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Abstrakt 
 

Studier pekar på att skolan upprätthåller segregerande diskurser trots motsatta intentioner. I 

detta projekt har deltagare i olika åldrar med skild kulturell härkomst och kunskap i svenska 

samlats för att i en workshop bygga drakar som vi sedan flyger tillsammans efter en 

gemensam lunch. Hur möjliggörs interaktion mellan deltagare i projektet? Hur utvecklar 

gruppen gemenskap och/eller samhörighetskänsla genom det konstnärliga arbetet? Hur 

påverkar de valda pedagogiska strategierna förutsättningarna för mellanmänskliga möten? 

Här skapas ett mellanrum där vanliga normer sätts ur spel med hjälp av bildpedagogiska 

medel för att påvisa alternativa handlingsmöjligheter till de rådande beteendemönstren. 

Samtidskonsten har genom bildämnet en naturlig plats i skolundervisningen och projekt som 

detta kan därför ingå i undervisningen. På så vis skulle ett rum som inte införlivar skolans 

institutionella begränsningar kunna beredas eleverna. I resultatdelen synliggörs de 

pedagogiska greppens betydelse för interaktionen. I slutdiskussionen reflekteras det dels över 

hur lärare kan använda liknande projekt för att tillsammans med elever lyfta och 

problematisera olika oönskade företeelser och vinna förståelse för hur vi är delaktiga i 

konstruerandet av dessa, dels över microtopins möjlighet till världsförändrande effekter. 

Den gestaltande delen av undersökningen inviterar besökaren att själv tolka och ge verket 

dess mening genom att ta del av filmmaterialet som genererats under projektdagen. Detta 

visas som en installation med tre stora projektioner i ett rum som ”ramas in” av deltagarnas 

drakar. 

 

Nyckelord 
Relationell Estetik, Samtidskonst, Interaktion, Mellanrum, Bildpedagogik, Microtopi, Drakar, 
Videoupptagning. 
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1 Inledning 

Anledningen till att jag vill arbeta som bild- och slöjdlärare är för att förändra världen och 

göra den till en bättre plats. Skolan är en naturlig utgångspunkt för samhällsförändring där 

elever i bästa fall kan lära sig att tro på sig själva och sin kapacitet, på sina kamrater, de vuxna 

och världen runt omkring. Eleverna växer upp, gör sina val och samhället förändras därefter. 

Genom bild och samtidskonst finns flera vägar att gå för att åstadkomma samhällsförändring 

som inte är lika bundna till institutionella gränser. Jag har därför valt att arbeta 

bildpedagogiskt i ett samtidskonstprojekt där aktionen äger rum direkt i samhället, utanför 

skolans ramar. Med projektidén Tillsammans kan vi flyga tar jag mig an integrationsfrågan 

vilket alltså är en aspekt i samhället som jag hoppas kunna påverka. Förhoppningsvis kan 

erfarenheten som vinns genom projektet användas i skolan. 

Jag är själv tvåspråkig, uppvuxen med två familjer i olika länder. Redan som treåring flög jag 

emellan dessa flera gånger om året. Det är just i dessa mellanplatser platserna, med början på 

flygplatsen och kulmen i flygningen, som ett särskilt rum infann sig. Här gick det inte att 

särskilja var människor kom ifrån eller vart de skulle. Här blandades propert klädda affärsmän 

med ungdomar som satt på golvet och resande familjer med trötta och exalterade barn. Här 

fanns också ett språk som var mer allmänmänskligt. Pilar och lampor visade vägen till gaterna 

och väl uppe på planet, i fickan framför knäna, fanns ett blad som alla kunde läsa. Där 

framgick vad som skulle göras ifall det hände något med planet, att man skulle krypa på 

golvet ifall det uppstod rök, att flytväst skulle tas på och skor av exempelvis. Flygvärdinnan 

använde sig av ett liknande språk för att visa var nödutgångarna befann sig och hur masken 

skulle dras i för att starta syretillförseln. Det handlar om livsviktig information som alla därför 

måste förstå. Jag kunde inte läsa text när jag var tre år gammal, däremot kunde jag förstå 

bilder och kroppsspråk och det mycket väl. När man talar om språk som ett hinder för 

mänskliga relationer begränsar man språk-begreppet till det talade och skrivna språket istället 

för att lyfta fram det allmänmänskliga som gör att vi förstår varandra oavsett härkomst.  

Jag har tidigare arbetat med workshops i anslutning till olika kulturevenemang där det 

gemensamma görandet stått i centrum. Deltagarna har vid dessa tillfällen fått arbeta fram ett 

gemensamt konstverk, i form av en stor väv eller en broderad ”klotter-vägg”. Här 

uppmärksammade jag hur lätt det var för människor att mötas i görandet. En naturlig 

interaktion uppstod trots att många deltagare inte pratade samma språk, var i helt olika åldrar 

och hade vitt skilda erfarenheter av hantverket i fråga. Väven och klotter-planket som objekt i 
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sig var inte det centrala i dessa workshopar, utan upplevdes snarare som ett medel för att göra 

något lustfyllt tillsammans med andra.  

Dessa erfarenheter har gett mig inspiration till den undersökning som här presenteras, där det 

allmänmänskliga språket används för att kommunicera och deltagarna samlas kring det 

gemensamma görandet, denna gång av drakar, vilka vi sedan flyger tillsammans. 

 

1.2 Bakgrund 

Vi lever i ett alltmer segregerat samhälle där kontaktytorna blir allt färre och gränserna mellan 

människor blir allt starkare. Generellt delas barn in i åldersbestämda grupper med anordnade 

aktiviteter efter skolan och de vuxnas dagar är organiserade kring späckade scheman mellan 

arbete, skjutsning av barn och middagsplanering. Utrymmet för spontanitet och möten med 

andra människor än de som ryms i schemat är mycket litet. Jag läser i en tjänsteskrivelse från 

min hemkommun att Värmdö, Stockholm i år 2016, beräknas ta emot över 150 nyanlända 

personer jämfört med förra årets dryga 30.1 Dessa ska integreras i arbetsliv, skola och andra 

sociala sammanhang vilket i media rubriceras som ett problem. De nyanlända framställs som 

konkurrerande med andra svenskar i fråga om bostäder och dylikt. När de nyanlända sedan 

grupperas i klassrum och boenden av myndigheterna, av nödvändiga och förståeliga skäl, 

skapas dock en klyfta emellan dem och övriga Värmdöbor. Språket är ett hinder i 

integreringen men också det faktum att de nyanlända och inhemska inte har möjlighet att 

mötas. De två gruppernas vardag och intressen tangerar aldrig eller sällan varandra och här 

uppstår segregering vilket av flera skäl inte är önskvärt i ett samhälle.2  

Dikotomin ”inhemsk” och ”nyanländ” är i sig problematisk då orden laddas med olika 

betydelser och är till för att just särskilja och kategorisera. I mötet med dessa begrepp bör man 

därför ha i åtanke att de på intet vis representerar tydliga skilda gränser så som de ger sken av 

utan är skapade med just syftet att hålla isär. Denna undersöknings intresse ligger i det 

allmänmänskliga och begreppen ”inhemsk” och ”nyanländ” används enbart i syfte om att just 

ifrågasätta dessa. Ett annat begrepp som bör uppmärksammas är ”integration” då det många 

																																																													
1 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1837726 
2 http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//segregation-orsak-till-vaxande-
gangkriminalitet.cid1377093; 
http://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/segregation-ökar-risken-för-upplopp-1.135678 
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gånger laddas med en obalans där den ena parten anses behöva integreras till den andra istället 

för att mötet ses som berikande och öppna upp för nya möjligheter.  

Denna problematik har uppmärksammats även i skolan och har bland andra undersökts av 

Ann Runfors i När blir man svensk? I hennes undersökning framgår att trots lärarnas ärliga 

välvilja bidrar skolorna till att förstärka segregering. Diskursen i dessa skolor förhåller sig till 

en idealiserad svensk norm (dikotomin är hos Runfors ”invandrarbarn” och ”svenska barn”) 

som invandrarbarnen ska integreras till. Därmed uppstår sociala hierarkier vilka även i många 

välmenande insatser orsakar att den underordnade parten tycks gynnas av mötet i större 

utsträckning än den överordnade, vilken därför ogärna beblandar sig med den förra.  

Sådana insatser som gör människor till jämlikar i mötet med varandra eller som kastar om den 

rådande hierarkiska ordningen är därför att föredra. Samtidskonsten kan bidra med sådana 

insatser genom att erbjuda rum för möten där rådande normer sätts ur spel mellan individer ur 

de olika grupperna i olika sammanhang. På så vis kan individer träda fram och kommunicera 

även över myndigheternas begränsningar och förbi olika stereotypa bilder av varandra. 

Ett exempel på sådan konst är Intervention to Aid Drug-Addicted Women i Zurich anordnat 

1994 och 1995 av det österrikiska konstnärskollektivet WochenKlausur.3 Däri anordnades så 

att politiker, journalister, aktivister och prostituerade möttes på en båt för att konversera. 

Problemet man där samtalade om var de prostituerades svårt våldsdrabbade levnadssituation 

och möjligheten att finna lösningar på problemet. Genom båt-mötena lyckades 

WochenKlausur bereda utrymme för avskild dialog utanför givna institutionella 

begränsningar mellan de olika aktörerna som också intagit motsatta sidor i den laddade 

debatten som förts i media. I detta utrymme kunde alltså parterna konversera utan att behöva 

ta hänsyn till varken pressen eller kulturella- och institutionella begränsningar. Parternas 

motsatta moraliska ståndpunkter som annars troligen endast skulle debatterats i medias, blev 

istället ett möte mellan individer vilket möjliggjorde förhandlingar dem emellan. Intervention 

to Aid Drug-Addicted Women utspelades i betydligt högre politiska kretsar och berörde ett 

annat samhällsfenomen än Tillsammans kan vi flyga. Gemensamt har de båda projekten dock 

att de skapar en mötesplats, där sociala regler som vanligen förekommer är satta ur spel. Det 

																																																													
3 Kester, Grant H. (2004). Conversation pieces: community and communication in modern 
art. Berkeley: University of California Press. s.1 ff. 
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är inte medias stereotypa bilder av varandra deltagarna möter, inte heller institutionella 

grupperingar, utan individer, verkliga personer.  

I WochenKlausurs projekt är dialogen och möjliggörande av dialog central. Min 

undersökning skiljer sig genom att den muntliga dialogen inte är central, huvudfokus ligger 

istället i själva mötet vilket leder till interaktion mellan aktörer. Detta lämpar sig särskilt i mitt 

projekt där språket i sig utgör ett hinder för interaktion. I mötet försiggår kontinuerlig 

förhandling om hur vi förstår och uppfattar varandra, hur vi förhåller oss och relaterar till 

varandra, oss själva och andra. Häri uppstår nya oanade enheter och identiteter, som när 

färgen blå möter färgen gul och blir färgen grön till exempel. Det är spännande och på något 

vis magiskt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta konstnärliga projekt är att med bildpedagogiska medel skapa ett möte mellan 

människor med olika grad av kunnighet i det svenska språket och med skild kulturell 

härkomst, för att skapa interaktion och på sikt överkomma rådande segregation. Projektet 

önskar öppna upp utrymmen och andra möjligheter till mellanmänsklig interaktion än de som 

erbjuds inom systemet med dess tillhörande begränsningar vilka oavsiktligt bidrar till 

segregation. Det vill öppna upp en plats där rådande normer sätts ur spel, maktfördelningen 

rubbas och människor får chansen att relatera till varandra under nya förhållanden. Detta i 

hopp om att en sådan förskjutning genererar nya perspektiv och förhållningssätt till de sätt på 

vilka vi relaterar till varandra i vår vardag.  

Behovet till detta springer bland annat ur studier som pekar på att skolan upprätthåller 

segregerande diskurser trots motsatta intentioner. Undersökningen hoppas därför kunna 

påvisa alternativa handlingsmöjligheter till de rådande beteendemönstren. Samtidskonsten har 

genom bildämnet också en naturlig plats i skolundervisningen och därför skulle projekt som 

detta kunna ingå i undervisningen. På så vis skulle ett rum som inte införlivar skolans 

institutionella begränsningar kunna beredas eleverna. 

1.4 Frågeställning 

 Hur möjliggörs interaktion mellan deltagare i projektet? 

 Hur utvecklar gruppen gemenskap och/eller samhörighetskänsla genom det 

konstnärliga arbetet?  
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 Hur påverkar de valda pedagogiska strategierna förutsättningarna för mellanmänskliga 

möten?  

	

2 Empiri 

Projektet analyseras utifrån det material som genererats inför-, under- och efter projektdagen. 

Detta empiriska material utgörs av: 

Videoupptagning från två kameror.  

E-post och SMS dialog både inför- och efter projektdagen med deltagare, SFI-lärare och den 

lokala pressen.  

Intervjuer som ägde rum. Några mer informella som ett naturligt inslag efter dagen med mina 

assistenter, deltagande familjemedlemmar, samt en yngre deltagare, andra intervjuer hölls 

enskilt med deltagarna vid återbesök på SFI. 

Enkätsvar från deltagare och SFI-läraren angående deltagarnas upplevelser av dagen erhölls 

via mail.  

Minnesanteckningar från eget deltagande och observationer. 

3 Urval och avgränsning 

Viljan att förändra världen, om än begränsat till integrationsfrågan är väldigt omfattande och 

undersökningen gör heller inga anspråk på revolutionära utopiska världsförändringar. Denna 

verkar istället på en mikrotopisk nivå där en önskad verklighetsaspekt verkställs i mindre 

skala och är menad att fungera som mall att tas i bruk och sprida vidare. I ett genomtänkt 

bildpedagogiskt projekt utforskar jag möjligheten att mötas och interagera på ett sätt som inte 

är givet inom ramarna för det system vi idag lever i. Undersökningen begränsas av den 

tidsram som utsatts för den, nämligen en hösttermin. Därmed begränsades också tiden för 

anordnandet av projektet till höstens början och genomförandet av workshop och 

drakflygning till en helgdag i mitten av oktober. Projektet har i min mening potential till att 

vidgas till flera möten, som ett återkommande inslag eller utvecklas till att kunna användas i 

skolsammanhang och kan därför möjligen ses som ett pilotprojekt. Undersökningen begränsas 

till anordnandet av projektet, dagen för händelsen samt den återkoppling som skett till och 
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med november månad. Det rum som projektet skapat sträcker sig dock vidare med anledning 

av denna uppsats dubbla perspektiv vilket innebär att arbetet gestaltas vid 

examensutställningen på Konstfack dit samtliga deltagare är bjudna. Därmed kommer 

eventuellt flera aktörer att interagera med projektet, relationerna mellan deltagare utvecklas 

vidare och projektet fortskrida. Det är också däri hoppet om mikrotopins genomslagskraft 

ligger, att det expanderar likt ringar på vatten. Dessa eventuella effekter ryms dock inte i 

undersökningen. 

4 Metod och tillvägagångssätt 

4.1 Metod och forskningsetik 

Valet av forskningsstrategi baserar sig på dess praktiska inriktning, särskilt lämplig för 

utvecklingsarbete inom samhällsforskning.4 Undersökningen har inneburit att jag i egenskap 

av forskare deltagit i fältarbetsprocessen och att deltagarna inkluderats i forskningsarbetet. 

Denna strategi innehåller aktionsforskningsstrategiska element vilka förutsätter en cyklisk 

arbetsgång med utgångspunkt i en reflektion kring en pågående situation. Därefter kommer ett 

planeringsstadium följt av en aktion.5 Dessa delar anses här vara en del av projektet och 

presenteras därför noggrant i min undersökning. Efter aktionen följer i cykeln observation 

uppföljd av en reflektion. I praktiken är inte gränserna mellan de olika delarna i cykeln 

vattentäta då exempelvis observation och reflektion pågår löpande även i andra skeden av 

undersökningen, vilket också återges i min text.  

Deltagarna har tydligt informerats om deras åtagande i undersökningen, dess syfte och att 

deltagandet är frivilligt. De är även informerade om undersökningens tillvägagångssätt 

inklusive att fotografering och videoupptagning kommer att ske och att denna blir en del av 

den kommande utställningen, dit deltagarna är bjudna som medverkande konstnärer. Skriftligt 

samtyckesformulär har inte upprättats då flera deltagare inte behärskar skriftspråk. 

Premisserna för informerat samtycke har uppfyllts genom att deltagarna är anonymiserade och 

datainsamlingen knappast inneburit några personliga risker. Då deltagarnas namn förekommer 

i texten är dessa fingerade. 

																																																													
 4 Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom 
 samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur. 
5 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. 1. uppl. 
Uppsala: Kunskapsföretaget., s.50-57 	
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4.2 Tillvägagångssätt 

Inbjudan utgick till familjer med anknytning till Gustavsberg på Värmdö genom flyers och 

personliga invitationer på allmänna platser, med information om att deltagandet gällde ett 

konstprojekt som skulle utgöra en del av mitt examensarbete på Konstfack. Därefter 

genomfördes, själva händelsen, bestående av workshop inklusive lunch, förflyttning till 

parken som kom att likna en parad, och drakflygning. Dagen dokumenterades med 

videoupptagning av två kameror. Videomaterialet från den första kameran spelades 

huvudsakligen in av mina assistenter och vid enstaka tillfällen av mig och en yngre deltagare. 

Videomaterialet ifrån den andra kameran består av film utan ljud, främst upptaget av 

projektets yngre deltagare med enstaka undantag. 

Efter projektdagen har både organiserad och mer sporadisk återkoppling med deltagarna ägt 

rum under cirka en månads tid. De data som alla dessa delar genererat är underlaget för 

undersökningen. 

4.3 Bearbetningsmetod 

Bearbetning av videomaterial och minnesanteckningar sker genom observation utifrån 

nyckelbegrepp ur Nicolas Bourriauds konstteoretiska sammanställning Relational aesthetics 

och ur ett problematiserat integrationsperspektiv med stöd i Runfors När blir man svensk? 

Dessa relateras sedan till egna antaganden och erfarenheter samt till vad deltagarna gett 

uttryckt för i enkätsvar och intervjuer. 6 En oundviklig källa till analys är mitt deltagande och 

de erfarenheter som jag skaffat mig därigenom. Genom deltagande observation har en 

förståelse ”inifrån” processen erhållits som inte varit möjlig för en utomstående forskare att 

få. Samtidigt kan deltagandet också vara ett problem inte bara orsakat av mitt personliga 

utgångsläge som kan berika forskningen men även för att en deltagande person omöjligen kan 

ha den överskådande blick som krävs för att få syn på de delar som skapar helheten och utgör 

relevanta fakta för undersökningen. Detta problem hanteras genom att materialet i efterhand 

iakttas med forskarens överskådande och distanserade blick där videomaterialet kommer till 

																																																													
6 Bourriaud, Nicolas (2002). Relational aesthetics. Dijon: Presses du réel; Runfors, Ann. När 
blir man svensk? - om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens exempel, i 
Integrationspolitiska maktutredningen (2004). Kunskap för integration: om makt i skola och 
utbildning i mångfaldens Sverige : rapport från Integrationspolitiska maktutredningen. 
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer., 
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stor hjälp. All empiri bearbetas utifrån dessa båda perspektiv, deltagande observation och mer 

distanserad granskning av materialet med hjälp av valda teorier.  

 

5 Teori och tolkningsram 

5.1 Den relationella estetiken 

Projektet Tillsammans kan vi flyga bör förstås utifrån Bourriauds teori om relationell konst, 

där det konstnärliga arbetet definieras som ett relationellt objekt vilket sammanlänkar olika 

verkligheter som annars inte möts.7  

I den relationella konsten är deltagandet och mötet centrala för verket men de utgör inte dess 

mål. Det är alltså inte interaktionen i sig som är huvudfokus, denna är istället ett oumbärligt 

medel för vad som föds däri. Verkens mål är att upphäva alla för-förståelser av det som 

upplevs för att generera nya sätt att socialisera. Det anses därmed skapa ett socialt mellanrum 

(interstice), ett utrymme i mänskliga relationer där det påvisas andra förhandlingsmöjligheter 

än de i bruk inom det rådande systemet. 8 Konsten blir därmed en plats med möjlighet att vara 

undantagen upprepandet av invanda beteendemönster. Verkets mening uppstår således i 

interaktionen mellan deltagarna och konstnären, dessa är därför också jämlikar i 

meningsskapandet.9  

Formens existens uppstår först då betraktaren upplever den som kontrasterande mot 

omgivningen. Det är genom betraktarens blick (others’ gaze) som formen blir till. Enligt 

Bourriaud finns form i samtidskonst alltså bara i en dynamisk relation, i ett möte. Begreppet 

form kan därmed stundvis ersättas med begreppet formation.10 Bildbegreppet (image) blir i 

den här typen av process en aktion, en händelse, varför också videokameran lämpar sig 

speciellt för upptagning av denna. 11 

Verket har en specifik fysisk tid och plats för genomförande med särskilda tid- och 

rumselement som skapar det sociala mellanrummet men då det består av just sociala utbyten 

																																																													
7 Bourriaud, (2002)., s. 26 
8 Ibid., s. 16 
9	Ibid.,	s.	58;	s.	80	
10 Ibid., s. 21 ff. 
11 Ibid., s. 111	
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har det också ett särskilt rum i den gemensamma produktionsprocessen. Ett lyckat verk verkar 

därmed även utanför det specifika genomföranderummet både i tid och rum.12  

 

5.2 Ord som segregerar 

I undersökningen används en del begrepp som är problematiska då de håller isär och 

kategoriserar. Här uppstår ett dilemma då det projekt som häri undersöks har genomförts med 

syftet att bereda plats för nya möten. Det är dock svårt att tala om händelsen utan att använda 

dessa begrepp. I Assarsons resonemang i Talet om en skola för alla kan begreppen, i enlighet 

med Laclaus teorier, ses som tomma tecken vilka fylls med mening genom diskurser 

formulerade i givna sociala sammanhang. Denna meningsformulerande process är en 

dominanskamp mellan olika samhällskrafter och värdesystem. Begreppens betydelse fastställs 

därför genom en hierarkisk ordning.13 I det konstnärliga mellanrummet som skapats i 

projektet förändras dock rådande värdesystem och därmed också begreppens innebörd. 

Runfors använder i sin undersökning begreppen svensk och invandrare utifrån hur de 

kategoriseras i de diskurser hon möter i skolan. Begreppen avslöjar en föreställd svensk kultur 

som invandrarbarnen anses behöva integreras till. Denna kultur framstod huvudsakligen ligga 

i det svenska språket vilket också ansågs syfta till en gemensam referensram i vidare 

betydelse. Vidare ses skolorna som projektionsytor där samhälleliga kategoriseringsprinciper 

avspeglas och synliggörs. Därför är det rimligt att applicera begreppen med samma innebörd 

även utanför skolans diskurs som i min undersökning. Här används dikotomierna 

inhemsk/nyanländ likadant som svensk/invandrare, och innehavare-/icke innehavare av 

svensk kulturell kompetens på samma vis som de ord jag beskrivit hos Runfors. 14 

6 Tidigare Forskning  

För att förstå mitt projekt och sätta det i ett sammanhang har jag för undersökningen använt 

några konstvetenskapliga forskningsöversikter vilka har som gemensam utgångspunkt olika 

samtida relationella konstverk foch beskriva olika riktningar inom denna. Dessa översikter 

följer nedan. 

																																																													
12	Ibid.,	s.41‐48	
 13	Assarson, Ingrid. (2007). Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i 

ett  
 politiskt uppdrag. Lärarutbildningen. Malmö högskola.,	s.	209 
14 Runfors, (2004)., s. 30-41 
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Conversation Pieces. Community+Communication in modern art av Grant H. Kester 

presenteras den dialogiska konsten utifrån en samling samtida verk där den gemensamma 

nämnaren är just dialogens centrala roll. De exempel som presenteras har gemensamt med 

mitt att de skapar en mötesplats för individer där normer ruckas. Tillsammans kan vi flyga 

skiljer sig från dessa verk avseende dialogen och gör mötet mer centralt.15  

Miwon Kwons One place after another. Site specific art and locational identity ser på plats-

specifik konst. Platsen anses här utgöra villkor som integreras i verkens produktion och 

reception, en syn jag delar och haft med mig sedan undersökningens början.16  

Nicolas Bourriauds Relational Aesthetics har varit min undersöknings främsta teoretiska 

utgångspunkt. Han definierar däri den företeelse i samtidskonsten som har interaktion och 

mötet som huvudfokus, sätter den i ett historiskt sammanhang och tilldelar läsaren vissa 

nyckelbegrepp för att förstå den. Några av dessa nyckelbegrepp används för att i 

undersökningen förstå och samtala om det projekt jag drivit.17  

Claire Bishops Artificial Hells: participatory art and the politics of spectatorship, som är en 

historisk teoretisk översikt av vad hon kallar ”participatory art” (deltagar-baserad socialt 

engagerad konst) föds ur kritik som riktats mot den relationella estetiken. I Bishops 

framställning ligger intresset snarare i de kreativa belöningar av deltagandet som en 

politiserad arbetsprocess än som hos Bourriaud i det estetiska. Alltså tar sig konsten från 

gallerier och konstnärliga institutioner och ut i samhället. Konstnären ses här som någon som 

producerar situationer och de som i andra konstformer  varit betraktare blir här istället 

deltagare. Detta fokus ligger i linje med mitt projekt då intentionerna är sociala snarare än rent 

estetiska.18 

Annan forskning jag haft nytta av har varit undervisningsrelaterade undersökningar. 

Contemporary Art and Multicultural Education utgiven 1996 och dess uppdaterade uppföljare 

från 2011 Rethinking Contemporary Art and Multicultural Education är just sådana 

undersökningar som sammanställts vid The New Museum of Contemporary Art i New York. 

																																																													
15	Kester,	(2004).	
16	Kwon, Miwon (2004). One place after another: site-specific art and locational identity. 1st. 
MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
17	Bourriaud,	(2002).	
 18	Bishop, Claire. (2012). Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship.  

	



	 15

Dessa föreslår användningen av samtidskonst för att bryta den etablerade vita västerländska 

kanon som den amerikanska konst-undervisningen präglas av. Skrifterna utgör en samling av 

presentationer och beskrivningar av samtidskonstnärer och samtida verk vilka används som 

utgångspunkt för multikulturella- och socialkonstruktionistiska lärandesituationer som också 

presenteras i sammanställningen. Dessa projekt verkar inom- och för institutioner och har 

därför liknande utgångspunkt som mitt arbete, vilket också gäller för hur samtida verk 

används i multikulturellt och socialkonstruktionistiskt lärande. Sammanställningarna har varit 

en inspirationskälla efter verkställandet av projektet då min tro på dess meningsfullhet började 

vackla.19 

En mer begränsad studie vars ändamål var att finna en alternativ lösning till de givna 

konsumtionsmönstren i användningen av barnleksaker gjordes av Saadia Hussain i 

masterarbetet Lekotek. En studie i att använda och återanvända leksaker. Hon beskriver att 

projektet kan leda till nya beteendemönster som möjliggör en mer hållbar samhällsutveckling. 

Hussain har en annan samhällsfråga i sikte än min studie men har det gemensamt att genom 

workshopsarbete förhandla fram en plats där givna beteendemönster kan omprövas och 

omformuleras. 20 

I Elisabet Jonsveds magisterarbete Move your ass and your mind will follow: samtidskonstens 

pedagogiska potential genom en undersökande metod undersöks hur förståelse för 

samtidskonst kan åstadkommas med pedagogiska metoder. Till detta tar hon hjälp av sin 

kropp och Gilles Deleuzes teorier. Hon undersöker vad som händer när mellanrum aktiveras. 

Häri finns en skillnad mot Bourriauds mellanrumsbegrepp där detta istället skapas. Om 

mellanrummen finns i en latent verklighet i väntan på aktivering är dessa mer lättillgängliga 

att anta i vardagen än om de skapas. Om den relationella konstens syfte är att lära oss att leva 

i världen på ett nytt sätt har detta synsätt mer genomslagskraft då det bidrar till minskandet av 

																																																													
19	Cahan, Susan & Kocur, Zoya (red.) (1996). Contemporary art and multicultural education. 

New York: New Museum of Contemporary Art; Joo, Eungie, Keehn, Joseph & Ham-Roberts, 

Jenny (red.) (2011). Rethinking contemporary art and multicultural education. 2nd ed. New 

York: Routledge 

	
20 Hussain, Saadia (2009). Lekotek. En studie i att använda och återanvända leksaker. 
Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hp. Konstfack, 
Institutionen för Bildpedagogik (BI). 



	 16

det utopiska värdet i verken. Detta påverkar också konstnärens roll då denne inte längre 

skapar utan aktiverar latenta möjligheter. Den syn som presenteras i Jonsveds undersökning 

är således den som återfinns i min studie.21  

Som en del av Integrationspolitiska maktutredningen Kunskap för integration: om makt i 

skola och utbildning i mångfaldens Sverige från 2004 finner vi Ann Runfors När blir man 

svensk? - om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens exempel. I undersökningen 

presenteras problematiken sprungen ur de integrationsdiskurser som införlivas av lärare i de 

undersökta skolorna, trots motsatt intention. I undersökningen menar hon också att 

mellanmänskliga relationer och samhälleligt erkännande ligger bakom fördelningen av 

samhälleliga resurser och rättigheter vilket är i linje med min underökning. Skolan ses som en 

projektionsyta av samhälleliga visioner vilket rättfärdigar användningen av teorierna i ett 

bredare samhälleligt perspektiv. Runfors undersökning utgör därför teoretisk utgångspunkt 

kring integrationsbegreppet i min undersökning.22  

 

7 Bearbetning och analys 

7.1 Skapandet av mellanrummet 

I ett första skede bestämdes ramarna för arbetet, det vill säga den sociala arena inom vilken 

projektet skulle verka, dess estetiska form och dess historiska kontext. Dess sociala 

sammanhang uppkom ur en idé om ett behov av att skapa ny erfarenhet kring integration och 

problematisera innebörden av begreppet. Den estetiska formen tillkom i samma stadium i 

processen, där idén om en händelsebaserad form knuten till drakbygge och flygning snart 

infann sig. Fokus skulle dock inte ligga vid drakarna som objekt utan snarare på den 

mellanmänskliga interaktionen som uppstår i sammanhanget. Projektets karaktär 

överensstämmer därmed med samtidskonstens och mer specifikt med den relationella 

estetikens och projektets historiska kontext var därmed given. Urvalsprocessen utgör således 

en viktig del av projektet då den utgör rummet uti vilken aktionen kommer att utspela sig. 

																																																													
21	Jonsved, Elisabet(2009). Move your ass and your mind will follow: samtidskonstens 
pedagogiska potential genom en undersökande metod. Självständigt arbete på avancerad nivå 
(magisterexamen), 20 poäng / 30 hp. Konstfack, Institutionen för Bildpedagogik (BI).  
22	Runfors,	(2004).	
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Med andra ord aktiverar dessa val mellanrummet som utgör förutsättningarna för formen. 

Denna process presenteras därför utförligt i följande avsnitt. 

 

7.1.1 Bildpedagogiska urval  

För att åstadkomma en gynnsam situation för interaktion mellan deltagarna gjordes en rad 

bildpedagogiska val. Som nämnts var en viktig dimension i konstprojektet att låta bildspråket 

dominera över tal- och skriftspråk. Jag valde därför att all gemensam information på plats 

inklusive beskrivningar skulle presenteras med bilder och tredimensionella exempel. Dessa 

exempel resulterade i tre steg-för-steg-beskrivningar. Vid tillkommande muntliga 

instruktioner använde jag mig av ett tydligt kroppsspråk och rikligt med gester. Detta 

förhållande till bildspråkets dominans återspeglas även i skyltningarna. De som visade vägen 

till workshopen var utformade som pilar i starka färger och figurerade drakar, dess form 

visade alltså riktningen, de starka färgerna valdes för synligheten och för att påvisa lekfullhet, 

de figurerande drakarna skulle visa vilken aktivitet det skyltades om. 

 

Figur	1:	De	två	pil‐formade	skyltarna	innan	de	sattes	upp	(och	en	tredje	rektangulär	som	sattes	ovan	entrén).	

På två drakformade skyltar om flygningen i parken som riktade sig till förbipasserande 

tillkom viss begränsad skriftlig information. Skyltarnas form och färg skulle tillhandahålla 

den huvudsakliga informationen, nämligen att det rörde sig om drakar och något festligt. 
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Tanken var att se hur bildspråk som främsta kommunikationsmedel kom att fungera i 

sammanhanget, om det skulle påverka mötet mellan deltagarna eftersom svenskan är en 

framstående måttstock på innehavandet av svensk kompetens.23 

Val av drakar som utgångspunkt gjordes dels i en konstnärlig/poetisk anda varifrån projektets 

titel också föds. Drakarna var menade att representera min önskan om att tillsammans kunna 

uppnå oanade höjder. Samtidigt motiverades valet av att det inte föreligger någon 

prestigefylld tradition i den västerländska konsthistorien kring objektet som sådant. Att kliva 

ifrån ett vanligen använt västerländskt konstkanon kunde också öppna för andra möjliga 

förhandlingsutrymmen.  

De modeller som tjänade som exempel valdes efter en utprövning av drakar ur ett 

samlingsdokument.24 Däribland valdes de som gick förhållandevis lätt att flyga, att göra och 

som skilde sig från varandra så mycket som möjligt. Dessa bestod av en släddrake, en 

																																																													
23 Runfors (2004), s.41 
24 http://tangokites.org/tangokites/kompendium/vackra_drakar.pdf	
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människoformad drake och en så kallad Malaj, vilken kunde göras i halva storleken och 

kopplas samman till en kedja av drakar.  

 

	

Figur	2:	Tredimensionell	steg‐för‐steg‐beskrivning	av	släddrake. 
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Figur	5:	Bildbeskrivning	och	exempel	på	Människo‐drake	med	lämpligt	material	i	korgen. 
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Figur	3:	Steg‐för‐steg‐beskrivnings‐modell	av	liten	Malaj‐drake 

Lämpliga material placerades vid varje modell, dessutom ägde ett materialurval rum med 

syfte att förenkla utformandet av flygbara drakar, dels med utgångspunkt i erfarenhet av 

fungerande material för drakbygge, dels ur min erfarenhet av arbete med barn i åldrarna 9-12 

år. Ett sådant urvalsexempel är exkluderandet av tygtryck och temperafärger. Dessa läggs ofta 

i väldigt rikliga lager av de yngre vilket förlänger torktiderna och hade kunna orsaka att 

drakarna inte kunnat flyga samma dag. Genom dessa val var de yngre deltagarnas 

beroenderelation till de äldre menade att minimeras. 

Ett annat försök till att skapa interaktion gjordes genom att begränsa antalet av vissa verktyg 

och material. Ett exempel på detta är att en enda rulle med maskeringstejp som var avsedd att 

skriva sitt namn på var tillgänglig. Det fanns också strategiskt få linjaler, endast tre, och en 

enda rulle med snöre att fästa i drakarna.  

Videokamerornas roll var huvudsakligen att spela in material för senare observation. Ett 

försök till att öppna upp tillfällen för interaktion deltagarna sinsemellan genom kamerorna 

gjordes genom att instruktionerna gavs enskilt och i mindre grupper till några deltagare som i 

sin tur uppmanades att instruera andra deltagare. De instruerades i videokamerans mest 

grundläggande funktioner för inspelning, pausande och zoomfunktion och tilldelades inga 

restriktioner kring dess användande, också som ett experiment för att se vad det skulle 
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innebära. För att försäkra att det skulle komma att finnas videomaterial som underlag för 

senare observation uppmanades deltagarna att endast använda en av de två kamerorna. 

 

7.1.2 Inbjudan till deltagande 

Invitering av deltagarna skedde på olika platser i lokalområdet och vände sig till familjer med 

deltagare i olika åldrar, oavsett konstellation, med skild språklig och kulturell bakgrund. 

Relevant var att samtliga deltagare skulle delta av fri vilja och av denna anledning valde jag 

att lämna mina kontaktuppgifter till de som visade intresse för projektet istället för att ta 

deras. Detta val gjorde det svårare att få tag på inhemska deltagare och pekar möjligen på en 

rådande distanseringspraktik, för att tala med Runfors, där hierarkiskt överordnade grupper 

inte vill beblanda sig.25  Många som visat entusiasm över att ha blivit erbjudna möjligheten att 

delta i projektet, återtog aldrig kontakt med mig.  

Projektet presenterades för familjer på biblioteket och lekparken, för personalen vid 

biblioteket, kyrkans församlingslokal-, ung-kulturhuset- och den kommunala öppna förskolan, 

flyers sattes upp utan att jag kontaktades. 

 

De inviteringar som ledde till deltagande skedde i den lokala leksaksaffären, kommunhuset 

och konditoriet där totalt nio personer kom att delta. När projektet presenterades för en klass 

och två lärare vid SFI kom ett överflöde av intresseanmälningar. Jag förklarade att jag inte 

hade möjlighet att ta med alla intresserade varpå fyra elever anmälde sig, vilka med familj 

kom att bli nio personer. Vidare tillkom tre assistenter. Min make, vars uppdrag var att filma 

interaktionen, min mamma som skötte min son, och min arbetspartner. Tillsammans med 

familjer och mig var detta ytterligare elva deltagare.  

 

Distanseringspraktiken tycks ånyo bekräftas av det överflöd av intresseanmälningar som 

inkom från SFI-elever. De har en underordnad hierarkisk position i samhället genom ett 

underläge i svensk kulturkompetens och införlivar därför inte de överordnades 

distanseringspraktik. De andra medverkande deltagarna tycks då utgöra ett undantag ifrån 

denna teori. Snarare än ett undantag ifrån distansieringspraktiken ligger troligen ett 

osynliggörande genom användandandet av begreppen inhemsk och nyanländ (eller ägare- och 

icke ägare av svensk kulturell kompetens). För att illustrera detta återges här en mer komplex 

																																																													
25 Runfors (2004), s.46	



	 23

men, observera, generaliserande sammanfattning av deltagarnas kulturella bakgrund. Här 

fanns tretton deltagare med vad som eventuellt skulle kunna definieras som innehavare av 

svensk kultur varav i mitt veto en född till Australiensk medborgare, minst två med finskt 

påbrå, två tvåspråkiga med italienskt påbrå och en med härkomst från engelsktalande land. 

Två andra deltagare hade tillsynes asiatiskt påbrå, varav en var adopterad, två var från 

öststaterna med annat modersmål än svenska och deras två tvåspråkiga svenskfödda barn, 

huruvida dessa deltagare skulle kategoriseras i dikotomin är oklart. Nio deltagare hade mig 

veterligen afghansk härkomst varav vissa bott på Värmdö i mer än fem års tid men skulle 

troligen oftare kategoriseras som nyanlända eller  icke- bärare av svensk kultur. Vidare har 

ingen hänsyn tagits till hur deltagarna själva definierar sin ”kulturella tillhörighet”.26 Det som 

framgår här är att begreppen inhemsk/nyanländ, invandrare/svensk eller bärare-/icke bärare 

av svensk kulturell kompetens osynliggör de sammansatta individer som utgjorde 

deltagargruppen, vilket visserligen dessa senare kategoriseringar i sin tur också gör. Samtidigt 

belyser de senare problematiken med dikotomierna. Vad som är intressant ur 

distanseringspraktikens perspektiv är att de inbjudna som visade sitt intresse och slutligen 

kom att delta i projektet utöver de som tillkommit från SFI-klassen, tillhör en kategori som 

skulle kunna benämnas som mer svårdefinierad i dikotominerna kring hur svenskhet 

definieras. Faktum är att de flesta deltagare som kan kategoriseras som svenskar hade någon 

form av personlig koppling till mig och mina assistenter eller ett uttalat intresse för konst.  

 

 

7.1.3 Valet av plats 

För att skapa en meningsfull integration med möjlighet för deltagarna att återfå kontakt och 

vidga interaktionen valde jag att arbeta lokalt där deltagare och projektets genomförandeplats 

skulle ha anknytning till Gustavsberg. Det var av den anledningen som valet att inte hålla 

workshopen på Konstfack gjordes. Den andra anledningen var att så långt som möjligt arbeta 

utanför institutionella ramar för utformandet av ett mellanrum med nya 

förhandlingsutrymmen än de institutionellt etablerade. Detta skedde med vissa begränsningar, 

som det faktum att undersökningen gjordes som en del av min högskoleexamen. Kritik har 

riktats mot den relationella konsten just för att den ofta utspelar sig inom gallerier och 

																																																													
26 Detsamma gäller deltagarnas kategorisering utifrån kön och åldersgrupp löpande i 
undersökningen. Det är en aspekt som dock inte ryms att diskutera i denna undersökning utan 
lämnas därhän.  	
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konstinstitutioner vilket medför exkluderanding eftersom den då vänder sig till aktörer 

verksamma inom institutionen.27 

Det var heller inte idealiskt att utföra projektet med anknytning till en grundskola eftersom 

skolan är en institution som arbetar med integration och har etablerade sätt understött av 

rådande diskurser för att hantera frågan.28 Att arbeta i skolan skulle därför vara 

kontraproduktivt vad gäller att sätta rådande dynamiker och normer ur funktion för att kunna 

ompröva dem innan de eventuellt lyfts in i skolans sammanhang igen. Vidare sträcker sig 

skolans integrationsarbete inte till elevernas familjer och andra nära vuxna vilket möjligen 

skapar en kulturell klyfta mellan hem och skola och försätter eleverna i en komplex 

integrationssituation. Det åldersintegrerade perspektivet i projektet motiveras av detta.  

Av samma skäl valdes möjligheten att hålla till i kommunhusets-, SFIs- och kyrkans lokaler 

bort.  

Lokalen där workshopen slutligen hölls blev ung-kulturhuset Gurraberg. Denna är förvisso 

också en kommunalt driven institution men verksamheten ”utgår från de ungas behov och 

önskemål” och på hemsidan bjuds alla in att arrangera evenemang och hålla kurser.29 Tillgång 

till lokalen erhölls vidare ”den informella vägen” tack vare de konstnärer som verkar och 

arbetar där. Jag informerades om att i det fall ansökan skulle gått den ”formella vägen” hade 

projektet möjligen kunnat komma till stånd kring jul. Alltså hade det inte rymts inom 

tidsramen och projektet hade omöjliggjorts. Konstnärerna på Gurraberg öppnade en möjlighet 

som rent institutionellt inte varit möjlig och hjälpte alltså till att forma mellanrummet. Baserat 

på detta informella- och i flera andra avseenden perfekta lokal valde jag att workshopen skulle 

äga rum i deras lounge, med den inbjudande öppna planlösningen mot restaurangkök och 

entré, vilken beskrivs som lokalens hjärta.30 På så vis kunde andra besökare av ung-

kulturhuset se glimtar av vår verksamhet vilket möjliggjorde ytterligare interaktion. I loungen 

fanns också en scen med piano och gitarr och tillgång till en stor terrass mot centrumets 

parkering.  

Var flygningen skulle ske var också viktig för projektets syfte och kom att bestämmas utifrån 

två kriterier: den skulle gynna själva flygningen men också mötet med andra Gustavsbergs 

																																																													
 27 Bishop, Claire (2005). Installation art: a critical history. London: Tate, s. 166 ff. 
28 Runfors (2004), s.42 
29 www.gurraberg.com	
30 http://www.gurraberg.com/kk 
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bor. Det senare kriteriet var viktigt då mötet med andra invånare skulle innebära 

synliggörandet av händelsen och därmed begreppen kring invandring och mångkulturalitet 

och vidga fältet för interaktion och relationsskapande. Platsen blev slutligen en lyckad 

kompromiss mellan de båda kriterierna. Trots lite vindskugga gav parken mellan kyrkan, 

biblioteket och det lokala centrumet med närhet till hamnen-, goda möjligheter till 

uppmärksammande av andra förbipasserande och tillräckligt med utrymme för flygning.  

 

7.1.4 Min-, konstnärens- och forskarens roll 

Konstnärens huvudsakliga uppgift är att aktivera mellanrummet där mötet ska äga rum och 

därmed förse deltagarna med möjlighet att interagera. I informationen som utgick 

presenterades jag som konstnärlig ledare för projektet. Tanken var att deltagarna skulle 

positionera sig själva som medskapare i projektet och därmed starta en förhandling om sin 

roll. Datum och tid för mötet bestämdes därför i samråd med deltagarna. Snarare än att leda 

projektet i en särskild riktning under aktionsdagen lät jag händelserna löpa efter de 

förutsättningar som skapades för att undvika att återskapa mina invanda beteendemönster och 

förställningar kring situationen, ”For there is no mental place where the artist might exclude 

himself from the world he represents.”31 Detta gäller både i rollen som projektets konstnärliga 

ledare och som deltagande forskare. Härigenom lämnades också utrymme för deltagarna att i 

större utsträckning vara medaktörer till projektets utgång. Därför valdes också att inte ha 

förbestämda arbetsplatser eller att dela in deltagarna i grupper.  

7.1.5 Tidsrummet 

Anordnandet av mellanrummet begränsades av det datum vi satt för mötet. Det förbestämda 

tidschemat var att mötas i lokalen klockan 11.00 med ungefärlig lunchpaus runt klockan 

13.00. Flygningen skulle äga rum klockan 14.30 till obestämd tid. Hur långt tidsspann 

mellanrummet sträcker sig över därefter är omöjligt att avgöra. 

7.1.6 Rummets vidgande genom media 

För att expandera mellanrummet kontaktades två lokala tidningar, Nacka Värmdö Posten och 

Mitt i Värmdö samt Skärgårdsradion via mail en vecka före händelsen. Mailet skickades som 

ett tips, med en kort förklaring och inbjudan till drakflygning i parken. Tidningen Mitt i 

svarade med tack och information om att tipset skulle publiceras på deras webbplats. 

																																																													
31 Bourriaud (2002)., s. 110	
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7.1.7 Iordningställande av rummet  

De två drakformade skyltarna sattes upp längs vägen i båda körriktningarna i anslutning till 

parken tidigare samma morgon. De andra sattes upp vid Ung-kulturhuset. 

	

Figur	4:	Informationsskylt	om	flygning	längs	med	vägen	vid	Gustavsbergs	centrum.	I	bakgrunden	skymtas	

parken,	bussterminalen,	centrumet	och	biblioteket.	

Inne i lokalen placerades arbetsborden kring loungen. Tanken var att rekreation och arbete 

skulle äga rum på samma plats och på så vis öppna möjlighet för interaktion.	

	

Figur	5:	L‐formation	av	arbetsbord	kring	lounge‐del.	I	bildens	bakgrund	syns	scenen	med	piano	och	gitarr	och	

några	drakar	som	hänger	från	taket. 



	 27

På arbetsborden placerades tre stationer med material och verktyg för att orsaka fysisk 

interaktion kring behovet av material. Dagens hållpunkter ritades upp på en Whiteboard 

vilken sedan ställdes som avgränsare för en avskild del av rummet.  

 

 

Händelsen/Aktionen  7.2 

7.2.1 Drakworkshopen  

Vartefter deltagarna anlände presenterades de för varandra, uppmanades att skriva sitt namn 

på en tejp-bit på bröstet och några fick en kort introduktion till kameran. Deltagarna väntade 

på- och försåg varandra med tejp och penna. När de flesta anlänt visade jag tavlan med 

hållpunkterna och kort hur jag tänkt med modeller och material. Drakmodellerna som tagits 

fram med tillhörande bild- och tredimensionella beskrivningar presenterades som exempel till 

möjliga modeller och jag tipsade om att bidra med en drake till en gemensam drak-kedja. 

Egenpåhittade drakvarianter uppmuntrades och drakbygget var heller inget tvång. Jag 

informerade om att min erfarenhet av drakbygge begränsades till den som skaffats den senaste 

veckan inför dagens arbete och att vi var där för att lära tillsammans. Detta var menat att 

medföra en jämnare hierarkisk fördelning mellan mig i egenskap av konstnär eller konstnärlig 

ledare för projektet och de andra deltagarna.  Främst kom dock den hierarkiska ordningen att 

utmanas av en, för mig dittills okänd, föreliggande livlig tradition av drakbygge och flygning i 

Afghanistan. Härigenom var det fördelaktigt att vara bärare av afghansk kultur. De deltagare 

vars kunskaper i det svenska språket var underordnad de andra deltagarnas hade istället ett 

försteg i själva görandet. I mellanrummet kom detta att innebära stor förskjutning i det sociala 

Figur	8:	Whiteboard	med	hållpunkter. 
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anseendet. Normen för den hierarkiska ordningen kultur kompetens var alltså förskjuten. 

Detta gällde särskilt Hassan, en äldre man som visat stor entusiasm vid inbjudan på SFI, som 

tidigare drivit en affär med egentillverkade drakar.32 Arbetet satte igång och flera av 

deltagarna gjorde flera drakar och många biddrog till den gemensamma drakkedjan. En flicka 

frågade mig om det var möjligt att göra en rund drake varpå jag hänvisade till Hassan. De två 

inledde på så vis ett samarbete kring görandet av en rund, Pokémon-drake. Även två andra 

deltagare gjorde Pokémon-drakar av olika slag vilket pekar på en inter-aktion, en formation 

Pokémon-drakbyggare emellan. Andra deltagare gjorde inga drakar alls utan var mer 

intresserade av att filma med kameran och att interagera med de andra. Härigenom uppstod en 

konstant och livfull interaktion emellan de yngre pojkarna i gruppen som förhandlade om att 

turas om med filmandet. De aktiverade olika former att fylla filmmaterialet med där bland 

annat instrumenten och scenen kom att utgöra rekvisita. Med roliga och glada miner visar de 

sin bild av händelsen. De dokumenterar också andras byggen och aktiverar genom detta 

former och formationer. Här sträcker sig också Pokémon-formationen utöver drakbygget då 

en deltagare tar upp ett Pokémon-gosedjur ur sin ryggsäck när han filmas av en annan 

deltagare. Handlingen förändrar den tidigare formen/formationen genom att ge den ytterligare 

en dimension i filmen. Vissa deltagare var uppe på scenen och spelade piano och gitarr i syfte 

att underhålla resten av deltagarna. Därigenom uppstod ännu en formation mellan 

”underhållare” och ”publik”. Även andra något äldre deltagare var uppe på scenen och 

interagerade kring instrumenten. Annan interaktion uppstod också kring min bebis. De 

afghanska kvinnorna som annars höll sig på sin kant, närmade sig honom och interagerade på 

så vis en hel del med min mamma. Interaktion uppstod också då min styvfar steg in i rummet 

och Hassan frågade om han var min pappa. 

																																																													
32	Deltagarna är anonymiserade i texten.	
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Figur	6.	Workshoparbetet	är	igång. 

7.2.2 Lunchen 

Lunchen dukades fram så att deltagarna själva skulle kunna bestämma var och när de skulle 

äta. Häri uppstod interaktion på en mängd olika sätt. Deltagare serverade varandra, skar upp 

bröd, bad om mera mat, hällde upp vatten och hjälptes åt att duka av. Nya icke-

familjerelaterade formationer uppstod också då ätande slog sig ned vid andra ätande istället 

för att återgå till arbetsplatsen. En pappa tillsammans med en av sina söner och en annan 

pojke provflög sina drakar på balkongen, filmade av en man och den andra sonen. Här tillkom 

alltså ytterligare formationer ”de som var ute på balkongen”, ”de som provflög sina drakar”, 

”de som filmade händelsen” och ”de som iakttog händelsen inifrån”. Inom de nya 
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formationerna uppstår alltså nya former av interaktion mellan deltagarna då någon hämtar 

bröd till dem som sitter vid samma bord eller håller upp balkongdörren till en annan. 

 7.2.3 Formen 

”Producing a form is to invent possible encounters; receiving a form is to create the conditions for 

exchange, the way you return a service in a game of tennis”33 

Bourriaud menar att genom formen skapar konstnären möjlighet till möten, vilka i min 

mening i enighet med Jonsveds alltså aktiveras genom en serie handlingar. En av de faktorer 

som utgör formen, eller formationen i Tillsammans kan vi flyga är det fysiska 

sammanförandet av deltagarna genom workshopen vid bestämd tid på gemensam plats vilket 

orsakar mötessituationen, dessutom uppstår förhandling om utrymme och material genom 

tingens och platsens fysiska begränsning. Denna förhandling äger rum i brist på utrymme eller 

material, deltagarna måste då interagera med varandras användning av tid. Det vill säga jag 

måste vänta på att du blir klar med användningen av utrymmet eller materialet. Detta kan ses 

som ett försök att undvika interaktion vilket också kan göras genom att helt enkelt inte 

använda materialet eller utrymmet. Jag menar dock att även detta är en interaktion då 

personens intention förhandlar med den andres och involverar därför i hög grad mänsklig 

icke-dialogisk interaktion. Innan personen tar ställning till att överge sin intention eller vänta, 

görs en avläsning av den andra genom iakttagandet av dennes kroppsspråk, blickar och 

liknande för att se om något tyder på att personen har för avsikt att lämna ifrån sig materialet 

eller fysiskt utrymme för den tänkta handlingen. I projektet infinner sig just en sådan situation 

med två av deltagarna, Samuel och dottern Livia. Genom deras kroppsspråk kunde jag se att 

det hade uppstått ett problem gällande utrymmet. De skulle göra en människo-drake men 

tvekade om var de skulle finna plats vilket jag uppmärksammat genom deras flera gånger 

avbrutna steg i försök att närma sig bordet. Kort därefter agerade jag genom att flytta på 

Whiteboarden och erbjuda utrymmet bakom denna. De visade sig nöjda med leenden, 

nickanden och tackande ord. En förhandling kring utrymmet har visserligen ägt rum men 

genom detta mitt agerande behöver de två inte förhandla om utrymmet med de andra 

deltagarna i samma grad. Även om denna utrymmesberedande handling kan tyckas subtil 

öppnas genom denna en repertoar av andra latenta handlingsmöjligheter, vilket stundvis visar 

sig genom de två deltagarnas uppförande under workshopen. De tvås interaktionstillfällen 

med de andra var nämligen mycket korta därefter. Möjligheten att dra sig undan upprepas 

																																																													
33 Bourriaud (2002)., s. 23 
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genom deras aktiva val. Ett exempel på detta är när det är dags för de två att sätta sig för att 

äta soppa. Livia föreslår att de ska gå ut och sätta sig vilket Samuel tveksamt avfärdar med att 

det är för kallt. Livia förklarar att hon syftar på en mer avskild plats”-Inte ute, UTE...där” 

(nickar bortåt med huvudet) vilket Samuel med hjälp av röstens betoning uttrycker sig tycka 

vara en ypperlig idé och de två går iväg och sätter sig i entrén, skilda från andra deltagare av 

en vik-vägg. Denna möjlighet är egen i sin art då ingen av de andra deltagarna valt att avvika 

från det gemensamma utrymmet för att äta sin soppa. Jag menar att denna latenta möjlighet 

låg närmre till hands för de två eftersom de redan aktiverat en av liknande art tidigare. 

Möjligheten upplevs också därför mer avlägsen för de andra deltagarna just för att de inte 

aktiverat denna möjlighetsrepertoar. Formen för deltagandet ser därmed olika ut för de olika 

deltagarna, vilket påverkar formationen i helhet. Det är också intressant att se på de re-

aktioner som denna avvikande handling får av andra deltagare i gruppen. De två lämnas 

nämligen inte ifred i sitt beslut utan ursäktas med kommentarer av två andra deltagare var och 

en för sig, som för en kort stund sätter sig vid dem för att uttrycka sin förståelse för deras val. 

Denna uttryckta förståelse uppfattar jag som en inkluderande handling där de två indirekt 

bjuds in till gemenskapen genom att de andra deltagarna tillgängliggör sin repertoar med 

andra handlingsmöjligheter för dem. 

För att använda Bourriauds liknelse med tennis-serven menar jag att mottagaren är aktiv i sitt 

val även om denne väljer att inte ta emot bollen. Den har då aktivt valt att vara passiv, eller 

aktiverat möjligheten till passivitet. Vi spelar hur som helst fortfarande tennis så länge vi båda 

är kvar på banan. Deltagarna aktiverar alltså i sin tur olika möjligheter till utbyte genom hur 

de handlar när bollen kommer till dem. Hur de än väljer att handla leder detta till aktivering 

av andra latenta möjligheter till interaktion.  

 

7.2.4. Drak-paraden genom centrum  

När tiden var inne för att bege oss mot parken hjälptes vi åt att få med stativ, kameror och 

drakar. Någon tog med tejp, någon annan sax och snöre. Sedan var vi ute. 
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Figur	7.	På	bilden	syns	endast	en	del	av	ledet	som	sträcker	sig	genom	hela	centrumgången.	

När vi gick genom centrumet var vi ett förhållandevis stort och synligt gäng. De färgglada 

drakarna fattade vind och någon flög iväg så den måste jagas. Häri uppstår skratt från flera 

deltagare, utbyten av skrattande blickar, personen bakom kameran utbrister i gillande 

kommentar. Detta drog till sig uppmärksamhet och vissa stannade upp för att titta. Vi gick 

förbi kaféet, bussterminalen, över vägen vid rondellen och mot parken. Bilarna saktade ner 

när de körde förbi. Promenaden kom att påminna om en paradmarsch där vi gick mot parken.  

När vi närmar oss parken visar Samuel en vilja att beblanda sig, till skillnad från vad som 

uppmärksammats tidigare genom att vända sig till Hassan för att fråga vart vi ska. 

 7.2.5 Flygningen i parken 

Vid parken anslöt några av deltagarnas familjemedlemmar som inte kunnat delta i 

workshopen. En förbipasserande mamma med sitt barn vände om och anslöt till gruppen och 

kommenterade att de haft tur då de var på väg ”till något så tråkigt som biblioteket, så stötte vi 

på DET HÄR!” och uttryckte därmed överraskning och förtjusning. Ytterligare en familj 

anslöt och provflög drakar, totalt hade tio personer anslutit till gruppen. Vid parken började 
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deltagarna springa med sina drakar och hjälpas åt med att upp för att få upp dem i luften. 

Andra hjälptes åt att rigga upp stativ och kameror. 

	
Figur	8.	Deltagarna	började	springa	tillsammans	med	sina	drakar,	andra	riggade	upp	stativ	och	kameror.	

Drakarna beundrades och kommenterades. En del drakar trasslade in sig i varandras trådar 

vilket orsakade skratt av många och interaktion uppstod även i att reda ut dessa. Deltagarna 

interagerade också genom att förse varandra med tejp, sax och snöre när behovet 

uppmärksammades. Hassans drakar som flög högt över träden väckte särskild beundran hos 

de vuxna männen, vilka också gav uttryck för det genom att visa varandra, peka kommentera 

och skratta av förtjusning. 

Några deltagare rullade runt med varandra i gräset medan andra stod och pratade och pekade 

på de flygande drakarna. Deltagare filmade och fotograferade och interagerade med de som 

filmades eller fotograferades, eller turades om att filma varandra.  
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Figur	9,	serie	om	tre	bilder.	Deltagarna	hjälps	åt	att	få	drakarna	att	flyga.	
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Den gemensamma kedjan av drakar flög inte men var ett samarbetsmoment och fungerade 

som limbolina för någon. Flygningen varade i lite mer än en timme sedan började vi ta avsked 

och tacka för dagen. Deltagarna fotograferades och någon bad mig skicka bilder och filmer. 

Jag påminde om vernissage i januari. 

7.2.6 Den andres blick  

Gruppens fysiska förflyttning genom centrum som en dimension av formen. Här förändras 

formationen genom den andres blick. Där projektdeltagarna tidigare haft inbördes 

grupperingar under olika kategorier som ”familjer”, ”ungdomar”, ”publik”, ”underhållare”, 

”mammor”, ”Pokémonintresserade”, ”fäder”, ”kameraansvariga”, ”barn”, ”afghaner” och 

liknande, får gruppen genom den andres blick en gemensam identitet. Detta sker genom 

interaktion med andra individers blickar som aktivt urskiljer gruppen som en form ur annan 

runtomkring liggande form, som ”gruppen som går med drakar”, ”eller gruppen som filmas” 

och därmed aktiverar definitionen av gruppen som en enhet. 34 I mötet med denna blick 

uppstår interaktion genom detta enkla faktum. Även i detta fall är interaktion omöjlig att 

undvika, gruppen påverkas av den andres blick genom öppnandet av latenta 

möjlighetsrepertoarer. Dessa repertoarer kan ligga i funderingar eller reaktioner kring hur 

gruppen eller individen uppfattas av andra, eller genom aktiveringen av en syn på gruppen i 

kontrast mot andra formationer, ”de som väntar på bussen”, ”de som går mot konsum”, ”de 

som kommer ut från kaféet” och så vidare. Senare vid en informell intervju med en deltagare 

kommenteras förflyttningen genom centrum som en väldigt stark upplevelse. Den intervjuade 

förklarar känslan av att tillhöra en stor grupp som fyllde hela centrumet och att bilarna 

stannade för att se på ”oss.” Samma upplevelse bekräftades av en annan deltagare som sa sig 

ha upplevt att också bussarna saktade ner och folk bara glodde av nyfikenhet. På så vis 

interagerar alltså deltagarna med de andras blickar. Samtidigt blir ”de andra”, det vill säga 

potentiella betraktare, också deltagare eftersom de interagerar med projektet och aktiverar 

därmed i sin tur olika möjligheter till utbyte genom handlande. Bland dessa ”nya deltagare” 

kan nämnas två män som avbryter sin konversation för att med öppna munnar betrakta oss då 

vi passerar. Den ene tar slutligen till orda och kommenterar då kameran ogillande. En annan 

person med två barn skyndar sig ikapp oss för att fråga vilka vi är. Han berättar att han sett 

”hur många som helst” av oss ”ända borta vid parkeringen” och undrade vad som krävdes för 

																																																													
34 Ibid. s.21 
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att få vara med varpå de inviterades att slå följe. De kom också att flyga drake med oss i 

parken. 

7.4 Återkoppling 

I ett försök att få syn på om mikrotopin orsakat de ringar på vatten jag hoppades, gjordes olika 

typer av återkoppling. Bland annat skickades korta enkätfrågor ut till några deltagare, 

informella intervjuer ägde rum och så även ett återbesök på SFI, som ledde till enskilda 

intervjuer.  

Jag fick vid återbesöket på SFI ett mycket varmt välkomnande. Samtliga deltagare uppgav att 

de haft positiva erfarenheter av projektet och önskade ha fortsatt kontakt. En fråga jag ställde 

var om de hade någon kontakt med svenskar privat, såsom grannar eller dylikt. Samtliga 

deltagare svarade negativt på den frågan. Hassan uppgav med visad besvikelse att han genom 

Kompis Sverige försökt få kontakt med en svensk man som efter första träffen gett två återbud 

och sedan aldrig mer hört av sig. 35 Därigenom påvisas en vilja till kontakt från hans sida som 

inte tycks besvarats av den svenske. Kanske är det orsakat av en egentlig ovilja att beblanda 

sig, den obalans i mötet som genereras genom den omnämnda hierarkiska rangordningen. När 

jag bjöds in att stanna kvar under klassens rast på te inträffade en händelse som kom att 

bekräfta den rådande segregation jag utgått ifrån. En elev från en annan klass gick in och satte 

sig vid datorn i klassrummet. Han frågade om jag var lärare varpå jag svarade nekande och 

berättade att jag var en vän. Då mannen insisterade i frågan om min relation till deltagarna 

förklarade jag om konstprojektet. Han såg frågandes på mig och sa att han inte förstod hur vi 

kunde vara vänner, hur vi kände varandra. Häri bekräftades alltså en generellt rådande 

segregation där människor med olika svensk kulturkompetens mycket sällan möts för att 

interagera i utom-institutionella förhållanden.36    

I mailet som skickades ut till några deltagare fanns en öppen fråga där de ombads dela med 

sig av tankar, oavsett vilka, kopplade till projektet. En deltagare skrev i sitt svar att maken 

deltagit då skolinspektionen besökt dotterns skola. Ett utvecklingsområde för skolan hade 

bedömts ligga i att arbeta med dess elevsammansättning. Mamman skriver att ”att sticka ut 

genom att vara goth, manga, hårdrockare etc finns inte” och att eleverna ansetts vara allt för 

”likriktade” med väldigt få ”invandrare”. Hon uttrycker att det är ”viktigt att veta” detta om 

skolinspektionens besök. Detta säger något om den bild deltagaren tagit till sig av dagen, vad 

																																																													
35 Kompis Sverige-programmet är ett stöd för Sveriges kommuner i integrationsarbetet. 
36	Runfors,	(2004).	
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händelsen inneburit för henne och kanske något om hur samtalet kring den lydde i hemmet. 

Det framgår här att dagen för dem hade handlat om mer än att bygga och flyga drakar. Däri 

hade också tankar kring människors skilda kulturer väckts. En annan deltagare bifogade i sitt 

svars-mail en bild hon tagit på en drake i Adelaide, Australien ett par veckor efter den 

gemensamma dagen, med en kommentar om att världen är liten. Denna syn skulle kunna syfta 

på upplevelsen av en allmänmänsklig aktivitet. Mellanrummet har här expanderat genom att 

deltagaren med sin blick har aktiverat formen då hon befinner sig på andra sidan jordklotet.  

I en av de informella intervjuerna uttrycker två deltagare att de vid workshopen undrat var 

svenskarna var. Det är troligt att deltagaren fått syn på den förenkling som låg bakom hennes 

användning av uttrycket svensk. En annan deltagare gav uttryck för en lättnad över att ”inte 

behöva ta hand om och förklara allt” för de med svenska som andra språk. Detta pekar på att 

det sociala anseendet kanske omfördelats något i mellanrummet. Flera av svaren pekade alltså 

på att projektet satt igång en del processer kopplade till multi-kulturalitet och transkulturella 

möten.  

I ett möte med en deltagare får jag veta att hon fått i skoluppgift att skriva ett brev till en vän 

utanför skolan uti vilket hon skrivit om ”Hassan-drakbyggarproffset.” Bakom denna fiktiva 

vän ligger den 64-årige mannen med afghansk härkomst som hon samarbetat med vid 

drakbygget vilket alltså gjort intryck på den unga flickan.  

En familj bjöd hem mig med familj på fika efter att ha sett oss på promenad i närheten till sitt 

hem. En annan deltagare uppger att hon brukar titta ifall hon ser någon annan av deltagarna 

när hon befinner sig i centrum. En person som hade åkt förbi parken med bil och vars son 

deltagit i projektet sa sig ha sett drakarna flyga i parken då han passerade med bilen och tyckt 

att det såg härligt ut. För mig som konstnär sträcker sig det aktiverade mellanrummet vidare 

genom att jag uppmanades behålla nyckeln till ung-kulturhuset Gurraberg av samordnaren, 

vid samma tillfälle kommenterades att workshopen sett ut att ha varit trevlig. Dessa exempel 

påvisar att det var fruktbart att arbeta lokalt. 

8 Tolkning och resultat 

8.1 Interaktionens möjliggörande 

Det första avseendet för möjliggörandet av interaktionen i projektet låg i mötet på gemensam 

tid och plats. Genom handlingen, det vill säga görandet av drakar, startade som vi sett en 

oundviklig förhandling mellan de personer som befann sig där, orsakat av en uppstådd 
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beroenderelation till varandra genom begränsning av tid och rum i relation till behov av 

utrymme och material. Åtkomst till platsen (rum) inom den utsatta tidsramen (tid), vilken 

utgorde självaste grunden för interaktionen, möjliggjordes genom en informell handling från 

de som arbetar på Ung-kulturhuset som sträckte sig förbi de institutionella gränserna.  

De utstuderade valen av platser tycks ha haft betydelse för interaktionen och dess spridning då 

andra än de deltagande sa sig ha noterat workshopen och flera personer anslöt till flygningen. 

De högt flygande drakarna gjorde så att händelsen även uppmärksammandes av 

förbipasserande biltrafik. Paraden genom centrum visade sig ha potential till att bjuda in till 

interaktion från andra än de som deltagit i workshopen. Att arbeta lokalt tycks också ha varit 

betydande då vidare interaktion och hopp om sådan uppstått bland flera deltagare. Hoppet om 

vidgandet av rummet för interaktion genom att synas genom skyltningar och i media ledde 

inte till mätbara interaktionstillfällen. Det är igentligen omöjligt att veta om interaktion 

uppstod senare, eller mellan andra aktörer, genom dessa två medel för vidgande av rummet då 

de kan ha uppmärksammats utan mitt veto. 

Även tack vare åldersspannet mellan deltagarna, vari generationskiften förelåg kunde 

deltagarna relatera till varandra i till exempel fader- och mödrarskap och interagera 

sinsemellan.  

Interaktion uppstod i det gemensamma görandet av drakar, då de skulle flygas och när de kom 

att trassla ihop sig. En strategisk planering av nyttjandet av rummet gjorde att flera handlingar 

ägde rum i samma utrymme, såsom drak-bygge, självservering av mat, filmupptagning, 

testflygning av drakar, musicerande och liknande vilket skapade andra formationer än de 

ursprungliga, mer fixerade, uti vilka ytterligare interaktion uppstod.  

Distansieringspraktiker är vanligen ett hinder för interaktion mellan människor med olika 

svensk kulturell kompetens. Dessa upprätthålls av hierarkiska ordningar som skapas i 

samhällets olika institutioner. I mellanrummet som projektet skapar förskjuts några av dessa 

hierarkiska ordningar, däribland värdet i innehavandet av svensk kulturell kompetens. Den 

överordnade gruppen som inte vill beblanda sig med den underordnade har i mellanrummet  

inte sin överordnade status. På så vis möts individerna på nya vilkor som måste omförhandlas. 

Därigenom möjliggörs interaktion mellan människor som vanligtvis segregeras. Vidare har 

människor invanda beteendemönster vilka återskapas i de situationer där dessa är 

applicerbara. För att öppna för nya typer av handlingar krävs alltså att dessa beteenden inte är 

gångbara. I mellanrummet måste beteendena omförhandlas eftersom systemet inom det skiljer 
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sig från det utanför. Samuel och Livias beteende att avskilja sig från de andra deltagarna tycks 

exempelvis inte vara gångbart eftersom andra deltagare påvisar andra handlingsmöjligheter 

för dem. En omförhandling av ett segregerande beteende mönster äger allstå rum.  

8.2 De pedagogiska strategiernas påverkan 

Val av drakar som utgångspunkt gjordes dels i en konstnärlig/poetisk anda varifrån projektets 

titel också föds. Drakarna var menade att representera min önskan om att tillsammans kunna 

uppnå oanade höjder.  

Ett mellanrum skapades alltså, med innebörden att en förskjutning eller omkastning av det 

rådande systemets normer ägt rum vilket varit avgörande för interaktionen. Detta mellanrum 

utformades till mycket med hjälp av särskilda bildpedagogiska förutsättningar. Det är särskilt 

viktigt att se hur dessa strategier påverkat förutsättningarna för de mellanmänskliga mötena 

för att kunna lyfta in den erhållna erfarenheten i skolundervisningen. 

Med utgångspunkt i ett allmänmänskligt språk jag upplevt fungerande på flygplatser 

begränsades det svenska språkets betydelse i mellanrummet genom att bildspråk i stort ersatte 

detta i gemensam information och instruktioner. På så vis försvagades den hierarkiska ordning 

relaterad till diskursen kring kännedom av det svenska språket vilken ofta införlivas inom 

andra institutionella system, som till exempel skolan.37  En annan förskjutning av liknande art 

uppstod genom valet av att låta själva görandet som låg till grunden för mötet inte lyda under 

en västerländskt prestigefylld konstnärlig kanon, vilket kom att ha större betydelse för 

projektets utgång än väntat.  Genom att arbeta med drakar innebar det inte ett försteg att vara 

bärare av svensk kultur. De som i systemet vanligen hierarkiskt underordnas på grund av 

deras underläge i språket, var här tvärt om hierarkiskt överordnade genom att ha ett försteg i 

görandet av drakarna. De överordnades vanligtvis förekommande ovilja till att beblanda sig 

tycks därmed bruten vilket möjliggör interaktion av annan art än den som vanligen 

förekommer mellan personer från de olika kategorierna. Integrationens syfte blir på ett 

tydligare sätt ett berikande möte snarare än ett behov att integrera den ena parten till att likna 

den andra. 

Videokamerorna ledde till mer interaktion än väntat bland de yngre. De kom att bli mycket 

centrala i deras interaktion med varandra och andra deltagare. Kamerorna kom också att bistå 

undersökningsarbetet med underlag utifrån andra perspektiv än väntat då de gav en inblick i 

																																																													
37 Runfors (2004), s.39 f. 
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de yngre deltagarna som stått bakom kamerans bilder av vad som hände i mellanrummet och 

vilka former de såg och aktiverade däri. Filmandet visade sig vara en utmärkt pedagogisk 

strategi för interaktion mellan dessa deltagare.  

	
Figur	10	En	yngre	deltagare	visar	en	annan	hur	kameran	fungerar. 

De enkla modellerna och de tydliga bild- och exempel beskrivningarna den ”lära-tillsammans-

pedagogik” som etablerades gjorde mig som konstnärlig ledare mer jämställd de andra 

deltagarna då de inte var beroende av mig för att lyckas. Yngre deltagare var heller inte 

beroende av de vuxnas hjälp. Detta ledde till ett livligare samarbete mellan deltagarna vilket 

gav flera formationer och större deltagarpåverkan av händelsens utgång. Den gemensamma 

kedjan av drakar visade sig också skapa både interaktion och samhörighetskänsla. Då 

deltagare valde att använda drak-kedjan som limbolina medan två andra höll upp den visades 

en förtrogenhet till rätten att använda den på eget initiativ. Den gemensamt skapade artefakten 

gynnade alltså deltagares initiativtagande till interaktion.  

Materialens begränsning så gott som tvingade deltagarna till interaktion och kom att bryta det 

första avståndet redan då namnen skulle skrivas på den enda tejprullen. Likaså tycks rummets 

begränsningar ha varit av betydelse för inbjudan till interaktion. Möjligheten att dra sig undan 

tycks ligga nära till hands och i detta spelar rummet en betydande roll.  

8.3 Gemenskap och samhörighetskänsla genom konst 

Deltagarna bjöds in till projektet på olika platser. Alla hade någon form av anknytning till 

några av de andra redan innan projektet men för samtliga var fler än hälften okända. 

Deltagarna var i olika åldrar och med skilda språkliga och kulturella bakgrunder. Hur 

utvecklades då deltagarnas gemenskap och samhörighetskänsla genom det konstnärliga 

arbetet som utgjordes av projektet?  
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I det konstnärliga projektet skapas ett mellanrum där rådande hierarkiska ordningar 

omförhandlas, i detta skapas nya mellanmänskliga möten och nya formationer som inte följer 

de segregerande mönstren uppstår. Gruppens förflyttning genom centrum möjliggjorde en 

identifiering av formationen, en visuell avgränsning mot andra runtomkring liggande former, 

genom den andres blick. Internt innebar detta en omdefiniering av gruppen till en enhet vilket 

stärkte samhörighetskänslan hos deltagarna. Denna externa identifiering, gruppens 

gemensamma mål och de färgglada drakarna gav den korta vandringen en paradliknande 

karaktär vilket tillsammans med samhörighetskänslan för tankarna till Daniel J. Martinez 

West Side Tree-Point Marchers som utspelade sig 1993, där en kvartersparad anordnas i 

samarbete med lokalbefolkningen uti vilken gruppen definierar sig själva, för sig själva som 

ett led i ett gemensamt identitetsskapande.38 Detsamma som för drak-paraden gäller samtliga 

formationer  som uppstår vid workshopen  och vid flygningen vid parken. Dessa formationer 

uppstod genom deltagarnas egna initiativ eftersom jag valt att inte dela in deltagarna i 

grupper. Genom formationen identifierar deltagarna sig tillhörande en grupp de valt att 

tillhöra frivilligt. Genom detta faktum skapas samhörigehtskänsla. Dessa formationer 

möjliggörs genom att deltagarna gjorts till medaktörer i meningsskapandet av projektet på 

flera sätt,  däribland uppmuntrandet av egna varianter av drakbyggen eller att helt enkelt låta 

andra aktiviteter råda. Därigenom uppstår olika sido-aktioner som exempelvis Pokémon-

händelsen eller scenunderhållningen vilka också utgör olika gemenskaper. 

9 Slutdiskussion 

Projektets syfte att skapa ett utrymme med andra möjligheter till mellanmänsklig interaktion 

än de som erbjuds inom systemet åstadkoms och ett möte mellan människor med olika 

kulturell bakgrund ägde rum. Det skapade en plats där rådande normer sattes ur spel, 

maktfördelningen rubbades och deltagarna fick chansen att relatera till varandra under nya 

förhållanden. Detta tycks också ha genererat nya perspektiv då dagen väckt tankar kring 

skilda kulturer och innebörden av begreppet svensk. Genom att lyfta fram hur interaktionen 

möjliggjorts, hur deltagarnas samhörighetskänsla utvecklats och hur de pedagogiska 

																																																													
38 Kwon, Miwon (2004). One place after another: site-specific art and locational identity. 1st 
MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press., s. 126 ff. 
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strategierna påverkat förutsättningarna för mötet har också undersökningens syfte i att påvisa 

alternativa handlingsmöjligheter till rådande beteendemönster påvisats.  

Möjligheter att omförhandla oönskade beteendemönster som segregation finns alltid, både 

inom och utanför systemets ramar men för att bryta invanda beteendemönster där de förväntas 

upprepas krävs goda portioner av både insikt och viljestyrka. I mellanrummet är det möjligt 

att göra detta mindre mödosamt genom att inte införliva samma förväntningar och på så vis 

erbjuda möjligheten till ifrågasättande och omförhandlande av beteendemönstren. Konstnären 

har en viktig roll i att aktivera rum som förenklar denna typ av förhandling eftersom det krävs 

att nya beteenden prövas för att bryta de invanda. I projektets mellanrum är 

drakbyggarkunskaper mer- och svenska språkkunskaper mindre viktiga än i det ordinarie 

systemet. Detta bidrar till att de beteendemönster som finns kring den vanliga hierarkiska 

ordningen inte blir gångbara. Därmed får de som befinner sig i mellanrummet tillfälle att 

pröva nya förhållningssätt att ta till i deras vardag vilket möjliggör interaktion där den annars 

inte skulle utspelas.  

Undersökningen har påvisat möjligheten att skapa samtidskonstens mellanrum inom ramen 

för en institution. Vidare har samtidskonsten en naturlig plats i skolundervisningen genom 

bildämnet vilket gör det rimligt för bildläraren att inta samtidskonstnärens roll och eleverna 

deltagarnas.  

9.1 Samtidskonst i skolan  

Jag ser en enorm potential i att genomdriva gemensamma projekt i denna anda i skolan. Dels i 

synliggörandet av normer och utmanandet av rådande diskurser, både elevinterna och 

institutionella, inom skolväsendet vilket kan bereda väg för nya oväntade former och 

formationer i ett alltmer globaliserat samhälle. Men också i att elevdrivna projekt mer direkt 

kan utmana systemet och faktiskt verka i samhället. Eleverna kan därigenom vinna förståelse 

för sin egen makt att förändra och påverka den värld vi är en aktiv del av. 

För bildläraren kan inbringandet av samtidskonsten i undervisningen innebära förnyelse för 

den egna verksamheten genom oförutsägbara upptäckter på många olika nivåer. Till exempel 

kom de bildförklaringar och steg-för-steg-modeller som gjordes till projektet i syfte att 

övervinna ett språkligt hinder, att visa sig vara mycket avlastande i att visa och förklara 

arbetsmomenten, vilket kan vara en tidskrävande arbetsbörda i klassrummet. Mer intressant 

var hur detta synliggjorde mitt införlivande av segregerande normer. I projektets början 

kategoriserade jag mig nämligen som inhemsk i sammanhanget, trots att jag aldrig definierat 
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mig som svensk då jag fått den frågan förut. Detta förtydligar hur dikotomierna som projektet 

behandlar tvingar oss att ”välja en sida”. Upplevelsen ledde till ett djupare ifrågasättande av 

begreppens verkliga innebörd och därmed vanns en förståelse för brtydelsen av min 

användning av dem. I bildämnet behöver inte orden vara centrala och begrepp som 

klassificerar och håller isär behöver inte användas. På så vis kan jag som lärare använda 

liknande projekt för att tillsammans lyfta och problematisera olika oönskade företeelser och 

vinna förståelse för hur vi är delaktiga i konstruerandet av vår värld.  

 

9.2 Mikrotopins framfarande 

Genom återkopplingen uppenbarades att projektet öppnat upp frågor kring kulturell mångfald 

och globalisering som deltagarna tagit med sig även efter projektdagen. Detta tyder på att det 

som skedde i det skapade mellanrummet fortsätter att ske utanför i en okontrollerbar 

expansion. Deltagarna har gjort mellanrummet till sitt eget då förhandlingar om dess betydelse 

fortsätter att äga rum i nya möten och processen föras vidare som ringar på vatten. 

Konstprojektets genomslagskraft kan därför omöjligen mätas. Det är också omöjligt att veta 

hur den införlivade handlingen uppfattas av deltagarna eller vilka erfarenheter de tar med sig 

ifrån denna. Konstnären har berett möjlighet till att påverka ytans spänningsförhållanden men 

kan omöjligen kontrollera den effekt som uppstår av handlingen. Mikrotopin har redan i sin 

födelse förändrat världen en aning. 

9.3 Gestalning 

Då konstprojektets meningsskapande delas fullt ut med samtliga deltagare gäller detta även 

besökarna vid utställningen på Konstfack. Dessa försätts därför i en position där de själva ger 

verket dess mening genom att ta del (ta-del, del-ta) av filmmaterialet som genererats av de två 

kamerorna under projektdagen. Tre projektioner som visar material från dagens tre delar, 

workshop, ”parad” och flygning, var och en cirka fem meter bred och tre och en halv hög så 

att deltagarna i bild projiceras i mänsklig storlek för att skapa känslan av ”att vara där”. 

Projektionerna visas i rad på en öppen yta intill huvudentrén för att återskapa öppenheten hos 

platserna i projektionerna. Videomaterialet är endast klippt för att kortas ner och det som lyfts 

fram är den interaktion som pågår för att ge betraktaren möjlighet att själv urskilja dess form. 

De drakar som producerades under projektdagen exponeras ovan projektorerna från 

workshop, till parad, till flygning i parken, i en stigande våg-formation.  
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Figur	11.	Till	vänster	i	bild	anas	våg‐formationen	av	drakarna	ovan	projektorerna.	På	väggen	syns	sekvenser	
från	de	tre	projektionerna. 

9.4 Flygplatser 

Något som slog mig i parken där vi flög drakar var att jag hade återskapat ett mellanrum som 

liknade det jag befann mig i varje gång jag var på flygplatsen när jag var liten. Där fick jag 

från medpassagerare eller stewards ofta frågan om jag kände mig mer svensk eller italiensk 

(det var kanske svårt att kategorisera mig då jag är tvåspråkig). Jag brukade svara att jag var 

"både-och", "lika mycket av båda" och att ibland när jag var "i Sverige kände jag mig mer 

italiensk" och när jag var "i Italien mer svensk". Idag hade jag på samma fråga svarat att ”jag 

är det som uppstår i kombinationen”, för att använda en redan bekant och för bildämnet 

lämplig metafor kunde jag svara ”jag är varken gul eller blå, snarare grön”.  
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