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Abstrakt	
I denna undersökning kan du läsa om hur konstnärliga strategier har använts som didaktiska 

redskap i bildundervisning och hur dessa kan synliggöra en radikal potential inom 

bildpedagogik.  

Studien handlar om konst, om politik och om pedagogik. Med konst menar jag framförallt 

konstnärligt tänkande, ett undersökande, ett förhållningssätt. Det kan gestaltas i olika uttryck, 

former, frågor och upplevelser.

Genom kursen Gatans Galleri på Södra Stockholms folkhögskola närmar jag mig skapande 

undervisning från ett praktiskt håll, där jag tar erfarenhet från golvet i ett klassrum/staden in i 

akademin. Kursen i vilken jag finner min empiri är en terminskurs som undersöker det 

offentliga rummet i, om och genom konst. Undervisning och teorier undersöks med hjälp av 

A/R/Tography från tre vinklar: Mig som lärare, ett deltagarperspektiv och också av mig som 

konstnärlig utövare. En del av empirin består av en konstdagbok med egna experiment som 

gestaltas i uppsatsen genom bilder och gröna texter. De är tänkta att läsas ihop med sidan de 

gestaltas mot. Som en störning (dissensus) mellan olika sorts texter. I dagboken ingår egna 

experiment, textfragment, sparade exempel från genomgångar, gestaltande av teorier och 

minnen från tidigare uppgifter jag gjort i klassrummet.  

I bearbetningen av materialet framträder strategierna förflyttning, förskjutning och 

omförhandling som används för att dekonstruera materialet. Foucaults teorier om 

disciplinering och makt ligger sedan som en grundpremiss för analysen som tillsammans med 

teoretikerna Hannah Arendt och Jaques Rancière diskuterar hur ovisshet, skapandet av 

dissensus, och ett subjektskapande via handling (agens) kan ses som politiska och har 

potential till motstånd. Dessa handlingar och metoder utmanar strukturer inom den nyliberala 

skoldiskursen som mätbarhet, linjärt tänkande, hierarkiska strukturer och individualism.  

Radikaliteten visar sig finnas i metoden och inte i uttrycket, ett kollaborativt och 

experimentellt förhållningssätt i kombination med ett handlande kan skapa agens, utmana 

normer i skolan, offentligheten och vad vi gör och inte gör inom bildundervisning. 

Jag hoppas att denna uppsats fungerar både som en störning och inspiration i tänkandet kring 

bildundervisning.  

 

Nyckelord	
konst, pedagogik, politik, icke-linjärt, bildpedagogik, offentliga rum, handlande, agens, 

subjektskapande, olydnad, folkhögskola  
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1	Inledning	

1.1	Introduktion	
Våren 2016 fick jag och mina kollegor en möjlighet att skapa en ny kurs på folkhögskolan vi 

arbetar på. Det resulterade i kursen Gatans Galleri - en samtida konstkurs i det offentliga 

rummet. Inga förkunskaper inom skapande krävs för att söka, vi använder det vi kan för att 

uttrycka och förändra. Det är inte kursen för den som vill ”lära sig teckna” eller måla olja, 

utan för den som vill kommunicera, förändra, förstå platsens betydelse, undersöka, synliggöra 

och prova. Kursen har framförallt varit attraktiv för icke-män som vill lära sig mer om 

samtidskonst, få mod att ta plats och vara verksamma i det offentliga rummet. Jag ser kursen 

lite som konstens punk, vi behöver inte kunna så många ackord eller musikteori, vi kör för vi 

har viktiga saker att förmedla och vi vill känna att staden tillhör oss. Vi repar i ett alldeles för 

litet klassrum i Skärholmen. Vi väntar inte på att någon ska ge oss utrymme och säga att vi är 

bra, vi agerar.  

Jag märker hur deltagarna växer och får mod och kunskaper både i praktik och teori. Vad gör 

detta sätt att skapa, att undersöka offentliga rummet med konstnärliga metoder, att agera? Vad 

händer om vi gör såhär eller såhär, vart går gränser? Om vi tar plats istället för att be om plats. 

Mitt egna intresse för dessa frågor väckes för drygt 10 år sedan när jag mötte konstnärer som 

arbetade med sociala interventioner i stadsmiljö och det vidgade mina vyer om konstens 

potential. Jag kombinerade detta intresse med min erfarenhet som politisk aktivist och hittade 

med Gatans Galleri ett forum där en kan synliggöra, leka och agera på ett subtilt och 

undersökande sätt i samhället istället för den politiska aktivismens ibland lite mer direkta 

budskap. Samtidigt som jag i agerandet upplever och ser en politiskhet, ett stärkt mod och 

egenmakt.  

Det är i detta denna berättelse tar sitt avstamp.  

 

1.2	Bakgrund	
I examensarbetet Invisible aesthetics: art as a catalyst for dialogue1, undersökte jag och 

Elisabet Jonsved det offentliga rummet, konst, makt och kroppsliga erfarenheter. Om hur 

relationell offentlig konst kan utmana de inlärda maktstrukturer som våra kroppar besitter och 

leda till ett vidgat rörelsemönster, mer jämlika möten mellan människor och ett synliggörande 

av de strukturer som begränsar oss. Året därpå skrev Jonsved en magisteruppsats Move your 

																																																													
1 Björkquist, T., & Jonsved, E. (2007). Invisible aesthetics: art as a catalyst for dialogue (Dissertation). 
Konstfack, Inst. för bildpedagogik, Stockholm.  
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ass and your mind will follow – samtidskonstens pedagogiska potential genom en 

undersökande metod2 som fördjupade och förtydligade metod och tankesätt ytterligare om hur 

en kan arbeta med samtidskonst i skolan för att förstå teorier och få kroppsliga erfarenheter. 

Det är utifrån ovanstående erfarenheter, teorier och tankar som folkhögskolekursen Gatans 

Galleri är formad. Jag ser därför denna undersökning som en fortsättning för att gå djupare in 

i frågan om en sådan praktik har en politisk och didaktisk dimension utöver den kroppsliga. 

Vad händer när dessa strategier implementeras som ett arbetssätt i undervisning? Finns här 

radikala krafter som kan synliggöra, utmana eller utveckla strukturer inom det 

bildpedagogiska fältet? Jag tittar på hur kursmoment kan förstås ur ett deltagarperspektiv, ett 

politiskt perspektiv, ett lärarperspektiv och ett konstnärligt perspektiv.  

Undersökningen utgår ifrån de utbildningssituationer/händelser som sker i Gatans Galleris 

konstnärliga experiment/interventioner i staden och i klassrummet och undersöker, gestaltar 

och sätter ord på nedslag i kursens arbetssätt och hur lärandet som sker samtalar med aktuella 

teorier inom konst, politik och pedagogik. I folkhögskolans form finns en möjlighet att 

utforska metoder för lärande, metoder som inte bara skulle gynna deltagares konstnärliga 

tänkande utan också utmana strukturer som biter sig fast i utbildningsdiskursen. Forskning 

visar att dagens bildundervisning ofta har ett linjärt fokus, dels på grund av styrdokument men 

även att det anses finnas vissa färdigheter (och traditioner) som ligger som grund innan en 

anses redo för samtida uttryck (samtidskonst). Det var framförallt tydligt i lägre åldrar men 

även i vuxenutbildning.3 Vad händer om detta kastas om, hur görs en radikal bildpedagogik? 

 

1.2.1	The	Educational	turn	
De senaste åren har olika konstprojekt och kurser uppmärksammats som handlat om aktivt 

deltagande i staden. Förorten i centrum gör muralmålningar med folk i orten från orten, 

Kungliga konsthögskolans post-masterkurs Critical habitats. Utställningar med 

gatukonstnärer har blivit fler och lagliga graffitiväggar har öppnats. I september 2017 kom 

Statens konstråd ut med boken I det gemensamma – konst, samhälle, komplexitet4, som tar 

upp hur de på senare år riktat viss del av sitt arbete mot fler tillfälliga verk/installationer och 

																																																													
2 Jonsved E. (2009). Move your ass and your mind will follow: samtidskonstens pedagogiska potential genom en 
undersökande metod (Dissertation). 
3 Jonsson Widén, A. (2016). Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i 
olika skolformer. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2016. Umeå.s.133ff. 
4  Statens konstråd (2017). I det gemensamma: konst, samhälle, komplexitet. Stockholm: Art and Theory 
Publishing. 
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aktivt deltagande i stadsrummet. Detta visar på hur de har gått från statlig inköpare av konst 

till en aktör som driver en vision med stark samhällelig koppling.  

Ett aktivt deltagande i stadsbilden och ett samhällsengagemang verkar idag premierats av 

institutioner, i former ledda av konsthallar, konstnärer och curatorer. Institutioner och 

konstnärer har tagit en educational turn. Hur ser det ut om skolan tar en artistic turn? I 

Gatans Galleri är deltagarna kreatörerna, visionärerna, förändringsagenterna och använder 

staden som sin lekplats.  

 

1.2.2	Konst	som	motstånd	
Tankar om aktivt deltagande och konst för att skapa förändring eller som motstånd är inte nya 

utan har brukats av många konstnärer och rörelser genom tiderna, Dadaismen och 

Situationismen är inriktningar inom den moderna konsthistorien som lyfts fram i dessa 

sammanhang. Idag visar stora institutioner den konst som tidigare var motståndshandling mot 

just den elitistiska konstscenen och konstvärlden som idag visar den. Att museerna visar 

denna typ av konst/handlingar och gör dem till verk normaliserar och avväpnar deras 

radikalitet.  

Jag kommer ge en mycket kort överblick över ett par historiska rörelser som både haft 

motstånd och det offentliga rummet på sin agenda från Karnevalen på 1400-talet via 

situationisterna till samtidens Cultural jamming.  

Birgitta Silfver, forskare inom Art Based Educational Research skriver i avhandlingen 

Karneval i klassrum - kunskap på hjul5 om Karnevalens historia om hur den folkliga kulturen 

var stark och levande under medeltiden och renässansen och det fanns en medvetenhet om 

värdet av en fest, skratt, humor. Redan innan tillkomsten av stater och klasser fanns de två 

kulturerna, den officiella och den folkliga, sida vid sida. Karnevalen ska vara livet som fest 

där hierarkier upphävs. Det är en ”tvärtomlogik” som råder och gränser flyttas. Karnevalen 

förespråkar inte brott mot alla regler men vill visa på insikten att regler alltid kan ändras och 

förbättras.6 

Via Sidorkin skriver hon vidare ”En demokrati behöver folk som inte tar allting för allvarligt. 

Man måste kunna skratta åt sig själv och sina institutioner, åt kyrkan och åt staten. Det ger 

																																																													
5 Silfver, B. (2011). Karneval i klassrum - kunskap på hjul: en studie av elevers möten med clown analyserade 
med narrativ metod och poetisk etnografi. Diss. Åbo: Åbo akademi. Åbo. 
6 Ibid s.47f	
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frihet. Bägge världar behöver varandra. Karnevalskulturen behöver den första världen för att 

skratta åt och bryta mot.”7 

Någon som spinner vidare på detta, men som ser hela samhället som ett ständigt skådespel är 

Guy Debord, regissör och en av frontfigurerna i Situationistiska Internationalen. 

Situationisterna är kanske mest kända för sin aktivitet under studentupproren -68 i Paris och 

ville se omstörtandet av hierarkierna och det kommersiella samhället inte bara som en 

karneval utan för evigt. Situationisterna var verksamma i staden och på gatorna med politiskt 

affischer och politisk graffiti.8 Situationisterna utvecklade olika strategier för konstnärligt 

utövande t ex derivé - en metod som handlar om att promenera runt i staden och uppleva och 

känna, och prata om stämningar för att synliggöra hur stadens arkitektur hänger ihop med 

upplevelser och diskutera förslag på förbättringar. Situationiserna hade som mål att utplåna 

konsten som den såg ut och göra konst av livet självt. Dessa idéer lyfts fram igen under den 

relationella estetikens framväxt på 90-talet. Detournament är en annan situationistisk strategi 

som användes genom att kapitalismens estetik twistades och vändes mot sig själv. Detta hade 

senare betydelse för punkscenens estetiska uttryck och på senare tid rörelser som Cultural 

Jamming och adbustingscenen, där en leker med stadens framförallt kommersiella uttryck 

men också med kontroll och övervakningssystem.  

Spår av alla dessa rörelser finns att hitta i Gatans Galleri, kombinerat med mer samtida 

uttryck.  

 

1.2.3 Bildpedagogisk bakgrund 
Under mina 10 år som lärare på gymnasieskola såväl som folkhögskola har jag lagt märke till 

att bildundervisning, har en tendens att försöka legitimera sig utanför sig själv. Att beskriva 

behovet av bildämnet i termer av ”nyttighet” t ex bra för inlärning av andra ämnen, tränar 

andra delar av hjärnan, demokrati, rätten att uttrycka sig i andra former än text, kritiskt 

tänkande eller att det är bra för hälsan. Det är bra att det finns positiva bieffekter med 

bildundervisning, men varför är det svårt att definiera ett värde utifrån sig självt? 

																																																													
7 Ibid s.47 
8 “IN A SOCIETY THAT HAS ABOLISHED EVERY KIND OF ADVENTURE THE ONLY 
ADVENTURE THAT REMAINS IS TO ABOLISH THE SOCIETY” exempel på Situationistisk 
slagord. 
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Anna Widén som forskat om hur samtidskonst används i skolan visar i Bildundervisning i 

möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer9 att det ofta 

finns en linjär och traditionell tankebana på hur bild/konstundervisning ska ske. I gymnasiets 

bild och formklasser och folkhögskolan finns mer utrymme för samtidskonsten och 

undersökande, men att föreställningen om att studerande behöver kunskaper i de så kallade 

konstens grunder (min formulering) innan de är redo för mer samtida uttryck eller 

konceptuella verk är stark. Ett sådant linjärt tänkande inom bildämnet tar även forskaren 

Juuso Tervo upp i  Corrosive Subjectifications: Theorizing Radical Politics of Art Education 

in the Intersection of Jacques Rancière and Giorgio Agamben10  där han även ifrågasätter 

rådande progressionstankar inom bildutbildning. Han vill utmana det linjära tänkandet, 

ifrågasätta berättelsen om progression och öppna för en tankevärld som inte förutsätter 

bestämda behov och kategorier i ämnet.11 

Synen på skola, utbildning och lärande är präglade av den rådande diskursen om mätbarhet, 

betyg, progression och vad det är att vara människa. I en sådan syn är målen förutbestämda 

och att det finns ett tydligt sätt att lyckas. Trots att folkhögskolan officiellt inte regleras som 

ungdomsskolan påverkas ändå vi som arbetar där och våra deltagare av dessa föreställningar 

då det sätter en stark agenda på hur utbildning förväntas vara, se ut och innehålla, 

föreställningarna som vi som undervisar där måste förhålla oss till eller emot. Konstens 

förmåga till irrationalitet, oförutbestämdbarhet, sinnlighet och existens bortom ett syfte ryms 

inte alltid i ett sådant mätbarhetens system. Kan konsten användas för att utmana dessa 

strukturer och föreställningar? Jag tänker mig begreppet radikal bildpedagogik som ett sätt att 

böja tanken om bildundervisning som linjär. Att använda benämningen radikal handlar om att 

tänka bortom korrigeringar i styrdokument och möjliggöra för nya tankesystem bortom 

traditionen, in i framtiden. Radikal i att den också kan ifrågasätta det förutsatta även i 

uppgifter, att det inte finns ett givet mål dit varje person ska nå för att ”lyckas”. Men även 

radikal i att den har självförtroende och agens att sätta saker i rörelse.  

																																																													
9 Jonsson Widén, A. (2016) s.144 
10 Tervo, J. (2014). Corrosive Subjectifications: Theorizing Radical Politics of Art Education in the Intersection 
of Jacques Rancière and Giorgio Agamben 
11 Ibid s. 6	
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1.2.4	Levande	Verkstad	och	Södra	Stockholms	folkhögskola	
Södra Stockholms folkhögskola har en tradition av skapande utifrån ett Levande 

verkstadsperspektiv och har en 2-årig bildpedagogisk utbildning inom metoden.12  Det som 

kännetecknar Levande Verkstad är fokus på gruppen, experimenterandet och lekfullheten 

gentemot skapande verksamhet som anses vara en rättighet för alla. Inom Levande Verkstad 

bejakas deltagarnas kreativitet, lekfullhet och upptäckarglädje. Bedömning anses hämma 

kreativiteten och tillämpas inte, medan samtal och gemensamma reflektioner utifrån 

upplevelser, insikter och uttryck är en viktig komponent i utbildningen. För att skapa en 

positiv atmosfär, delaktighet och gemenskap hos deltagarna syftar övningarna till att inspirera, 

stimulera och väcka nyfikenhet. Att inte veta vart något ska landa för att undvika att gå rakt 

mot ett givet mål och att arbeta kollaborativt är andra metoder som används. Att lära av och 

med varandra är centralt. Presentationer av gestaltningarna tenderar också att vara skapande i 

sig, t ex genom dramatiseringar, storytelling, diktskrivande, ljudsättningar.13   

I denna skapandetradition startar kursen Gatans Galleri, där perspektivet är lekfullt, 

experimentellt, kollektivt och icke-elitistiskt. Gatans Galleri har formats utifrån denna 

tradition men har som egenhet att arbeta utanför skolans väggar, vara utåtriktad, ta in 

konstdiskursen och visuell kommunikation och kultur.  

Folkhögskolan som skolform har en särställning inom utbildningsväsendet som bygger på 

folkbildningens principer, vilka förhåller sig till förordningen om stadsbidrag till 

folkbildningen (2015:218)14. Syftet med statens stöd till folkbildningen är att: stödja 

verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för 

en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 

samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 

kulturlivet. 

I Sverige finns i dagsläget 154 folkhögskolor som drivs av olika rörelser, bildningsförbund 

eller landsting/regioner. Vilken huvudman skolan har kan prägla utbildningarna, men det 

varierar från skola till skola hur mycket huvudmännen bestämmer över innehåll och 

perspektiv i kurserna. Från statens håll är folkhögskolorna fritt hållna och bidragen regleras 

via Folkbildningsrådet. 
																																																													
12 Levande Verkstadsutbildningen bildades 1968 av Adelyn Cross Eriksson som flyttade till Sverige med 
erfarenhet från New Bauhausskolan i Chicago där hon fått sin konstnärliga skolning. 
13 https://sodrastockholm.se/levande-verkstads-historia/ 
14 https://www.riksdagen.se	
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Staffan Larsson, professor i vuxenpedagogik påpekar i antologin Folkbildning - samtidig eller 

tidlös?15 att folkbildningsväsendet ofta har fungerat som en experimentverkstad i 

utbildningssammanhang, både i tankesätt och i vilka grupper som fått tillträde in i utbildning. 

Detta är lätt att föreställa sig, då skolformen är fri, frivillig och det finns en hög tilltro till 

lärarnas kompetens och en vilja att utvecklas.  

Från folkhögskolekursen Gatans Galleri som plattform ser jag det därför som ett bra tillfälle 

att titta närmre på hur radikal bildpedagogik kan göras. Genom att titta på praktiken ur tre 

perspektiv vill jag se vilka metoder som träder fram och vad det har för konsekvenser.  
 

1.3	Syfte	
I en tradition av kritisk pedagogik är studiens syfte att synliggöra en radikal potential inom 

bildpedagogiken. Genom att anamma ett tvärvetenskapligt förhållningssätt mellan konst-

politik-pedagogik vill jag bidra med störningar och inspiration både i utövande och tanke 

kring bildämnet. Detta gör jag genom att titta på hur subjektivitet skapas i handling i en 

situation där det finns en ovisshet i händelseutvecklingen utifrån olika kursmoment på 

folkhögskolekursen Gatans Galleri. 
 

1.4	Frågeställning	
Med utgångspunkt från politisk och pedagogisk teori frågar jag materialet: 

Hur görs en radikal bildpedagogik?  

Vilka konstnärliga och pedagogiska metoder och strategier framträder i arbetet med en 

folkhögskoleklass?  

2	Empiri	
Empirin i min undersökning vilar på tre pelare:  

• Pedagogisk dokumentation från mina lektioner, spaltdokumentation. 

• Intervjuer med fyra tidigare deltagare i kursen, samtalsintervjuer baserade på 

fotoelicitering16. Informanterna har fått namnen Berta, Emil, Karin och Mika. 

• En konstnärlig praktik som jag dokumenterar i en konstdagbok.  

																																																													
15 Larsson Staffan, ”Förnyelse som tradition” (2005) ur Folkbildning – samtidig eller tidlös: om innebörder över 
tid. Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. S.169 
16 Rose, G. (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. (4th edition). 
London: Sage. s.314-316 
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Att jag har valt dessa tre pelare beror på deras inbördes sammanflätning. Min roll som lärare 

gestaltas genom den pedagogiska dokumentationen och visar på undervisningen, 

implementeringen av idéerna, hur uppgiften tas emot och vilka diskussioner som uppstår. 

Intervjuer med deltagare står för det utomstående perspektivet. Hur den som upplevade kursen 

samtalar om den, för att få en bild av vad det är de bär med sig. Hur jag planerar min 

undervisning beror till stor del på vilka utställningar jag går på, vilka idéer jag får och som jag 

ibland undersöker i min konstdagbok. Där förekommer det utöver gestaltningar också 

reflektioner och minnen. 

 

3	Urval	och	avgränsning	
Intervjuurvalet av fyra före detta deltagare gjordes enligt en spridning från olika 

kursomgångar, ålder och sedan efter bekvämlighetsprincip.17 Den pedagogiska 

dokumentationen i undersökningen gjordes på redan inplanerade kursmoment då jag önskade 

undersöka metoder vi redan tillämpar och bör ses som nedslag på hur kursmoment kan se ut. 

Undersökningen görs på en folkhögskola och analyseras utifrån förutsättningarna för 

folkhögskolan, jag har valt att inte diskutera förutsättningarna för andra skolformer. Dock bör 

det påpekas att sättet att arbeta och tänka inte är eller behöver vara unikt för folkhögskolan 

utan görs eller kan göras även av lärare inom andra skolformer.   

Min intention är inte att på alla tänkbara sätt säga ”såhär är bildundervisning radikal” utan ge 

exempel på hur en sådan kan göras, öppna tankarna för hur vi kan tänka kring 

bildpedagogikens politiska potential och utmana vissa föreställningar om bildundervisning, 

både inifrån och utifrån.  

 

4	Metod	
Jag använder mig av metodkombination. Studien har gjorts genom en metod utformad med 

A/R/Tography som kärna.  

	 	

																																																													
17 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.78	
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4.1	A/R/Tography		
Då jag själv är både lärare, den undersökande och själv stundtals agerar inom fältet har jag 

använt metoden A/R/Tography.18 A/R/Tography står för Artist, Reseacher och Teacher och är 

både ett förhållningssätt och en metod. A/R/Tography erbjuder en sammanflätning av roller 

och ett undersökande förhållningssätt som följer processen. Jag använder metoden som ett sätt 

att utforska teorier, förstå dessa kroppsligt, medans jag nästa dag gör deltagande observationer 

på lektioner, eller intervjuar. Då jag ser lärande och undervisning ur ett holistiskt perspektiv 

erbjuder denna metod mig att se undervisning och lärande från olika vinklar och få en större 

helhet. Inom A/R/Tografin ses lärandet som en relationell process, där kunskap blir till i mötet 

med, miljö, material och människor, vilket samtalar med min teori.19 

 

4.1.1	Artist	–	Dagbok	och	gestaltningar	
Jag anser att förståelse går genom en kroppslig erfarenhet. Vissa av gestaltningarna är gjorda i 

dialog med denna studie, eller med teorier jag läser, andra i förhållande till utformningen av 

min undervisning. Dagboken innehåller också minnen och reflektioner till tidigare händelse 

som har präglat kursen. Vissa delar är test inför kommande experiment jag initierar som 

exempel eller övningar inom kursen. Dagboken har ingen tydlig form och kan ses som 

fragment genom texten. 

 

4.1.2	Researcher	–	Intervjuer	
Intervjuerna görs som samtalsintervjuer med inslag av fotoelicitering. De fyra informanterna 

valde två händelser/moment från kursen som de tycker varit extra intressanta på något sätt och 

tog med foton som representerade dessa. Jag valde denna metod för att jag var nyfiken på vad 

de skulle lyfta fram om de fick välja själva. Det var också ett sätt att avgränsa samtalet för att 

komma in djupare på två saker istället för att samtalet fick karaktär av en utvärdering.  

 

4.1.3	Teacher	–	pedagogisk	dokumentation	
I de observationer jag gjort i klassrummet antecknar jag på plats och fotograferar. Detta 

renskriver jag i form av spaltdokumentation där jag delar upp vad jag initierar som lärare, vad 

som sker, fotografier, samt mina egna reflektioner. De kursmoment som observerats är 

Skulptur i förskjutning, Stad i ljud och Craftivism. 
																																																													
18 Springgay. S., Irwin, R.L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (red.) (2008). Being with a/r/tography. Rotterdam: 
Sense Publishers. 
19 Ibid förord 
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4.2	Analysmetod		
Empirin dekonstrueras utifrån kategorierna förflyttning, förskjutning och omförhandling. 

Dessa kategorier framträdde som konstnärliga strategier under bearbetningen och analyseras 

utifrån teorier kring disciplin, dissensus och handling.  
 

4.3	Etiska	ställningstaganden		
Informanterna och deltagarna har blivit informerade om deltagandet i undersökningen och 

sina rättigheter att hoppa av. De har anonymiserats genom fiktiva namn. Textens bilder har 

jag fotograferat själv och de collage jag visar av deltagarverk har godkänts att användas.  

Att arbeta ute på gatan förknippas ofta med graffiti eller gatukonst som ibland görs på 

olagliga sätt och då kan vara bötesbelagt eller straffbart t ex olaga affischering eller i värsta 

fall skadegörelse. Därför får jag tröttsamt ofta frågor om det. I kursen använder vi gatan som 

inspirationskälla och utställningshall, där handlingen och aktionen är i centrum, det som 

händer där och då. Ibland lämnar vi verk på plats ett tag för att se reaktioner, men annars 

lämnar vi inga fysiska spår som inte är förgängliga (som is, eller naturmaterial i skogen). Att 

arbeta i det gemensamma kräver även diskussioner om vem staden tillhör, att platser som ser 

övergivna ut kan ha invånare som ska respekteras, vikten av att förstå vad ens verk signalerar 

och att tänka på tillgänglighet och framkomlighet. Jag hoppas at vidare läsning ger mer 

förståelse för vad olydighet betyder i detta sammanhang.  

5	Teori	och	tolkningsram	
Jag baserar undersökning och bearbetning på tre perspektiv. Det första som ligger som en 

grundpremiss utgår ifrån filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults teorier om 

disciplinering och makt20. Det andra perspektivet handlar om skapandet av subjektivitet 

genom handling och relationer och baseras på Hannah Arendts politiska teorier om detta i 

Människans villkor21 och till sist den franske filosofen Jaques Rancières begrepp dissensus 

som ett sätt att bryta ordningen i strävan efter jämlikhet.22 Inom den pedagogiska forskningen 

har Gert Biesta använt sig av dessa teoretiker för att utmana en syn på utbildning som linjär, 

mätbar och med fokus på effektivitet.  

																																																													
20 Gytz Olesen, S. & Møller Pedersen, P. (red.) (2004). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv: en presentation 
av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, 
Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens. Lund: Studentlitteratur. s.  
21 Arendt, H. (1998). Människans villkor: vita activa. (Rev. utg.) Göteborg: Daidalos. 
22 Rancière, J. (2006). Texter om politik och estetik. Lund: Propexus. 
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Genom dessa teorier vill jag konkretisera möjligheter att se radikalitet inom bildpedagogiken 

genom att använda konstnärliga strategier i undervisningen. Både som inspirationskälla och 

förhållningssätt. 
 

5.1	Disciplin	och	makt			
Det finns olika tekniker att disciplinera/forma individer för att leda och styra beteenden. 

Foucault skriver om det i termer av rådande diskurser, diskurserna sätter normen och 

disciplinerar oss in i den. Det är inte en härskare eller en lag som styr utan detta görs ofta med 

samhällets, institutionens, individens bästa i åtanke, deras välfärd, uppväxt, hälsa osv. Alla 

dessa är principer av normalisering och riktar sig mot kroppen i rummet.  

Inom skolan kan dessa tekniker kännetecknas av att man t ex individualiserar, differentierar, 

jämför, homogeniserar, hierarkiserar eller utestänger. Disciplinera betyder enligt Foucault inte 

att kuva, disciplinering är smartare än så där människan dresseras, blir produktiv och 

kontrollerbar. Det blir en makt som verkar inifrån. Kroppen utvecklar egna 

disciplineringsfunktioner som självkontroll vilket riktar sig mot kroppen och dess beteende.23 

Disciplinering verkar på arbetsplatser och i alla vardagens rum och är ofta osynliga och 

självklara. Att vi till exempel rör oss och beter oss på ett visst sätt i offentliga rum, att 

beteenden eller rörelsemönster kan vara något som är så självklart att vi inte ens tänker på det. 

Själen är kroppens fängelse, skriver Foucault. Vi skapar fysiska hinder i våra sinnen, om vi 

kan öppna för andra tankar och omfamna ovissheten kan vi upptäcka en värld av möjligheter.  

Dessa strukturer kan utmanas individuellt men också gemensamt och där jag i en tidigare 

undersökning visat på hur konsten och den relationella estetiken kan användas som verktyg.24 
 

5.2	Dissensus	och	strävan	efter	jämlikhet		
Rancière anser att konsten har en potential att bryta dessa vanemässiga sinnliga strukturer.   

Konsten är inget medium, utan en erfarenhet. Denna särskilda erfarenhet utmärker sig som en särskild 

form av estetiserad framträdelse, genom ett ”motstånd”.  ”Motståndet” är nämligen inte bara vad som 

ger konsten dess särskilda estetiska ”sätt att vara”, utan också vad som inger den subversiv, politisk 

potential. Genom sin genomsläpplighet för livets alla former, men samtidigt med sin estetiserade 

avlägsenhet, kan konsten göra ”motstånd” mot de vanemässiga sinnliga strukturerna, och därmed 

utmana ett förhärskat meningssammanhang, ett befintligt ”delande av det sinnliga”. genom att 

																																																													
23 Gytz Olesen, S. & Møller Pedersen, P. (red) (2004) s.89-96 
24 Björkquist, T., & Jonsved, E. (2007). s.11ff 
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förskjuta invanda sätt att förnimma det nuvarande, genom att göra perceptionen främmande för sig 

själv. 25 

Rancière använder för disciplinär ordning begreppet polis, (ordningen/strukturen inte som 

polisväsendet) och framhäver inte politik som partipolitik, nationalstater, juridisk politik. För 

att någonting skall vara/bli politiskt enligt Rancière måste det ge upphov till ett brott mellan 

den polisiära och den egalitära logiken. Med det egalitära menar Rancière jämlikhetens 

process, att en strävan för att jämna ut ojämlikhet är en förutsättning för att politik ska 

uppstå.26 En politisk subjektivitet är en förmåga att producera polemiska scener, scener som 

synliggör motsägelsen mellan två logiker. Ett exempel på detta är en kvinna som kommit på 

möte och agerat trots att hon som kvinna vid den tidpunkten eller i sammanhangen inte hade 

agens.27 Alltså att trotsa den rådande diskursen, att inte inrätta sig i ordningen då ordningen är 

ojämlik. Att inte vänta på att någon ska ge dig utrymme utan ta det i jämlikhetens namn. I 

detta fall en politisk aktion, men konsten erbjuder också en möjlighet till motstånd mot 

rådande tillstånd – att inte lyda diskursen. Ett politiskt subjektblivande förutsätter ofta 

aktivitet på randen till en etablerad politisk ordning – sällan innanför, resonerar Biesta utifrån 

Rancière.28 

Det Rancière kallar The distribution of the sensible visar på bestämmelser om vilka som får 

höras och synas och ta plats i en specifik kontext eller estetisk-politisk regim, det som ser till 

att vissa röster blir en del i diskursen medan andras blir oväsen. Genom att rubba detta skapas 

dissensus. Dissensus ska inte ses som frånvaro av konsensus eller en konflikt på grund av att 

en tycker olika utan införande av element som är oförenliga med rådande tillstånd.29 Det vill 

säga dissensus eller, the disruption of the distribution of the sensible, är kärnan i att 

bryta/utmana polis och öppna upp för nya möjligheter.30 Jag kommer i fortsättningen att 

använda begreppet dissensus. För Rancière är begreppet demokrati just de aktioner, 

subjektskapande handlingar som synliggör och omförhandlar polis med jämlikhet som mål. 

Det bör förtydligas at Rancière ser att det finns olika bra och dåliga polis, men politik görs 

alltid i dissensus med dessa.  

																																																													
25 Rancière, J. (2006). s.105 
26 Ibid. s.51 
27 Ibid. s.64 
28 Biesta (2011) 
29 Biesta, G. (2017). The rediscovery of teaching. London: Routledge. s 85 
30 Atkinson, D. (2011). Art, equality and learning: pedagogies against the state. Rotterdam: Sense.s.42  
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Dissensus i utbildningssammanhang står för det inte förutbesämda, öppnandet för möjligheter 

och förutsätter ett perspektiv på studenter som handlande subjekt.31  

I Den okunnige läraren32 fortsätter Rancière resonemangen kring jämlikhet, att jämlikhet är 

premissen för en bra pedagogisk handling. Ofta förutses en ojämlikhet i intelligens mellan 

lärare och elev, att den lärde ska lära ut till den mindre kunniga. I boken visar Rancière istället 

på att lärare/elev och elev/elev bör mötas som jämlikar. Även om en person inte kan ämnet 

kan denna ta sig en roll som lärare följa processen och utmana eleven att lära sig mer och mer, 

vilket innebär att flera ges möjlighet att ta rollen som lärare, en granne, mormor etc. Rancière 

värjer sig mot uttalanden som ”educating the lower classes”, inte för att han inte tror på 

kunskap för alla, men att uttalandet skriker av ojämlikhet. Utbildning ska ske i jämlik dialog. 
 

5.3	Subjektivitet	via	handling				
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för synen på subjektivitet i denna studie genom Arendt 

och Biesta, då detta perspektiv utmanar förutbestämda sätt att vara människa och ett linjärt 

sätt att se på utbildning, bildpedagogik och progression. 

Biesta ifrågasätter i Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid33 

skolans syn på subjektivitet tillblivelse och förespråkar ett politiskt förhållningssätt, vilket han 

gör genom att använda Hannah Arendts teorier om att subjektivitet skapas i handling. 

Handling ska tolkas som en gemensam handling och som inte är förutbestämd. Detta 

möjliggöra också ett synsätt kring utbildning som inte är linjärt.  

Den utbildningsmässiga frågan/…./ handlar inte om hur vi blir subjekt – eller än värre: hur vi ska göra 

barn till subjekt. Istället handlar den utbildningsmässiga frågan om hur vi är subjekt, samtidigt som vi 

inte är det, eftersom att vara subjekt inte är något som vi kan äga – subjektiviteten finns enbart i 

handlandet, i vår samvaro där vi handlar tillsammans med andra. 34 

Detta kan jämföras med att om skolan som socialisation är att inrätta sig i rådande ordningar, 

discipliner eller polis som strävar efter likhet och konsensus, så möjliggör subjektskap genom 

handling ett sätt att ifrågasätta och hitta andra platser i dessa system, där olikheter kan komma 

fram.35  

																																																													
31 Biesta, G. (2017). s 86 
32 Rancière, J. (2011). Den okunnige läraren: fem lektioner om intellektuell frigörelse. Göteborg: Glänta.	
33 Biesta, G. (2006). Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: Studentlitteratur. 
s.19 
34 Ibid s.76 
35 Biesta (2017). s.86 
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3	manliga	genier	utplånas	i	havsstrandens	sand,	blev	min	tolkning	av	humanismens	fall	för	
något	bättre…	36	

Det	kanske	inte	var	just	det	Foucault	menade	med	sitt	slutord	i	The	order	of	things,	

”…that	man	will	be	erased,	like	a	face	drawn	in	sand	at	the	edge	of	the	sea”	En	liknelse	

över	den	moderna	människans	utplåning.	Inte	i	meningens	bokstavliga	bemärkelse	utan	

”Det	avser	inte	att	döma	ut	den	mänskliga	subjektiviteten	eller	människans	humanitet	

utan	riktar	sig	mot	humanismen,	det	vill	säga	den	idén	att	det	är	möjligt	och	önskvärt	att	

fastställa	människans	väsen”37	

																																																													
36 Det var inte havsvattnet som utplånade Foucaults ansiktet det var ett åskoväder…Det oväntade visade sig vara 
mer visuellt effektivt än det faktiskt beskrivna. 
37 Biesta, G. (2006). Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: Studentlitteratur. 
s.19 
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I Människans Villkor - Vita Activa tar Arendt upp de mänskliga verksamheterna arbete, 

tillverkning och handlande. Arbete är det som motsvarar kroppens biologiska process, vi 

måste äta för att orka arbeta och arbeta för att kunna ha mat och husrum. Tillverkning är 

skapande och produktion av ting. Handlande är den aktivitet som utspelas direkt mellan 

människor utan något tings eller någon materias förmedling”.38 Det är handlandet som 

kommer ges extra uppmärksamhet i denna undersökning. Handlandet utspelar sig direkt 

mellan människor.39 Dess villkor är pluralitet, dvs det är människor och inte Människan som 

befolkar välden och att det är denna pluralism som är grunden till det politiska. Att vi är och 

tycker olika. Det offentliga är centralt för det politiska livet enligt Arendt. Världen blir först 

verklig och gemensam i det offentliga.	

Vidare skriver Arendt om det offentliga och det offentliga handlandets lycka. ”Det innebär att 

människan genom sitt offentliga handlande kan uppnå en viss dimension av mänsklig existens 

som annars är henne förborgad och som på något sätt kan förknippas med ’lycka’.” 40 

I handlandet med andra uppstår framträdelserum, löst sammanfogade, tillfälliga platser/rum 

där människor samlas i ett gemensamt ärende och som löses upp när handlingen är över. 

Denna kompetens att handla, att sätta igång något ovisst kallar jag agens. 

Arbete och tillverkning har stor plats i vårt samhälle och handling är det som regleras och 

görs svårare. Där det finns en strävan efter konsensus och likhet vilket ofta är disciplinära 

systems strävan, begränsas förutsättningarna för handlande. Detta blir problematiskt då 

Arendt slår fast att det är genom människans olikheter och möten däremellan som människan 

blir till. Arendt skiljer på människans vad och vem och detta vem blir synligt i våra 

handlingar. Därför innebär det också en risk att handla, då det kan blottlägga och riskera ett 

fall. Subjektivitet existerar dock bara i handlingen med andra - den agerande människan. 

Catharina Gabrielson, arkitekt och forskare om offentliga rum resonerar såhär utifrån Arendts 

teorier. 

Detta att vem som helst tillåts tala, att vem som helst har rätt att träda fram, bär på en potentiell 

gränslöshet. Själva idén om form står för avgränsning, entydighet och avsikt. Motsatsen är det oreglerade, 

tillfälliga och obestämbara, men i överförd mening alla de sammanhang där identiteter, gränser och 

avsikter framstår som oklara. Därför lever vi med ett system av lagar, regler och sociala beteenden 
																																																													
38 Arendt (1998) s.31  
39 Ibid s.33	
40 Arendt, H. (2017). Hannah Arendt: Rätten till rättigheter: politiska texter i urval och med inledning av Anders 
Burman. Hägersten: TankeKraft förlag. 
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(numera kompletterade med tekniker för övervakning och kontroll) som alla har till syfte att begränsa 

friheten, men därmed också, paradoxalt nog, att säkerställa den. Spänningen mellan frihet och 

begränsning är grundläggande i konstruktionen av samhället – men den levs ut och blir konkret i fråga om 

det offentliga rummets användning.41 

Detta får avsluta teoriavsnittet då Gabrielsson sätter fingret på kopplingen mellan disciplin 

och ordning och dess begränsning. Att få vara politiska subjekt kräver att vi utmanar den, men 

detta kan göras i stort eller smått.  
 

6	Tidigare	forskning	
Juuso Tervo omkullkastar i avhandlingen Corrosive Subjectifications: Theorizing Radical 

Politics of Art Education in the Intersection of Jacques Rancière and Giorgio Agamben42 på 

ett teoretiskt plan den linjära synen på bildpedagogik och lärande. Avhandlingen 

problematiserar humanismens tankegrund om subjektivitet och tittar på hur en 

bildundervisning mot ett mer samhälleligt engagemang kan behöva andra teoretiska grunder 

än de som erbjuds.  

Currently, the growing interest toward community-based, participatory, and socially engaged practices 

in art education among art educators in the United States requires that the sociopolitical position and 

function of art education is continuously refined and rethought. My contribution to that discussion is 

to offer a philosophical perspective that helps to develop understanding of the ontological premises of 

both sociopolitical agency and the social in which this agency occurs. In this respect, this study stands 

as an example of the possibilities that a change in perspective from social theory to political 

philosophy opens up for art education theory. 43 

I Tervos undersökning är förverkligande och utvecklingsmöjlighet (actualization and 

potentialities) ledord, vilka ställs emot förutbestämda förväntningar och mål. Dessa begrepp 

använder även Irit Rogoff, verksam inom det tvärvetenskapliga fältet Visuell Kultur i artikeln 

Turning44 om konstens pedagogiska potential i utbildningssituationer som skapar kollektiv, 

kollaborationer som drivs av nyfikenhet och begär om nya kunskaper som konkretiseras i en 

egenmakt som kommer ur intellektuella utmaningar.  

																																																													
41 Gabrielsson C. (2011) ”Det offentliga rummets omvandlingar” ur Framtider: bulletin / Sekretariatet för 
framtidsstudier, nr 1/2011, s. 15 
42 Tervo, J. (2014) 
43 Ibid. s.27 
44 Rogoff  I. (2008) “Turning” Flux journal #0, november 
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På det svenska fältet skriver Joakim Larsson Disciplin och motstånd: pedagogisk-filosofiska 

perspektiv på samtida svensk skoldisciplin,45 där han undersöker 00-talets polemiska 

diskussion kring ordning och reda.  
 

I sömmarna mellan de politiska krafter som den nya disciplinen hämtar sin kraft ur – neoliberalism 

och neokonservatism – identifierar avhandlingen också möjligheter till motstånd. Genom att påvisa de 

skillnader och komplexiteter som finns under ytan av politisk konsensus, utgör dessa former av 

motstånd nya potentialer till politiskt inflytande – samt nya möjligheter till kreativa 

subjektblivanden.46 
 

Dennis Atkinsons, professor inom Arts and Learning diskuterar i Art, equality and learning – 

pedagogies against the State47 olika lärsituationer inom bildämnet utifrån händelser som 

uppstår och är oförutsedda och hur denna ovisshet bidrar till lärande. Här använder Atkinson 

begreppet State som rådande tillstånd inom olika utbildningsdiskurser, och som i slutänden 

också blir Staten med dess politik och läroplansstyrning. Han ser möjligheter i att se bildlärare 

som artist-teacher eller teacher-artist, vilket innebär en bildlärare nära sammankopplad med 

aktuell konstnärlig praktik och samtal.  

Anna Widén, forskare inom bildpedagogik har utifrån fortbildning för lärare i samtidskonst på 

Bildmuseet i Umeå studerat hur lärare använder sig av samtidskonst och begrepp från 

konstvärlden i sin undervisning i avhandlingen Bildundervisning i möte med samtidskonst: 

bildlärares professionella utveckling i olika skolformer.48 I avhandlingen drar hon liknande 

slutsatser som Atkinson att lärare som använder samtidskonstens terminologi och har tillit till 

den egna kompetensen i området resulterar i ett mod att våga provocera rådande normer.49  

7	Bearbetning	och	analys	
I detta kapitel bearbetas och analyseras konstdagboken, den pedagogiska dokumentationen, 

samt intervjuerna med deltagarna. Här utkristalliseras områden kring förflyttning, förskjutning 

och omförhandling, vilka ligger till grund för dekonstruktionen av empirin. För att se hur 

dessa samtalar med teorier kring disciplin, dissensus och handling (agens). För att 

bearbetningen ska bli mer begripligt visas till att börja med en sammanställning i form av 

collage inspirerade av de kursmoment jag undersökte genom pedagogisk dokumentation.  

																																																													
45 Larsson J. (2013). Disciplin och motstånd: pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin. 
Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2013. Karlstad. 
46 Ibid abstract 
47 Atkinson D. (2011). Art, equality and learning: pedagogies against the state. Rotterdam: Sense. 
48	Jonsson Widén, A. (2016) s.144	
49 Ibid s.210 
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7.1	Kursmoment	

7.1.1	Skulpturer	i	förskjutning	(collage	1)	

 
Att leka med statyers uttryck i stadsrummet genom att lägga till tejpklonade föremål 
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7.1.1	Craftivism	(collage	2)	
	

	

Stafettbroderar djur, broderi på udda ting och på fotografier av stadens baksida. Vi har 

utställning i skogen utanför Artipelag där vi skålar i läskskumpa och äter salta pinnar. 
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7.1.1	Stad	i	Ljud	(collage	3)	
	

 

Experiment med ljud i staden, för att analysera och undersöka platser.  
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7.2	Förflyttning	
 

…allt som framträder inför allmänheten är synligt och hörbart för alla, varigenom det erhåller 

största möjliga offentlighet. Att något framträder kan observeras av att andra likväl som av oss 

själva innebär i människornas värld att det blir verkligt/.../ Närvaron av andra som ser vad vi ser 

och hör vad vi hör försäkrar oss om världen och vår egen realitet.50 

I empirin framträder förflyttning på flera plan. Tillverkade objekt flyttas från klassrummet ut i 

staden. Klassrummet som undervisningsplats flyttar ut i staden och arbeten flyttas mellan 

deltagare i ett kollaborativt arbete. I alla kursmomentet där jag gjort en pedagogisk 

dokumentation förflyttas något: tejpskulpturer, broderier och ljud. Förflyttning tas upp på 

olika ställen i intervjuerna och det är även något jag undersökt i mitt eget skapande. Vi ska nu 

titta närmre på varför förflyttning är intressant i detta sammanhang. 

Arendt skiljer på tillverkning och handling, konstnärligt arbete isolerat i en ateljé hamnar i 

kategorin tillverkning, att producera ting och objekt. Genom att förflytta våra tillverkade 

objekt ut i offentligheten handlar vi tillsammans, vi går ut och agerar utan att veta vad vi 

kommer att möta. Ett tillfälligt framträdelserum uppstår, i vilket vi möter och interagerar med 

varandra och andra, framträdelserummet försvinner när vi slutar då detta är ett rum som 

endast existerar i görandet.51 Ett ljudverk i hissen får illustrera detta. 

 

Klassen behöver inte gå ut tillsammans för att handling ska uppstå, då det också kan vara 

inbyggt i verken på plats. Berta berättar i intervjun om två Community Art-baserade projekt 

hon gjort under kursen där ett stort antal personer var med och bidragit inför gestaltningen 

																																																													
50 Arendt, H. (1998) s.82. 
51 Ibid. s. 271 
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eller i gestaltningen. Möten med människor som gick förbi när hon sätter upp en 17.5 meter 

lång stickning på en ledstång blev centrala i berättelsen. 

...så står det en man och tre lite äldre damer och tittar länge och så kommer dom och så pratar mannen 

han kan svenska han är från, inte Syrien men nåt, nu kommer jag inte ihåg, men nånstans där i 

närheten och berättar att det här var hans mamma och svägerska som hade kommit nyligen för att han 

hade fått sitt första barn efter tre missfall och dom här damerna, jag förstod ju att de stickade själva 

och dom frågade då via honom vad det var för materia och så. Det var så fint, jag fick liksom sådana 

små berättelser och mannen med hunden var också kul för hunden var en...Han hade fått den av en 

ryss och det var en hund som användes vid björnjakt så den hette Russo. Jag fick också barnets namn, 

men det har jag glömt. Dom var från Kurdistan, Irakiska Kurdistan. 

Att verka helt synligt i staden och att vara på plats gör att vi ofta möter nyfikna människor 

som ställer frågor. Dessa möten med betraktare och öppenheten skiljer detta skapande i staden 

från en mer traditionell gatukonst där anonymitet är vanligt. Dock framträder ibland en 

längtan hos deltagarna att lämna saker om än bara för en liten stund då vissa flanörer vågar gå 

fram och titta lite mer om ingen står där. Deltagarna önskar se hur verken framträder när de 

inte är på plats. Karin berättar: ”Så det är en häst under en häst. Så vi har satt den där sen 

backar vi och folk tyckte det var så himla roligt och det var så kul att se hur många det var 

som stannade upp och tog bilder och tittade” 

Det deltagarna tillverkar blir ”verkligt” när det kommer i offentligheten, i mötet med andra.52 

Det som är intressant är att många exempel här inte är saker de inte arbetat med länge, eller är 

något de skulle hängt upp på en utställning. Det är experiment, men som blir nog så mäktiga 

när de ändå får möta en plats och andra. I tejpfigurernas fall är det något deltagarna gjort utan 

att veta vad det skulle användas till för att undvika en produktion av en färdig idé och tvingas 

vara i undersökandet.  

Om handlandet är en del av vad som uppstår i förflyttningen ut från klassrummet, så händer 

det också saker med objekten som förflyttas. Genom förflyttning experimenteras det med 

förståelsen av samspelet platser/objekt. Placeringen av objekt i olika sammanhang, synliggör 

platsens betydelse för objektet eller objektets betydelse för platsen. Att få denna erfarenhet 

genom fysisk förflyttning gör att det även blir en kroppslig erfarenhet, något som kapitlet 

förskjutning kommer gå djupare in på. Emil resonerar kring en av sina bilder. ”Ja men sätta 

nånting man skapat i en annan miljö där den typ passar in det ja jag vet inte det är väl… hur 

																																																													
52 ibid. s.82 
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ska jag förklara det, jag vet inte det blir nåt mer sammanhang alltså den får lite mer liv på 

något sätt”  

I Människans villkor tar Arendt upp scenkonsten som kontrast till den traditionella 

bildkonsten i vilken resultatet oftast frikopplas vid en utställning, vilket gör bildskapandet till 

en process av tillverkning snarare än handling. Scenkonsten är däremot beroende av samspelet 

med publiken för att existera. ”Aktörer – i ordets dubbla mening – behöver ett ”offentligt 

organiserat rum för sitt ’verk’” 53. Det kan liknas vid det som iscensätts i Gatans Galleris pop-

up-utställningar, urbana presentationer och konstnärliga experiment. Inom den relationella 

konsten är just upplevelserna/möten/handlingarna själva verket vilket liknar scenkonsten. Det 

som sker i Gatans Galleri är en blandning av båda, för det vi gör förutsätter egentligen inte 

publiken för sin existens, men handlingen gör den relationell och det är fantastiskt när det blir 

interaktion och publik, men det är inte en förutsättning. Samspelet kan ske mellan objekt och 

plats också eller mellan deltagare.  

Förflyttning blir synligt också i klassrummet, som stafettbroderiet kan få exemplifiera. Ett 

broderi där vi kollektivt broderar genom att skicka runt dukarna. Jag ger instruktioner steg för 

steg, tills alla vet att det är ”Katter med Klös” som broderas. Denna förflyttning av broderiet 

runt i rummet skapar avbrott i processen. Den hindrar en process att gå i en rak linje och blir 

icke-linjär. Det går att påverka resultaten men det går inte att ha kontroll över någon bild. 

Genom förflyttningen omförhandlas också föreställningen om broderi och verken får ett 

kollektivt ägandeskap. 

 

  

																																																													
53 Ibid. s.168. 
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-Vad gör du? 

- Jag visar konst för duvorna.  

- Jaha, vadå? 

- Det är en bild på dom själva som jag har gjort om så att de är fredsduvor.  

- Jaha, fast detta är en annan sorts duva som har anpassat sig till att leva i staden. SL vill inte 

ha dom här och tar deras ägg och håller undan så de inte skiter på resenärerna. 

Vi står tillsammans ett par minuter och tittar på duvorna.  

 

 

Film: ”De kunde inte få nog av att se sig själva som fredssymboler” 
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- Du får inte sätta upp den där där! 

- Jag ska strax ta ner den. 

- Ja det hoppas jag. Det är statens fastighetsverk som förvaltar detta och du får inte. 

- Jag ska bara fota lite, jag har broderat fredsduvor, tycker det kan behövas. 

- Ta ner den annars kommer jag polisanmäla dig! 

- Jag tror inte polisen tar det så allvarligt att jag lånar väggen för att fota fredsduvor.  

Damen går i vredesmod 

 

 

Ett foto från stadens ”baksida”, duvhörnet i Slussen med broderade olivkvistar. Duvorna får 

titta på sig själva som fredssymboler. Samma broderi hängs upp utanför vapenexportföretag 

på Östermalm. Trots att jag arbetat med kontextförflyttningar under många år är det en fysisk 

upplevelse att känna teorier på plats.  
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7.3	Förskjutning	
Förskjutning - en rubbning, en störning i rådande system, normbrotten i ordningen, det som 

Rancière kallar the disruption of the distribution of the sensible, dissensus. Förskjutningen 

behöver en norm att förhålla sig till och är beroende av ett samspel mellan plats och objekt, 

eller mellan ett vara och ett nytt vara. En förskjutning av platsen är från första början att vi är 

där som klass och stör ordningen. Vi skapar ett dissensus. Klassrummet flyttar ut i staden och 

använder det som är vårt gemensamma. Verken rubbar och bryter in i miljön på olika sätt, 

som fallet med ljudverket med intima smaskandet och sörplandet i gångtunneln. (Se collage 

3) Detta blev en krock och en känsla av att någon var lite för nära och intimt i offentligheten. 

Vi bryter tunnelns nyttoaspekt, funktion och ändrar den genom dissensus. Gruppen hade valt 

att inte förstärka platsens användningsområde och känsla utan att bryta mot den. 

Deltagarna berättade att när de först kom till gångtunneln och gjorde en platsanalys var allt så 

fridfullt och fåglarna kvittrade. De ville skapa en kontrast med något ”fulare”. På plats när vi 

lyssnat på verket tillsammans i högtalare frågar deltagarna varandra om teknik och diskuterar 

känslor som uppstår och om verket gör sig bäst i högtalare eller lurar. I samtalen kommer det 

fram hur gångtunneln är en plats en inte önskar att någon okänd är nära. En plats där en gärna 

inte vill ha kontakt med främlingar och verket fokuserade på just det. Kring att förskjuta 

upplevelsen av en plats med ljud resonerar Emil: 

Att man kunde ändra känslan på en plats med ljud eller såhär det var ett jätteskumt sätt att tänka på jag 

vet inte. Det liksom förändrade platsen även fast platsen såg exakt likadan ut som den gjorde innan vi 

satte ljudfilen så fick man verkligen känslan som om man stod i ett annat rum eller nånting/.../ jag 

tänkte mest på de andras grejer när, för när vi fick se andras grejer då fick man lite annat perspektiv.  

Här påpekar även Emil vikten av att ta del av de andras gestaltningar. Alla grupper löste 

uppgiften så olikt vilket gjorde att olikheterna bidrog till en större förståelse för hur ljud kan 

användas och verka. I den pedagogiska dokumentationen framgår att jag lyfter dessa olikheter 

i reflektionsmomentet för att bekräfta ett sätt att lösa uppdrag på olika sätt, att ”missförstå” 

uppgiften inte existerar. Efter vi kollektivt lyssnat på ljuden sattes QR-koder med ljud upp på 

respektive plats. Ett bra sätt att kommunicera ljud/bild och film. Att skapa dissensus via olika 

verkligheter genom QR-kod var något som Karin såg möjligheterna i.  

jag skulle vilja spinna vidare på det här med som jag pratade om innan det här med att ha en plats och 

sen ta något från platsen göra något om den och sedan gå tillbaka till platsen och lägga ut QR-koden 

så typ ta en bild på en plats ta in i photoshop, photoshoppa in dinosaurier och sen gå tillbaka och sätta 

en QR-kod där bara såhär bara för att göra platsen lite magisk. 
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Tejpklonerna tillsammans med stadens skulpturer (collage 1) verkar i förskjutningens tecken, 

då samspelet mellan tejpobjekt och skulptur förskjuter skulpturens uttryck och ibland även 

betydelse och synliggör normer i det offentliga rummet. I demonstrationen av tejpklonings-

tekniken tog jag ett föremål som låg bredvid mig. Jag berättade inte vad vi skulle ha det till. 

Jag ville visa det går att starta med vad som helst i sin närhet och göra något med det. 

Deltagarna gör sedan tejpkloner tillsammans av kroppsdelar, verktyg, hattar, hästar, väskor. 

”Titta jag kan göra såhär. Nu kan jag sätta den här vid en ryttarkung” Lisa tar en leksakshäst 

och sätter en docka på den. 

Frosten ligger kvar på Sergels torg när vi samlas morgonen efter. Deltagarna berättar om 

deras förhållande till ”plattan”. Vår platsförståelse är beroende av vilka erfarenheter eller 

berättelser vi bär med oss. Jag lämnar min sko på ”trappen” vilket associeras till Askungen 

trots att det är en känga och blir en ingång till samtal om konnotationer och intertextualitet. Så 

blev ingången till att prova våra skulpturer i staden. 

”tur att den är genomskinlig, annars skulle de tro att det är en bomb” säger en deltagare när en 

tejpväska ställts på plattan. Kopplingen till aktuella händelser kring hot och terrorbrott är 

omedelbar. Nils Ferlin54 får en Bebis på sina axlar, eller blir tokrolig i vikingahjälm, vilket 

blir intressant i konstrast med En hemlös räv55, där är respekten stor. Den och Pojken som 

tittar på månen56 i Gamla Stan väckte båda empati och fick sällskap av en häst. Båda får vi 

titta ner på, Nils Ferlin däremot möter vi som jämnstor, vilket också blir jämlikt. Han är en 

erkänd författare så vi kan leka med honom. ”Det är nog inte en slump att vi inte når upp till 

kungarna” sa någon när vi inte lyckades interagera, vilket synliggör deras placeringar på 

piedestal. Detta ser jag som en tydlig gestaltning för tanken och strävan efter att mötas som 

jämlikar som Rancière förespråkar. När vi gör det kan vi vara olika, men att det blev svårt att 

interagera och leka med de skulpturer vi tittade ner på, upplevde som utsatta, eller de som 

stod på piedistal. Vid Molins fontän57 aktiveras de nakna kvinnorna med yxa och gitarr, vilket 

förskjuter kvinnans uttryck från att bli betraktad till ett aktörskap. Detta skapar dissensus mot 

hur många kvinnostatyer/kvinnokroppar i offentligheten är gestaltade, inte bara statyer utan 

även reklam. Att kvinnan tar sig hämnd genom yxan eller spelar gitarr, ges hon (kvinnan i 

offentligheten) en roll som hon inte har, vilket skapar den polemiska scenen, som synliggör 

motsägelsen mellan logiker. Denna motsättning som Rancière talar om. Vi som grupp tar även 

																																																													
54 K G Bejemark, brons, 1982, http://www.skulptur.stockholm.se/default.asp?id=9807&lang=SE 
55 Laura Ford, brons, 2007 http://www.stockholmkonst.se/konsten/konstprojekt/hemlos-rav-laura-ford/ 
56 Liss Eriksson, järnsmide, 1967  http://www.skulptur.stockholm.se/default.asp?id=7870&lang=SE 
57 Johan Peter Molin, brons, 1873 http://www.skulptur.stockholm.se/default.asp?id=7858&lang=SE 
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vi oss en roll vi aldrig blivit tilldelade, en roll av att omskapa något i det offentliga, något som 

varit där sedan länge, beställt, uppfört och som blivit självklart för platsen. Vi tar oss rollen 

som konstnärer. Under dagens gång provas det mer, hämningar släppte och möjligheter togs 

tillvara. Att prova ger en kroppslig förståelse och synliggör det givna ”det som bara är så”. 

Både det visuella fasta som skulpturernas uttryck, men också det inre, de begränsningar våra 

disciplinerade kroppar tycker är lite läskiga att bryta, som att vara ute på stan och leka med 

tejpfigurer. Denna dag använde vi konsten som metod för att omförhandla rummets makt och 

vidga vår möjlighet till agens. ”Jag har aldrig tänkt på skulpturerna förut men nu såg jag 

dem”, sa en deltagare i slutet av dagen. 

 

7.4	Omförhandling	
	

sen började man se platser på ett helt annat sätt man går och ser möjligheter med platser, här skulle 

man kunna sätta det här skulle man kunna göra det här så det är spännande att jobba ute för att man 

fick en helt annan relation till staden och offentliga rum, man börjar de dom som möjligheter istället 

för passager liksom. Karin (2018) 

Själva aktiviteterna förflyttning och förskjutning kan leda till omförhandling, som har en mer 

diskursiv karaktär än de övriga. Omförhandlingar som blivit synliga i undersökningen är ett 

omförhandlande av vad en skola kan vara, ägandeskap, och omförhandling av fysiska och 

diskursiva rum. Omförhandling av ett fysiskt rum fick deltagarna möjlighet att göra i ett 

rivningshus tillsammans med gästlärare  

Det var också alla dom här möjligheterna vi hade men också var det ju skönt med de här 

begränsningen, att vi kunde bara göra det vi faktiskt hade också, eh jag tror också det var också det 

här att ha ett rum som vanligtvis får man ju inte ens rita på väggarna, men nu så fick du göra VAD DU 

VILLE med det här rummet och det var ett helt nytt sätt att tänka för rum är ändå något så vanligt det 

är något vi har runt oss hela tiden och vi använder varje dag. Vi använder rum, vi vet vad ett rum är 

och het plötsligt fick vi göra om vad ett rum är. (Karin 2018) 
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Minne från ett besök med en av mina grupper på Moderna Museet i februari 2017, då vi lät 
tavlorna inspirera oss till historier. Idén baseras på min egna fascination för konstkupper och 
anekdoter kring konstverk. 
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Här var det fysiska rummet som utmanades. Detta kan jämföras med omformuleringen av 

museet som institution, se minnet ur dagboksanteckningen på föregående sida. Där 

omförhandlas det diskursiva rummet. Museet som institution, med sitt urval, önskvärda 

beteende och bärare av historien utmanas och synliggörs.58 

Arendt skiljer mellan tings användbarhet och deras faktiska användning, mellan deras nytta 

och deras mening. För att komma ifrån en instrumentell rationalitet, bör människan istället för 

att se på tingens användbarhet, koncentrera sig på vilken användning hon själv väljer skriver 

Joachim Israel utifrån Arendt i förordet till Människans villkor.59 

Om detta appliceras på konstobjekt, kan det bidra till omförhandlar vi vår position i rummen, 

och vår relation till verken. Att gå från att vara konsumenter av konst till aktör, subjekt via 

handling. Deltagarna tog där på museet makt över museet, lekte med dess form och tystnad 

och anammade en roll som guide. Vi gjorde oss till subjekt via handling, vi har möjlighet 

använda konsten som vi vill.  

Biesta skriver genom Ghirardo om modernismens lidelsefulla tro på ”formens makt att 

omvandla världen” och att sociala problem kunde lösas med arkitektur.60 Detta kan underlätta 

i utformningen av skolor där Biesta tar fram mer eller mindre lyckade exempel, men där 

naturliga mötesplatser lyfts fram som succéfaktorer. Men omförhandlingen behöver inte som 

jag visade exempel på här ovan, ses som ett omformande av rummens fysiska karaktär, gatan 

eller byggnader utan kan ske även i användandet av dessa. Att med koppling till Arendt skapa 

framträdelserum ”fickor av möjligheter” i redan existerande miljöer. 

Som uttryck för begäret att tala, handla och förstå i samröre med andra kanske detta är början till en 

annan framtid för det offentliga rummet – inte längre som format av en uppifrån sanktionerad politik, 

utan som en följd av de små kollektivens egenmäktiga förfaranden. 61 

I början av varje läsår arbetar kollegiet med deltagarna kring ”avskolefiering”, en 

omförhandling om vad en skola kan vara. På folkhögskolans särskilda kurser där bedömning 

och kunskapskrav inte existerar handlar undervisning och lärande inte om att göra rätt och fel 

eller bevisa för oss lärare att en kan, vilket sitter djupt rotat hos många. Detta är också en av 

anledningarna till att vi inte har arbetsprover. Omförhandlingen av skolan som form kom 

framförallt fram hos en av informanterna.  

																																																													
58 Rose, G. (2016) s.229-252 
59 Arendt, H. (1998) ur förordet av Joachim Israel s.20 
60 Biesta (2006) s.100  
61 Gabrielsson C. (2011) s.17 
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Jag har inte tidigare känt mig hemma i skola och sådära men den här formen så alltså det får det att 

funka väldigt bra för mig och jag hade inte riktigt fattat innan jag började här att det finns sådana här 

sätt att få lära sig på också att det inte är just skola med du ska läsa in allt dethära och så ska du kunna 

repetera fram det bara. Det lär inte jag mig så mycket av. Jag lär mig mer av att bara göra och utan att 

man känner så mycket press att det ska vara, att man ska bli betygsatt på sin kreativitet eller det är mer 

att, själva grejen att få göra sakerna. 

Rogoff skriver i artikeln Turning ”By ‘potentiality’ we meant a possibility to act that is not 

limited to an ability. Since acting can never be understood as being enabled simply by a set of 

skills or opportunities, it must be dependent on a will and a drive. More importantly, it must 

always include within it an element of fallibility - the possibility that acting will end in 

failure.”62 Rogoff använder potentiality där jag hänvisar till ovisshet, som en oförutsägbar 

möjlighet genom vilken subjektivitet är möjlig. En sådan syn implementeras i övningar, både 

till exempel genom att arbeta kollaborativt och att inte berätta alla steg från början, vilket i 

min empiri bland annat exemplifieras i stafettbroderiet och tejpklonerna. Där kan alla brodera, 

det gäller bara att sticka nålen upp och ner och de som vill köra etablerade stygn gör det. Det 

blir direkt full koncentration, efter ett par minuter ber jag dem skicka broderiet till vänster och 

fortsätta. Jag broderar också, då är det lätt att visa om någon undrar. De får nu reda på att det 

är starten på ett kattdjur. Så skickas det runt. Jag lägger fram instruktioner för kedjesöm, 

stjälkstygn, franska knutar, langettstygn och kråksparkar för de som vill anamma dessa stygn. 

”Det är ju kul att brodera” säger den mest kritiska när motiven börjar växa fram och ber om 

instruktioner för langettstygn. Det blir tyst emellanåt jag blir orolig för att det är obekvämt, 

men det är fokuserat och samtalen som kommer upp handlar om erfarenhet av broderi och 

slöjdlektioner.   

 

Det kollektiva arbetet gör att vi när varvet är slut inte kan tillskriva någon äganderätt till 

bilderna då alla satt sitt avtryck på dem. Detta med ägande ses ofta inom bildkonsten som 

något centralt, men i den gemensamma handlingen har vi skapat tillsammans. Det blir en 

kollektiv äganderätt. Vilket synliggör och utmanar den individuella traditionen kring 

skapande och verk. En annan omförhandling av vad ett verk kan vara sker vid utövandet av 

sporadiska och tillfälliga verk. Mika berättar:  

 
Det är också en intressant grej i sig, att det inte får finnas kvar. Jag stod och spraya i 3,5 timme och 

sen kommer en person och phjuuu sprayar över men det var intressant för annars som jag ritar, när jag 

																																																													
62 Rogoff, I. (2008) Turning, e-flux journal #0 november, 2008 
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har ritat då sparar jag alla mina teckningar och dom är väldigt värdefulla för mig så när jag sprayar 

och nån kommer och målar över så är det som det blir något helt annat och det har inte varit jobbigt. 

...och den (processen) får vara grejen i sig själv liksom det finns inget mål. /…./ en stund för mig när jag bara 

"ja, nu är den klar nu är den perfekt" nu kan det inte bli bättre, kolla på dethär och sen så försvinner den Ja. 

	

7.5	Kollaborationer	och	experiment	som	pedagogiska	val		
I min demonstration av ljudprogrammet berättar jag om min 

musikaliska inkompetens i klassisk mening men att jag ändå har 

ett band som inte bygger på den traditionella musikens principer. 

Jag improviserar ofta mina exempel, tänker att det är viktigt för 

att visa leken. Gör jag för bra i klassisk mening (vilket inte är 

risken med mig och musik/ljud) så riskerar jag att skapa ett slags 

facit, att jag förklarar hur det ska gå till, likt risken med den 

alltför ivrige förklarande läraren i Den okunnige läraren. Att deltagarna har möjlighet att 

tolka uppdragen olika bidrar till en stämning i gruppen där rätt och fel inte finns utan att det 

handlar om att vi gör på olika sätt och det är i detta olika styrkan och modet att experimentera 

finns. Detta påminner mig om en termin då jag skulle vara tydlig i min uppdragsbeskrivning 

efter önskemål från en tidigare grupp. Jag gjorde beskrivningar på varje uppgift med 

tydlighet. Det tog ett par veckor innan jag kopplade den minskade variationen och 

engagemanget till uppgiftsbeskrivningarna. Jag hade minskat antal möjligheter för uppgiften 

att lösas och den fungerade som en mall.   

Den pedagogiska dokumentationen visar på tydligt ledda kursmoment för att komma in i ett 

tänkande och möjliggöra till agens. Det öppna här handlar inte om att ”vi får se vad som 

händer” utan om noggrant planerade lektioner med inslag av ovisshet, vilket deltagarna bär 

med sig till andra sammanhang där de inte leds in i det. Samtliga informanter berättar 

antingen om gruppen som en styrka eller om att känna sig hemma i skolan vilket vittnar om 

en trygghet i miljön. De lyfter också upp de sätt som vi lärare har introducerat till gemensamt 

skapande och ett experimentellt förhållningssätt. Att inte gå mot bestämda resultat och kunna 

behålla en ovisshet kring hur resultatet kan bli kräver ett mod i att våga.  

….dels så hade vi ju tidigare under kursen fått en grund i det hära sättet att tänka, lekfullheten och det 

här att se vad som finns och hur långt kan vi dra det, vad kan vi göra med det här materialet eh vad ska 

utmana oss med det här materialet och trygghet att våga saker våga prova, våga experimentera, för det 

har vi ändå gjort under hela kursen här så nu var det bara som en ny situation men ändå lite samma 
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känsla... men då så också när vi kom till skolan på kvällen då för att hämta material var det lite så det 

material vi hittade det öppnade också upp nya idéer ehhh skratt, man kunde ju inte göra vad som helst 

då, men om jag hittade en yxa så heheh, ja men då kanske det blir ett hål liksom eh jag hittade väl lite 

garn och lite spikar så kanske det blir en bild av spikar och garn och så.  

För att återkoppla till Arendt och den aktiva människan, visar empirin på just producerandet 

och handlandet i kursen. Kursen är fokuserad på lärande och förståelse genom görande. Som 

lärare förankrar jag också det vi gör i klassrummet även i berättelser utifrån, genom filmer, 

radioprogram, exempel eller diskussioner på morgonen, för att se vår aktivitet i ett större 

perspektiv, men annars är det görandet som är i centrum.  

…något som jag bär med mig därifrån är att ibland så är det bättre att bara göra än att liksom 

övertänka det mycket för det ja jag har haft lite problem med det här att allt ska bli så bra som möjligt 

eller ja man lägger lite den pressen på sig i sitt undermedvetna att det ska bli så bra som möjligt men 

då sitter man kanske och hakar upp sig på det mer, men man kan lära sig av att bara göra sakerna åh 

det är, jag vet inte något som jag fört in mer och mer i min vardag. Jag kan ju inte lära mig om jag inte 

gör det och det är bättre att jag liksom provar och inte har något krav på att det ska bli det bästa i 

världen eller att det ska inte eller det är inte för någon annan än mig själv som jag egentligen gör det. 

Jag gör det för att utvecklas. 

Att ”bara göra”, eller att experimentera väcker också kritik. ”Tänk om vi skulle vetat vad vi 

skulle göra då kan en ju anpassa och göra något just för en viss skulptur” var en kommentar 

efter dagen då vi testat skulpturerna i staden. Som pedagog anser jag att det hade varit svårare 

att sitta i klassrummet och komma på vad vi skulle göra sedan hitta det objektet och klona det 

för att sen sätta upp det. Genom att först göra kommer förståelsen och en får idéer och då går 

det att gå ut igen, för nu har vi provat tillsammans och erfarit hur slumpvis utvalda saker 

förskjutit skulpturers uttryck. 

Det är just detta som är kärnpunkten i en ickelinjär process, att inte veta vart du ska kan ge dig 

idéerna som är utanför din föreställningsförmåga. Att bli utmanad är det som skiljer en 

utbildning från det en kan göra och lära sig själv. Utbildningen presenterar sätt att tänka, 

material, historia och nutid. Att utmana deltagares föreställningsvärld kan upplevas som en 

kränkning, något som Biesta hänvisar till som transcendentalt våld på ens 

föreställningsvärld.63 Ett sådant perspektiv kan svårare att förhålla sig till i en mätbarhetstid, 

där stundeter ses som ”kunder” och skolor lägger fokus på fina omdömen i rankingsystem och 

det är enklare att ge studenter vad de vill ha än att utmana deras föreställningsvärld.  

																																																													
63	Biesta, G. (2006). s.37	
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Det som framkommer i intervjuerna är den starka kopplingen till gruppen, gemenskapen och 

de gemensamma upplevelserna. Detta är en del av kursens intention men som så starkt 

anammats hos deltagarna. Att ge sig ut i det okända i att inte veta vart det ska leda kan vara 

läskigt, vilket gör att gruppen blir viktig. Att förskjuta normen kräver ofta mod och styrka 

vilket vi får av en grupp som backar oss. Där vi kan våga försöka tillsammans. Att göra dessa 

saker tillsammans stärker gruppens gemenskap, som lärare arbetar vi även aktivt med andra 

sätt att möta varandra genom lek och samtal. Då tillit är en viktig ingrediens för att våga 

prova.  

I min konstdagbok hade jag en uppfattning om att mitt gestaltande är jag instängd i ateljén, att 

jag saknade kollaborationen, men när jag analyserade mitt material och läser mellan raderna 

hittar jag många delar av handlande, dels med möten med främlingar som med duvorna. Men 

också samarbeten i processer, anteckningar om minnen, känslor när jag är ute i gruppen, det 

är dessa situationer som är det riktigt intressanta och som jag försöker dela med mig av i små 

glimtar genom texten.  

8	Tolkning	och	resultat	
Genom ovanstående bearbetning besvarar jag nedan frågorna: Hur görs en radikal 

bildpedagogik? Vilka konstnärliga och pedagogiska metoder och strategier framträder i 

arbetet med en folkhögskoleklass?  

 

8.1	Radikal	Bildpedagogik	
Ordet radikal används som jag skrev tidigare som en utmaning att tänka annat, att inte lägga 

till eller korrigera en parameter i rådande system utan för att utmana och diskutera rådande 

föreställningar, se hur konst kan användas för att synliggöra dessa.  

Under bearbetningen har vissa ingredienser framkommit som svarar mot en radikal 

bildpedagogik. Det icke-linjära, som jag kallar ovisshet, att bryta informella regelverk, vilket 

jag kallar olydighet och som kan göras både genom att utmana sin egen kroppsliga 

disciplinering, men också genom att skapa dissensus. Konstnärliga strategier som förflyttning, 

förskjutning och omförhandling har visat sig kunna föra in aspekterna ovan i undervisningen. 

Pedagogiska val som att skapa tillit i gruppen, inte ge all information på en gång, att göra 

avbrott i processer, kollaborativt skapande och att undersöka tillsammans bidrar även de till 

att göra en radikal bildpedagogik.  
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8.1.1	Ovisshet	
Att förflytta undervisningen ut på gatorna försätter deltagare och mig själv i en oviss situation, 

en situation där vi inte vet vad som kommer att ske. Vi vet inte hur verken kommer uppfattas, 

om det blir något WOW eller AHA när våra tejpskulpturer möter stadens skulpturer. Kommer 

människor interagera med oss, eller bli arga? Andra personer kommer att titta på oss och vad 

vi gör. Enligt Arendt är detta handlande i offentligheten det som gör oss ”verkliga” och våra 

verk ”verkliga”. De och vi lämnar skolan som institution hamnar i offentligheten.  

Att skapa sådana situationer för lärande med möjlighet för det osäkra att hända bryter ett 

linjärt synsätt på vad som förväntas eller vad som kommer att ske. Vad är det en sätter i 

rullning? Att vad som helst kan hända i ovissheten innebär en potentiell gränslöshet eller 

flopp. För det går inte helt att kontrollera, som lärare kan jag kontrollera en ram och se till att 

ha etiska diskussioner. 

En annan del av ovissheten kopplar jag till ett experimentellt förhållningssätt till skapande, 

utformning av övningar, okonventionella exempel och improvisation med vardagliga föremål, 

att visa att det finns en potential till inspiration överallt. Att inte ha en förutbestämd mening i 

vad det ska bli sedan eller hur det ska användas möjliggör för olika vägar. I experimenten kan 

det självfallet utkristalliseras idéer som en vill genomföra på ett linjärt sätt, men dessa idéer 

bottnar då i en undersökning och inte i ett förutbestämt resultat. 

Den kollaborativa processen är också en del av det ovissa. Att inte ha full kontroll över vad 

som sker i handlingar eller i skapandet. Här lär vi oss av och med varandra och det vi gör, 

säger, lär oss och gör bygger vidare på det vi sett eller kan sedan tidigare men i nya former. 

Det kollaborativa arbetet synliggör det och bidrar till ett generöst arbetssätt.  

Bildning, som är folkhögskolans grund tycker jag kan liknas med en skogsstig, där vi ibland 

avviker för att vi hittar några bär, vi tappar bort oss, men hittar tillbaka till en stig, men kanske 

inte till samma, så vidgas möjligheterna för hur uppgifter kan anammas och gestaltas. I 

kontrast till detta kan vi föreställa oss motorvägen, som vi kör på för ett tydligt mål, t ex 

betyg, komma in på en skola eller att skolan ska hamna bra i ett rankingsystem. Den 

nyliberala synen på mätning, rangordning, jämförelse, effektivitet och utvärdering präglar 

kunskapssynen i skolan såväl som utanför och den ger inte mycket utrymme för ovisshet, 

irrationalitet, sinnlighet, undersökande, lekfullhet och experimenterande i skolan. Även om 

folkhögskolan är verksam utanför en sådan skolkontext blir den ändå påverkad av den på 
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grund av samhällets och deltagares förväntningar och folkhögskolan behöver aktivt arbeta 

med att bejaka sin frihet, inspirera och visa på vad det finns för alternativ. 

 

8.2	Konstnärliga	metoder	
Det utkristalliserade sig tre konstnärliga metoder i empirin Förflyttning, Förskjutning, 

Omförhandling som alla har egenskapen att aktivera ovissheten och bryta discipliner, skapa 

dissensus i rådande diskurser och skapa subjektivitet via handling. Inte bara i skolans värld 

utan också i offentliga rum. Dessa kan användas som metoder för en radikal bildpedagogik, 

där gemensamma handlingar skapar framträdelserum där resultatet inte är givet. Metoderna 

kopplar jag till ett konstnärligt tänkande just för deras förmåga att bryta konsensus, eller för 

att undersöka och synliggöra rådande tillstånd. Strategier som samtidskonsten använder sig 

av. Genom att arbeta på det här sättet har jag märkt att jag inte längre känner en saknad efter 

”eget” skapande. Själva idén är ute i offentligheten. Att som lärare använda sig av konstens 

strategier bidrar enligt Widén också till att en som lärare vågar utmana.   

Lärare som använder konstvärldens terminologi och är medvetna om innebörder och koder är enligt 

min bedömning mera öppna för att undervisa om eller i samtidskonst. En tillit till den egna 

kompetensen resulterar i ett mod att våga provocera rådande normer.64 

Något jag visat på under bearbetningen är ”avskolefiering”, vilket är något jag själv behövt 

som lärare för att finna andra skäl och tankar kring vad utbildning/bildning kan/ska/bör vara. I 

en så öppen skolform som folkhögskolan och möjligheten att skapa en ny kurs utan traditioner 

och förebilder, fick vi som kollegium ta vår tilltro till vår professionalitet, erfarenhet, 

kunskaper, intressen och konstnärliga och pedagogiska praktiker. Likt deltagarna, för att gå in 

i det ovissa är gemenskap och kollaboration en viktig del av att våga och känna sig trygg. Vi 

är ett pedagogiskt och konstnärligt arbetslag, som stöttar, utmanar och peppar varandra.  

	

																																																													
64 Jonsson Widén, A. (2016). s.210          
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Jag tänker mig ibland uppgifter som en muffinsform, ett ramverk som har en öppenhet. 
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Att pendla mellan ett konstnärligt och ett pedagogiskt perspektiv är för mig förknippat med 

två saker. För det första mitt intresse för konst och att jag ständigt går på utställningar, samtal 

och debatter och håller mina kunskaper aktuella. För det andra min skolning från IBIS, 

Institutionen för bild och slöjdpedagogik på Konstfack i det dubbla perspektivet. Där 

dialogen, (eller konflikten) mellan det konstnärliga och det traditionellt akademiska får ta 

plats, vilket möjliggör samverkan mellan perspektiv konst och pedagogik. Att inte bara ha 

möjlighet att undervisa i konst och om konst utan genom konstnärliga metoder. Att ta till vara 

på den konstnärliga undersökningen, den ovissa, ibland irrationella och icke-linjära. Att inte 

behöva gå från punkt a till punkt b eller redovisa varje steg i processen och i förhand kunna 

berätta vad en ska göra. Att inte låta konsten anpassa sig efter den struktur och/eller 

kunskapssyn som råder i samhället. Det är där bildpedagogikens och konstens radikalitet bor. 

Det är svårt att ge ett exakt recept för att arbeta med konstnärliga metoder och mot ett icke 

förutbestämt resultat, då det skulle motverka sig själv och då få förutbestämda resultat. Det 

skulle bli som de där kemilaborationerna i skolan där vi följde steg för steg utan att reflektera 

över vad som hände, vilket utplånade själva karaktären av ett experiment.  

De metoder som framkom i undersökningen var förflyttning, förskjutning och omförhandling, 

vilka kan inspirera till vidare aktioner. Andra metoder som har liknande öppenhet är 

transformation, felanvändningar och dysfunktionalitet. Åh det finns så mycket skoj!  

	

8.2.1	Pedagogiska	val	
Att inte berätta nästa moment för deltagarna kan ibland ha en frustrerande effekt, men efter ett 

tag brukar det släppa. I början av terminen när gruppen är som osäkrast uppfattas det ofta mer 

problematiskt än när de blivit trygga med gruppen och metoderna. I början är många mer 

måna om att göra rätt eller visa sig duktiga i klassisk skolbemärkelse.  

Även om jag förespråkar ovisshet och ickelinjäritet arbetar jag inte som pedagog ovisst och 

planlöst, det vore oansvarigt och trots att resultaten inte är förutbestämda så har jag som 

pedagog ansvar för gruppen och lärandet. Som pedagoger skapar vi miljöer som öppnar upp 

och möjliggör, vilket vårt kollegium gör genom lek och gemensamma konstexperiment som 

bidrar till tillit. Planeringar där vad ”att lyckas” är utmanas, där det kanske inte går att nå dit 

en först hade tänkt för att förutsättningarna förändrats, men andra vägar som en inte kunde 

föreställa sig öppnas. 
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När det gäller teknik och material så har jag inte kunnande i allt, vilket jag mer och mer 

förstår inte är en svaghet enligt Rancières Den okunnige läraren65. Det kan till och med 

innebära att friheten hos deltagarna upplevs som större och känslan av att vi utforskar 

tillsammans förstärks.  

 

8.3	Olydnadens	agens	
Att agera på det här sättet framförallt i offentligheten går utanför gränsen för vad många 

brukar göra i staden vilket därför förskjuter den förkroppsligade disciplineringen. Det 

omförhandlar också rummen vi verkar i t ex gångtunneln, som även blir en plats för handling 

och konst - ett framträdelserum. Normerna i staden och i våra kroppar synliggörs genom 

dissensus. I olydnaden mot rådande disciplineringssystem öppnas föreställningsvärldar om 

vad som kan vara, inte bara vad som av tradition är. Det öppnar upp för nya möjligheter om 

hur vi kan röra oss, hur vi kan agera, vad som får utrymme att ta plats och diskussioner om 

vad vi önskar oss av staden.  

Från medeltidens karnevaler, till situationister, till relationell konst och till dagens deltagande 

konst har de alla gemensamt att själva handlingen står i centrum, men inte bara handlingen, 

utan agerandet i det offentliga. Från derivé - att driva runt i staden för att fånga dess känslor, 

till upp-och-nervända världen för att häckla makten finns mål och meningsskapande, men det 

är inte tillverkning i Arendska termer utan handlingar. Denna förmåga att handla, att sätta 

saker i rullning med ovisst resultat är agens.  

Att inte veta vad som kommer att ske när vi har utställning oannonserat på en gata eller 

redovisar affischer på reklamplatser i tunnelbanevagnar och spelar upp ljudverk med fisar i en 

hiss skapar en förväntan, ovisshet. Det är denna spänning som gör att det finns potential i 

formen. Att ta en plats eller låna en plats som inte är tilldelad en eller förväntad stör 

ordningen. Det rör sig i reglernas och normernas gränsland och blir olydig, inte olaglig men 

olydig och öppnar upp möjligheter för både staden och deltagarna. Denna olydnad sätter 

processer i rullning och skapar en agens – Olydnadens agens.	

  

																																																													
65	Rancière (2011).	
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9 Slutdiskussion 
När jag startade denna process var min föreställning om politiskhet inom bildämnet att det 

skulle handla om politiska budskap, eller deltagares åsikter och vilja till förändring, men 

undersökningen slutade med att handla om radikalitet inte i gestaltningarnas innehåll utan i 

sin form, i handlandet. 

Med uppsatsen skriven vill jag förtydliga att jag inte förringar hantverksskicklighet eller att vi 

inte ska ha en förståelse av bilderna som omger oss genom att behärska bildspråkets makt. Jag 

vill slå ett slag för konstens radikalitet i sig själv. Det jag inte tittat på och därför inte nämnt i 

undersökningen är att i görandet sker en ökad teknisk skicklighet, en materialkännedom och 

metoderna förflyttning, förskjutning och omförhandling är också verktyg för att synliggöra 

visuella uttryck omkring oss och skapa en förståelse för visuell kommunikation och kultur. 

9.1 Vidare frågeställningar 
Just när det börjar bli riktigt intressant, förståelsen börjar infinna sig om sammanhanget, 

undersökningen, texten, konsten och jag hittar spår i det jag skriver precis överallt, då är det 

dags att sluta. Det är först nu det känns som om jag har koll och vill läsa andra teorier. Jag 

önskar studera ett posthumanistiskt och nymaterialistiskt perspektiv för att se vad det skulle 

göra med undersökningen då det är teorier som jag nosat på under processens gång. En fråga 

som dykt upp är gruppens roll för att arbeta med ovissheten, vilket jag inte hittar i litteraturen 

jag läst. Leken har fått en liten del i denna undersökning trots att jag ser den som central i det 

vi gör och är något jag önskar studera vidare, vuxnas lek i förhållande till konst. 

9.2	Slutord	
Den här undersökningen har tagit många vändningar och jag har under resans gång varit 

tvungen att ifrågasätta mina egna tankar. Från att ha börjat i ett deltagande i samhällslivet, 

aktivt medborgarskap, politisk aktivism och politisk konst gått till konstnärliga strategier som 

politik, förkastande av nyttoperspektiv och ett omfamnande av irrationalitet och hamnat i mer 

bildpedagogik än vad jag hade tänkt. Jag har fått syn på spännande perspektiv, satt min 

praktik i en bildpedagogisk diskurs. Jag har ifrågasatt min praktik som lärare, mitt synsätt på 

lärande, subjektivitet och utbildning. Men konstigt vore det annars. För på samma sätt som 

konstnären kan möta sin idé undersökande i ovisshet och irrationalitet möter ”forskaren” 

detsamma, om inte tankebanan är linjär eller har i syfte att bevisa det redan tänkta. Min resa 

var allt annat än linjär.    
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