representationer av innehåll från platsspecifika undersökningar. Men enligt min mening blir det blir 

intressantare att se dessa iscensättningar som manifestationer. På så sätt vi kommer närmare Sklovskijs 

poetiska utgångspunk. En bild står för något, den symboliserar något. Men Sklovskij menar att det är 

skillnad mellan poesin och prosans språk, mellan två olika typer av bilder, de praktiska bilderna och de 

poetiska. Den poetiska bilden har enligt Sklovskij till sin uppgift att skapa största möjliga intryck. Den 

prosaiska bilden menar Sklovskij har ingenting med poesi att göra och därmed inte med konst att göra.   

Studenten i projekt C manifesterar sitt innehåll först i meningen: ”ett rum på gränsen mellan det 

offentliga och privata och en längtan efter att fly ut eller välkomna in”, sedan i begreppen Escape route / 

Welcome! och slutligen i uppmaningen Hang Out, vilket sedan medieras i ”matt” installationen. Här 

manifesterar sig också det konstnärliga.  

 

Metod kontra förhållningssätt för tänkande 
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28 gånger diskuterar studenterna i intervjun metoden och syftar på Smithsons arbetsmetod site – 

nonsite vilken låg till grund för slutarbete. Detta arbete har haft en avgörande betydelse för 

studenternas förståelse av kursens innehåll. Men här finns fler lager.  

   I ett sociokulturellt perspektiv blir site – nonsite metoden ett medierande verktyg att förstå kursens 

ambitioner och metoden fungerar som ett verktyg att både tänka och arbeta med. I det sociokulturella 

perspektivet skiljs inte tänkande och kropp utan lärandet ses som en process där tal och tänkande flyter 

samman. Detta innebär för kursen att ”metoden” site- nonsite inte enbart kan ses som en metod utan 

också som ett sätt att tänka. Detta synsätt befriar ”metoden” site – nonsite från ambitionen att vara den 

saliggörande metoden med stor M vilket naturligtvis inte är fallet och skulle vara olyckligt om den 

uppfattades så. Nej, det hela handlar istället om ett förhållningssätt där ett kulturellt innehåll 

analyseras fram, genom en diskursanalys, för att sedan syntetiseras i en manifestation på plats och 

sedan främmandegörs för reflektion och lärande.  

 

Uppsatsens frågor 

Jag vänder nu tillbaka till uppsatsen frågeställningar: 

 

-  På vilket sätt kan den samtida konceptuella bildkonsten ta plats i en lärandeprocess?  

- På vilket sätt kan det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder belysa en kunskapsbildning?  

-  På vilket sätt kan den samtida konceptuella konstbegreppet förändra bildämnet i skolan? 
 

Undersökningens resultat visar att det samtida bildkonstbegreppet kan ta plats i en lärandeprocess 

genom samtidskonstens öppenhet inför flera tolkningar. Och att den konstnärliga kunskapsprocessen 

ger utrymme för kreativa lösningar och tvära kast i tankebanor, vilket ger en prövande 

kunskapsprocess. I det sociokulturella perspektivet på lärande kan alltså det samtida konceptuella 

bildkonstbegreppet utveckla en tolkningsinriktad lärprocess i interaktion med medierande verktyg. 

Ytterst handlar detta om en kunskapssyn där konstnärliga strategier inte bara är intressant för 

bildämnet utan för alla ämnen. Det är intressant att konceptkonsten, som ju är teoretisk till sin 

karaktär, upplevdes som så mycket konkret görande. Min tolkning genom det sociokulturella 

perspektivet blir att kropp och tänkande flyter samman i denna konst och att det är svårt, om inte 

omöjligt, att separera vad som är vad i en sådan arbetsprocess. Ytterligare en aspekt som kom fram i 

undersökningen var konceptkonstens förmåga att belysa komplexa fenomen eller ännu hellre vara 

komplex i sig. Detta kan tolkas som om samtidskonsten både i form och innehåll strävar efter 

komplexiteten i sig. Den konceptuella samtida konsten har en potential att belysa det komplexa i livet 

och den sociala och kulturella situationen vi befinner oss i.  

 

Vad det gäller den andra frågan om på vilket sätt det platsspecifika bildkonstbegreppets metoder kan 

belysa en kunskapsbildning? Blir svaret att det platsspecifika konstbegreppets metoder skulle kunna 

 49



användas för att arbeta med samhällsorienterade frågor. Det platsspecifika konstbegreppets metoder 

kan också vara en väg, att i grupp, få undersöka en plats för att skapa sammanhang och därmed 

mening på ett djupare sätt. Det platsspecifika konstbegreppets metoder skulle också kunna användas i 

ämnesintegrerande situationer i skolan. Här skulle elever kunna arbeta praktiskt med att undersöka, 

analysera, diskutera och gestalta konkreta frågeställningar. Enligt student 3 skulle också det 

platsspecifika konstbegreppets metoder kunna fungera i ett arbetslag. Ett sådant arbete skulle kunna 

handla om att synliggöra ”kultur”, om att lära sig om sig själv i sin omvärld både historiskt och i 

konkreta vardagskulturer dag.  

 

Den tredje frågan handlar om på vilket sätt det samtida konceptuella konstbegreppet kan förändra 

bildämnet i skolan. Först och främst skulle det samtida konceptuella konstbegreppet kunna ge 

alternativa tolkningar av vad konst kan vara och därmed ge eleverna fler valmöjligheter att uttrycka 

sig, inte endast genom traditionella konstformerna. Bildämnet skulle också kunna utveckla det  

analytiska området genom site-nonsite diskursiva kulturanalys. Detta skulle eventuellt kunna stärka 

bildämnet och bli viktigt också i andra ämnen.. Det intressanta i undersökningen menar jag är student 

4´s uttalande om att det konceptuella konstbegreppet skulle kunna göra bildämnet mer lustfullt och 

tillgängligt för alla, och skapa förståelse för samband och sammanhang. Detta uttalande vänder upp 

och ner på föreställningen om lustfullhetens förknippande med det modernistiskt grundade bildämnet. 

Det som Thavenius kallar modest estetik och som kan förknippas med Gustafssons bekräftande 

paradigm. Det är onekligen intressant att studenten hävdar det lustfyllda i den samtida konceptuella 

konsten som ofta brukas ses som teoretisk, intellektuell, torr och tråkig. Jag är benägen att hålla med 

student 4 i att det samtida konceptuella konstbegreppet naturligtvis också kan vara lustfyllt, framför 

allt om det diskuteras med begreppen medierande verktyg, dialogicitet, främmandegöring, 

multimodalitet. Alltså i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling som förutom 

medieringssituationen också lyfter den meningsskapande aktiviteten i den kulturella och sociala 

situationen som människor befinner sig i.   

 

Problem med ett bildämne som är grundat på det konceptuella samtidskonstbegreppet 

I intervjuerna framkommer det att studenterna ser problem med att försöka förändra det 

rådande paradigm som ligger till grund för bildämnet idag. Eftersom den sociala och 

kulturella föreställningen om bildämnet sitter så djupt. Student 4 menar att det behövs 

politiska reformer för att snabbare nå en förändring. Min kommentar till detta är att det socialt 

och kulturellt betingade bildämne som vi har i dag, är just vad det kan vara i denna kultur. Ett 

bildämne som är förankrad i ett samtida konstbegrepp måste betingas, för att ny kultur skall 

kunna skapas. Studentens argument för ett konceptuellt grundat bildämne är att konsten i 

samtiden redan är konceptuell. Men problemet här menar jag är att bildämnets kultur och 
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konstfältets kultur är två olika kulturella fält och dessa fält möts inte tillräcklig ofta för att ett 

nytt kulturellt fält för bildämnet skall kunna utvecklas. Detta har ju också Digranes (2009) 

visat. I samband med denna undersökning skulle jag vilja lyfta Sklovskijs kritik av en 

symbolisk bildlig utgångspunkt för poesin. Enligt Sklovskij är poesins språk och prosans 

språk olika typer av språk. I analogi med detta skulle vi kunna säga att begreppet bild står för 

det symboliska språket och begrepp bildkonst står för det poetiska. Frågan blir då hur ett 

ämne benämnt bild kan förhålla sig till det bildkonstnärliga poetiska fältet? Det poetiska fältet 

har möjlighet att främmandegöra oss från vardagliga fenomen och göra oss mera medvetna 

om det vi ser.  

Min fråga blir då; Har skolan råd att inte arbeta med ett bildämne som kan återställa 

förnimmelsen av livet, att verkligen se fenomen, människorna, tingen i världen för att kunna 

förändra denna? Det som Dewey uttryckte med att en utbildning skall vara 

förändringsinriktad och vilja förändra och utveckla samhället. Den som lär måste lära sig att 

kunna lösa kommande problem. Därför måste vi lära oss tänka och reflektera för att definiera 

problem, formulera och pröva hypoteser och se konsekvenser av vald 

problemlösningsstrategi. Som jag uppfattar det så har student 3 en medvetenhet om både 

problematiken och möjligheterna med ett konceptuellt grundat bildämne eftersom hon inte är 

nöjd med det modernistiskt baserade bildämnet. Studenten menar att det kan gå att förändra 

”om man kan börja jobba med en grupp när de är nya på ett ställe […] Likaså att ha dem ofta 

så man lär känna dem då sådana här processer kräver ett visst förtroende för varandra”. 

Studenten tänker att det går att skapa en egen kultur och att det går att utmana det rådande 

genom att skapa ett förtroende hos en grupp. Här, menar jag, syns utvecklingspotentialen att 

bygga det nya genom det sociala. Men som student 4 säger ”detta går, men att det handlar om 

hur skolan är uppbyggd. Hur eleverna är vana att lära och lärarna vana att lära ut. Det krävs 

vilja för förändring” denna vilja måste, menar jag, genomsyra hela vägen från lärarutbildning 

på universitetsnivå, gymnasium, skola och förskola. En vilja som har till mål att sätta 

bildämnet i skolan i mitten i diskussionen om lärprocesser och att utbilda individer som kan 

diskursivt avslöja samhällsfenomen men också aktivt vill ”bygga” samhället.    
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Bilaga 1. Bilder 
 

Bild 1. Nonsite Hämta kraft 
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        Bild 7. Tillverkning av ”skeppen” 
 

Bild 6 Site En dag kom skeppen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Bild 8. ”skeppen” är färdiga 

 
Bild 9. Gravvård från site En dag kom skeppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bild 10. Site En dag kom skeppen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11. Site Hang Out   Bild 12. Site Hang Out 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 13. Skisser till utveckling av siteprojekt Hang Out  
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