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Abstrakt  
 
I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig 
konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell 
mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på 
konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. 
Empirin består av intervjuer med sju lärare från sex förberedande konstskolor i 
Stockholm. Med titeln Forging discourse, vill jag synliggöra min diskursteoretiska 
ansats där jag ser språket som handling. Donna Haraway bistår undersökningen 
med det situerade kunskapsbegreppet och Pierre Bourdieu med sin fältteori.  
 
Den snåriga empirin utgör en styrka genom att vara rik och nyanserad och av samma 
anledning svårtillgänglig för analys. Många diskurser samexisterar i fältet, utan att de 
verkar uppenbart motsätta varandra. Konstskolepedagogiken konstrueras i 
förhållande till det kulturella fältet och  pedagogik inom andra institutionella ramar. 
Det ligger något mycket intressant i att betänka konstskolan som en institution där 
flera intellektuella traditioner inom fältet kan samspela. Eftersom konstskolan i stor 
utsträckning konstrueras i förhållande till det kulturella fältet, reflekterar den även 
mycket av dess sammansättning, vilket jag i resultatet lyfter fram som en institutionell 
styrka. Min förhoppning är att jag på något vis genom undersökningen lyft relevanta 
aspekter av samtida konstskolepedagogik, men vad undersökningen egentligen 
kanske har lett till är ett betraktande av konsten genom ett pedagogiskt nyckelhål 
eller en språklig resa i konstens domäner. 
 
Den gestaltande delen av arbetet består av en interaktiv installation som ställdes ut 
på Konstfacks vårutställning 2018. Verket; Mötet - Det sanktionerade tittandet, finns 
dokumenterad i uppsatsen och tog sin form utefter den teckningsövning (teckna av 
varandra utan att titta på papperet) som inledde varje intervju i undersökningen.  
Med teckningen som verktyg ville jag undersöka vad Darla Crispin benämner som 
the fold - vecket mellan självet och det transpersonella. Detta unfolding lade grunden 
till samtalen och gav en möjlighet för mig och informanterna att betrakta varandra - 
ett sanktionerat tittande. Teckningarna förekommer parvis i texten, för att understryka 
undersökningens dialogiska upplägg och ge en visuell förankring till det område kring 
vilket dialogerna kretsar. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Konstskolepedagogik som begrepp har jag stundtals stött på, bland annat i Andreas Nobels 
avhandling Dimmer på Upplysningen.  Begreppet i generell mening framstår i sig självt inte 1

mer definierat än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Jag har försökt närma 
mig konstskolepedagogiken som begrepp, genom intervjuer med undervisande 
lärare/konstnärer. Styrkan i undersökningen är de sju transkriberade samtalen med 
lärare/konstnärer från sex konstskolor i Stockholm. De tecknar ett mycket intressant porträtt 
av konstskolors samtida verksamhet, eller mer precist; artikulationer kring diskurser i fältet 
enligt sju lärare från sex konstskolor i Stockholm. Jag har närmat mig det kvalitativa 
materialet explorativt, vilket betjänas av vald diskursteoretisk metod. Med 
lärarnas/konstnärernas artikulationer i fokus framkommer såklart tidigare kunskapsbildning, 
men till viss del även ny, genom beaktandet att talet är en handling som ständigt formar och 
omformar ämnena om vilka de talar. Dialogen gör något; genom att prata om diskurser på ett 
speciellt sätt görs den där och då, här och nu. 
 
Min personliga ingång till undersökningen är att jag har studerat på både förberedande 
konstskola och konsthögskola (Konstfacks bildlärarutbildning). Jag har upplevt en diskrepans 
dem emellan i vad som betraktas som valid kunskap, och även en viss överraskning över till 
exempel teckningens och måleriets undanskymda roll på bildlärarutbildningen, (möjligtvis en 
diskursiv kamp mellan en analytisk diskurs mot ett bildpraktiskt fält). Funderingar kring 
konstskolans roll och huruvida en analytisk diskurs förutsätter en förberedande bildpraktisk 
undervisning, har uppkommit både hos mig själv samt kan skönjas i empirin; anses 
konstskolan (ännu?) viktigt som förberedande undervisningslänk, implicit för 
konsthögskolestudier även om det inte är valid kunskap i den analytiska diskursen?  
 
Vad jag ville undersöka var alltså konstskolepedagogiken som begrepp men vad 
undersökningen egentligen kanske har lett till är ett betraktande av konsten genom ett 
pedagogiskt nyckelhål eller en språklig resa i konstens domäner. 

1.2 Med språket som handling 
Undersökningens titel Forging discourse, syftar till det engelska ordet för smida - att 
omforma metall under tryck. Med titeln vill jag synliggöra min diskursanalytiska ansats där 
jag ser språket som handling. Mats Börjesson och Eva Palmblad beskriver det som att 
“/.../språket gör något med världen; det frammanar eller konstituerar vår verklighet. Så snart 

1 Nobel, A. (2014) Dimmer på upplysningen - text, form och formgivning. Doktorsavhandling. 
Konstfack. 
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språk används så har verklighet konstruerats.”  Titeln syftar till samtalet som helhet där även 2

min egen medverkan betyder något. Hur jag uppfattas, de frågor jag ställer och sättet jag 
ställer dom på, spelar roll för de svar jag får och möjliggör/premierar vissa artikulationer. 
Martin Denscombe betonar hur studier av studier visar på just denna intervjuareffekt  där han 3

beskriver att effekten av intervjuarens identitet även beror på vilket ämne som diskuteras och 
om frågorna uppfattas som känsliga. 
 
Forging kanske även för tankarna till förfalskning (to forge - att förfalska). Jag skulle kunna 
stanna vid översättningen för smide, eller dra denotationen vidare till den diskursteoretiska 
hållningen “/.../ att betydelse aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande 
instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet/.../”  och därmed belysa språkets transformativa 4

egenskap och att min analys ur en aspekt skulle kunna sägas vara av narrativ natur; en möjlig 
tolkning av många. Ett bättre underbyggt begrepp (än narrativ) är Donna Haraways situerade 
kunskapsbegrepp.  Med det situerade kunskapsbegreppet motsätter sig Haraway synen på 5

traditionell objektivitet, och föreslår istället en syn på kunskap som partiell, utifrån 
individen/kroppen/perspektivet och det ofrånkomliga faktum att denna är situerad i tid, rum 
och verklighetsuppfattning.  

1.3 Bakgrund  
Branschorganisationen Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar (FRIKS)  
uppger att ungefär 70 %  av deras elever går vidare till högskoleutbildningar. Exakt statistik 6

är svår att få fram, dels på grund av att vissa söker sig vidare först efter avslutad utbildning. 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), vilken är tillsynsmyndigheten för den 
eftergymnasiala utbildning som konstskolor räknas till, uppger att omkring 2980 studenter 
studerade på olika konstskoleutbildningar (kulturarvsbevarande, högskoleförberedande eller 
konstnärligt yrkesförberedande) i Sverige 2016.  Konstskolan förhåller sig till konsthögskolan 7

institutionellt, genom att vara eftergymnasial (college-nivå) och består främst av 
kompletterande utbildningar och folkhögskolor. Utefter en ny förordning (2013) ska dessa 
skolor positionera sig utefter följande; “1: förbereda för högskoleutbildningar som kan leda 
fram till konstnärliga examina, 2. medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande 
inom det konstnärliga eller kulturella området, eller 3. ha ett innehåll som syftar till att bevara 
eller utveckla kulturarvet.  Konstskolorna i undersökningen profilerar sig som 8

konsthögskoleförberedande.  

2 Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.) (2007) Diskursanalys i praktiken. s. 15. Malmö:Liber.  
3 Denscombe, M. (2014) Forskningshandboken. s. 244.  Lund:Studentlitteratur. 
4 Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. s. 13. 
Lund:Studentlitteratur.  
5 Haraway, D. (1988) Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of 
partial perspective. Feminist Studies, Vol. 14, No. 3. 
6 Ekström, P (2018-02-14) FRIKS:Årlig konferens. Varbergs Kusthotell. 
7 Myndigheten för yrkeshögskolan. Statistisk årsrapport 2017. s. 38. 
8 Sveriges Riksdags författningsordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa 
andra utbildningar. 
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Konstskolepedagogik som begrepp har ingen omfattande forskning bakom sig och är inte ett 
vedertaget begrepp. Obestridligen bedrivs dock undervisning på konstskolor och begreppet 
förekommer i texter. Martin Gustavsson (docent i ekonomisk historia) och Mikael Börjesson 
(professor i utbildningssociologi) med flera förklarar de konsthögskoleförberedande 
utbildningarna som “kvasiobligatoriska”  för att ta sig in på konsthögskolan. Det faktum att 9

konstskolan finns som en länk i en utbildningskedja, men samtidigt framstår som osynliggjord 
i det att läroplanernas diskurser skiljer sig avseärt, gör området intressant för studier. I 
empirin framträder även en interinstitutionell osäkerhet gentemot förhållandet till 
konsthögskolan. 
 
I en delstudie av ett pågående forskningsprojekt beskriver Gustavsson och Börjesson hur de 
tar ett helhetsgrepp på konstnärliga utbildningar; estetiskt gymnasium, förberedande 
konstskola och konsthögskola, för att förstå fältet ur utbildningsvetenskapligt perspektiv. 
Utifrån den synen ses konstskolan som en länk i en utbildning, vilket rimmar med den nya 
förordningen (2013) för konstskolans styrning. Min egen undersökning, som fokuserar på 
artikulationer kring själva konstskolepedagogiken, utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv 
som enligt Ulf P Lundberg kan  /…/ ses som ett försök att bygga upp en kunskap om hur 
utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en viss 
kultur.”  Med läroplansteorin som tankemodell kliver jag från det institutionella till de 10

praktiskt verksamma lärarna. 

1.4 Syfte  

Gustavsson och Börjesson beskriver alltså konstskolan som kvasiobligatorisk, vilket även 
varit min personliga uppfattning. Men under FRIKS konferens tycker jag mig uppfatta att 
detta implicita kvasi obligatorium inte alls känns självklart för lärare och rektorer inom 
konstskolan, vilka ibland framstår som frågande inför sin roll i utbildningskedjan. Är till 
exempel croquis något som skall göras men inte skall ses? En intressant kollision mellan 
diskurser, paradigm och läroplaner uppstår. Mitt intresse inför undersökningen ligger således i 
den bildpraktiska didaktiken som beroende på diskurs kan ses som antingen implicit eller 
umbärlig för vidare studier. 
 
Mot bakgrunden och ovanstående syftar undersökningen till att beskriva diskurser om 
konstskolepedagogiken från ett lärarperspektiv för att studera hur den framträder som begrepp 
i samtal. 

9 Börjesson, M. & Gustavsson, M. ur: Resultatdialog: Aktuell forskning om utbildning och lärande. 
Vetenskapsrådet. 2010. 
10 Lundgren, U. P. (1989) Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. s. 20. 
Stockholm: Utbildningsförlag. 
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1.5 Frågeställning  

Hur framträder konstskolepedagogiken som begrepp i samtal med lärare vid konstskolor och 
hur begreppsliggörs diskurser interinstitutionellt?  
 
För att nysta i frågeställningen har jag ställt vidare frågor kring artikulationerna i analysdelen, 
där jag försökt komma åt; vilka teman finns i utsagorna? Vilka olika aspekter finns? Vad 
framträder i deras svar? Vad känns som ett kunnande? Finns det konsensus kring diskursen? 
Vilka versioner kan urskiljas och hur är de relaterade? Vad inrymmer diskurserna och vad 
utesluter de? Vilket subjekt får framträda genom intervjufrågorna? 

2 Empiri  
Uppsatsen är en del av ett examensarbete på Konstfacks bildlärarutbildning där jag fokuserat 
på lärarperspektivet i syfte att bättre förstå det fält jag själv kommer att vara delaktig inom 
(om än i en annan yrkesposition). Empirin utgörs främst av sju transkriberade samtal med 
konstskolelärare. Att transkriberingarna ligger som bilagor ska ses som ett erbjudande till 
läsaren, att vid ett eventuellt intresse av fältet själv kunna ta del av empirin. Att bilägga 
intervjutranskriptioner i en undersökning är inte okomplicerat ur forskningsetisk aspekt. Att 
jag ändå gör det beror på att det av informanterna samt under konferensen uttrycktes en 
saknad av ett institutionellt forum, och en önskan att undfå detta. Undersökningen siktar även 
på ett situerat begreppsliggörande, där bilagorna skulle kunna bistå med en bakgrund till just 
detta. Analysdelen håller relativt långa avsnitt av samma anledning. Undersökningen 
presenterades som avpersonifierad, varför bitar tagits bort från transkriberingen som kan 
möjliggöra identifiering, samt bitar som inte berör undersökningen direkt. Anteckningar från 
FRIKS årliga konferens, där jag var inbjuden att delta som observatör berörs på grund av 
platsbrist först i slutdiskussionen.  

3 Urval och avgränsning  
Jag började mitt urval av informanter med att titta på konstskolors hemsidor, där jag sökte 
lärare med mycket undervisningstid, utefter premissen att mer undervisningstid ger större 
förtrogenhet med samtida konstskolepedagogik. Urvalet kan definieras efter Denscombes 
beskrivning av subjektivt urval där forskaren medvetet “handplockar”  deltagare utefter vilka 11

som med störst trolighet kan svara på undersökningens frågor. Som första steg kontaktade jag 
tre män och tre kvinnor, där jag fick svar av kvinnorna. Som andra steg tillämpades vad 
Denscombe beskriver som teoretiskt urval, då ytterligare fyra kvinnliga lärare/konstnärer 
kontaktades. Teoretiskt urval innebär att man ändrar förfarandet utefter hur undersökningen 
utvecklas.  Inledningsvis var inte syftet att undersöka kvinnors syn på 12

11 Denscombe, 2009, s. 37. 
12 Denscombe, 2009, s. 38. 
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konstskolepedagogiken, men utefter urvalet är det kanske det som speglas. Sju av sju 
kontaktade, kvinnliga lärare/konstnärer från sex olika skolor svarade och deltog. De är 
egentligen inte är förfrågade om att delta i egenskap av kvinnor, utan i egenskap av att vara 
konstnärer/lärare på konstskolor.  
 
Jag har valt att bortse från bakgrundsvariabler, såsom etnicitet och ålder. Malin Wreder 
beskriver det som att den typen av information används i kvalitativa studier ” /.../för att bättre 
förstå eller förklara varför människor säger eller gör vissa saker. I diskursteorin är det 
emellertid inte den som säger något, utan utsagan i sig som utgör studieobjektet.”  13

Bakgrundsvariabeln konstnär och konstskolelärare gäller för samtliga, liksom att samtliga 
själva gått på konstskola och konsthögskola. Jag delar två av informanternas variabler genom 
att vara kvinna som gått på konstskola. Min utbildning på Konstfacks bildlärarutbildning är 
inte att likställa med en utbildning i fri konst eller mediespecifik konsthögskoleutbildning, 
men kanske ger bakgrund till samtalen för en läsare. Skolorna, på vilka informanterna 
undervisar, skriver på sina hemsidor att deras undervisande lärare är konstnärer (anställda i 
egenskap av konstnärer). Här fördjupar jag mig inte i ett resonemang om hur en konstnär 
definieras, utan nöjer mig med att konstatera att konstskolorna definierar dom så.  
 
Konstskolorna i fråga har inte alla samma inriktning och har varierande kursutbud, vilket i 
studien kan tolkas som representativt i sin brokighet med tanke på de olika konstnärskap olika 
lärare och gästlärare på olika konstskolor besitter eller som bias ur antagandet att vissa skolor 
vill profilera sig genom att anställa viss typ av konstnärer/lärare. Jag ansluter främst till den 
förra förklaringen då jag ser att skolorna i undersökningen visar på en bredd av konstnärskap, 
även i de mer mediespecifika utbildningarna. Alla lärare har även någon form av 
förstahandsrelation till de medier och tekniker som berörs i intervjuerna. Studiens fokus ligger 
på att studera konstskolepedagogiken som begrepp, vilket inbegriper undervisning i 
tekniker/metoder för gestaltning. 

4 Metod  
Samtalen är utförda som semistrukturerade intervjuer kring öppna frågor , där jag förhållit 14

mig mer eller mindre löst till intervjuguiden, samt ställt följdfrågor. För att närma mig 
området konstskolepedagogik och få exempel på hur samtalet förs i det offentliga, läste jag 
Dialogen , en essäsamling/samtalsserie om konst- och arkitekturundervisning arrangerad av 15

Konstakademien. När jag i samtalen säger att det finns polariserande ståndpunkter, syftar jag 
på dessa essäer. Samtalen, som ägde rum i café-, ateljé- och konstskolemiljö, spelades in och 
transkriberades. Anteckningar gjordes löpande. Inför intervjuerna läste jag in mig på 
respektive lärares konstnärskap för att ha en förankring i dennes praktik och ett fundament för 

13 Wreder, M. ur: Börjesson, M & Palmblad, E (red.), 2007, s. 45. 
14 Se bilaga. 
15 Slöör, S. m.fl. (red.) (2016) Dialogen - Tema konst- och arkitekturundervisning. Konstakademiens 
skriftserie nr. 22. Stockholm:Publit. 
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ett meningsfullt samtal. Jag presenterade undersökningen inför intervjuerna som ett försök att 
artikulera vad som pågår i konstskolepedagogikens praktik, där jag ville undersöka 
uppfattningar och föreställningar om konstskolepedagogik som begrepp. Undersökningen 
presenterades också som avpersonifierad, varför namn och verksbeskrivningar som kan leda 
till identifiering tagits bort. Intervjuaren återges inom hakparentes [ ], icke verbala ljud eller 
anmärkningar återges inom parentes ( ). Artikulationerna benämns som X1 - X7, och syftar på 
dialogerna som helhet. Att texterna benämns som just artikulationer syftar an på Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes definition, där en artikulation är “/.../varje praktik som etablerar 
en relation mellan element (icke fixerad betydelse) på ett sätt som gör att deras identitet 
förändras som ett resultat av den artikulatoriska praktiken.”  Eftersom undersökningen 16

presenterades just i syfte att försöka artikulera konstskolepedagogiken, som ännu inte är ett 
vedertaget begrepp, bedömer jag att artikulationer är en passande tillskrivning.  

4.1 Det sanktionerade tittandet 
Vi började varje samtal med att teckna av varandra utan att titta på papperet. Mitt syfte med 
detta var att veckla ut (unfold) vad Darla Crispin benämner som the fold - ett veck mellan 
självet och det transpersonella. Som ett metaspråk, vilket hon själv gestaltade genom att spela 
ett pianostycke av Arnold Shoenberg under en föreläsning , och där hon framhöll att stycket 17

säger mer än noterna som regelverk. Crispin är en skicklig pianist och teoretiker, vars begrepp 
jag inte vill förringa eller felcitera. Dock slog hennes föreläsning; dynamiken mellan ett 
teoretiskt anförande och ett praktiskt pianostycke, an någonting hos mig, som jag i mina 
samtal översatte till några minuters inledande teckning. Detta unfolding lade alltså grunden till 
samtalen och gav en möjlighet för mig och informanterna att betrakta varandra - ett 
sanktionerat tittande, där sanktionerat ska förstås som godkänt/tillåtet, snarare än ur 
medial/politisk tillämpning där sanktioner kanske uppfattas som någon form av straff.  
Jag återkommer till detta längre fram, där jag utvecklar resonemanget kring det inledande 
tecknandet, som även utgör undersökningens kompletterande gestaltning. Teckningarna 
förekommer parvis i texten, för att understryka undersökningens dialogiska upplägg och ge en 
visuell förankring till det område kring vilket dialogerna kretsar. 
 

16 Laclau, E. & Mouffe, C. (2001) Hegemonin och den socialistiska strategin. s. 157. Göteborg:Glänta. 
17 Crispin, D. (2018-30-01) Konstfack research week, Svarta Havet. 
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5 Teori och Tolkningsram 
Undersökningens övergripande perspektiv är socialkonstruktionistiskt, vilket också är den 
grund på vilken teorierna vilar. Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips  18

sammanfattar Vivien Burrs premisser: 
 
En kritisk inställning till självklar kunskap: Vår kunskap och våra världsbilder är en produkt 
av våra sätt att kategorisera världen. 
Historisk och kulturell specificitet: Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår 
syn på och kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. 
Samband mellan kunskap och sociala processer: Vårt sätt att uppfatta världen skapas och 
upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i social interaktion, där man både 
bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. 
Samband mellan kunskap och social handling: Olika sociala världsbilder leder till olika 
sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed 
konkreta sociala konsekvenser.  

5.1 Diskursteori 
Diskursteori är en teori under det diskursanalytiska paraplyet, där huvudverket är Hegemonin 
och den socialistiska strategin av Laclau och Mouffe. Winters Jörgensen och Phillips 
beskriver teorin som en sammanfogning och modifiering av marxismen och 
strukturalismen/poststrukturalismen, där det sociala fältet uppfattas som en väv av 
betydelsebildningsprocesser. Teorin är poststrukturalistisk i den mening att språket ses som 
icke fixerat, utan i ständig konflikt och förhandling i det sociala rummet, och strukturalistisk i 
det att de sociala processerna går ut på att fixera betydelser som om det fanns en 

18 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11. 

9 



 

strukturalistisk ordning.  Att Winters Jörgensen och Phillips får en anmärkning i andra 19

upplagans svenska utgåva, där förordsförfattaren belyser hur få metodologiska och 
diskursteoretiska frågor som faktiskt behandlas och att syftet bakom boken var att 
“intervenera i den socialistiska strategidiskussionen.”  tar jag som en påminnelse om det 20

politiska perspektiv (postmarxism) ur vilken Hegemonin föddes; en av bokens främsta 
uppgifter är att “/.../ fastställa kontingensens specifika logik.”  Jag kommer att använda både 21

Winthers Jörgensen och Phillips väl definierade verktygslåda från Hegemonin och Laclau och 
Mouffes källtext. I diskursteorin ses specifika sätt att utforma sociala verkligheter som 
kontingenta, diskursiva konstruktioner där kontingent ska förstås som något utan “historisk 
nödvändighet”  alltså som möjligt men inte nödvändigt. Eftersom jag ämnat undersöka något 22

som kan beskrivas falla inom det kulturella fältet och inte diskurser förstått som (negativa) 
skillnadsskapande konsekvenser i det samhälleliga, har det krävts ett visst 
översättningsarbete. Winther Jörgensen och Phillips nämner inte kultur i Diskursanalys (utom 
i sammanfattningen av Burrs teori), även om dom slår fast att i princip alla sociala fenomen 
kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Inte heller berörs det kulturella fältet i 
Hegemonin. Mats Lindqvist, professor i etnologi, föreslår ett fokus på moment  som anknyter 23

till identitetskonstruktion och gruppbildningsprocesser.  Lindqvist beskriver hur den 24

diskursteoretiska hållningen passar kulturanalys till exempel genom hur identiteter/grupper 
aldrig existerar i essentiell mening, utan bara manifesteras när de representeras i skillnad, 
representationer som är förankrade i diskurser; “Dessa representationer strider, via de 
subjektspositioner de möjliggör om makten att få kategorisera och dela in den sociala 
verkligheten, en kamp som aldrig är principiellt avslutad.”  Winther Jörgensen och Phillips 25

förtydligar undersökarens roll i det hela; “Diskursanalytikerns roll är att studera strävan att 
etablera entydighet i det sociala på alla nivåer /---/ Diskursteorins syfte är att kartlägga de 
processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 
betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dom som naturliga.”   26

Vidare insisterar Lindqvist att ett absolut krav av varje analys av kulturell ordning är att peka 
på de öppningar som visar på dess grundläggande kontingenta karaktär.   27

 
Eftersom Michel Foucault är en förgrundsfigur i diskursanalysen och någon man i traditionen 
ofta förhåller sig till, dyker han upp en aning även i min text. 

19 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 32. 
20 Gustavsson, K ur:Laclau & Mouffe 2008,  s. 18. 
21 Laclau & Mouffe, 2008, s. 38. 
22 Laclau & Mouffe, 2008, s. 42. 
23 Tillslutning i betydelsebildning, samstämmighet 
24 Lindqvist, M. (2010) ur Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, no 3, s. 35. 
25 Ibid., s. 36. 
26 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 31. 
27 Lindqvist, 2010, s. 39. 
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5.2 Nyckelbegrepp 
I den mån differentiella positioner framstår som artikulerade inom en diskurs kallar Laclau 
och Mouffe dom moment.Varje differens som inte är artikulerad kallar de element.   28

Med Winther Jörgensen och Phillips ord är element de tecken som inte slutgiltigt fått sin 
mening fixerad, de tecken som är mångtydiga (ännu ej diskursivt artikulerade). Alla tecken i 
en diskurs är moment (likt knutar i ett fiskenät, vars betydelse fixeras genom att de skiljer sig 
från varandra på bestämda sätt).  En nodalpunkt är ett privilegierat tecken/moment kring 29

vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse. En diskurs söker göra 
elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet. 

  
Med diskursteoretiska begrepp är diskursen en tillslutning, ett tillfälligt stopp i tecknens 
betydelseglidning. Men tillslutningen är aldrig fullständig. Övergången från element till moment 
är aldrig helt avslutad. Den entydiga diskursen kan aldrig fixeras så fullständigt att den inte kan 
undergrävas och förändras av det diskursiva fältets mångtydighet.  30

 
Det diskursiva fältet är alla de möjligheter en diskurs utesluter. I till exempel den medicinska 
diskursen finns alternativmedicin i det diskursiva fältet. Winther Jörgensen och Phillips 
beskriver det diskursiva fältet som “ /.../ en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecken 
har haft eller har i andra diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa 
entydighet.”  31

 
Laclau och Mouffe skriver att Foucaults begrepp diskursiv formering ( i Vetandets arkeologi) 
ligger nära deras definition av diskurs, men med vissa skillnader. Enligt Laclau och Mouffe 
upprättar en diskurs en viss regelbundenhet, en konfigurering som “ /.../ i vissa exteriöra 
kontexter kan betraktas som en totalitet.”  Denna totalitet är alltid kontingent och aldrig 32

fullständig (i omvandlingen av element till moment). Inga objekt existerar utanför diskurser 
eftersom “/.../ inget objekt är givet utanför de diskursiva tillblivelsevillkoren.”  Alltså; en 33

diskurs är en tillfällig fixering av betydelse inom en bestämd domän. En diskurs är således en 
reducering av möjligheter och med detta följer ett sanningsanspråk. Foucaults syn på makt är 
att den alltid är förbunden med kunskap vilket således leder till att makt är nära förbundet till 
diskurs. Sanning konstrueras inom diskurser men diskurser i sig kan varken vara sanna eller 
falska  eller som Börjesson och Palmblad uttrycker det; “Diskurserna hjälper oss att se vad 34

som görs sant och därmed, i samma rörelse, sätter gränser för det tänkbara.”   35

 

28 Laclau & Mouffe, 2001, s. 159. 
29 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 33. 
30 Ibid., s. 34. 
31 Ibid., s. 34. 
32 Laclau & Mouffe, 2001, s. 158. 
33 Ibid., s. 159. 
34 Colin, G. (red.) (1980) Foucault, M. ur: Power/Knowledge:Selected Interviews & Other Writings 
1972–1977. s. 118. New York: Pantheon Books.  
35 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12. 
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När Laclau och Mouffe använder begreppet subjekt syftar de alltid på subjektsposition inom 
en diskursiv struktur. Eftersom de anser att alla erfarenheter är diskursivt rotade, finns inget 
fixerat, utomdiskursivt subjekt, utan bara subjektspositioner, där varje subjektsposition är en 
diskursiv position.  36

 
Winther Jörgensen och Phillips föreslår att Norman Faircloughs begrepp diskursordning 
plockas in i diskursteoretisk analys för att beteckna ett avgränsat antal diskurser som 
konkurrerar inom samma fält.  Laclau och Mouffe använder istället begreppet flytande 37

signifikant som beskrivning av tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt 
sätt. Winther Jörgensen och Phillips förklarar att “ /.../ nodalpunkter är flytande signifikanter, 
men medan begreppet nodalpunkt hänvisar till en kristalliseringspunkt i den enskilda 
diskursen hänvisar begreppet flytande signifikant till den kamp om viktiga men omtvistade 
tecken som förs mellan olika diskurser.”  38

 
 

 
 

5.3 Kultursociologi, Bourdieu 
Även Pierre Bourdieu understryker diskursernas konkurrerande aspekt: “The literary or 
artistic field is a field of forces, but it is also a field of struggles tending to transform or 
conserve this field of forces.”  Utan att djupdyka i Bourdieus omfattande teorier lånar jag in 39

några av hans begrepp för att tänka kring empirin. Framför allt tar jag hjälp av Erling 

36 Laclau & Mouffe, 2001, s. 171. 
37 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 64. 
38 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 35. 
39 Bourdieu, P. (1993) The field of cultural production - essays on art and litterature. s. 30. 
Oxford:Blackway Publishers.  
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Bjurströms redogörelser av hans teorier. Det är egentligen svårt att plocka bitar ur teorierna 
eftersom begreppen är tänkta att studeras i förhållande till varandra. 
 
Habitus och fält, beskriver förhållandet mellan individ och struktur, där habitus ses som något 
som börjar utvecklas i barndomen och är grunden till en individs etik, moral, smak etc. och 
fältet är en social struktur/ett område. Dessa påverkar varandra i växelverkan. Enligt denna 
modell finns alltså fenomen i två uppsättningar; en yttre objektiv och en inre subjektiv.  40

Modellen blir en hjälp för tanken att förstå det interpersonellas förhållande till det strukturella. 
Bourdieus dialektiska syn på diskurs skiljer sig från Laclau och Mouffes konstituerande syn 
på diskurs. Carina Carlhed, docent i utbildningssociologi beskriver fältbegreppet: 
 

Ett viktigt grundantagande i fältbegreppet är att det sociala livet bygger på symboliska och 
kulturella trossystem med specifika trosföreställningar (doxor), med egna slags värderingssystem 
och dominansförhållanden, exempelvis kulturens fält /.../ Inom varje fält finns en förhärskande 
ordning, doxa – en tro på den ‘naturliga ordningen’. Ju längre historia ett socialt fält har samt ju 
högre grad av strukturering och kontroll, desto starkare kamp mellan konservativa krafter och 
utmanande krafter, som ifrågasätter doxan.  41

 
Bourdieu klassar alltså den estetiska sfären som ett fält, och alltså på många sätt autonomt: 
“Den estetiska sfärens relativa autonomi är uttryckligen kopplad till att den har konstituerat 
sig som ett socialt fält.”  Med livsstilsbegreppet syftar Bourdieu an på det universum av 42

egenskaper med vilka innehavare av olika positioner differentierar sig själva med, och 
omedvetet eller medvetet särskiljer sig från andra människor. Habitus definieras som 
Livsstilarnas gemensam rot:  
 

Habitus är på en och samma gång genererande princip för objektivt klassificerbara praktiker och 
system för att klassificera (principum divisionis) samma principer. Dessa båda förmågor - dels 
förmågan att producera klassificerbara praktiker och produkter, dels smaken d v s förmågan att 
särskilja och värdera dessa praktiker och produkter - definierar habitus, och det är i relationen dem 
emellan som den representerade sociala världen, d v s rummet av livsstilar, konstitueras.  43

 
Jag anammar i undersökningen en diskursteoretisk och inte Bourdiansk syn på subjektet och 
har inte Bourdieus syn på habitus som rot och mestadels osynlig faktor som “ /.../ styr deras 
motivation, handlingar och sätt att tänka.”  Jag ser habitus ur diskursiv aspekt. 44

 
Kort uttryckt för min undersökning: individer intar medvetet eller omedvetet positioner 
(livsstilsrummet; öppet och relationellt) inom det kulturella fältet (som är relativt autonomt). 
Individerna besitter olika former av kapital (fokus på immateriellt). Kapitalet ingår i (det 

40 Heyman, I. (2001) ur:Perspektiveringar. Kulturvetenskapliga forskningsgruppen; Institutionen för 
samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan Stockholm. s. 36. 
41 Carlhed, C. (2011) Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning. s. 
284. Socialvetenskaplig tidskrift nr 4. 
42 Bjurström, E. (1997) Högt & lågt -smak och stil i ungdomskulturen, s. 165. Umeå:Boréa. 
43 Bourdieu, P. (1993) Kultursociologiska texter. s.292. Stockholm:Symposium. 
44 Bjurström, 1997, s. 190. 
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förvärvade) habitus, som framförallt blir intressant i förhållande till undersökningen då smak 
(som är ett kapital) ingår i begreppet.  
 
Det kulturella kapitalet är knutet till högre utbildning, (sofistikerad) smak och (fin) kulturell 
kompetens, och utgör enligt Bourdieu den viktigaste formen av symboliskt kapital i  
samhället.  Alla kapitalformer kräver investeringar och ses av Bourdieu som ackumulerat 45

arbete; smak är förvärvad. Bjurström skriver “Med den tid och den ansträngning d v s det 
arbete, som investerats i t ex en längre utbildning ackumuleras kulturellt kapital. Med denna 
investering följer också vissa färdigheter och kompetenser.”  Ett kapital är aldrig låst i värde 46

och är knutet till ett socialt fält där värdet förhandlas och omförhandlas. 
 
Bjurström beskriver Bourdieus hållning att definitionen av ett konstverk förutsätter en 
subjektiv predisposition i form av ett estetiskt betraktelsesätt . Det är just den subjektiva 47

predispositionen kring även begrepp på fältet jag upplever som en utmaning i förhållande till 
diskursteorin. 
 
 

 
 
 

5.4 Kritik och reflektion kring teorin 
Kritik mot diskursteorin har bland annat gått ut på att verkligheten inte kan finnas som en 
följd av att allt ses som diskurs. Det är riktigt att Laclau och Mouffe ser allt som diskurser, 
men orsaken till det är att de anser att även den fysiska världen inte i sig själv innehåller något 
givet värde. Det är något vi tillskriver den diskursivt.  Diskursteorin blir således oförenlig 48

45 Ibid., s. 191. 
46 Ibid., s. 193. 
47 Bjurström, 1997, s. 159. 
48 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 42.  
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med essentialism. En annan form av kritik riktas mot kontingensen, vilken även är en form av 
kritik mot socialkonstruktionismen, där kritiker menar att “/.../ när all kunskap och alla sociala 
identiteter är kontingenta, så blir konsekvensen att allting flyter och att allt tvång och all 
regelbundenhet i det sociala löses upp.”  Winther Jörgensens och Phillips svar på kritiken är 49

att trots kontingensen finns snäva ramar för hur vi  kan framträda i givna situationer; kunskap 
och identiteter är alltid relativt låsta. 
 
Bjurström beskriver att Bourdieus teorier har kritiserats ur många aspekter, till exempel hans 
strävan att göra teorierna allmängiltiga utan hänsyn till kulturell specificitet eller från hans 
utilitaristiska människosyn (att alla medvetet eller omedvetet vill maximera utfallet av lycka 
och minimera utfallet av lidande). Andra typer av kritik rör sig kring definitionen och 
avgränsningen av symboliskt kapital och att det är tautologiskt eftersom den utgår från 
utilitarism. En annan form av kritik rör kapitalbegreppets giltighet, eftersom det inte går att 
konvertera mellan olika kapitalformer.   50

 
Jag tror just att Bourdieu har format själva fältet om vilket han talar. Flera av hans begrepp 
har liksom vuxit samman med det kulturella fältet; habitus, smak, fält och har kommit att ingå 
i fackspråket, tycks det mig. Det är ett exempel på att göra myt till praxis eller ur 
diskursanalytisk ansats; att med språket som handling omforma det om vilket man talar. 
Bourdieu tar själv upp begreppet teorieffekt, men i förhållande till Marx klassbegrepp , där 51

han beskriver att teori kan börja i ordet och finns då inte i den verkliga världen sålänge den 
inte är känd eller erkänd, varpå en mobilisering av individer krävs för att realisera teorin i 
praktiken. Med andra ord; ett sätt att uppfatta världen får anhängare och blir därmed 
manifesterad praktiskt.  
 
Haraways begrepp god trick beskriver hur många forskare opererar utifrån en tro att dom kan 
se allt från ovan, som den som ser men inte blir sedd, och peka ut världens beskaffenhet och 
gör myten till vanlig praxis.  Jag vill presentera teorierna och undersökningen genom ett 52

Harawayanskt perspektiv, alltså en förståelse av teorierna/undersökningen som situerade och 
syn på teorierna/undersökningen genom diffraktion. Haraways begrepp diffraktion presenterar 
ett dekonstruktivt anspråk på teori. Martin Lindberg ger exempel på hur begreppet kan tolkas i 
sin masteruppsats; “Istället för att tydligt försvara en slutsats, bör texten inbjuda till kritik och 
medvetet lämna flera dörrar öppna för andra att utforska /---/ Ett annat sätt att tolka diffraktion 
är att metaforen efterfrågar störningar – grus i maskineriet.”  Begreppet diffraktion kommer 53

från optiken och syftar an på böjning av ljus genom en öppning. Ljus genom en öppning, mot 
en bakomliggande yta, kan aldrig exakt återge öppningen själv. Det blir ett metaforiskt prisma 
att se på teorier med, vilket jag även vill erbjuda läsaren. 

49 Ibid., s. 12. 
50 Bjurström, 1997, s. 193. 
51 Bourdieu, P. (1995) Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori.s. 22. Daidalos:Göteborg. 
52 Haraway, 1988, s. 581. 
53 Lindberg, M. (2012) Identitetens transparenta gränser – Iscensättning av identitet, begär och 
kroppslighet inom sociala medier. Masteruppsats. Uppsala Universitet. Centrum för Genusvetenskap  
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Till skillnad från en kvantitativ tradition där forskningsresultat kanske snarare presenteras, 
behöver jag skriva fram undersökningen från ett stort och brokigt material, späckat med 
substans. Ken Plummer beskriver det som en tydlig avgränsning mellan skrivandet som 
reflektion på forskning och skrivande som formativ handling; “/.../ as shaping the very 
knowledge we are trying to present. Writing no longer merely captures reality, it helps 
construct it.”   54

 

 

6 Tidigare forskning 
Eftersom formen för Svenska konstskolor är ett relativt inhemskt fenomen; utomlands sker 
ofta liknande undervisning som diploma year/foundation year, på högskolor alternativt 
privatskolor, har jag tittat på svensk forskning. Inom forskning med historiska tillbakablickar 
finns till exempel Maria Görts  undersökning om akademisk konstsyn under senare delen av 55

1800-talet och konsthistorikern James Elkins som skriver om konstundervisning och ger 
förslag till hur lärare och studenter kan förstå/greppa erfarenheterna av att lära sig konst . 56

Mikael Börjesson och Martin Gustavsson m.fl undersöker i en studie konstutbildning på 
gymnasienivå, konstskolenivå och konsthögskolenivå, intersektionellt, strukturellt samt hur 
förändringar sett ut sedan efterkrigstiden.  

57

 
Direkt kopplat till pedagogik/pedagogisk verksamhet inom fältet finns till exempel Jill 
Lindströms uppsats, där hon undersöker förberedande konstutbildning och jämför en svensk 

54 Plummer, K.(2001) Documents of life 2.-an initiation to critical humanism s. 171 Sage.London. 
55 Görts, M. (1999) Det sköna i verklighetens värld – Akademisk konstsyn i Sverige under senare 
delen av 1800-talet. Doktorsavhandling. Stockholms Universitet. 
56 Elkins, J. (2001) Why art cannot be taught. University of Illinois Press. 
57 Börjesson, M. & Gustavsson, M. m.fl (2008) Konsten att lyckas som konstnär. Praktiske Grunde. 
Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1. 
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konstskola med tre förberedande utbildningar utomlands, med fokus på konstbegreppet.  58

Marja Nurminen undersöker i sin pågående avhandling teckningsundervisning på 
konsthögskolenivå och Christian Videberg undersöker i sin avhandling ateljésamtalet i 
samtiden och som tradition på konstskolenivå.  Mariana Ekner undersöker 59

antagningsprocessen på konsthögskolenivå i syfte att undersöka hur konstnärsrollen påverkar 
antagningsprocessen, med ambitionen att skapa medvetenhet vad det kan betyda för 
reproduktionen av konstnären (som begrepp).   60

 
Eftersom skapande är relevant för undersökningen följer här några studier med praktiskt fokus 
samt studier för en breddad syn på fältet; Nina Bondesson och Marie Holmgren ger med sin 
undersökning  ett inlägg i diskussionen om konstnärlig kunskapsbildning och forskning. Med 61

utgångspunkten att form aldrig kan vara innehållslös kontextualiserar Mårten Modbro i sin 
avhandling materialitet som hinder och immaterialitet som frihet, mot bakgrunden att 
samtiden uppvisar en teori-praktik i hantverksfältet som han finner problematisk.  En 62

liknande ingång har Nobel, när han i sin avhandling undersöker hantverket med ambitionen 
att /.../problematisera effekterna av införandet av textkultur inom fält där texten historiskt sett 
aldrig spelat någon central roll som väg till kunskap/.../  63

I antologin SKISS , ges ett bidrag i samtal kring konst och samhälle som är av intresse för ett 64

utvidgat konstfält, konst och kultur, arbetslivsfrågor, folkhälsa och samhällsfrågor. En fråga 
som försöks besvaras är: Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i 
arbetslivet? I Fredrik Lindstrand och Staffan Selanders (red.) antologi Estetiska lärprocesser 
diskuteras till exempel estetiska upplevelser i möte med konst och vad konstnärligt skapande 
och konstpedagogik kan betyda idag. 
 

58Lindström, J. (2011) Förberedande konstutbildning i ett internationellt perspektiv. C-uppsats. 
Högskolan på Gotland.  
59 Wideberg, C. (2011) Ateljésamtalet utmaning - ett bildningsperspektiv. Doktorsavhandling. 
Göteborgs Universitet. 
60 Ekner, M. (2012) I don’t know, I just like it:En studie av ett antagningsarbete på en konsthögskola. 
Magisteruppsats i pedagogik. Stockholms Universitet. 
61 Bondesson, N. & Holmgren, M. (2007) Tiden som är för handen: om praktisk konsttillverkning. 
Forskningsinitieringsstudie. Högskolan för design och konsthantverk. 
62 Modbo, M. (2018) Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Doktorsavhandling. Högskolan för design 
och konsthantverk. 
63 Nobel, A. (2014) Dimmer på upplysningen - text, form och formgivning. Doktorsavhandling. 
Konstfack. 
64 Widoff, A. (red.) m.fl (2011) Skiss. konst, arbetsliv, forskning - 9 rapporter. 
Stockholm:Folkrörelsernas Konstfrämjande  
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7 Bearbetning och analys  
Jag har provat tre tillvägagångssätt för analys. Att dela in i diskurser kring element och 
moment resulterade i diskurser organiserade kring två teman, ett konstnärligt och ett 
pedagogiskt, men med alltför många element (icke fixerad betydelse) för att kunna närma mig 
på ett givande sätt. Vidare visade sig att bunta ihop svaren fråga för fråga för det första 
utelämna många formuleringar och för det andra att frågorna besvarades utifrån skiftande 
subjektspositioneringar; samma fråga besvaras av olika personer ur olika perspektiv. Detta 
ledde mig till Lindqvist förslag; att närma mig materialet utifrån subjektspositioner. 
 

En enskild individ kan ha en rad olika subjektspositioner eftersom det samtidigt och parallellt 
existerar en rad olika diskurser. Diskursanalys lämnar utrymme för ett flyktigare förhållande 
mellan vad en person säger vid ett visst tillfälle och vad denne antas vara. Talet är inte rotat i 
kroppen  /---/ Subjektet är decentrerat, inte sin egen grund, det skapas i diskurser.  När subjekt 65

produceras i diskurser är en individ aldrig något slutgiltigt. Diskurser positionerar människor, ger 
dem olika identiteter eller roller som aktiveras i skilda situationer. Identiteter är således inte låsta i 
människor, de är alltid principiellt flyktiga och temporära eftersom diskurser utesluter essens, en 
sann kärna  66

 
Intervjufrågorna interpellerar lärarna utifrån olika subjektspositioner, där interpellera ska 
förstås enligt Althussers definition som “/.../ den process varigenom språket konstruerar en 
social position för individen och därmed gör henne till ett ideologiskt subjekt.”  Med andra 67

ord; när ett barn ropar på sin mor interpelleras hon som mor. Om samma kvinna ställs en 
fråga om sitt yrke (ex. läkare), interpelleras hon som läkare. Frågorna interpellerar 
lärarna/konstnärerna, alltså besvaras utifrån framför allt tre subjektspositioner; lärare, 
konstnär och läraren som lärande subjekt. Utifrån dessa positioner framträder de diskursiva 
subjekten tydligare i sin konstruktion. I analysen närmar jag mig alltså de tre 

65 Lindqvist, Mats (2004) RIG - Kulturhistorisk tidskrift, vol. 87, nr. 1, s. 25. 
66 Ibid., s. 35. 
67 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 22. 
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subjektspositionerna lärare, konstnär och det lärande subjektet, vilka alltså inte går att 
benämna som diskurser, eftersom artikulationerna tillhandahåller ett antal diskurser som 
erbjuder olika meningar. Jag närmar mig materialet jag har för händerna, och försöker att inte 
spekulera i dolda kamper, såvida de inte själva ger sig tillkänna. Att kategorisera är alltid att 
utesluta något. Som Malin Wreder uttrycker det “Att koda och skapa kategorier är att 
samtidigt skapa verklighet på samma sätt som att operationalisera också innebär att definiera 
och samtidigt begränsa det man vill mäta.”  68

 

7.1 Vilken bild av läraren framträder 
En brokig bild av läraren framträder, just för att fältet håller många diskurser. Här framträder 
moment, alltså relativ betydelsefixering, inom främst två teman: kollegiet och miljön, samt 
element (glidande betydelsebildning): undervisningen, smaken, makten och samtalet. Dessa 
kategorier blir även flytande signifikanter, alltså flera olika diskurser existerar med olika 
betydelsetillskrivningar. Under följande rubriker presenterar jag ett urval av citat från 
artikulationerna och därpå en kort analys (som även kan inkludera artikulationer som inte 
presenteras i analysdelen) efter varje grupp citat. Ibland låter jag nästan artikulationerna 
själva, som urval, teckna en bild av ett tema. 

7.1.2 Kollegiet 
X5 
Ja men just det här att läraren får vara människa, alltså man kan inte veta allt och det är bättre att 
säga, säga det då /---/ Så att ändå inte liksom stå i vägen och säga; a men det där vet inte jag det är 
säkert jättesvårt. Utan mer bara; försök liksom, eller den här personen, den här andra läraren vet 
säkert mer än vad jag gör liksom. /---/ Men jag är nog mer en handens konstnär då, och lärare.  
Men sen tycker jag att det är viktigt att det finns andra konstnärer som undervisar som kan 
komplettera det. 
 
X1 
Här (på konstskolan) är vi ju en kombination av personer (lärare) och vi bidrar ju med olika saker 
va, så det är inte så att jag ensam har ansvaret, utan jag kan ju ha väldigt svårt för vissa saker och 
inte veta riktigt vad jag ska komma med, när någon annan kan förlösa den personen liksom. /---/  
Nu är ju jag äldst här på skolan så jag kan ju få vara lite mossig, (skrattar) så kan mina yngre 
kollegor här dom kan få va vara lite mer contemporary än vad jag är. 
 
X2 
Alltså, erbjudandet står ju kollegiet som helhet för, eftersom dom har olika konstnärliga praktiker, 
och att man får tillgång till, till olika metoder, men kanske också via det upptäcker vad som driver 
En. 
 
X3 
/.../ den äldre kollegans samtal med den yngre är liksom jätte givande. /.../ Och det är så här icke 
hierarkiskt. Och det är väldigt, väldigt många fast anställda lärare som, att man tar beslut kollektivt 

68 Wreder, M. ur: Börjesson & Palmblad (red.), 2007, s. 38.  
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mycket mer. Och att det finns liksom en förankring, sådär, och då finns mycket mer utbyte och 
samarbeten, att det blir så himla bra för dom studerande. 
 

Kollegiet framstår i artikulationerna genomgående som en resurs, och vad jag tolkar som en 
förutsättning för den estetiska predisposition som kanske ligger till grund för att vara anställd 
i egenskap av konstnär. Kollegiet framstår som det som möjliggör den estetiska 
predispositionen, det subjektiva förhållningssätt lärarna har. På grund av kollegiet framträder 
till exempel ett  konservativt förhållningssätt inte som en motsättning till ett progressivt 
förhållningssätt. De båda förhållningssätten beskrivs snarare komplettera varandra.  

7.1.3 Miljön 
 

X7 
Det måste vara högt i tak liksom, och det får inte vara prestige liksom. Det måste vara prestigelöst, 
så att det inte blir någon slags grej som ska vinnas eller liksom förloras på något sätt, utan att det 
blir mer att man ser det som ganska förutsättningslöst diskuterande av den där vad det nu är för 
någonting, målningen eller, utifrån att det är studenten… Det är studentens intention som är det 
viktiga, det är ju inte min intention som är viktig. /---/ Så att jag tycker det är viktigt att man 
försöker förstå och nå fram till själva studenten. Det tycker jag är det viktigaste, för att det ska gå 
att överhuvudtaget tala om det. 
 
X3  
Att, det handlar jättemycket tycker jag om ett prestigelöst klimat tycker jag, att skapa ett 
samtalsklimat där man kan sätta ord på vad man behöver och inte behöver, och känslor och liksom. 
/.../ Det funkar ju absolut inte med några makt hierarkier, sådär, utan man skapar så absolut 
tillåtande klimat som möjligt eftersom man sitter då i samma rum och grupp och så där så är det ju 
också jätteviktigt det här med vilka normer som finns i rummet bland de studerande. 
 
X2 
Alltså i grund och botten vill jag att alla ska känna sig sedda. 
 
X5 
Alltså jag tycker det är viktigt att bygga en god stämning. Jag tycker det är viktigt att lära 
studenterna att dom har varandra. /---/ Jag tror att det alltid är bra att liksom ifrågasättas liksom, 
vad det är man håller på med och fundera igenom ordentligt vad det faktiskt är man håller på med i 
undervisningssammanhang, ateljésamtal och i grupp och att man liksom inte kör över liksom,  
utan lyfter alla på något sätt. Och det på något sätt, det är något jag tror att man kan lära sig att 
liksom se. 

 
Miljön framträder nästan uteslutande i psykosociala termer, vilket såklart även beror på att 
ingen av intervjufrågorna är direkt riktad mot det materiella. Den materiella miljön framträder 
nästan bara när samtalet/undervisningen beskrivs; en till en, i grupp, eller att samtal överhörs 
(overhear). En strävan att skapa en psykosocial miljö där lärandet kan ske framträder, 
eftersom mycket av lärandet kretsar kring samtal. Maktaspekter framträder i samband med 
den psykosociala miljön, och beskrivs med ord som ickehierarkiskt, prestigelöst eller frivilligt 
deltagande. Att skapa en plats för lärande, en stämning, en social miljö där den är möjlig 
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uttrycks som viktigt, där lärande skulle kunna vara synonymt med skapande processer.  
 

X7 
Det handlar ju ganska mycket om att försöka få till bra samtal eftersom det är en i grunden en 
väldigt konkurrens inriktad verksamhet på en sån här skola. För att den har ju som mål att få in så 
många som möjligt egentligen på högskola. /---/ 
 
[Intressant helhet det här med att det är på ett sätt en elitistisk… Dom ska ju in på konsthögskolan, 
samtidigt som det ska vara den prestig… Det prestigelösa skapandet.]  
 
Mmm, det där är ju faktiskt väldigt, det är väldigt spännande, för att det också kan skilja sig över år 
liksom sådär, att vissa... Att det verkar som att det är olika från olika generationer, vad som är… 
Vad som är besvärligt eller vad som hindrar egentligen, sådär. För att det kan vara ja men just det 
där liksom, att man både måste vara liksom väldig prestationsinriktad, men samtidigt ödmjuk på 
något sätt. 

 
Här lyfter jag en kontrasterande aspekt i förhållande till det prestigelösa, då vi berört 
konkurrens som ett inslag i det psykosociala. 

7.1.4 Undervisningen 
X1 (Angående om konst kan läras ut.) 
Mmm, men då kan jag säga så här; det går att lära ut konst, men det finns delar av konsten som 
man inte kan lära ut. Alltså man kan diskutera med det, men det finns någonting som är 
undflyende, det tycker jag. Och det är också det som gör det roligt för mig som lärare, att det är så. 
Men jag anser liksom att det finns kvalitetsbegrepp som man kan prata om, som jag pratar om, och 
att man lär sig dom, att man utsätts för undervisning, eller vad jag ska säga, om dom, och kanske 
ibland tillägnar sig dom, betyder inte för mig att man besitter dom för alltid, utan det är någonting 
som man hela tiden måste hålla vid liv, i sig själv. 
 
X3 
Kan konst läras ut… Ja... Alltså, den kan liksom upptäckas fram, kanske inte läras ut, men att man 
kan skapa förutsättningar där man kan… Och man får liksom olika verktyg i sin verktygslåda och 
att man kan göra olika konstnärliga metoder, förenkla dom och skapa liksom genvägar för dom 
studerande. Man kan liksom forcera nästan, en kreativ process, och så. Men upptäckterna kanske är 
deras egna, sådär. Men just det att skapa ramverk och bena ner en kreativ process i olika steg, så. 
Men det… Men jag tycker det är en intressant fråga för, för att nu frågar du om konst, till skillnad 
från… För min del har jag teckning och måleri, så ger man olika teckningsverktyg och 
måleriverktyg. 
 
X2 
Alltså, konst vet jag inte egentligen. Men man lär ju ändå ut gestaltningsmetoder, alltså gestaltning 
håller man på och lär man ju ut. 
 
X7 
Både ja och nej. Det kanske är en definitionsfråga egentligen. Själva konsten kan kanske inte läras 
ut, men man kan ju lära ut mycket kring liksom, vad ska man säga, praktikens historia eller 
tillvägagångssätten /---/ Seendet kan man ju undervisa i, men konst kanske det är svårt att tänka sig 
att man kan lära ut, det tror jag inte egentligen. 

 
X6 
Man hjälper studenten att lära sig själv. Alltså, det är ju… Man är mera lotsar och bekräftar den 
andras... Försöker förstå den andras tankar kring det hela. Alltså konst… Man kan ju lära ut 
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praktik, man kan ju lära ut hur man svetsar, hur man tvättar en pensel, hur man blandar en färg. 
Alltså själva konsten går inte. Den måste adepten lära sig själv /---/ Men det är ju som om man 
tänker om litteratur och att man kan ju… /.../ Man kan ju lära sig språket, man kan ju lära sig 
orden. Men, att skapa litteratur utav orden, det är ju liksom… Det finns en hantverks del och det 
finns en konst del, och den konstnärliga delen så att säga, den handlar ju om tankar, medvetande, 
inkännande. Sånt som inte går konkret  att lära ut, utan som bara tiden och medvetandet kan göra, 
och så att säga i samtal med konstpedagogen. Det ställer stora krav på konstpedagogen att just 
hjälpa studenten att vaska själv. 
 

Alla sju artikulationer framstår som eniga i att konst kan inte helt kan läras ut. Inte heller är 
det vad lärarna/konstnärerna betonar att de gör. Handledning och/eller metoder och processer 
introduceras för att möjliggöra för studenten att göra upptäckter som kanske leder till konst. 
Elkins behandlar ämnet i Why art cannot be taught, där han krasst ger uttryck för det på ett 
sätt paradoxala i att undervisa i något man anser inte kan undervisas i, för studenter som tror 
att dom undervisas i det. Han beskriver även detta som en drivkraft för lärare; “The fact that it 
is so hard to know what it might mean to teach art tends to keep teachers going: it spurs them 
to teach in many different ways.”  Denna drivkraft formuleras när det artikuleras i 69

undersökningen som just det. 
 
Elkins har underbyggda argument med historiska kopplingar, (genomsyrade av en strävan att 
konkretisera/rationalisera), där han behandlar främst fine, contemporary art som begrepp, med 
fokus på studio instruction. Han drar paralleller till Platons mania (inspiration) och Aristoteles 
ecstaticos (koncept av genialitet och poetisk hänförelse),  och beskriver hur dessa ligger till 70

grund till hållningen att konsten inte kan läras ut. Vidare beskriver Elkins de Romantiska 
konstskolorna och Bauhaus som institutioner som drev en liknande tes och satt spår i dagens 
undervisning. Den förstnämnda i och med betoningen på konstnärens individualitet och den 
andra i sin hållning att hantverket är fundamentalt och att “/.../ art instruction should be 
consecrated to teaching whatever is susceptible to basic rules and procedures.”   71

  
X3 
Ja, att olika studerande har ju olika starka och svaga sidor som man behöver liksom öva upp, och 
att det kan vara så att dom här lite mer hämmade och kontrollerade personerna också kan bli 
väldigt, väldigt fria och vilda i sitt tänkande, och visionära. Att det är liksom möjligt. /.../  
Det är liksom inte förutbestämt och klart. 
 
X1 
Någon behöver mera mod, då försöker man uppmuntra det. Någon behöver mera tålamod, det 
brukar vara vanligt förekommande att man behöver uppmuntra det kan man väl säga. Någon 
kanske behöver vara noggrannare med att titta på former, alltså på det plastiska. Någon kanske 
behöver jobba med att förenkla för att få ett slags fokus, en koncentration i bilden. Berättelsen ska 
ju fram. Min fråga ska väl vara; vad är det som ska fram? Vad är viktigt? Jag kanske vänder mig 
emot att diskutera färgen och formen som några slags absoluta värden som är fristående från det 

69 Ibid s. 96. 
70 Elkins, 2001, s. 95. 
71 Elkins, 2001 s. 96. 
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innehållsliga. Jag tycker att det är viktigt att man funderar på; vad är det jag vill få fram i bilden? 
Om det är en bild.  
 
X4 
Kanske i det här samhället så måste man lära folk få självförtroende till att se konst, att göra konst, 
att tro på sig själv i sitt skapande, det är någonting man kanske i dagens samhälle lära ut. 
 
X7 
[Precis, så du har ju kommit in på det redan, det här med; hur vägleder du i den konstnärliga 
processen? Det här med att det handlar mer om att öppna upp för möjliga vägar kanske än…] 
 
Jag tycker också kanske att det som är speciellt just när man ska jobba med fri konst, det är ju att 
det är man själv som ska driva hela projektet. Då är det väl bra att man inser det så tidigt som 
möjligt. Att liksom, det kan vara väldigt kul att få massa uppgifter, men egentligen så är inte det 
någon bra träning alla gånger för det här självständiga arbetet som det egentligen handlar om. Man 
måste göra någon slags balans där. /---/ Samtidigt som det kan vara också tvärtom, att det finns 
många som inte riktigt vågar tänka sig tanken att dom verkligen skulle kunna bli konstnärer. Och 
dom måste ju kanske då få motsatt behandling eller stöd, eller vad man ska säga. Liksom att man 
då behandlar det som liksom... Då får man från det hållet försöka se... Man kanske verkligen vill 
det, man kanske har det som krävs liksom. Vilja och liksom… Man kanske till och med tycker om 
att vara i ateljen själv och gillar just det liksom, den där ensamma delen av det. 
 
[Då är det som att man som lärare måste ha ett ganska bra öga för dom här nyanserna /.../] 
 

Den individuella och psykologiska aspekten betonas också i lärandet, till exempel att hjälpa 
studenten bygga (konstnärligt) självförtroende eller tålamod. Med en individbaserad syn på 
lärande följer att som lärare även kunna urskilja behov hos individen.  
 

X1 
[Då ska vi se. Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev? Eller hur kan det yttra sig?] 
 
Kvalitet. Plötsliga utslag av kvalitet, i verken. Att man… Större självförtroende. Att de vågar mer. 
Att de litar mer på det dom gör. Jag menar, som lärare att jobba på en sån här skola, en av dom 
roliga sakerna det är också att man alltid blir överraskad va. Att dom gör någonting som man inte 
alls visste att man kunde göra, och där jag kan känna att det här är ingenting jag vet något om, som 
att jag lärt ut men nu har dom gjort det, det är fantastiskt. 
 
X6 (Angående tecken för lärande.) 
Att man utmanar sin tidigare kunskap, och det är ju svårt för en utomstående att bedöma, men i 
ateljésamtalet så förstår man det vid samtal. 

 
X7 
Och jag tycker också att det är ofta som liksom jag kan bli förvånad, vilket jag tycker det är kul. 
Liksom om man har diskuterat någonting med en student ena veckan och så kommer nästa vecka 
och inser; jaha, ja, ja du löste det sådär, det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Det är väldigt 
intressant och spännande på något sätt, för då… Så där på något sätt att det är… Att det verkligen 
inte handlar om att man ska tala om för någon hur den ska göra, utan att det är mer att öppna upp 
olika möjligheter för vad man skulle kunna göra, men att det sen är ett öppet liksom val, för den 
som ska göra det. Så att det inte blir sådär att man liksom försöker göra som man blir tillsagd sådär. 
För det kan ju finnas en sån dimension också i undervisning. 

 
X7 
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Jag tror att det kanske handlar om att jag tycker att den ultimata undervisningen den… Den är när 
man får till såna här aha upplevelser hos dom man undervisar, så att dom förstår någonting liksom 
och säger så här; aha, jaja, nu fattar jag. 
 
X2 
/---/ Ja, det är ett tecken. Medan ett annat tecken på lärande kan ju vara att de upptäcker så här; 
okej… Som nu häromdagen att en plockade fram en målning från i höstas, och på målningen från i 
höstas så bär inte kulörerna ljus som på dom målningarna hon gör just nu. Och då är ju det ett 
tecken på lärande, att hon har fått en insikt kring kulörerna i en målning, hur dom kan bära ett ljus 
eller inte bära ett ljus.  

 
X2 
Det är väl ganska många tror jag upptäckter… Om jag skulle tänka på elever som börjar teckna 
modell för första gången med oss, då kan jag tänka mig att dom upptäcker väldigt mycket i början 
som är nytt; men gud ser det ut såhär, som jag aldrig har tänkt på. 
 
X5 (Angående det i konsten som inte kan läras ut) 
Jag tycker att det finns det där i alla arbeten som det ligger ett engagemang bakom, men sen, det är 
klart att det finns vissa studenter som… Jag vet inte, men det är oftast dom studenter som jobbar 
väldigt mycket, och lägger liksom… Och där kan man ju se då liksom helt plötsligt hur det lossnar 
och… Ja, det blir liksom, det blir intressant. Ja, nä det är ju jättesvårt det där… Vad det är som 
gör… /---/ 
 
[Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev?] 
 
Lyssnande, nyfikenhet, jaa… Eee, det är svårt att säga också, för det är ju så väldigt olika. En del 
vill ju verkligen göra sin egen grej bara, och lär sig jättemycket på egen hand. Och jag tycker det är 
bra, för jag har själv varit en sån person. Men det blir ju också svårare för mig att svara om deras 
lärande /.../ Men det är väldigt olika. Ibland så tar det väldigt lång… Ibland tar det tid liksom. A 
men just att se liksom behovet så. Och ibland så, alltså det kan ju vara mycket så, privata problem 
som ligger och blockerar för lärandet liksom. Det känns som att det är ganska vanligt, och det är ju 
svårt att göra mer än att finnas där och också där kan ju skolan också hjälpa till och ha samtal. Men 
just med dom studenterna som är… Alltså jag har ju haft studenter som har mått väldigt dåligt, men 
ändå varit otroligt lyssnande, nyfikna, lärande i det att dom har lyssnat och arbetat och arbetat och 
arbetat och gjort saker liksom. Men ja… 
 
X7 (Angående tecken för lärande.) 
Det tydligaste gången man ser det är under första terminen på hösten när dom håller på med 
modellteckning, /---/ Då ser man att alla gör, alla som liksom lägger ner tid på det gör en otrolig… 
Har en otrolig utvecklingskurva, den går så här liksom. (Pekar rätt upp.) Det är nästan den 
tydligaste gången man kan se det verkligen så där. /.../ Men sen så… Man ser ju väldigt stor 
skillnad så där, om man går tillbaka och tittar på någon i tvåan som liksom, ja bedriver ett 
självständigt arbete och får fram väldigt mycket bra grejer. Om man tänker på vad den kanske 
gjorde då när den gick i ettan, så inser man att det är… Att det är ett ganska stort intag av kunskap. 
/.../ Som också handlar jättemycket om att bli medveten om konsthistorien och samtidskonsten, 
alltså titta mera på vad det egentligen är för någonting det här området. 

 
X3 
Att jag tror att jag fokuserar jättemycket på upptäckter, och det som fung… Att jag försöker dela 
med mig av att läsa vad jag ser att dom har gjort, det som fungerar liksom... A men precis vad det 
är jag ser liksom att någon har upptäckt eller gjort och det som  fungerar och börjar... Och att jag 
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tror att jag är mer av den här läraren att jag tror att man lär sig av att lyckas, om man får säga så, 
mer än av man misslyckas. Liksom lär sig att se när börjar det här fungerar, och bli intressant… 

 
Eftersom fältet håller många former av kunskaper blir också tecken på lärande av många slag, 
spekulerar jag. Konkreta, synliga tecken på lärande kan vara till exempel en utveckling av 
gestaltningsteknik över tid. De mest konkreta tecknen på lärande beskrivs tydligast i 
förhållande till modellstudier, där flera lärare/konstnärer beskriver en tydlig utvecklingskurva. 
Vissa tecken framstår som högre, såsom aha-upplevelser eller upptäckter, eller att hitta ett 
spår/driv. Studentarbeten som bjuder lärarna överraskningar och inte är direkt kopplade till 
undervisning, framstår även som högre. Upptäckter framstår som det högsta i lärandet, vill jag 
försiktigt påstå. Kanske en grundbult i pedagogiken att stödja dessa upptäckter eller 
möjliggöra att de äger rum. Att vara receptiv framläggs även som tecken på lärande; att 
handledning syns i arbeten till exempel.  
 
Splittrade versioner  ges på frågan om önskemål om gymnasieelevers förkunskaper, där finns 
ingen samstämmig diskurs. Det som betraktas som relevant förkunskap, och implicit som 
kunskap, blir alltså i högsta grad element ur den synvinkeln. Hurvida man besitter 
kunskaperna efter de förvärvats, eller om detta alls är relevant (att fortsätta öva) framstår 
också splittrat i artikulationerna. Att konstbegreppet inte låter sig självklart defineras 
återspeglas i de pedagogiska diskurserna. “Det ingår i spelets regler, enligt Bourdieu, att 
kriterierna för vad som är och inte är konst är implicita, eftersom förmågan att urskilja dessa 
ingår i det (förkroppsligade) kulturella kapitalet och härigenom distingerar dem som besitter 
kompetens från dem som saknar den.”  Därför blir även kraven på studenterna höga och 72

kanske svårtillgängliga för vissa grupper, eftersom tecken på lärande är just implicita.  
 

X7 
Både och, det är faktiskt ganska mycket tanke som man övar upp tror jag. Eller eftersom det 
egentligen är då, verkligheten blir ju någon referenspunk, en gemensam referenspunkt, som man 
kan liksom ha som utgångspunkt på är det… Överensstämmer det med verkligheten eller 
överensstämmer det inte med verkligheten. /.../ Som egentligen gör det till en mer, på något sätt 
intellektuell undervisning än om man inte har en referenspunkt. /---/ Alltså jag tror det ju är lika 
sammanbundet som liksom själva människan är. Att man liksom glömmer att hjärnan faktiskt är en 
del av kroppen, det är inte en fristående tänkande sak liksom. Den är också förbunden med 
kroppen, på samma sätt tror jag att liksom utförandet och idén är lika sammanbundet i konsten,  
det är samma sak egentligen. 
 
X5 
I och för sig tror jag nog att det kanske är mer handen, för det kanske nästan är mer effektivt att 
träna handen. Jag är nog mer inne på det spåret, för tanken går ju liksom inte att stänga av. 
 
X2 
Så att jag tänker att teckning handlar just om den här dialogen mellan seendet och materialet och 
handens erfarenhet och så. 
 
X3 

72 Bjurström, 1997, s. 159. 
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Jo, men jag tror att det är både och. Jag tror att det, att det är...Ja, men att det är seendet, handen 
och tanken. Jag tror också att det blir som en... Att materialet kan börja tala för mig, vad jag ska gå 
vidare med. Att det blir en dialog mellan teckningen och seendet, och att teckningen börjar liksom 
leva sitt egna liv, som man kan svara på. 

 
Intervjufrågan i sig, är det hand eller tanke man övar i studiet av verkligheten? bjuder in till 
en uppdelning, lockar till dualism, som kanske snarare speglar min egen syn som fråga, än ger 
en bild av lärarnas/konstnärernas syn genom deras svar. Frågan kommer ur funderingar kring 
att träna seendet. Kanske hand och seende mer utgör en metafor, som betecknar att någon 
form av uppmärksamhet måste vara involverad i seendets praktik som dessutom går att öva 
upp, och att det krävs en övning/utövning för att bemästra en teknik. Den uppenbara diskursen 
som utesluts är hjärnans (som ju naturligtvis styr både hand och öga) som även uttrycks i X7, 
eller kroppen som helhet. Dualismer är inte frånvarande i artikulationerna, och framträder i 
uppdelningar som till exempel form och innehåll, eller hand och seende.  
 

X5 
Men det var jätteroligt för jag gjorde såhär en liten lathund, det bara kom så här på ren vilja med att 
formulera just det här arbetet med modell studien i lera. Att punkta ner faktiskt hur en metod för att 
arbeta och att flytta sig själv, att flytta blicken, ja men just faktiskt man kan ju verkligen punkta ner 
det så pass. Sen är ju frågan hur det är att arbeta efter den så just som den är, men det kanske inte 
spelar så stor roll bara man har den att arbeta utifrån. Sen är det inte någonting som jag har använt, 
för jag råkade säga det till en student bara; oh den vill vi ha. Men det känns liksom helt fel utan det 
är ju någonting för mig att arbeta utifrån /.../ För att det finns inte... Jag vet inte riktigt, jag tycker 
inte det finns någon anledning för en student att så här ha en metod innan det är dags för den 
personen att undervisa kanske och formulera det och göra det tydligt, jag vet inte.  
 
[Precis.] 
 
Om man inte är intresserad av det men då är det ett specifikt intresse. 
 
[Det kanske blir en annan sak om man har punktlista.] 
 
Ja, precis det blir lätt att det blockerar en från det som faktiskt är kärn övningen att öva seendet.  
 
[Precis, man hoppar över ett steg.] 
 
Ja, precis. Men för egen del var det otroligt värdefullt att göra det. 
 

I artikulationen ovan framträder punktlistan för skulpturstudier som fruktbar bas för läraren, 
men inte aktuell för elever. Jag tolkar det som en koppling till att konst inte kan läras ut, och 
som att en klinisk hållning gentemot hantverket skulle stå i vägen för konsten och de 
upptäckter som behöver göras. En textbaserad förmedling av kunskap är alltså en diskurs som 
utesluts. 
 

X2 
[Anser du att man har nytta av modellmåleri och modellteckning, vilken typ av konst man än 
kommer att välja att jobba med?] 
  
Ja det tycker jag, och där är vi faktiskt ganska eniga i kollegiet. /---/ Just att det är en inledande 
metod, och man erövrar vissa gemensamma begrepp med överskärningar, eller plan eller disponera 
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ytan, komposition, alltså att dom är ju ganska återkommande. Och bildrummet är gemensamt.  
Så att… Ett rum så här, om du gör ett  performance till exempel är ju rummet du rör dig i inte 
oväsentligt. Att bli medveten om vissa… Så det har vi  valt att fortsätta med eftersom att vi tycker 
att det är relevant att erövra vissa gemensamma metoder. 
 
X3 
/---/ De flesta av mina studerande vill ju inte bli konstnärer, de vill bli arkitekter eller 
industridesigners och så, men dom har ju ändå ett behov att kunna tänka konceptuellt och 
konstnärligt, att dra saker till sin spets, att dra det så långt man kan och kunna visionera och sådär. 
Så det konstnärliga tänket, att hela tiden dra saker ett varv till, och kunna visionera liksom, även 
om det inte är möjligt. Dom har ju väldigt stort behov av att komma in i det tänket snabbt liksom, 
och så. Och när det gäller liksom tekniker och hantverk och så så tror jag att det här med handens 
kunskap, det här med handen, seendet, hjärnan. Att för mig är det väldigt viktigt att dom har 
självförtroende och känner att det här kan jag gestalta. Det finns inte så många hinder på vägen för 
mig att få fram mina inre bilder, det motståndet är inte så stort, utan jag har massa verktyg att 
komma förbi olika prestations hinder, eller, eller hur ska jag få fram det här tvådimensionella 
tredimensionellt, liksom. 

 
X6 
Ja, alltså jag vill bjuda på… Och sen är en sak med den här erfarenheten och traderingen utav 
kunskap; om du blandar gips så där, då blir det för tjockt och om du rör för mycket så kan den dö, 
det är en… Men då kan man lära sig att; det är ju, ja men det är en teknisk kunskap, man kan läsa, 
ja det finns på nätet liksom. /---/ Det finns ju båda delarna. Det finns ju någonting, alltså det här 
med handen och ögat, att man övar att se, att man övar att förstå, och då blir det också att man får 
en... Större tolkningsförmåga av verkligheten, om den är endimensionell tvådimensionell eller 
tredimensionell, att det är… Men om man lär sig att avbilda, om man försöker teckna av rent 
fotografiskt, så är ju det liksom en hårdträning för ögat och handen, men det är ju inte… Det är ju 
inte konst, för där kommer ju tanken. För att alltså, för den… Fotorealistisk konst är ju… Alltså det 
finns ju kameror om det är så att man vill avbilda. Nej, ja, jag är lite, det intresserar inte mig. Men 
det handlar om hantverksskicklighet som kan vara imponerande och att folk liksom får... /---/ Det 
var som min professor sa; det finns inte dålig konst, det finns bara konst. Så kan man ju se det, för 
det där är ju bara en smakfråga. 

 
X7 
Ja alltså så att man liksom förstår att det finns så många ingångar till att göra konst och att man inte 
kan jämföra dom riktigt med varandra. Man kan inte titta på en sak och säga att den är dålig, 
utifrån att man tycker bättre om en annan sort liksom. Då måste man förstå det, att det är det man 
gör, inte liksom… Alltså att man förstår vad intentionen är, eller vilken tradition man arbetar i 
liksom. /---/ Och att olika traditioner kräver olika… Olika former av kunskap. Jag menar man kan 
ju tänka sig att man mycket väl skulle kunna bli konstnär utan att teckna modell eller liksom göra 
dom här sakerna, men man skulle då få va det inom ett ganska snävt område liksom. Men om man 
höll sig där så går det väl bra, det tror jag. Medans om man inte riktigt vet vilket område man har 
tänkt sig, vilket ju gäller kanske dom flesta, då är det ju bra med den här liksom reda ingången. Att 
man faktiskt lär sig att se och lär sig liksom hur… Hur har man sett på konst genom olika tider och 
så där. Det tycker jag är viktigt, att man förstår liksom själva konstbegreppet liksom, /---/ Jag 
tycker det är väldigt viktigt att man liksom förstå hur saker följer på varandra och att man faktiskt 
är en slags traditionsbärare, vare sig man vill eller inte. Som bygger någon slags bro till det som var 
innan till framtiden. Sen får någon annan ta över. 
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X5 
Ja, men som till exempel någonting som jag har tyckt är väldigt viktigt att få in i undervisningen är 
att prata om, då till exempel under modell studierna, att prata om kroppen, om sin egen kropp, att 
använda kroppen, att göra övningar. Att känna liksom, känna, ja men att känna sin egen kropp och 
liksom ta in den kunskapen i, i sitt seende och mixa det liksom med modellen, med liksom. Ja, 
men såna konkreta övningar liksom.  
 
X2 
Alltså, tecknar man eller målar man modell så kommer det vara utifrån dom, hur dom utvecklas 
och ser, även om det kanske är mer så här man tittar på samma sak. /.../ Stötta det dom vill säga, 
istället för tvärt emot. Så på så sätt nån typ av tydlighet; om man vill berätta om ett plan så vill 
man ju säga det tydligt, att det är det det handlar om; den här människan sitter på det här planet. 
Då vill man ha sagt det. Men vill man presentera sin portfolio, då vill man ju också att det ska vara 
tydlig, men med andra saker. Vad som engagerar en och vad som driver en ska synas så bra som 
möjligt. 
 

Vad, hur och varför är traditionellt didaktiska frågor, berörs i artikuleringarna ovan. 
Ett konstnärligt seende eller konstnärlig intention gör att medier och materialitet ibland 
framstår som sekundärt. Man kan till exempel prata om performance i teckningstermer, eller 
behöver inte väsenskilja shibori från måleri. Vissa medier ligger dock närmare varandra, som 
måleri och teckning. Foto eller digitala bilder framstår i vissa artikulationer som något med 
just brist på materialitet och därför något som bör hållas ifrån konsten, medan det i andra 
artikulationer ingår i en konstnärlig praktik. I en av artikulationerna berörs kunskap som kan 
läsas på nätet i förhållande till tradering, och indikerar en förändrad kunskapsförmedling. 
 

X3 
Alltså, liksom rent generellt tror jag inte heller att man är ett blankt blad, att man liksom kan fylla 
någon med kunskap ovanifrån, men jag menar att man ändå kan lära sig en massa saker genom att 
utgå ifrån någons erfarenhet och bagage och omsätta det i olika konstnärliga gestaltningar. Men 
just på en förberedande konstskola så ser ju vi liksom en utvecklingskurva som är liksom käpprätt 
rätt upp liksom. 
 
X2 
Tidigare var det ju vanligt att man inom konstpedagogik hade en syn på eleven som någon typ som 
som ska brytas ner och byggas upp, och det är inte en tradition som vi är så förtjusta i på skolan. 
Det är en ganska konstig hållning till andra människor. Vi tror att dom har en egen erfarenhet helt 
enkelt och inte behöver brytas ner (skrattar)/.../  
 
X7 
För där finns det ju verkligen såna traditioner. Man ska liksom härdas och knäckas och byggas upp 
och alla möjliga konstiga ideér. /.../ Jag tror ju inte alls på den där metoden./.../ jag tror ju tvärtom 
att jag tycker det verkar som att liksom någon slags positiv uppmuntran, ihop med att man ställer 
liksom ändå krav på prestation, eller vad man ska säga. Att man försöker liksom baka ihop det till 
någon bra, till en bra mix, tycker jag absolut är ett mycket bättre sätt att få någon att utvecklas. Jag 
tycker det verkar väldigt få människor som utvecklas bra… 
 
[Jag tycker det känns som ett ganska snabbt skifte, för det känns ju som en utdaterad modell, men 
det var inte så länge sedan… Alla jag har pratat med tycker det är helt förlegat, så klart liksom. 
Man skulle nästan inte kunna säga någonting annat nu…] 

28 



 

 
Jag vet inte faktiskt. Jag tror nog att det finns en del som fortfarande tycker det. Det beror väl på 
hur grundligt man tittar på det. /.../ För att det är ju också svårt att veta om man för såna där saker 
vidare utan att man är medveten om det själv. Det kan man ju faktiskt göra. 
 
[Vissa har ju kopplat det… Eller en teoretiker kopplar ju det till Bauhaus, Bauhaus skolan, tabula 
rasa idén liksom, blanka blad… Det är jätteintressant. I den här traderingen då, som också kan vara 
negativ, som du säger, det är intressant det här att det sker över lång tid att man tillslut plötsligt, 
som du berättar; a men det här...] 

 
Ett bakomliggande perspektiv (människosyn), såsom synen på studenten, är enligt mig av stor 
betydelse eftersom det blir ett fundament i alla möten med denna. Tabula rasa, studenten som 
ett blankt, passivt blad att fylla, är något man i artikulationerna motsätter sig, både som 
undervisningsmetod och människosyn. James Elkins kopplar begreppet till Bauhaus 
pedagogiken.  I artikulationen ovan (X3) sätts tabula rasa i förhållandet till en skarp 73

utvecklingskurva. Kanske en fundering kring att läraren/konstnären ändå ser en käpprätt 
utvecklingskurva. Den individbaserade undervisningen som unisont beskrivs i 
artikulationerna framstår som retoriskt oförenlig med tabula rasa idén, eftersom ett blankt blad 
kommer utan preferenser. Samtidigt ingår i konstskolans verksamhet tekniker som kanske ses 
som frikopplade från individen, eller där dennes individualitet skulle kunna tänkas spela 
mindre roll. Sätt att förhålla sig till det framkommer i artikulationerna, som att även 
modellteckning görs utefter individen eller att individens tolkning av ett stilleben blir det 
centrala.  

7.1.5 Smaken 
X6 
[Smak, kommer vi in på.] 
 
Ja, exakt, alltså att jag vill kunna tycka om det jag avskyr. /.../ Och kunna bemöta och kunna tala 
om det jag avskyr på ett givande sätt för den som lyssnar. 
 
X1 
Ibland kanske man inte tycker om någonting, det är ju också hemskt svårt. Man kan tycka att saker 
är frånstötande och att det är helt fel, och då måste man ju hitta fram till någon punkt där man ändå 
liksom kan… 
 
[Diskutera det.] 
 
Diskutera det, och det finns ju också en aspekt som jag tycker är viktig, alltså att man skiljer på… 
Att man försöker prata runt kvalité, bra och dåligt, smak och koder, alltså. Jag kan se att det här du 
gör är bitvis jätte fint och duktigt, men man associerar till det här och det här och du kommer inte 
att bli sedd när du gör det här. Hur ska du förhålla dig till det? Finns det något sätt som man då kan 
prova att öppna upp arbetet på så att man kan kombinera det där, att det både… Om det är någon 
som står och håller på med något väldigt tålmodigt och konventionellt stilleben till exempel, hur 
kan man få det, göra det på något sätt att man kan misstänka att det skulle väcka större intresse. 
Och att man är tydlig med va att man diskuterar trender och smak, att den aspekten också finns.  
 
 

73 Elkins, 2001, s. 34. 
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X7 
Ja, fast man har ju väldigt olika smak beroende på vilken inriktning man har. Det är ju liksom, det 
är på något sätt… Det kanske är det som är det riktigt svåra liksom, att den… För man kan ju tycka 
liksom att det finns, finns… Ja, att man kan vara mer eller mindre konservativ liksom, och man kan 
vara mer eller mindre medveten om vilka ideal man egentligen står för eller vad det är man 
förespråkar liksom. Men, jag menar jag tycker att det är jättesvårt att, att liksom möta nya uttryck 
som man tänk… Jag känner att jag får ofta jobba med det liksom, att tänka att ja men det finns ju 
naturligtvis en massa liksom smaksaker som inte jag känner till och som jag därför frågar utförligt 
om. 
 
X3 
Istället för att säga så här; a men Thorsten Andersson, han är en mycket  intressantare konstnär. 
Kan du inte titta lite mer, kan du inte bli lite mer så här, om du förstår vad jag menar. Alltså nu 
överdriver jag liten, men att skippa lite sin egen...  
 
[Smak] 
 
Smak. Att kunna lämna lite vad man tycker är god konst, så. /.../ Så det är ju en negativ erfarenhet 
som jag försöker vara jättetydlig med, med mina studenter. Att det här är min smak, men jag tycker 
att du ska titta på det här och det här fältet, sådär. Att man är mer intresserad av all typ av konst, att 
konsten är intressant för vad den vill säga, inte för hur den ser ut liksom, och så där. Att man 
försöker hitta, att du verkar ju intresserad av det här fältet och då finns det ju det här och det här 
och det här som du skulle kunna titta på. Och att det vore helt bisarrt om jag bara skulle tipsa om 
konstnärer som liknar det jag är intresserad av, så. 

 
Smaken, som ingår i habitus, är kopplad till lärarnas utbildning, yrkesutövande och 
pedagogiska praktik och är alltså långt mer mångbottnat än ett lekmannamässigt tyckande. 
Smaken ses av mig i undersökningen som ett kapital. Bourdieu beskriver hur habitus 
bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, stilfullt och vulgärt osv, och att 
denna skillnad inte alltid är den samma. Något som är intressant för den ena kan vara 
ointressant för den andra. Men det intressanta enligt Bourdieu är att när skillnaderna mellan 
praktiker, tillgångar och åsikter uppfattas genom “/.../dessa sociala perceptionskategorier och 
principer för att betrakta och göra indelningar, omvandlas de till symboliska skillnader och 
bildar ett verkligt språk.”  (med intern logik och struktur som språk). 74

 
Bourdieu beskriver även att smaken ses av agenterna som spontan och naturlig. Snarare ser 
jag att smaken är något man förhåller sig medvetet till liksom att jag ser en medvetenhet kring 
den egna utbildningen; att olika riktningar ger olika perspektiv (exempelvis modernism och 
konceptkonst, eller kanske att klyftan mellan dem synliggjort predispositionerna) och att man 
är situerad inom något definierat, alltså den estetiska dispositionen är inte helt dold. Dock 
manifesteras den i förhållande till något annat; definieras genom att differentieras från något 
annat. Både Bourdieu och Laclau och Mouffe intresserar sig för differentiering. 
 
Bjurström beskriver Bourdieus fältteori där konsten och estetiken intar en relativt autonom 
ställning i det moderna samhället, men som samtidigt är bestämd av sociala betingelser. Det 

74 Bourdieu, 1995, s. 19. 
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som det konstnärliga fältet erkänner som kulturellt kapital blir liktydigt med med samhällets 
syn på vad som är konst och estetik.  Här krävs inget fullständigt konsensus; endast det som 75

det konstnärliga fältets aktörer eller institutioner inte befattar sig med saknar på ett tydligt sätt 
estetiskt värde. Dock kräver/förutsätter den legitima estetiska sfären ett socialt erkännande.  76

Funderingar kring smak uppkommer i artikulationerna, eller kanske snarare funderingar kring 
hur man som konstnär i lärarrollen ska förhålla sig till smaken. Jag ser både en strävan efter 
att kunna förhålla sig gränslöst inför sin egen smak i undervisning, men som något 
kontrasterande även en lojalitet mot medier med medföljande traditioner och en vilja att 
undervisa utefter dessa. Kanske en konflikt mellan en uttrycklig önskan att kunna relatera till 
alla uttryck (en önskan att kunna umgås med det man inte tycker om), samtidigt som man de 
facto har en smak och ett tyckande som man kanske utvecklat under många år genom studier 
och arbete. Det blir högst relevanta funderingar i undervisning kring konst och tekniker. I och 
med att uttrycka detta kanske man säkerställer sin smak genom att sanktionera den medvetet, 
och på så sätt slipper göra våld på den. Ett sätt i artikulationerna att komma runt smaken är att 
kunna hänvisa till andra konstnärer/kollegor.  
 

X1 
[Ja. Ja. Såhär jag kommer bara att tänka lite på, om man går in på psykologi… Att det är jaget som 
tolkar, och det filtret är individuellt, på ett sätt…] 
 
Jaaa, här är det ju lite både och va, därför om vi tittar på en kub som står stabilt till exempel, så 
kan vi ju komma överens om att den står stabilt, medans ett ting som står intill, som står lite 
vingligt och lutar sig mot kuben, så har vi ändå två olika fysiska förhållanden. Vi kan se att det är 
så, det kan vi komma överens om. Det finns någonting vi kan komma överens om. Men vi 
framhäver det på olika sätt va. Och där kommer ju liksom teckningen, och färgen, 
färgpåläggningen, kompositionen. Allt det spelar ju in. Och det är ju mitt jobb som lärare då tycker 
jag att liksom påvisa vilka olika faktorer som bidrar till den här berättelsen, för även om det är en 
studie så menar jag att det finns ett inslag av berättelse i det. 
 
X7 
Huruvida man kan böja armen på det sättet eller inte är inte ett tyckande, utan det mer går att 
bevisa. På det sättet tycker jag att det är ganska bra. Det är ett bra sätt att öva seendet, att man 
faktiskt, att man faktiskt har den där korrigerande verkligheten. För att, annars är det ju väldigt lätt 
att det väldigt snabbt börjar handla om tycke och smak egentligen. 
 

I modellstudier/stilleben finns exempel på vad som beskrivs som respit från smaken, där ett 
tyckande inte ligger till grund för hur människokroppen är beskaffad eller att en fjäder är lätt i 
jämförelse mot en kruka.  
 

X4 
Jag vet inte, jag har pratat med folk som är lärare på konsthögskolor just idag, att man måste 
komma utanför det här konstskole-målandet med stilleben. /.../ Det är det där med att hitta sig själv 
någonstans på vägen. /.../ Man måste gå förbi… /.../ Ja, man måste odla någonting, och att 
konstskolorna måste liksom få fram det där. Jag pratar väl om det ibland när jag föreläser också 
liksom. Att det är ens egna…  

75 Bjurström,1997, s. 158. 
76 Ibid., s. 159. 
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X1 
[Arbetet på… Hur ditt arbete här påverkas av att... Nu är det ju explicit konsthögskole 
förberedande. Även om det har varit det inofficiellt förut också.] 
 
Ja, men också uttalade explicita krav eller önskemål från konsthögskolorna, eller uttalanden om att 
dom är inte intresserade av studier och modellstudier. /---/ Och det tycker jag är djupt 
problematiskt. Att dom inte klarar av, som jag skulle uttrycka det, att se potential och begåvning, 
energi i en modellstudie, det är obegripligt för mig och felaktigt. Och då får man ju på något sätt 
säga åt eleverna, att gläd er åt att... Det här är det ingen som vill se, men det är hemsk nyttigt och 
bra och frigörande och man lär sig en slags konstnärlig kompass när det gäller andra arbeten 
också. Och det kanske bara är just här just nu som ni har privilegiet att göra det här, det kanske 
aldrig kommer tillbaka eftersom man avskaffat det på konsthögskolorna. /---/ Också tycker jag att 
man kanske ibland måste ha en dubbel agenda, att man kan säga; återkom till det här du i lugn och 
ro sen, men just nu kanske inte det är värsta, bästa, bra idén om du vill komma in på 
konsthögskola. 
 
X7 (Angående om arbetet förändrats med den nya förordningen.) 
Ja, det har faktiskt förändrats, därför att tidigare så var liksom uppdraget ett annat. Då ingick det, 
kunde det ingå i uppdraget också att tänka att man kan ta in någon som kanske kan ha stor glädje 
av att gå två år på en förberedande konstskola, men, men som man redan innan kanske inser inte 
kommer komma in på högskola, eller inte vill det eller inte har dom förutsättningarna. Det blir 
mindre plats för den… 
 
X3 
Nu ska vi göra den här utbildningen liksom för att det ska vara högskoleförberedande, det är den 
nya förordningen, så att det irriterar väl vissa kan man säga lite grann. Det blir kanske ett snävare 
perspektiv då. Och det blir kanske bakvänt då. Eftersom vi har ju studerande som tycker att dom 
inte får så mycket hantverk, som saknar tecknings och hantverkskunskaper, som går på 
arkitekturskola. Dom går redan på högskola och så hoppar dom av och tar ett sabbatsår och går på 
vår skola för att liksom… För att dom… Det finns högskolestudenter då som upplever; det här 
blir, inte vidare utbildning, men vad heter det kompletterande utbildning. För att få kunskaper som 
dom känner att högskoleutbildningen saknar. Det kanske våra lärare gör till en större sak än vad 
det är; ja men vi är jätteviktiga. Det finns ju massa sån här, känsla av att… Det är ju så lärar tätt till 
exempel. Dom har ju lärare hela tiden, så det gör ju… Kanske mer utbildande då än en högskola 
och så där. Men, för att komma till din fråga då, det kan jag inte svara på om det har påverkat 
innehållet. Men det kanske det gör på ett sätt. Det kanske påverkar antagningen. Vi kan ju inte ta 
in… Det är ju frågor vi ställer till Myndigheten för yrkeshögskolan, ja men hur ska vi förhålla oss 
då till dom som är lite äldre, eller dom som redan är på högskolan och söker vår utbildning; hur 
tänker ni där då rå, och… Ja… Precis, eller det är massa saker. Och det jag tänker på mest det är ju 
att vi är öppna… Särskoleelever kan söka till vår skola så där /---/ 
 
X3 
För att dom vill ju komma in på högskolan, och då… För det finns ju en tendens att man säger så 
här; att men det här är en en skola och vi kan inte anpassa hela vår utbildning till X 
(konsthögskola) olika intagnings tider och sådär. Och det är väl förvisso sant, för att alla söker 
inte, det måste ändå vara givande hela tiden. Men jag tycker ju, och det tycker rektor också, att vi 
ger studievägledning och att vi gör så mycket saker som möjligt så dom får hjälp med sina 
arbetsprover. /---/ Men konsthögskolorna vill ju gärna… Det är ju fortfarande det här med att man 
nästan har ett konstnärskap när man kommer in, som är ganska… Att man har ringat in någonting 
som man undersöker. Den här mer prova på typen, dom kommer ju inte lika lätt in, om det inte är 
väldigt konceptuellt, så där.  
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Numera är det inte en dold aspekt att de förberedande konstskolorna ska förbereda för 
konsthögskolan. I och med detta framstår konsthögskolan som en viktig, och ibland obekväm 
del av läroplanen. Här blir krockar mellan olika syn på kunskap synliga mellan 
konsthögskolan som institution och lärare/konstnärer som agenter på konstskolan. Det är 
explicit uttryckt i styrdokument att konstskolorna ska orientera sig mot konsthögskolorna, 
men inte uttryckt hur man ställer sig till traditionella tekniker, som ändå ges en del plats på 
konstskolan, eller till antagning.  
 

X7 (Angående en specifik digital estetik) 
Speciellt unga män då, som är jätte intresserade av en konstig estetik som på något sätt man fattar 
efter ett tag är ett helt forum på nätet, som dom är delaktiga i och håller på med det där, dom är 
jättemånga. Och att dom då ibland får för sig att dom ska gå på konstskola, och det är ju väldigt 
spännande tycker jag, för att på något sätt så känns det som om att det också skulle behövas en ny 
typ av konstskola, som skulle kunna möta dom här. 
 
[Jag tänker, jag har läst en bok och författaren där anser att, ja men photoshop och så där, att 
eftersom det grundar sig på måleri och layouten, verktygen är baserade på måleriverktyg, därför 
ska en målerilärare vara delaktig i undervisningen av… Han tycker att det krävs liksom.]  
 
Hmmm, det är intressant men jag tror egentligen att man missar då att skillnaden är att det inte är 
någon materia. Det är inte svårt, hur ska man säga nu utan att det låter fel, det är ju svårt det där, 
men det är ju inte svårt på det sättet det faktiskt är att… /---/ Det nya på något sätt så att säga, och 
som har en enorm publik. Jag tycker det har varit väldigt intressant att ha dom här, det har varit 
ganska många som jag har stött på i olika sammanhang. Därför att dom ofta är helt ointresserade 
av den modernistiska konsten, det är som att dom dömer ut det; det där vill jag inte hålla på med, 
jag vill inte… Och då att liksom hitta något sätt hur man kan nå fram i den kommunikationen, när 
man kanske är som då jag egentligen är väldigt förankrad i den modernistiska traditionen, det är ju 
spännande liksom. Men det har ju också gjort att jag kanske har blivit mer ifrågasättande mot den 
modernistiska traditionen, eller verkligen insett att det är verkligen bara ett sätt att se bland många 
andra sätt. 
 
X1 
Och ibland kan jag ju känna att den kärleken, det engagemanget, det patoset jag har för det kan ju 
ibland komma dåligt överens med tidsandan, med det pragmatiska, med trender och sådär. Det kan 
jag absolut känna. Och det kan också leda till att jag har perioder när jag inte säger Picasso ens va. 
För att jag liksom haft en djup relation till Picassos verk, exempelvis, men det kan bli uttjatat och 
jag kan liksom känna att det där är det liksom ingen som förstår sig på, så jag tiger va. Och sen är 
det ju också… Det kan också vara svårt när man känner att det är väldigt framgångsrikt, både 
kommersiellt och uppmärksamhet mässigt, när jag inte personligen känner att det är kvalitet, det 
tycker jag är problematiskt för mig, för att… Förstår du vad jag menar med det? 
 
X4 
Men om man ska jobba som lärare så är det nog rätt viktigt att man går utanför sig själv, samtidigt 
som man naturligtvis måste bottna i sin egen kunskap som man har snickrat ihop själv och lärt upp 
sig i. Så är det nog ganska bra om man kan se. För det är ju jättesvårt, jag tänker tidsandan, för när 
man har varit och föreläst ibland, eller när jag lyssnar på X (student på konstskola) hon bara såhär; 
a men jag vill jobba abstrakt. Jag kämpade för att slippa jobba abstrakt. Jag kämpade för att jobba 
fram det här och nu vill du jobba abstrakt. Tidens anda, så att det är ju, ja, den där öppenheten 
för... Det är ju rätt roligt att det är såhär… Svårt. 

 
En Bourdieusk förklaringsmodell av X7 (ovan) är att genom att positionera det som inte faller 
inom den egna horisonten till det konstiga andra bibehålls makten över fältet. Dock dras 
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resonemanget vidare och pekar då istället på en medvetenhet kring fältets föränderlighet, 
kontingensen. 
 
Artikulationen X1 beskriver en dominerande diskurs som inte stämmer överens med 
subjektspositionens, och implicit att dessa någon gång tidigare sammanfallit. En upplevd 
elementsförskjutning i diskursen, en förändring i vad som räknas som valid kunskap synliggör 
två konkurrerande diskurser genom friktion dom emellan.  Det kulturella kapitalets värdes 
oförmåga att  fixeras (för att fälten är kontingenta) liksom möjligheten att konvertera det till 
andra kapitalformer; symboliska som ekonomiska, är föremål för ständiga strider.  Bjurström 77

beskriver utifrån Bourdieu hur reaktioner på förändringar i kapitalformers värde varierar på en 
skala mellan att människor antingen försöker anpassa de förändrade objektiva sociala 
villkoren och betingelserna till sin habitus eller tvärtom försöker anpassa habitus till de 
förändrade objektiva villkoren. Habitus fungerar då alltid som en tröghetsfaktor i dessa ofta 
omedvetna anpassningsstrategier.  78

7.1.6 Samtalet 
X5 
Och det handlar ju mer liksom om det här stöttande samtalet kanske, och motiverande samtalet, 
vilket också såklart är en del av undervisningsprocessen. Så ja, det är en jätte, jätte viktig del, både 
den tekniska biten med metoder men också det motiverande samtalet, och liksom stöttande… Ja. 
Ja, att ge någon liksom tid att… Att ta studenten på allvar liksom och ta tid att se vad det är, vad 
det finns, vad som ligger bakom, vad som vill fram liksom. /---/ Jag har försökt skapa en mall, ska 
jag säga, eller en mall, men jag tycker det känns viktigt att vara så konkret som möjligt. Det tycker 
jag kännetecknar ett bra ateljésamtal. Att försöka komma fram till någonting som kan liksom föra 
arbetet i ateljén framåt och att alltid försöka upprepa dom sakerna vi kommer fram till i slutet av 
ateljésamtalet, och det är bra också att bestämma någonting till nästa gång; det här vill jag gärna se 
att du har gjort till nästa gång eller vi kan kika på det här eller titta på dom här konstnärerna till 
nästa gång... Jo men det är nog kanske en… Att det kommer ut ganska så här konkreta saker som 
studenten faktiskt kan jobba med. Sen vissa ateljésamtal kan ju vara väldigt så här fruktbara fast 
det handlar bara så här om stötta och liksom… Ja, den kanske bara behöver prata om konst; vad är 
det att vara konstnär egentligen. Och dom ateljésamtalen kanske är mindre konkreta men känns 
ändå otroligt viktiga.  
 
X4 
Ibland kan man uppleva, särskilt på målarskolor, att läraren kommer in ur sin egen bild av vad som 
är konst och pratar subjektivt i bedömningen av ens saker. Det måste vara konstruktiv bedömning 
eller tanke. Samtalet måste vara konstruktivt, att man känner att eleven har förstått, inte att man… 
Det är ju en väldigt svår… Det finns ju rädslor för lärare också att vara lärare är jättesvårt liksom. 
Men jag tänker att det är väldigt viktigt att man är konstruktiv. Att man säger bra och det som kan 
komma vidare, men att man faktiskt verkligen lyfter fram. För att det där lilla, man ser någonting, 
så att det finns någonting att greppa när man går därifrån för den som sitter där och är elev. Att det 
finns någonting att ta tag i. Att man känner in personen. 

 
X7 (Angående sin pedagogiska praktik.) 

77 Bjurström, 1997, s. 191. 
78 Bjurström,1997, s. 195. 
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Jag skulle nog säga att den nästan alltid tar sig form av… Att det är i samtalsform. /.../ En slags 
kommunikation tror jag. Samtalande kring vad som hänt när den som har gjort grejen har liksom 
funderat över; blev det bra eller mindre bra, vad hände egentligen. Så diskuterar man det. /---/ 
Och först kan man ju tycka att det verkar väldigt dåligt med en jättetrång skola, men det finns 
faktiskt fördelar med det också. Det blir väldigt mycket kommunikation som överhörs. /.../ 
För att liksom första året så överhörs egentligen all undervisning, all individuell undervisning som 
jag bedriver, som hörs av dom andra i rummet också, och det är ganska intressant för att på ett sätt 
så kan det vara mycket lättare att ta till sig av liksom det man säger, om det inte är riktat till en 
själv. /.../ För då försvinner det där känslomässiga engagemanget, att man tänker liksom; å vad 
hemskt, eller nej det där håller jag verkligen inte med om, eller så. Utan då kan man mer neutralt 
kanske fundera på; stämmer det eller stämmer det inte. /---/ därför säger vi att vi inte heller vill att 
man ska musik i öronen eller liksom på olika sätt, utan man ska vara närvarande och höra. Att det 
är något bra med allt det där. 

 
Samtalet har en central funktion i undervisningen och framstår som beroende av den 
psykosociala miljön, vilket framträder under rubriken miljö. Att undervisning överhörs 
beskrivs då det artikuleras som en resurs. Två av lärarna/konstnärerna artikulerar överhörande 
som en undervisningsmetod.  

7.1.7 Makten 
X3 
Man kanske kan vara jätte gränslös inom sina konstverk, men den här gränslösa… Eller den här 
attityden att jag i egenskap av mitt fantastiska konstnärskap har svaren på allt, det är… Det tror 
jag… Det sätter verkligen käppar i hjulet för de studerande, verkligen. 

 
X5 
Men just som mina övningar då, dom är inte på något sätt obligatoriska eller påtvingade eller att 
man känner att man måste liksom vara med, utan det är ju alltid frivilligt, var man känner att man 
är någonstans eller om det känns relevant liksom. 
 
X6 
Och då känner jag att det här i relationen med studenter och i konstnärliga pedagogiska praktiken, 
att jag försöker förhålla mig, maktlös. Och verkligen försöka se även sånt som jag själv aldrig 
skulle kunna göra. Jag måste ju vara neutral i den meningen att jag måste försöka se och tolka även 
sådant jag kanske inte själv tycker om.  

 
Egentligen kanske makt inte borde skrivas under en egen rubrik, då aspekter av temat 
representeras i flera andra teman, med ord som ickehierarkiskt, högt i tak, skadliga hierarkier, 
prestigelöst och frivilligt deltagande. Men eftersom det är något som framstår som ett 
medvetet element med tyngd, känns det riktigt att elementet har en egen rubrik. Kanske att 
man som lärare/konstnär frigör sig eller tar medvetna kliv nedåt på den hierarkiska stegen 
genom att till exempel motsätta sig rollen som allvetande. X6 artikulerar en Bourdieuskt syn 
på kulturellt kapital; en uttrycklig medvetenhet och betraktelse av smak som 
maktaspekt/kapitalinnehav.  

8 Vilken bild av konstnären framträder 

X7 
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[Mmm… Då ska vi se, du har ju varit inne lite på det redan. Finns det sublima slash subjektiva 
värden i konst, tyst kunskap som inte låter sig talas lätt om, som inte kan läras ut?]  
 
Absolut, det är ju själva grundstenen tror jag i konst. Jag skulle nog säga att det nästan är någon 
slags, någon liknande, ja nästan religiöst på något vis. /.../ Ja, mera åt det hållet på något sätt. Att 
det handlar väldigt mycket om tro och upplevelse på något sätt. Som ju både är en svaghet och en 
styrka, egentligen. /---/ Men det kanske också är där just det visuella blir intressant. Att det liksom 
är mer en sinnlig upplevelse. Ungefär som musik. Jag upplever det som att dom flesta har mycket 
lättare för att gå med på att musik är någonting som man faktiskt inte riktigt kan… Man kan inte 
riktigt säga varför... Nu är det lite som att konst kanske blir lite mer materialistiskt därför att det är 
ett föremål på något vis, som gör att det blir lite svårare att gå med på den där flyktiga 
sinnligheten. Man jag tror ju ändå att det är den som är intressant i dom. Och som ju är väldigt 
svårförklarlig. Det verkar ju inte vara likadant för alla liksom heller. Alla upplever ju inte samma 
konst som sublim. /---/  Alltså att jobba med konst är ju också en möjlighet för personlig 
utveckling liksom. Den är ju obegränsad egentligen, eftersom det är man själv som bestämmer vad 
man tänker utmana sig själv med nästa gång liksom, eller så där. 

 
X3 
[Finns det, sublima är ju ett problematiskt ord så jag säger subjektiva istället. Finns det subjektiva 
värden i konst, som tyst kunskap som inte låter sig pratas om, som inte kan läras ut?]  
 
Jaaaa, alltså, precis det finns tyst kunskap som man måste erfarit genom att utföra samma saker om 
och om igen, så att… Så… Får man den erf… A, precis det är en tyst kunskap sådär. Men jag tror 
/.../ att man kan ändå prata om den där tysta kunskapen och dela den, och att det är viktigt för den 
ska också… Att man ska få syn på den liksom. Att man har ett samtal om den här tysta kunskapen. 
Att vad är det man ser? Vad är det personen ser, vad är det för teckenläsning den gör, utifrån 
massa olika erfarenhet, och försöker sätta ord på det, och förmedla det också. Jag tänker att om 
man skulle nöja sig och säga; ja, men det finns tyst kunskap som man bara kan få genom 
erfarenhet, då får man ju också en skola som är därefter; här får du en atelje och så får du upptäcka 
själv, på egen hand och jag kommer inte hjälpa dig med någonting, fast jag ser att här skulle du 
kunna… Då tänker jag, det är mycket bättre att göra precis tvärtom, liksom; jag ser att du är 
intresserad av det här och då finns det dom här konstnärerna som utgår från samma sak och som 
har upptäckt det här och det här, och här finns dom här metoderna, det kanske kan vara hjälp för 
dig, och så. Att man gör den där erfarenhetsbaserade kunskapen synlig. Och försöker få syn på sig 
själv; hur gör jag då egentligen när jag tecknar. Hur tänker jag då. Liksom att man skapar metoder 
som kan bli generella, av en subjektiv erfarenhet. Och så märker man att… A men helt plötsligt 
kunde alla börja teckna uber realistiskt, fast dom inte kunde det förra veckan, för att dom använder 
sig av dom här metoderna. Så det är min erfarenhet, att man kan förmedla dom erfarenheterna. 
 
X4 
Ja. Men det är ett sätt att liksom...Men det här; konstnären är en företagare och allt det där. Det är 
jävla tröttsamt. /.../ då börjar man mer och mer komma ifrån det där att konsten ska komma till för 
sin egen skull. /---/ Och det försöker jag säga också till elever när dom är här att det är jätteviktigt 
att ni lyssnar till er själva och bara gör. Att man inte behöver vara så himla, vad ska man säga. För 
det är så lätt att man ifrågasätter. Man skapar sitt eget, man skapar sitt. Det är det enda man kan 
göra om man ska bli konstnär. Man skapar sig själv, eller skapar sitt eget… Ja, förstår du vad jag 
menar? /---/ 
 
[Genre?] 
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Ja, det också, men jag menar att man är sin egen… Det är som jag sa, man är inte utbytbar, man är 
liksom… Man gör sin egen… Det finns ingen som kan göra det här som man själv gör. 

 
X1 
Jag inordnar mig här och försöker att liksom, följa med och lära ut det jag känner för, alltså det där 
du pratade om att brinna innan, och det är klart jag brinner ju för vissa saker. Saker som jag tycker 
är kvalite. Och där är jag inte lagom, där kan jag nog när jag pratar om vissa saker få en lätt 
religiös darrning på rösten liksom. Och det kan man ju fundera över vad det handlar om och vad 
det kommer ifrån. För det kanske ändå finns någonting liksom som  närmar sig någonting heligt 
för mig när jag diskuterar konst va och kvalite. Och därför har jag väldigt svårt liksom att stå ut 
med det här lite blaserade, man kan väl göra lite hur man vill attityden. För jag tycker inte det. 
/---/ Alltså det finns en överbetoning idag på det idémässiga, det akademiska, på det verbala och 
att man ska kunna prata och skriva om konsten, och det tycker jag är en annan sak. Och sen också 
konstnärerna blir någon slags portföljs entreprenörer som bara ska verkställa idéerna, och gärna 
låta någon annan hantverkare göra det åt dom. Det är bedrövligt. 
 
X6 
Alltså det är ju en föreställning också om vad konst är, och i det ögonblicket som konsten blev 
konst, och plockades ut från det andra, så skapades ju… Sublima är väl i så fall den föreställning 
var och en har om vad den gör. Ja, så kan jag nog säga. Ja men, det bygger ju mycket på det här 
just intellektuella och tanken på vad man, hur den enskilda arbetar med konsten eller går in i 
konsten. Jag menar, om du ser på en person som arbetar med performance jämfört med någon som 
gör bilderböcker, mot dom som trycker grafiska blad. Alltså det är klart att det finns olika 
föreställningar om vad konst är. 

 
Urvalet av artikulationer ovan är inte alla formulerade utifrån subjektspositionen konstnär, 
men kanske ändå bidrar till någon form av gestalt till rubriken. Den diskursiva kampen om 
konstbegreppet är delvis dold i samtidens vida syn på konst vilket kanske hänger samman 
med att ett socialkonstruktionistiskt och diskursanalytiskt förhållningssätt blivit något av en 
fältets norm. Konst är det som beskrivs som konst och något som bara blir möjligt inom själva 
diskursen. Laclau använder Lacan för att beskriva individens inre, som förklaring till varför 
subjektet interpelleras av diskurser;  “Subjektet lär känna sig själv genom något utanför sig 79

själv och är i grunden splittrat.”   80

 
X1 
Ja. För att jag vill ju vara själv om mina grejer och ibland så pratar jag inte om saker som jag är 
intresserad av för att jag jag vill inte att det ska bli en skolfråga så att säga.  
 
X3 
 Jag tror på att man kan bjussa på och vara generös med alla vi lärares olika erfarenheter. Och att 
man både kan använda sin egen, men också andra konstnärskaps erfarenheter. Att omsätta dom i 
uppgifter, eller i… Att ge liksom genvägar helt enkelt, så. /---/ (Angående utopi.) Det är att man, 
att lärarna delar med sig i ännu högre utsträckning, sin kunskap. Att man skapar forum. Vi har 
forum, men ännu mer där man kan dela med sig och inspirera varandra. Och, ja ännu mer utbyten 
av inspiration och metoder och att det blir mindre personbundet liksom och mer skol-bundet, 
liksom att inte en person går i pension och så försvinner liksom all den kunskapen. Det blir otroligt 
så här kunskaps… Vad heter det, att det blir liksom dränerat. Att det… I vanliga jobb så gör man 

79 Ibid., s. 49. 
80 Ibid., s. 50. 
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ju en överlämning, och i konsthögskole-världen, i synnerhet, så sitter någon liksom med sitt 
konstnärskap, så går man in, så går man ut och då liksom försvinner allt, swich liksom.  

 
X5 
Så att det tog tid att hitta, hitta mig själv i det, eller min roll som lärare, för att jag har väl liksom 
haft en bild av att en lärare är äldre, mycket äldre, och har en otrolig säkerhet och erfarenhet och 
jättemånga år i yrket och sådär, så innan jag liksom landade i att jag är den jag är och jag kan inte 
vara annat än ärlig i det, vem jag är, och bjuda så mycket som möjligt på, ja men liksom, det jag 
kan.  
  
[Det här med att bjuda på, som du sa, är det att vara såhär öppen med teknik?] 
 
Ja, också att bjuda på att säga; nämen jag kan i...; det här vet inte jag. Och; men jag kan tänka mig 
att den här personen vet. /---/ Sen, sen är ju liksom alla komplexa individer, och man har ju olika 
kanske lätt att, eller lust, att dela med sig av sin egen process, vem man är. Och det är ju det som 
gör alla så olika just.  
 
[Har det att göra med någon öppenhet och slutenhet gentemot… Att vissa skyddar mer. Det här 
med att dela med…]  
 
Nej, men jag tänker också i vissa perioder... Jag har hört lärare som säger… Har varit där jag, för 
jag känner att för mig är det ganska viktigt att vara  rätt personlig, ja men berätta liksom var jag 
liksom kommer ifrån, vad jag håller på med och det kanske speglar vad jag säger och sådana 
saker. Medans andra kanske har varit där och gjort det och känner att det var ganska blottande och 
liksom krävande på något sätt. Och, att då kanske man får hitta något annat sätt att förmedla dom 
sakerna. Ja… Jo, men jag tror verkligen det där, precis som det här tvådelade vi pratade om i 
början, det här teknik och liksom… 
 
[Det andra…] 
 
Ja, men det kanske är det där andra då som vi pratar om nu då… Det handlar ju också om så här, 
både lärarens öppenhet, slutenhet, men också kanske studentens öppenhet, slutenhet, intresse 
liksom.  
 

I artikulationerna ovan framträder funderingar kring konstnärskapet i förhållande till 
lärarrollen. 

9 Vilken bild av det lärande subjektet framträder 
X7 
[/.../ På vilket sätt bottnar din pedagogik i din egna konstnärliga praktik?]  
 
Ja, jag tror ju att det är ju den enda praktiken jag har någon erfarenhet av, så att egentligen så är 
det ju den som jag grundar min undervisning på, till största delen. /---/ Kanske också att jag 
grundar den på liksom slutsatser jag dragit av den undervisning jag själv har fått. Jag försöker 
undvika vissa saker som jag inte tyckte var så bra och försöka liksom få till andra grejer som jag 
tyckte var bra. 
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X3 
Det är en ganska självgod bransch också, eller så här självtillräcklig tycker jag. Som man gör, att 
den där traderade kunskapen… Eller om man bara ska göra som sina professorer har gjort tidigare, 
eller lärare så… Jag skulle aldrig uppfostra mitt barn som mina föräldrar gjorde enligt så här olika 
fem minuters metoder, eller förstår du vad jag menar? 

 
X5 
/.../ min konstnärliga praktik bottnar ju i min utbildning, och på det sättet så bottnar ju min 
lärarpraktik i min konstnärliga praktik. Att jag, jag tar ju vidare liksom det som jag har lärt mig i 
skolan och använder i mitt konstnärskap som jag för vidare liksom. /---/ Ja men som ett collage 
precis, och där man kan plocka, för jag menar vissa saker som en lärare säger förstår man kanske 
långt senare, och andra saker som någon lärare säger förstår man direkt. Alltså, det kan vara så 
här... A, jag tycker att det är väldigt viktigt, just på skolor, att det finns flera röster. Att man är 
liksom... A, att man själv kan liksom bilda det här liksom lapptäcket, som student liksom.  

 
X4 
Ja, jo sen kan ju också vissa lärare som har sagt någonting så där, det kan ju poppa ner efter 10 år, 
och att man liksom så./---/ Även om man aldrig blir fullärd, man gör aldrig sin sista grej, eller man 
gör aldrig den bästa.  
 
X7(Angående kunskapstradering) 
Ja, den spelar ju kanske ganska stor roll. På något vis, men den är ju ganska svårhanterlig för att 
det sker under ganska lång tid. Det kan ju ta ganska lång tid från det att jag var utsatt för en sak 
som jag egentligen drar någon slutsats från det, eller det dyker upp i minnet. Det kan ju ibland 
dyka upp så här 20 år efteråt; men det där var ju faktiskt väldigt bra. Från att inte ha tänkt på det. 
Och omvänt också så kan jag tänka; att det där var fan inte bra egentligen. Fast jag då kanske har 
tyckt det ganska länge. /---/ Så jag skulle säga att det liksom involverar sig med resten av 
samhällsdebatten, eller vad man ska säga, på något vis. Eller samtalet som förs kring… Alltså det 
spelar ju roll om man liksom tittar på det ur en feministisk vinkel, så blir ju hela min traderade 
kunskap helt ointressant för den har ju bara skett genom män./---/ För det är ju också… Jag tror att 
det, personligen så tycker jag att det är svårt, för att på något sätt tycker jag att jag är skolad in i en 
väldig elitism. Och den är svår att liksom få ordning på. Vad är liksom en slags nödvändig 
konstruktiv elitism och vad är en exkluderande, en egentligen destruktiv elitism. /.../ För det finns 
ju kanske vissa likheter mellan idrott och konst kanske. Just i det här träningsmomentet. Att det 
faktiskt är så att man blir bättre ju mer man tränar. 
 
X1 
[Då förstår jag det som om du har en collageform på traderingen där du har plockat delar, som du 
anser… från lärare, pedagogik.] 
 
O ja, absolut. 
 
[Och att du hittar i bilderna själva.] 
 
Ja, och i samspråk med min egen praktik, för att jag har ju också upplevt hur vissa av dom här… 
värderingarna har liksom gått in i väggen och inte kunnat föras vidare på något sätt och… Jag 
tycker nog absolut att det… Alltså kombination av muntlig tradering, att se på konst själv och min 
egen praktik, mina egna tillkortakommanden och problem som jag har kämpat med. 
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X3 
Det blir väldigt tydligt när man kommer i en handledningssituation och någon jobbar på ett 
väldigt, väldigt annorlunda sätt än dom konstnärskap som jag varit intresserad av eller som ligger 
nära, att då märker man ju direkt vilken erfarenhet jag saknar. Det blir så tydligt att i vissa 
sammanhang så är man otroligt bekväm och så där, och i andra sammanhang så känner man så där 
att… A men hur… Liksom att, och då försöker ju jag fylla det med att; kolla på dom här 
konstnärerna och dom här, och att jag själv också gör det noggrant, liksom sådär. Men att då är 
man ju på... Mycket osäkrare mark, verkligen. 
 
X2 
Om jag ska tänka värde… Om jag tycker att någon elev har gjort något riktigt bra, eller på någon 
utställning eller så där, då vet man ju inte alltid varför. Och att inte veta varför tycker jag kan vara 
något positivt. /.../ Att stå ut med att man inte har någon kontroll, men sen tänker jag att… Kanske 
att det väcker ens nyfikenhet samt att… Alltså, det där är ju jättesvårt. Vi hade genomgång igår av 
två elevers utställningar. /.../ Den ena eleven är tydligare i sin tematik, medan den andra 
utställningen rörde sig mycket mer… Vad ska man säga, magisk... En tematik som rör sig mycket 
mer, vad ska man säga schamanistiskt uttryck. Och då blir det ju mycket mer hänvisningar till 
upplevelsen, och det som är svårt att uttrycka. Och varför är den där utställningen bra? Det kan 
man fråga sig. Vad är det jag tycker är bra? Hur kan jag formulera det? Är det inte bra, vad skulle 
kritiken gälla då? Det är ju en jättesvår… Och jag tror att vi alla som var på utställningen var 
väldigt eniga om att detta var bra. Fast vi… Men då var det faktiskt uppe också att, i genomgången 
och kritiken, att det är något vi uppskattar fast vi begriper inte, vi begriper inte. Vi har svårt förstå 
egentligen. Så det var ju öppet, att det rör sig i det fältet som är ganska svårt att ringa in.  
 
[Det var ju det, att det sublima är ett problematiskt ord eftersom Kant har lagt beslag på det och att 
man kanske inte håller med honom om hans teorier. X (konstnär/lärare) använder ju magi om det. 
Det finns säkert flera ord, men det kanske är därför man tycker att konst är intressant.]  
 
Ja, och då kan man ju tänka att den andra utställningen var också väldigt bra, men den var ganska 
mycket mer tematiskt tydlig och lättare att lägga fingrarna på; vad är det som är bra och varför. 
Medan den andra utställningen rörde sig mycket mer i det sublima, eller magiskt. Jag tänkte 
mycket på Joseph Beuys. Det där är inte lätt, det ska jag väl säga. /.../ Om någon annan elev hade 
gjort en utställning som jag hade svårt att verbalisera, men jag inte tycker är lika bra; varför det?  
/.../ Eller skulle det varit väldigt lätt avfärda den här utställningen igår, för att jag inte kan… Eller 
att det är mycket svårare att verbalisera den. Det är...  

 
Ett tidsmässigt långt lärande framträder. Kanske att fältet i sig ställer krav på det genom sin 
kontingens och sitt föränderliga kapitalvärde. En medvetenhet kring kunskapsglapp i 
förhållande till studenter framträder, samt åtgärder att överbygga glappen när det artikuleras. 
Att göra tvärtom än man brukar framstår inte som något främmande. Kollegiet, studenter, 
andra konstärer eller tillgången till många olika lärare under egna skolgången artikuleras i det 
egna lärandet. Lärarna/konstnärernas artikulationer om den egna utbildningen, beskriver även 
de institutioner det skedde i. 
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10 Att prata om olika saker med samma ord  
Laclau förklarar hur även objekt får sin mening genom diskurser; (min översättning) “En sten 
är ett fysiskt objekt oavsett sociala konventioner, men beroende på vilken specifik diskursiv 
konfiguration den finns inom kan vi uppfatta den som till exempel ett konstverk eller en 
projektil.”  På samma sätt fungerar ord och vad vi anser att de betyder. Precis som kan vara 81

fallet i dagligt tal, framkommer i undersökningen skillnader i definition på till exempel utopi, 
hantverk och kvalité. I en analys blir dessa små krockar intressanta. Faircloughs begrepp 
diskursordning beskriver hur ett avgränsat antal diskurser kämpar inom samma fält:  
 

X7 (angående konsensusbeslut i antagningsjury) 
[Ja, jag tänker att en grupp tränade ögon kanske kan se kvalitet, men att det inte har med det 
subjektiva i konst att göra.] 
 
Så kan det ju vara, men samtidigt så brukar man ju på något vis vara ganska överens om att det inte 
räcker att vara tekniskt skicklig. Det räcker liksom inte ända fram, då kan man ändå föredra dom 
som är mindre tekniskt skickliga, för att man tycker att det har något annat. Då är det mer det där 
andra som är det intressanta egentligen.  

 
Jag menar på kvalité som något som kan omfatta ett koncept, medan X7 till synes kopplar 
ordet till en skickligt utförd teknik. Här är det naturligtvis så att X7 i egenskap av jurymedlem 
bättre kan beskriva diskursen inifrån, men det är glappet mellan artikulationerna som gör den 
synlig. 
 
Bourdieu skriver hur habitus kan förklara den enhetlighet i stil som förenar praktiker hos en 
klass agenter  (angående X7 ovan). 82

 
X3 (Angående intervjufrågan om utopi.) 

81 Laclau, E. (1990) New reflections on the revolution of our time. s. 101. Verdo:London. 
82 Bourdieu, 1995, s. 18. 
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Jag är inte så intresserad av att styra en människa, jag är mer intresserad av att vara lyhörd för vad 
den vill själv. Där kan jag tänka mig att vissa drömmer om att driva en skola för att den drömmer 
om att styra vad alla ska göra. Att dom vill ha en ambition. Det är jag faktiskt inte jag intresserad 
av /.../ Jag vill hellre stödja vars och ens olika drivkrafter. 

 
När jag förberedde frågan hade jag ingen tanke på att utopi (naturligtvis) kan tolkas negativt, 
till exempel som politiskt ideal eller något orealistiskt. Jag såg frågan som en finurlig bakväg 
till informanternas konstsyn, vilket visade sig fel. Vid transkriberingen inser jag att jag fastnat 
vid Ruth Levitas långt ifrån allmängiltiga definition i Looking for the blue, där hon föreslår en 
förståelse av utopi som metod. När det kommer till språket kan aldrig statiskt gälla att x=1.  
 
 

 

11 Tolkning och resultat  

11.1 Genom ett teoretiskt filter 
Subjektspositionerna som alltså interpelleras av lärarna/konstnärerna (eller som 
intervjusituationerna möjliggör) är alltså läraren, konstnären och det lärande subjektet, där det 
lärande subjektet kan ses som en aspekt av vart och ett av de två teman. Att det lärande 
subjektet framträder så tydligt tyder på en norm där man ser denna subjektsposition som 
viktig. 
 
Subjektspositionen lärare organiseras då jag närmar mig konstskolepedagogik som begrepp 
kring flytande signifikanter : kollegiet, miljön, undervisningen, smaken, makten och samtalet. 83

Vid en första anblick kanske konsensus kring elementen miljö o kollegium inte säger så 
mycket  om konstskolepedagogiken specifikt. Men vid en jämförelse med andra arbetsmiljöer 
blir det ändå väsentligt; att artikulera miljön och kollegium på samma sätt i ett galoppstall, på 
ett vårdhem eller i restaurangbranschen tycks mig osannolikt. Det finns ingen uttalad 

83 Den kamp om viktiga men omtvistade tecken som förs mellan olika diskurser. 
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motsättning mellan konstsyn eller ålder, utan en syn på kollegiet som ett komplement till sin 
egen yrkesroll och något som möjliggör ett subjektivt förhållningssätt. Konst(syn) är såklart 
en betydande flytande signifikant, men eftersom undervisningen framstår som överordnad, 
blir istället smaken som kapital något man förhåller sig till i sin position som lärare. 
Elementen kring den flytande signifikanten konst är många: foto, digital teknik, 
modellteckning etcetera. 
 
Diskursordning, den mångfald av diskurser som konkurrerar inom samma fält, gör det mindre 
fruktbart att tala om specifika diskurser i en så bred undersökning som denna. Vad betyder det 
då att så många diskurser samexisterar? Jag tolkar det som ett tecken på att konstskolan inte är 
institutionaliserad formellt och det ännu inte finns som vedertaget begrepp. Kanske kollegiet 
blir extra viktigt på en arbetsplats med färre formella strukturer. En institutionalisering skulle 
kunna betyda en större samsyn på kunskap, med följden att diskursordningen skulle minska i 
omfång, eftersom habitus och fält påverkar varandra i växelverkan. Att jag benämner 
konstskolan som icke institutionaliserad betyder såklart inte att där inte finns hegemoniska 
doxor, utan kanske snarare att dessa är mer dolda i sin talrikedom.  
 
Konstskolepedagogiken konstrueras i förhållande till det kulturella fältet och pedagogik inom 
andra institutionella ramar. En jämförande studie mellan till exempel 
konsthögskolepedagogiken kanske tydligare skulle kunna närma sig konstskolepedagogiken 
som begrepp, genom fokus på differentiering. Det ligger något mycket intressant i att betänka 
konstskolan som en institution där flera intellektuella traditioner inom fältet kan samspela, 
(även om vissa artikulationer konstruerar tidsandan som ett problem). Eftersom konstskolan i 
större utsträckning än till exempel konsthögskolan (med universitetskanslersämbetet/ 
bolognasystemet) konstrueras i förhållande till det kulturella fältet, reflekterar den även fältet 
som helhet mer, vilket skulle kunna lyftas fram som en institutionell styrka.   
 
Kan den artikulerade diskursen om att konst inte kan läras ut korrelera med den samtida 
konstsynen? Socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska förhållningssätt i fältet gör att 
konst är det som beskrivs som konst; något som alltså bara är möjligt i den specifika 
diskursen, där de implicita, diskursspecifika kriterierna särskiljer agenter baserat på kapital. 
Ofta handlar konstpedagogik idag kanske om ett mer analytiskt arbete med att förhålla sig till 
samtida diskurser än till exempel ett hantverkskunnande. 

12 Slutdiskussion  
 
Många gånger under analysarbetet har jag slagits av känslan av att jag försöker gripa något 
ogripbart, där det snåriga materialet utgör en styrka genom att vara rikt och nyanserat och av 
samma anledning svårtillgängligt för analys. Många diskurser samexisterar i fältet, utan att de 
verkar uppenbart motsätta varandra. Att studera konstnärliga diskurser utan att ställa de mot 
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något försvårar beskrivningen i det att diskurser framträder just genom att differentiera sig 
från något annat. På ett sätt känns det som om jag har skrivit en vetenskaplig guide med 
metoder och perspektiv för hur en läsare själv kan läsa artikulationerna i bilagorna.  
Min förhoppning är ändå att jag på något vis genom undersökningen lyft relevanta aspekter av 
samtida konstskolepedagogik. 
 
Foucault beskriver diskursiv formering som diskurs med spridning i Vetandets arkeologi 
(diskurs med ett spann av variationer) medan Laclau och Mouffe vad jag förstår från 
Hegemonin beskriver diskurs som något med regelbundenhet. En liknande undersökning som 
denna, fast med fokus på Foucaults begrepp diskursiv formering kanske hade bättre kunnat 
beskriva konstskolepedagogiken som begrepp, som just diskurs med spridning. 
 
Under FRIKS årliga konferens (som inte rymdes inom undersökningens ramar) där jag deltog 
som observatör lyftes den lösa institutionen ibland ur olika aspekter. Enligt den nuvarande 
förordningen är konstskolan orienterad mot konsthögskolan, vilket alltså är en skillnad från 
tidigare kanske mer folkbildande ideal, och bidrar till en tydligare styrning åtminstone på 
papperet. Att betänka konstskolans diskursordning som en styrka och något att lyfta fram 
kanske skulle kunna leda till ett tydligare begreppsliggörande. En explicit, formell orientering 
mot det kulturella fältets mångfald hade kanske gett konstskolan högre status och färre 
frågetecken interinstitutionellt.  
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13 Gestaltning  

13.1 Mötet: Det sanktionerade tittandet 

 
Ovan: Installationen, vernissagedagen. Teckningarna från intervjuerna är uppsatta på väggen. På instruktionerna 
till installationen presenteras det sanktionerade tittandet som ett sätt att mötas genom någonting annat än det 
artikulerade språket, utefter anvisningarna; Tag plats på en stol och erbjud en vän eller en förbipasserande att 
sätta sig mitt emot. Tag varsin träskiva med papper. Spendera några minuter att teckna av varandra utan att titta 
på papperet. Häfta upp teckningen på väggen bakom.  
 
Gestaltningen består av teckningarna i texten från intervjuerna samt ett interaktivt verk under 
Konstfacks vårutställning (2018) där jag arrangerat en installation för att skapa möten, likt 
mötena som inledde samtalen i undersökningen. Ögonkontakt är en av dom mest 
grundläggande praktikerna (för de som kan se) i mänsklig kommunikation, blicken är en 
meningsbärare. I en studie uppmättes ett genomsnitt på ungefär 3,3 sekunders ögonkontakt 
som ett mått på en behaglig tidsrymd, (under undersökningsvillkoren).  Olika villkor ger 84

84 Binetti, N & Harrison, C. m.fl. (2015) Reciprocating the gaze of others: how we look and how long we 
like to be looked. University College London. 
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olika konventioner för hur vi kan se på varandra. Genom att mötas genom en prestigelös 
teckningsuppgift (utefter instruktionerna inte titta på papperet) blir betraktandet sanktionerat, 
alltså tillåtet. Jag tänker mig att övningen även kan bli som en brygga mellan två kroppar, ett 
transcendentalt verktyg, (där transcendentalt ska förstås diskursivt). 
 
Idén till själva teckningsövningen kommer från en metod i krokisteckning, där snabba 
teckningar då man bara tittar på modellen och inte på papperet kan fungera som en 
kom-i-gång övning eller uppvärmning för hand och seende.  
 

 
Ovan: Installationen på utställningens sjätte dag. Cirka 250 teckningar sitter på väggen. 

 
I intervjuerna tänkte jag mig teckningsövningen som en metod för intervju. Ett verktyg för 
Crispins metafor unfolding- att veckla ut mellan självet och det transpersonella, där självet 
kan förstås som; jag, min undersökning, min världsbild och min självorientering, och det 
transpersonella som; den andra, undersökningen som behandlande av metafrågor, etablering 
av undersökningen i den fysiska världen och empati.  
 
I installationen blev betraktandet en form att mötas, kanske snarare än ett verktyg för att nå ett 
mål. Blickar möttes, ansikten betraktades, vissa gånger i vad som såg ut som djup 
koncentration, andra gånger med skratt och humor. De mest spännande mötena enligt mig var 
att betrakta när människor som inte förut träffats deltog, eller att själv möta människor jag inte 
träffat genom det sanktionerade tittandet. 
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På undersökningens framsida finns fyra oljemålningar baserade på skisser från intervjuerna, 
där jag använt mig av lärarna/konstnärernas teckningar. 
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15 Bilagor 
 

15.1 Intervjufrågor 
 
Kan konst läras ut? 
 
Hur ser din pedagogiska praktik ut? (Hjälpfrågor: vad, hur och varför) 
 
På vilket sätt bottnar din pedagogik i din konstnärliga praktik? 
 
I studien av verkligheten (såsom modellstudier etc.), är det hand eller tanke man 
tränar? 
 
Hur stor roll har kunskapstradering i din pedagogik? 
 
Finns det subjektiva värden i konst/pedagogik kring konst, som inte låter sig lätt talas 
om? 
(Hjälp-mening 1 till informanterna: Jag hade tänkt skriva sublima, men det är ett 
problematiskt ord. Hjälpmening 2 till informanterna: Tyst kunskap som inte lätt låter 
sig talas om .) 
 
Vad kännetecknar det goda ateljésamtalet? 
 
Hur vägleder du i den konstnärliga processen? 
(Hjälpmening: Kan du beskriva?) 
 
Hur påverkas arbetet av att konstskolan är förberedande? 
 
Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev? 
 
Hur ser din pedagogiska utopi ut? 
 
Är pedagogiska val genrebaserade? Hur skiljer sig pedagogiken mellan medier 
(exempel utefter vad informanten undervisar i)? 
 
Vad skulle du önska att gymnasieelever fick mer av i skolan?  
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15.2 Intervjuer 
Inom hakparentes återges intervjuaren. Delar/ord av/i intervjun som tar upp namn eller 
möjliggör identifiering av studenter eller informanter har uteslutits/markerats med X, liksom 
delar av intervjun som inte berör studien direkt. 
 

X1 
 
[Då som första skulle jag kunna börja med att fråga en relevant fråga, och det är; kan konst 
läras ut?] 
 
Ja. För den var väldigt allmänt ställd? 
 
[Den var väldigt allmänt ställd, för jag upplever att det finns polariserande positioner där.] 
 
Ja, men det tycker jag.  
 
[Jag kanske ska börja förklara lite om mitt arbete, jag kommer att undersöka uppfattningar 
och föreställningar om konstskolepedagogik.] 
 
Mmm  
 
[Och, ja...  Och sen tänker jag så här, processer händer ju. Och sen, vissa saker artikuleras 
inte. Men det skulle ju gå att göra det. Man kan ju artikulera saker, så det är det jag syftar lite 
till att göra. Artikulera vad som pågår i konstskolepedagogik.] 
 
Mmm, men då kan jag säga så här; det går att lära ut konst, men det finns delar av konsten 
som man inte kan lära ut. Alltså man kan diskutera med det, men det finns någonting som är 
undflyende, det tycker jag. Och det är också det som gör det roligt för mig som lärare, att det 
är så. Men jag anser liksom att det finns kvalitetsbegrepp som man kan prata om, som jag 
pratar om, och att man lär sig dom, att man utsätts för undervisning, eller vad jag ska säga, 
om dom, och kanske ibland tillägnar sig dom, betyder inte för mig att man besitter dom för 
alltid, utan det är någonting som man hela tiden måste hålla vid liv, i sig själv. Och… Aaa... 
 
[För dom här kvalitetsbegreppen, kan det vara såsom ett form kunnande, ett färg kunnande, 
konkreta kunskaper?] 
 
Ja, konkreta kunskaper. 
 
[Som en form-kännedom som som övas upp ju mer man utsätts kanske?] 
 
Ja, precis. Kanske också att man… Eller man kan säga det finns ju olika slags konstnärer. 
Det finns konstnärer som kanske är väldigt skolade, som lär sig att göra rätt. Som är duktiga 
på att uppfatta perspektiv och ljus och allt det där. 
 
[Tekniskt.] 
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Ja, tekniskt. Och sen, sen finns det ju kvaliteter som är, just det som är… att det går från att 
vara ganska bra till fantastiskt bra, där det kanske måste in något mystiskt, irrationellt. Att 
man lägger fel färg på rätt plats, till exempel, och det blir rätt, va. Att man laddar färgen med 
någonting mystiskt, det finns också. 
 
[Mmm]  
 
Och det har ju med en slags umgänge, förtrogenhet med materialet att göra. 
 
[Mmm, den här subjektiva sidan då, sublim slash subjektiv kanske… Nu hade jag som fråga 
här, för jag tänkte att det kunde komma upp kanske. Och jag har skrivit om det är en slags 
tyst kunskap som inte låter sig gripas, kanske som konstbegreppet självt... Men i en 
pedagogisk pratik då, om man betänker det här sublima, subjektiva, skulle det… Nu blir det 
en ledande fråga här…] 
 
Ja, jag klarar det. 
 
[Blir det en slags intuitiv, yrkesmässig undervisningsmetod?] 
 
Man kan säga såhär att om vi exempelvis har ett stilleben. Jag hade workshop med stilleben 
en vecka, ställde upp ett stoort stilleben, och det är ju till att börja då subjektivt, mitt stilleben, 
mitt sätt att ställa samman objekt och färger och föremål. Men när jag diskuterar vad vi tittar 
på, tillsammans, så förväntar jag mig, uppmuntrar och ber, studenten ska man säga idag, att  
liksom söka sin subjektiva tolkning av den synen. Därför att annars… Jag tror det är samma 
sak inom musik och skådespeleri, text.. Att om jag pratar på det här sättet är det ingen som 
lyssnar på mig (talar lågt och monotont) jag måste säga att det här är viktigt för mig (talar 
med inlevelse) det här är en bakgrunds sak, det här hafsar jag över lite grann, men jag ser 
det här, jag har sett det här, och jag tycker att det är fint. Jag vill framhäva det och det händer 
på en gång; när man studerar verkligheten och försöker tolka den då kommer den subjektiva 
tolkningen på en gång och den kan rymma ett subjektivt innehåll, och det är viktigt för mig. 
Förstår du vad jag menar med det? 
 
[Ja. Ja. Såhär jag kommer bara att tänka lite på, om man går in på psykologi… Att det är 
jaget som tolkar, och det filtret är individuellt, på ett sätt…] 
 
Jaaa, här är det ju lite både och va, därför om vi tittar på en kub som står stabilt till exempel, 
så kan vi ju komma överens om att den står stabilt, medans ett ting som står intill, som står 
lite vingligt och lutar sig mot kuben, så har vi ändå två olika fysiska förhållanden. Vi kan se att 
det är så, det kan vi komma överens om. Det finns någonting vi kan komma överens om. 
Men vi framhäver det på olika sätt va. Och där kommer ju liksom teckningen, och färgen, 
färgpåläggningen, kompositionen. Allt det spelar ju in. Och det är ju mitt jobb som lärare då 
tycker jag att liksom påvisa vilka olika faktorer som bidrar till den här berättelsen, för även om 
det är en studie så menar jag att det finns ett inslag av berättelse i det. 
 
[Det här, man pratar ju om didaktik också, det är en del av pedagogiken,och det är liksom 
varför, vad och hur man ska undervisa, så jag tänkte fråga om du skulle kunna ge exempel 
på din pedagogiska praktik. Vad? Jag vet att du undervisar i måleri till exempel…] 
 
Jag undervisar i måleri, jag tycker det är väldigt viktigt och roligt med modell studierna. Jag 
har tidigare, men inte just nu... Det beror ju på vilken roll jag har på skolan, vad jag har för 
möjligheter att styra och bestämma och allt sånt där, men man kan säga att jag uppmuntrar i 
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hög grad att titta på äldre konst. Jag liksom har... För mig har det betytt väldigt mycket att 
hitta kollegor i konsthistorien som jag har kunnat hålla i handen, och det har varit ett starkare 
stöd ibland för mig än olika lärare. Det kan vara väldigt nyckfullt hur det fungerar. Och jag 
tycker att kärleken till konsten, den är avgörande för mig. Konst görs i hög grad utav konst, 
och jag tycker att genom att liksom förutsättningslöst, öppet, nyfiket liksom gå in och titta på 
konst kan man lära sig väldigt mycket. Teckna av. Teckna av, teckna av, teckna av… och bli 
en del. Dels att jag blir en del, att jag kan uppleva mig som nästan, som med mer 
psykologiskt tänkande att jag blir del i en kedja, jag blir del i ett släktled, i en familj, jag 
utvidgar min familj genom att jag har umgåtts intimt med Rubens och Chardin eller någonting 
sådär. Och Picasso, ja vad man nu tar. Och dels så kan jag också uppleva att om man gör 
det mycket så kommer det liksom att smyga sig in i vad man gör, och hjälpa en att hitta 
formuleringar, för att jag tror att man utvecklar sitt språk genom att studera verkligheten och 
genom att studera hur andra har gjort, att det är en bra kombination tror jag. 
 
[Vi har ju X (lärare/konstnär) på X (konsthögskola), honom känner du till?] 
 
Very well. 
 
[Och han har ju slagits lite för teknik och det är han som driver teckningen efter skoltid på X 
(konsthögskola), den enda teckningsundervisningen.] 
 
Ja. 
 
[Och han brinner ju för det där också.] 
 
Ja, det gör han. 
 
[Att det spelar liksom roll. Att det finns värden i studerandet av verkligheten.] 
 
Ja. 
 
[Vilken konstform man än utvecklar. Att det handlar om ett uppövande av... Är det hand eller 
tänk som man övar upp?  Är det hand eller tanke, eller är det...?] 
 
Jag tänker mer att det är tanke, att det är ett sätt att se. Man lär sig att, att...  Det här är ju, 
jag menar det här är sånt här som modernistiska, svenska portalfigurerna jag pratat om, 
Lennart Rodhe till exempel va, som X (lärare/konstnär) också haft lite som lärare.  Och jag 
har ju haft min del utav det, inte av Rodhe men genom andra lärare, och... Jag menar att den 
där skickligheten som många förknippar med skicklighet att man sitter och gnuggar fram 
valörer och att det blir likt på det sättet, det tycker jag är blahonka blahonka. Jag menar att 
en studie utav verkligheten som är inlevelsefull, den kan egentligen resultera i vilket 
utseende som helst, i vilken stil som helst, utan det är djupet i inlevelsen i det man betraktar. 
Och en del av oss är bra på att göra det väldigt fritt och fantasifullt, och andra av oss är mer 
beroende utav att ligga nära någon slags naturtrogenhet. Det uppfattar jag liksom en 
temperamentsfråga litegrann va.  
 
[Jag tänker, eller jag uppfattar det som, eftersom vi började med den här tecknings-grejen 
som en intervjumetod, jag vet inte… Men, jag upplever det som att det är studiet du kanske 
tycker ett viktigt. Jag har haft lärare som har nyttjat det här i både modellteckning; inte titta, 
höger, vänster, teckna med pinne och så där… Ser du något…?]  
 

55 



 

Det tycker jag lite är metoder, så där, kan nog vara bra någon gång va. Men, det är ingenting 
som jag är någon våldsam anhängare av så där. 
 
[Det måste till ett arbete och en studie?] 
 
Ja, alltså att… Jag ser det kanske inte som en teknisk grej, jag kan tycka att det där med att 
göra såna saker, att det blir mer någon lite skojig teknisk metod.  Jag tycker att... Jag tycker 
att det har mycket med det själsliga att göra kanske. Att man… Inlevelsen är viktig i det man 
tittar på, empatin, det psykologiska. Där kan jag tänka mig att jag har lite annan vinkel än X 
(lärare/konstnär) till exempel, på ett sätt. Eftersom jag känner honom väldigt väl så kan jag ju 
säga det kanske att... Jag kanske är mer intresserad av det psykologiska, stämningarna 
liksom. Vad man manar fram för någonting. Och man kan ju också liksom öva sig på att titta 
på olika sätt. Där är ju samtalet med konsthistorien då, som X (lärare/konstnär) ägnar sig 
mycket åt va… Där kan man ju liksom tänka sig att ja men nu ska jag försöka se på det ur 
Matisses ögon, och lära mig någonting av det. Vi gör ju så hela tiden vi konstnärer, eller vi 
har gjort så i alla fall, och där har väl jag sökt mig till ytterligheter, att jag liksom har sökt 
kontraster. Att om jag har tittat mycket på Picasso, Legér och Giotto och liksom enkla 
formfasta konstnärer som betonar det skulpturala, det monumentala, så plötsligt tycker jag 
att det blir förskräckligt roligt att titta på konstnärer som Fragonard, lite dekadent rokoko där 
allt liksom krullar och kryllar och det är små detaljer och det är, ja en helt annan typ av  sätt 
att hantera bildytan. Och så har jag gått litegrann mellan olika konstnärer som jag har tittat på 
som har inspirerat mig liksom. Och jag har haft en period… 
 
(Student kommer in i rummet och frågar efter material.) 
 
Då ska vi se var vi var någonstans. Kontraster mellan olika typer av konstnärer… Jo, men jag 
har till exempel haft en period när jag har jobbat med influenser från serieteckning. 
 
[Mmm] 
 
Och det har varit ett sätt för mig att från att hålla på och traggla med volym och få figurerna 
att stå till exempel, att våga göra dom platta. Och det var liksom hisnande för mig att titta hur 
tecknar man liksom en illustrativ platt teckning. Och också med skildringen av ansiktet, att 
skippa det här psykologiska, som tar så mycket energi, som är så krävande och jobbigt och 
blir så dominant i bilden. Att reducera det till två prickar och ett litet streck liksom, det var 
jätteroligt för mig. Det tycker jag är ett väldigt klassiskt sätt att förhålla sig till bildkonst, att 
man liksom testar olika metoder så där i sökandet efter sitt eget språk. 
 
[Då tänkte jag, nu har ju du berättat, för jag tänkte fråga; hur stor roll har kunskapstradering i 
konstskolepedagogiken. För du...] 
 
Ja, det har ju jag redan sagt. 
 
[Precis, för du har ju sagt att du hittar dina mästare i bilden, i bilder.] 
 
Ja. 
 
[Snarare än att…] 
 
Läsa det akademiska? 
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[Ja, eller från dina egna lärare. Den praktiska kunskap...] 
 
Ja, det har ju varit viktigt också. Men vad ska man säga utan att bli alltför personlig liksom. 
Det kan vara väldigt tjatigt, men när jag går i X (konstskola) så har jag till exempel X 
(lärare/konstnär), och han är ju väldigt präglad av Lennart Rodhes pedagogik. Jag tyckte att 
han var bra, han var en väldigt bra lärare i början liksom och jag hade hemskt stor nytta utav 
det när jag började på X (konsthögskola), för att där, jag var 19 när jag började på X 
(konsthögskola) och man blev ganska lämnad åt sig själv. Det var väldigt svårt, och man 
kände ju inte där att man hade någon lärare liksom som tog en i handen och sa att; gör på 
det här sättet till att börja med ska du se att det blir bra, och bygg vidare bit för bit i lugn och 
ro, utan man stod där och det var väldigt jobbigt alltså. Det var fruktansvärt jobbigt. Jag 
tycker det gick flera år till spillo på grund utav det.  
 
[Mmm] 
 
Och det har jag nog velat… Vad ska jag säga… Jag har velat jobba på ett annat sätt här, det 
här är ju också en förberedande konstskola, men… Jag har nog känt… Jag har nog känt ett 
ganska stort ansvar att liksom lära mig av dom lärare jag har haft som jag tyckt om, och att 
försöka lägga till sånt som jag tycker har saknats. Man kan säga att den pedagogiken jag 
utsattes för var mindre personlig. Det fanns liksom ingen riktig hjälp när det gällde; hur ska 
den här individen hitta sitt spår. Det är någonting  som man liksom måste känna av, 
registrera va. Man går in… Man man möter en människa och ser vad den håller på med, 
man liksom försöker se; var det blir utfall.  
 
[Mmm] 
 
Alltså på vilka områden blir det utfall, och försöka hjälpa till liksom och stimulera det. Här (på 
konstskolan) är vi ju en kombination av personer (lärare) och vi bidrar ju med olika saker va, 
så det är inte så att jag ensam har ansvaret, utan jag kan ju ha väldigt svårt för vissa saker 
och inte veta riktigt vad jag ska komma med, när någon annan kan förlösa den personen 
liksom.  
 
[Mmm] 
 
Men jag tycker att den här muntliga traderingen är viktig. Det tycker jag också. Och jag tycker 
också att umgänget med annan konst och vad man ser... Det som görs idag, naturligtvis, 
måste man vara öppen för. Och sen har jag varit kanske mera förtjust i att titta på kanske 
äldre konst, och det är kanske inte så ofta som jag trivs med samtida konsten, om man säger 
så.  
 
(Borttagen bit om en utställning.) 
 
[Då förstår jag det som om du har en collageform på traderingen där du har plockat delar, 
som du anser… från lärare, pedagogik.] 
 
O ja, absolut. 
 
[Och att du hittar i bilderna själva.] 
 
Ja, och i samspråk med min egen praktik, för att jag har ju också upplevt hur vissa av dom 
här… värderingarna har liksom gått in i väggen och inte kunnat föras vidare på något sätt 
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och… Jag tycker nog absolut att det… Alltså kombination av muntlig tradering, att se på 
konst själv och min egen praktik, mina egna tillkortakommanden och problem som jag har 
kämpat med. 
 
[Jag tänker… Precis… Hur bottnar din pedagogik i din konstnärliga praktik?] 
 
Den bottnar i min konstnärliga praktik. 
 
[Vilken dum fråga…] 
 
Nä men, vad ska man säga. För mig är det fortfarande viktigt, där finns det väl likheter med X 
(lärare/konstnär) exempelvis, att titta på saker, jag tycker om att titta på saker, jag målar 
fortfarande av saker, och jag har nog ända sen jag började, sen jag kom ut X 
(konsthögskola), så har jag varvat att måla av och att dikta, och där jag använt liksom 
självbiografiskt material och hittat på saker, och sådär. Just nu tittar jag bara men det är klart 
att i valet utav vad jag målar av och hur jag ställer ihop det, så för mig så klingar ju dom här 
berättelserna som jag jobbat med i andra verk, om du förstår. Vet du vad jag gör, någonting? 
 
[Ja, jag har kollat. Jag har inte varit på X (utställning) ännu. Det ska bli kul att se det.] 
 
(Borttagen bit om utställning.) Jag har ett stort bord nu i ateljen med saker jag tittar på, och 
jag kanske nästan har glömt bort varför jag attraheras utav vissa former och objekt jag jobbar 
med. Det blir ju så efter ett tag att det ingår liksom i min… 
 
[Tysta kunskap.]  
 
Min värld som jag har integrerat i mitt liksom. 
 
[Det som är välbekant blir osynligt...] 
 
Nja, man kan säga, ett ord som jag tycker är väldigt viktigt är att man är förtrogen. För att ju 
mer förtrogen man är desto mer fri kan man vara med det också. Och det är någonting som 
inte bara berör det optiska. Det kan också vara att jag vet hur… Jag har den här 
erfarenheten av att hålla i flaskor och dricka ur dom, till exempel. Det bygger inte bara på att 
jag sitter och ritar av. Så jag tycker att förtrogenhet är ett bättre ord än vad man nu ska kalla 
det andra för då. Att man har studerat, så man tecknar rätt. 
 
[Hur vägleder du i den konstnärliga processen?] 
 
När dom går vidare... 
 
[Det finns ju så olika processer. Men jag fiskar om du har en metodik som är lite oavhängig. 
Finns det någon pedagogik, eller är det...] 
 
Nej, jag, vad ska jag säga… Om jag ser att någon håller på att arbeta med någonting och jag 
upplever att dom inte har tillräckligt på fötterna, till exempel, då försöker jag nog uppmuntra 
dom till att ha mer på fötterna. Att använda sig… Att kombinera till exempel. Det kan ju vara 
rent praktiskt, att man har en bildidé, någonting man vill genomföra, och så har man inte 
riktigt koll på det här med färgen, vad gäller att få fram ljus, och rum och atmosfär och sånt. 
Och då tycker jag att en metod är väl att, ja men lägg ut några tyger, och ställ samman 
någon kombination utav färger eller titta på utsikten, eller ta liksom... Använd verkligheten för 
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att skapa det du vill göra exempelvis. Det är väl en sak, och sen är det väl när man ser 
någonting man tycker att… Någon behöver mera mod, då försöker man uppmuntra det. 
Någon behöver mera tålamod, det brukar vara vanligt förekommande att man behöver 
uppmuntra det kan man väl säga. Någon kanske behöver vara noggrannare med att titta på 
former, alltså på det plastiska. Någon kanske behöver jobba med att förenkla för att få ett 
slags fokus, en koncentration i bilden. Berättelsen ska ju fram. Min fråga ska väl vara; vad är 
det som ska fram? Vad är viktigt? Jag kanske vänder mig emot att diskutera färgen och 
formen som några slags absoluta värden som är fristående från det innehållsliga. Jag tycker 
att det är viktigt att man funderar på; vad är det jag vill få fram i bilden? Om det är en bild. 
Förstår du vad jag menar med det?  
  
(Lärare kommer in i rummet. Borttagen bit.) 
 
Förstod du det här lite grann? 
 
[Ja.] 
 
Om jag ska ge ett exempel, så alldeles nyss, det är alltid lätt att prata om, så var jag inne i en 
atelje hos en student som har målat mycket tidigare. Nu har hon gjort någon slags X (verk i 
viss teknik). Jag känner henne och jag vet hur hon är; ambitiös och noggrann och 
målmedveten. Och så har hon gjort någon slags X (verk i viss teknik)  som hon X (bearbetar) 
och sådär, och så tittar jag på X (del av verket) och så tycker jag att dom är gjorda på ett sätt 
som stöter bort mig för att dom känns för o… Dom känns deformerade och för tydliga 
samtidigt så att jag blir lite frånstött av uttrycket i dom och då försöker jag väldigt tydligt att 
säga det och diskutera det, och diskutera hur jag tänker kring vilken realitetsnivå, om man 
säger så, man jobbar med i ett X (del av verket), att man liksom kan välja hur mycket uttryck 
man har, och det är något jag är engagerad i och tycker är viktigt liksom. Ja men då går väl 
jag in och är lite besvärlig då och pratar om det och säger har du tittat mycket på japanska 
masker och själv har jag jobbat så här på det sättet och kanske till och med, jag tog några 
tejpbitar och täckte över X (del av verket), och bara ritade X istället och satte dom där istället 
för där. Ja men bara för att visa; så här ser jag på det,och fundera mer på det här, för mig är 
det här problematiskt.  
 
[Var det som en metodik för att öppna upp?] 
 
Ja, det kan man väl säga. Det är lite olika med olika elever. En del kan liksom behöva, ja 
men X (namn på elev), jag tittade på en målning hon hade gjort och då kände jag bara mmm, 
den där skuggan där, den blir helt fel. X (element i bilden) liksom lyfter från X (element i 
bilden). Alltså precis som med mina egna grejer, att om jag ser att någonting är galet, tar för 
mycket uppmärksamhet på grund utav att det blir motsägelsefullt budskap, rumsligt, plastiskt 
till exempel, så säger jag det. Och det är sådant jag kämpar med själv, som jag vill veta om 
någon kollega kommer in och ser att den där grejen funkar inte, bilden säger inte det du vill, 
det du tror att den säger. Så är det ju för det mesta; vi tror att vi vet vad vi gör men det är 
ingen annan som ser det va. Och det är ju mystiskt. Och det fortsätter det ju att vara; att man 
har en bild i huvudet, men man kan inte riktigt se vad andra ser. Det är jättesvårt.  
 
[Vad kännetecknar då det goda ateljé samtalet?] 
 
Jaa, det är lite aktuellt för oss för vi har ett samtal om det just nu på skolan, hur dom ska gå 
till. Och jag tycker kanske att dom går till på olika sätt va. Ibland är det någon som... Jag 
kanske har en liten stund över, jag har pratat med alla inne i modellsalen till exempel, gått 
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runt till alla och jag ska inte hänga över dom utan jag går runt och tittar och så vet jag att här 
är det någon som kommer gå härifrån om några timmar kanske för att den ska iväg 
någonstans, och så ser jag en del, ibland så ser man saker liksom, att det där är bra men 
den där grejen är lite knepig liksom, det kanske du skulle titta på. Och då kan det ju ibland gå 
väldigt fort, att det är något väldigt konkret att; ta bort det där eller du vet. Men sen så finns 
det ju en annan typ av ateljé samtal som tar tid, när man har tid själv, som behöver ta tid, för 
att man ska… Vad ska jag säga, vaska fram någonting va. Man ska leta sig fram till vad man 
ska prata om. Eleven kanske inte alltid vet själv. Ibland kan det ju vara ganska spretigt va, 
splittrat. Någon har inte kommit igång, vet inte riktigt vad den ska göra, och då måste man 
liksom fundera på ja men vad kan jag hjälpa till med här liksom. Ibland kanske man inte 
tycker om någonting, det är ju också hemskt svårt. Man kan tycka att saker är frånstötande 
och att det är helt fel, och då måste man ju hitta fram till någon punkt där man ändå liksom 
kan… 
 
[Diskutera det.] 
 
Diskutera det, och det finns ju också en aspekt som jag tycker är viktig, alltså att man skiljer 
på… Att man försöker prata runt kvalité, bra och dåligt, smak och koder, alltså. Jag kan se att 
det här du gör är bitvis jätte fint och duktigt, men man associerar till det här och det här och 
du kommer inte att bli sedd när du gör det här. Hur ska du förhålla dig till det? Finns det 
något sätt som man då kan prova att öppna upp arbetet på så att man kan kombinera det 
där, att det både… Om det är någon som står och håller på med något väldigt tålmodigt och 
konventionellt stilleben till exempel, hur kan man få det, göra det på något sätt att man kan 
misstänka att det skulle väcka större intresse. Och att man är tydlig med va att man 
diskuterar trender och smak, att den aspekten också finns.  
 
[Mmm] 
 
Också tycker jag att man kanske ibland måste ha en dubbel agenda, att man kan säga; 
återkom till det här du i lugn och ro sen, men just nu kanske inte det är värsta, bästa, bra 
idén om du vill komma in på konsthögskola. 
 
[Precis, för det är också ett område.] 
 
Ja. 
 
[Arbetet på… Hur ditt arbete här påverkas av att... Nu är det ju explicit konsthögskole 
förberedande. Även om det har varit det inofficiellt förut också.] 
 
Ja, men också uttalade explicita krav eller önskemål från konsthögskolorna, eller uttalanden 
om att dom är inte intresserade av studier och modellstudier. 
 
[Mmm, precis.]  
 
Och det tycker jag är djupt problematiskt. Att dom inte klarar av, som jag skulle uttrycka det, 
att se potential och begåvning, energi i en modellstudie, det är obegripligt för mig och 
felaktigt. Och då får man ju på något sätt säga åt eleverna, att gläd er åt att... Det här är det 
ingen som vill se, men det är hemsk nyttigt och bra och frigörande och man lär sig en slags 
konstnärlig kompass när det gäller andra arbeten också. Och det kanske bara är just här just 
nu som ni har privilegiet att göra det här, det kanske aldrig kommer tillbaka eftersom man 
avskaffat det på konsthögskolorna. 
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[Exakt.] 
 
[Det är en annan tråd i debatten. Och det är just det här att, att... Faran att eleverna ska ta 
sig in och så anpassar man… Men, ansökningarna måste ju anpassas till vad som gäller 
såklart. Men att det blir som en kuliss, och sen vill man ägna sig åt något annat, och så finns 
kanske inte det.]  
 
Nej, precis. Vi har ju en elev från X (konsthögskola) nu som är här och målar modell.  
 
[Precis, och det krymper ju mer och mer.] 
 
Ja, ja. Och det fotografiska… Jag tycker användandet utav fotografi är tveksamt i 
bildkonsten, jag tycker att det är hemskt tråkigt. Men om man har lärare och rektorer på 
konsthögskolorna som tycker att det är helt okej, så jaa, vad ska man göra.  
 
[Jag tänker kanske också kanske det är en brist, eftersom det är en brist på undervisning 
högre. Då måste man ju använda, man har inte lärts att ta sig an… Nu har det inte varit så 
jättelänge va? Att det har varit på ut… Eller har det det?] 
 
Ja. Teckningen har ju blivit kurs. Det har blivit kurser utav modellmåleri och teckning. 
 
[Vi har inte ens det. Det finns inte. Efter skoltid.] 
 
Jag tycker det är bedrövligt. Man har ju mycket annat man behöver göra efter skoltid också. 
Det där är jättesvårt tycker jag. Alltså det finns en överbetoning idag på det idémässiga, det 
akademiska, på det verbala och att man ska kunna prata och skriva om konsten, och det 
tycker jag är en annan sak. Jag är inte utbildad till författare, jag tycker inte att man ska göra 
anspråk på liksom att det har med det att göra. Jag tycker bildkonsten är någonting annat, för 
mig är bildkonsten något annat. Jag vet att det är många som inte tycker det. Man jag har 
väldig respekt för människor som har akademiska yrken, som skriver, som är poeter och 
textförfattare. Jag har en väldig respekt för det och jag tycker att när människor ska skriva 
liksom om konst och sådär, det blir bara massa markörer. Begrepps markörer som… Man 
visar att man har uppfångat vad det är som gäller va. Det blir osjälvständigt och tråkigt. 
Mmmm, nej… Och sen också konstnärerna blir någon slags portföljs entreprenörer som bara 
ska verkställa idéerna, och gärna låta någon annan hantverkare göra det åt dom. Det är 
bedrövligt. 
 
[Ja, det är…] 
 
Det där är svårt men nu är ju jag äldst här på skolan så jag kan ju få vara lite mossig, 
(skrattar) så kan mina yngre kollegor här dom kan få va vara lite mer contemporary än vad 
jag är. 
  
[Det är väl ett pågående samtalsämne, jag tänker på Damien Hirst på Venedigbiennalen. Det 
är ett samtalsämne som diskuteras på alla nivåer.] 
 
Ja, kineserna älskar ju sånt där. Det är stort, det kostar mycket pengar liksom och är häftigt. 
Alltså vår tid får vad den förtjänar.  
 
[Det är som popart.] 
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Ja, Men det var nog ändå mer hjärta i poparten, jag menar jag kan gilla Andy Warhol ibland. 
 
Jo, jag gillar väl liksom den där lite intima, lite sära… Autenticitets begreppet gillar jag nog 
helt enkelt får man nog säga. 
 
[För det kan man nästan uppleva att vissa konstnärskap går ju ut på att slå isär autenticitets 
begreppet, kanske baseras helt på det liksom.] 
 
Men då tappar jag intresset liksom. Då får dom hålla på utan min blick. 
 
[Då ska vi se. Hur yttrar dig tecken för lärande hos en elev? Eller hur kan det yttra sig?] 
 
Kvalitet. Plötsliga utslag av kvalitet, i verken. Att man… Större självförtroende. Att de vågar 
mer. Att de litar mer på det dom gör. Jag menar, som lärare att jobba på en sån här skola, en 
av dom roliga sakerna det är också att man alltid blir överraskad va. Att dom gör någonting 
som man inte alls visste att man kunde göra, och där jag kan känna att det här är ingenting 
jag vet något om, som att jag lärt ut men nu har dom gjort det, det är fantastiskt. 
 
[Som en liten stämpel på att det går rätt?] 
 
Ja, det tycker jag nog. Jag tycker det i regel är väldigt roligt att följa elevernas gång här.  
Som i modellsalen till exempel, där ser jag ju väldigt tydligt att vissa har kämpat med att 
lyckas göra en figur inom ett visst format och att få figuren att stå eller sitta liksom. För en del 
är det en tuff kamp alltså. 
 
[Gnetarna.] 
 
Ja, gnetarna, och även en del utav dom som kanske har lite naiv särbegåvning, men som 
också haft envisheten att hålla på och trilskas med såna saker va. Det är väldigt roligt att se 
tycker jag.  
 
[Hur ser din pedagogiska utopi ut?] 
 
Oh, utopi. Det har jag nog inte. 
 
[Jag tänker… Den kanske man skapar själv?] 
 
Alltså grejen är ju att jag har ju inte någon atelje på det sättet som dom gamla. Det finns ju 
inte en atelje X, där alla ska måla som jag och det vill jag ju inte heller att dom ska. 
 
[Det gamla lärlingssystemet?] 
 
Ja. För att jag vill ju vara själv om mina grejer och ibland så pratar jag inte om saker som jag 
är intresserad av för att jag jag vill inte att det ska bli en skolfråga så att säga. Så att jag har 
ingen utopi så. Jag inordnar mig här och försöker att liksom, följa med och lära ut det jag 
känner för, alltså det där du pratade om att brinna innan, och det är klart jag brinner ju för 
vissa saker. Saker som jag tycker är kvalite. Och där är jag inte lagom, där kan jag nog när 
jag pratar om vissa saker få en lätt religiös darrning på rösten liksom. Och det kan man ju 
fundera över vad det handlar om och vad det kommer ifrån. För det kanske ändå finns 
någonting liksom som  närmar sig någonting heligt för mig när jag diskuterar konst va och 
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kvalite. Och därför har jag väldigt svårt liksom att stå ut med det här lite blaserade, man kan 
väl göra lite hur man vill attityden. För jag tycker inte det. Jag har en jätte kärlek till det jag 
tycker är fantastiskt och bra och mystiskt. Och ibland kan jag ju känna att den kärleken, det 
engagemanget, det patoset jag har för det kan ju ibland komma dåligt överens med 
tidsandan, med det pragmatiska, med trender och sådär. Det kan jag absolut känna. Och det 
kan också leda till att jag har perioder när jag inte säger Picasso ens va. För att jag liksom 
haft en djup relation till Picassos verk, exempelvis, men det kan bli uttjatat och jag kan liksom 
känna att det där är det liksom ingen som förstår sig på, så jag tiger va. Och sen är det ju 
också… Det kan också vara svårt när man känner att det är väldigt framgångsrikt, både 
kommersiellt och uppmärksamhet mässigt, när jag inte personligen känner att det är kvalitet, 
det tycker jag är problematiskt för mig, för att… Förstår du vad jag menar med det? 
 
[Ja.] 
 
(Student kommer in i rummet för att fråga något.) 
 
[Det finns en kvinna nu, det skrev jag i mailet också, som studerar teckning.] 
 
Nej, det har jag inte sett. 
 
[Jag skrev det bara i förbifarten, vad som pågår, att det är mycket som pågår. Hon studerar 
teckning på akademisk nivå, jag tror hon måste studera separata kurser i Sverige, men jag 
tror det var i Finland också. Hon pratar utifrån den akademiska teckningen.] 
 
Jaha. 
 
[Men, val man gör didaktiskt det skiljer sig… Det är kontextberoende, det man gör såklart. En 
teckningslektion är en teckningslektion, och en lektion i måleri är ju en lektion i måleri.] 
 
Mmmm 
 
[Jag har diskuterat det här med min handledare, och hon tycker att jag ska rikta in mig på ett 
medium och att... Att pedagogiken skiljer sig. Att det nog skiljer sig emellan medier så pass 
mycket...] 
 
Det vet i tusan, om man utgår från modell till exempel så tycker jag det viktiga är just det där 
inlevelsen i motivet, hur man ser på det, egentligen va.  
 
[Ja.] 
 
Men det är klart, jag diskuterar ju liksom färgblandning och material och, alltså det här med 
att se. På samma sätt  som man ser alla former samtidigt så måste man se alla färger 
samtidigt. Och man måste göra val, man kan inte måla inte måla en sak i taget, liksom först 
figuren och sen bakgrunden typ. Mmm…  
 
[Jag har också den uppfattningen, att man inte…] 
 
Ja, nä också att man kan växla mellan… 
 
(Student knackar på för att fråga om något.) 
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Nä, alltså här har vi ju det inte så att först har vi det ena och sen har vi det andra. För att jag 
tycker att man diskuterar teckningen även i måleriet. Och det är väl kanske en sån där lite 
konstnärlig grej då va. Att om jag tittar på en målning, så pratar jag om att den har dålig 
teckning, till exempel och då är det ju både formernas komposition, hur dom är utlagda men 
också hur färgen tecknar, för färgen tecknar ju också, eller hur? 
 
[Ja.] 
 
Beroende på vilken färg man lägger så blir det ju olika teckning, eller hur.  
 
[Jag tänker ju också att medierna glider ju över i varandra. Man kan ju prata… Att man… Jag 
tyckte det var en onödig… För att jag kommer ju inte… Det finns ju olika tekniker, olika sätt 
att dra ut eleverna att producera åt rätt håll kanske, jag har också varit utsatt för det själv 
också. Men lärarna har ju inte varit… Men det är ju inte olika personer, för att det är olika 
kurser.] 
 
Nej. Jag sökte X (en tjänst) en gång på X (konsthögskola), efter X (tidigare lärare) då. Och 
då blev jag uppringd (borttagen bit) och anmodad att söka den här tjänsten, och det var ju 
figurteckning då va, teckningsproffesuren. Och det tog väl emot lite, men jag sökte den i 
allafall, och då var det jag och X (tre namn), och så kommer jag ihåg att X (en av de 
sökande) frågade; men X (en annan av de sökande) hur ser du på det, du tecknar väl inte? 
Nä, men jag har läst om teckning. Och liksom det är för en annan väldigt konstigt när man 
har hållit på och traggla med modellteckning, hållit på med överhuvudtaget teckna, teckna, 
teckna liksom, och hållt på mycket med modell, då är det jättekonstigt… 
 
[Att kroppen inte skulle behöva vara med.] 
 
Ja att kroppen inte… 
 
[Det låter jätte…]  
 
Får jag säga en sak som jag tänker apropå den här debatten som pågår vad det gäller 
normkreativitet och representativitet och allt det här. Idag så efterlyser man ju och man 
kritiserar såna här skolor för att vi inte kommer ifrån orten och sådär va, och att det är liksom 
exkluderande mot invandrarungdomarna som finns idag eller andra generationens 
invandrare och sådär. Och då tänker jag på den här akademiseringen av konstutbildningen. 
Hur jävla vettigt och bra är det när det gäller såna saker. Det finns massor med väldigt 
kreativa, begåvade, duktiga människor, som kanske inte kommer från en akademisk miljö, 
men som kan bli stora konstnärer. Sen ska du skriva dina avhandlingar på engelska, och 
liksom, det är vanvett. Några filosofer blir vi ju ändå inte, eller hur? 
 
[Nä. Jag tänker också… Jag tänker att en ingång som innebär teknik är ju öppnare än en 
textbaserad. För vissa konstnärer är text samma sak, men dom är inte jättemånga.] 
 
Dom kan väl hålla på med det ändå, man behöver väl inte ha det på programmet på 
konsthögskolorna tycker jag. Så där, ja… Men man får försöka hänga med i tiden så gott det 
går, men det är lite problematiskt va. 
 
[Ska vi ta den sista frågan?] 
 
Ja, gör det. 
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[Vad önskar du att gymnasieeleverna fick med sig mer av i skolan, för att jag antar att ni har 
kanske också blandat klientel men det finns ändå elever som kommer från gymnasiet?] 
 
Ja. Vad ska man säga, det som är bra idag är väl till exempel att många har ganska lätt för 
alltså det tekniska, att berätta i video till exempel. Det är ju väldigt roligt, och det kan jag bli 
väldigt imponerad utav att se. Men man kan säga att jag då i egenskap… Jag vet inte, jag 
kanske är värdekonservativ, jag vet inte, men jag tycker kanske att den här lite 
gammalmodiga rit-undervisningen hade sina poänger.  
 
[Ja, den har ju fasats ut.] 
 
Det är jag emot. Jag tycker den gamla stammen teckningslärare dom var faktiskt 
teckningslärare alltså, jag tror faktiskt det fanns många som var väldigt bra där, men dom 
kanske inte hade den där lilla dumheten eller vansinnet som gjorde att dom kastade sig ut 
och bara blev konstnärer, för det är väldigt dumt va.  
 

X2 
[Nu börjar jag med första frågan då, och den kan verka trivial men det finns ju polariserande 
ståndpunkter där. Kan konst läras ut?] 
 
Alltså, konst vet jag inte egentligen. Men man lär ju ändå ut gestaltningsmetoder, alltså 
gestaltning håller man på och lär man ju ut. Jag vet inte, det beror lite på vad man menar 
med konst, men man lär ju ändå ut hur man kan gestalta olika frågeställningar som eleven 
upptar. Men sen hur den utvecklar sitt eget konstnärskap, det kan man ju inte riktigt styra. 
Eller det kan man ju styra i viss mån, men i slutändan så är det ju ändå att stötta, uppmuntra 
den till ett eget uttryck, sitt eget konstnärliga självförtroende. 
 
[Ja.] 
 
Så att gestaltning tänker jag är… 
 
[Och där ingår väl både teknik och konstnärliga metoder då antar jag?] 
 
Ja, och det kan vara… Dom gör ju olika saker dessutom med både performance och video, 
foto, måleri och skulptur och installation, så att det… Känns som att det är mer användbart 
med ordet gestaltning, det samlar ihop lite mer, fler uttrycksformer  att gestalta sin 
frågeställning eller vad man ska kalla det.  
 
[Då är det lite som ett smörgåsbord att kunna erbjuda också, eller att kunna vägleda i...?] 
 
Alltså, erbjudandet står ju kollegiet som helhet för, eftersom dom har olika konstnärliga 
praktiker, och att man får tillgång till, till olika metoder, men kanske också via det upptäcker 
vad som driver En. Och… Efterhand kommer ju oftast den studerande att fokusera, och 
kanske säga; a men det är måleri som är min stora attraktion och mitt intresse och mitt driv. 
Då kommer ju den att välja att formulera alla kurser och uppgifter i det materialet. Så kommer 
det inträffa och att välja kurser där det är måleri specifikt. Men däremot, just genom att vi är 
högskoleförberedande är det ju viktigt att eleven får tillgång till olika metoder att uttrycka sig. 
 
[Precis, för att det blev väl uttryckligen högskoleförberedande, det har det väl inte varit 
formellt i så många år?]  
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Alltså formellt är det enbart högskoleförberedande nu, men tidigare regelverket var det det, 
inklusive förberedande för arbetslivet, inklusive att det var ett kulturarv. Då var det ganska så 
här, var ett brett mål med dom här utbildningarna, medan nu är vi helt, klart och tydligt 
högskoleförberedande.  
 
[Ja, hur påverkar det arbetet? Eller hur kan du...] 
 
Egentligen är det väl att det blir lite tydligare. Alltså att bevara ett kulturarv, den delen i det 
gamla regelverket låg ju inte riktigt hand i hand med vad skolorna faktiskt gjorde. Men 
däremot att förbereda för ett yrkesliv det gör vi ju fortfarande.  
 
[Eller hur.] 
 
Därför vi har ju alltid några som är äldre som inte kommer söka till högskola, och alla 
kommer ju inte in naturligtvis, utan dom påbörjar ett eget arbete efteråt. Så att vi har alltid 
med… Vi har en del samarbeten som kan ibland leda till deras egna samarbeten som dom 
har sedan för att bedriva ett konstnärskap. Och likaså har vi ju kurser där vi går igenom 
själva konstens omvärld kring institutioner och hur det funkar och hur man kan… Ja, så här 
politiskt sett, att det finns en kulturförvaltning och att det är kommunal, och till exempel 
statens konstråd, hela den här… 
 
[Maskinen.] 
 
Ja precis, den politiska delen i alla fall och hur den funkar och vad som finns, det förmedlar vi 
alltid till eleverna. Och det behöver ju alla, men kanske i synnerhet den som ska jobba vidare 
på egen hand. 
 
[Men, blir det någon praktisk skillnad i arbetet för eleverna, är det någon praktisk skillnad i 
och med…] 
 
Att vi är högskoleförberedande? 
 
[Ja, i och med dom här skrifterna liksom?]  
 
Ja, det blir väl kanske ännu mer fokus på det, och myndigheten uppmuntrar ju till relationer 
till högskolorna, det gjorde dom inte innan.  
 
[Just det ja…] 
 
Alltså i vår ledningsgrupp har vi ju en som jobbar inom högskolan. Det fanns ju inte tidigare.  
 
[Precis.] 
 
Så då finns ju en dialog att vi kan höra vad högskolan saknar, efterfrågar, tycker brister hos 
elever som antas och sådär. (Skrattar) Det fanns ju inte innan, så där kan man ju säga att det 
blir tydligare… Den relationen. Men sen har vi ju även innan jobbat med portfolioarbete, just 
nu är det ju den tiden. 
 
[Ja] 
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Vi har en extern handledare i portfolio, som har jobbat mycket inom högskolan, som eleverna 
också får undervisning av. Det har varit dom senare åren vi har haft det. 
 
[Precis, men innehållet i kurserna?] 
 
Innehållet i kurserna är det inte någon större skillnad på, det är det inte. Utan det är vissa 
direkt inriktade… Just feedbacken för skolans utveckling. 
 
[Precis, bara det skulle man kunna göra ett helt arbete om. Juste… Hur ser din pedagogiska 
praktik ut?] 
 
Jag jobbar ju som studierektor, så att jag är ju både inblandad i det pedagogiska arbetet när 
våra lärare planerar sina kurser, men jag undervisar själv också. Just nu håller jag till 
exempel i portfolio arbetet för tvåorna, och det innebär ju att jag introducerar ämnet, jag 
lägger upp planeringen och… Sen är det ju så här också att man har ju löpande samtal. Jag 
kommer vara med på en del av portfolio genomgångarna. Men som artist statement det har 
alla tvåor haft individuella samtal med en och samma, inte med mig. En som är väldigt duktig 
på text. Men jag planerar ju hela den kursen och följer upp den, hur det har gått  och vilka 
som… Jag är angelägen om att dom ska få en bra feedback och få bra handledning, för att 
presenteras på ett bra sätt. Så det är lite olika. Just den kursen blir ju väldigt så här 
organisatorisk, helt enkelt, medan när jag hade till exempel modellmåleri introduktion i höstas 
för ettorna, då blir det ju en introduktion med konsthistoriska referenser, och även… Inte bara 
europeisk utan även utom europeiskt perspektiv. Och sen är det ju praktiskt, att starta upp 
dom med färger och material och underlag. Och då är det ju ungefär 40 elever samtidigt, i 
samma sal, som tittar på samma modell. Och det är ju lite speciellt, folk har ju mycket mindre 
förkunskaper numera för dom har ju oftast inte gått något, utan kommer som första tillfälle. 
Där har vi varit tvungna att ändra på våra pedagogiska upplägg. Därför vi behöver undervisa 
i saker som vi inte behövde tidigare. Nu kommer dom, det här är första gången dom målar 
modell, eller tecknar modell, det hade dom alltid gjort tidigare, så nu måste vi ha en mycket 
mer handgriplig introduktion med både materialen, akryl och olja, och underlag och grunda 
och sånt där som dom har kunnat (förut). Men sen bara… Det är ju väldigt praktiskt 
inledningsvis, hur man går till väga, starta upp en målning, disponera ytan. Jag är väldigt 
förtjust, apropå att du gjorde den här övningen, i mellanrum. Det brukar jag se som ett av 
mina ansvarsområden i förhållande till dom andra lärarna. Därför att jag tycker det är ett 
väldigt bra så här trick därför att man kommer in i högra hjärnhalvan per automatik och man 
ser former. Att du… Alla har en ide om hur en fot ser ut. När de tecknar för det mesta första 
gången, dom brukar bli pyttesmå och se ut som barbie fötter.  
 
[Ja.] 
 
Och fötterna är ju väldigt stora egentligen, och dom här mellanrummen gör ju att man ser 
ofta formen på ett annat sätt, man går bakvägen in så att säga. Så det har jag nästan alltid 
som en av metoderna. Men sen går jag ju från en till en, apropå det praktiska och det 
teoretiska, nu har jag ju undervisat i modell ganska många år. Från början förklarade jag 
alltid, ägnade ganska mycket tid med att förklara vad som inte stämmer och vad som 
behövdes tittas extra på. Medan, nu brukar jag berätta för eleverna att jag rättar, eller rätta så 
här, på målningarna eller teckningarna med kol, och visar på din bild. Och har dom något 
emot det tar jag inte alls illa upp om man säger ifrån. Men jag börjar efter hand uppleva att 
den praktiska metoden var mer  effektiv än den verbala i det här fallet helt enkelt. 
 
[Makes sense] 
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Annar ritar jag ju på ett papper på sidan om naturligtvis, men ibland så blir det mer effektivt 
än om jag berättar om det; alltså om du tittar på den här formens riktning och då ser man 
direkt, än att jag står och pratar om den här riktningen. Det blir ett himla mycket pratande. Så 
att det gör jag faktiskt, och det kan ju tyckas gammaldags, och det är det ju också. Så det är 
faktiskt ett pedagogiskt tillvägagångssätt. Men annars så är det att fördela tiden och gå till en 
efter en. Vissa gemensamma.. Vid introduktionen gjorde jag själv att jag visade hur jag 
brukar starta upp en målning och disponerar ytan, praktiskt, så att alla kan se. Men sen går 
man ju till en efter en och tittar, likaså avslutar vi med genomgång, att allas bilder ställs upp 
och man har... Det som är praktiskt i just modellmåleri i jämförelse med fria konstnärliga 
arbeten är att vi alla  kommer att prata om samma plan, samma lokalfärg, så att 
genomgången för vars och ens modellmålning, den är ju relevant för allas lösningar, så, på 
ett helt annat sätt än vad andra grejer är. 
 
[Jag har aldrig tänkt på det på det viset. Men där har det ju en styrka som saknas på många 
andra individuella projekt.] 
 
Ja precis. Men där är jag  också väldigt noga med tid, så vi klockar alltid när vi har 
genomgångar så man har fördelat tiden jämnt över elevgruppen. Men att först begripa vad ett 
plan och en lokalfärg är kommer vara relevant för alla, i allas, oavsett vems man tittar på, för 
man har tittat på samma sak. 
 
[Anser du att man har nytta av modellmåleri och modellteckning, vilken typ av konst man än 
kommer att välja att jobba med?] 
  
Ja det tycker jag, och där är vi faktiskt ganska eniga i kollegiet.  
 
[Ja.] 
 
Just att det är en inledande metod, och man erövrar vissa gemensamma begrepp med 
överskärningar, eller plan eller disponera ytan, komposition, alltså att dom är ju ganska 
återkommande. Och bildrummet är gemensamt. Så att… Ett rum så här, om du gör ett 
performance till exempel är ju rummet du rör dig i inte oväsentligt. Att bli medveten om 
vissa… Så det har vi  valt att fortsätta med eftersom att vi tycker att det är relevant att erövra 
vissa gemensamma metoder. 
 
[Då är det ju betoning på tanke egentligen i studien. För jag har skrivit här i och och med att 
jag beskrev kort om den här kvinnan som studerar, och hon skrev thinking or technique. Och 
vad är det man övar så här går hon in på, den är inte klar. Men är det hand eller tanke då får 
jag fråga?] 
 
Det är väl både och. Ja det tycker jag faktiskt att det hänger ju ihop alltså. Bara för att du 
tecknar så slutar du ju inte tänka. Utan… Det är väl ganska många tror jag upptäckter… Om 
jag skulle tänka på elever som börjar teckna modell för första gången med oss, då kan jag 
tänka mig att dom upptäcker väldigt mycket i början som är nytt; men gud ser det ut såhär, 
som jag aldrig har tänkt på. Eller något som är jättevanligt, det är att man tecknar för kort  här 
(bål), så att bäckenet sitter fast i bröstkorgen. Men hur ska den här stackars människan 
kunna andas då?  
 
[Ja.] 
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Alltså att man har en föreställning om saker… Ja men jag tänker såhär, du tecknar 
visserligen, men du fattar ju någonting annat samtidigt; hur funkar en kropp, eller hur är den 
konstruerad.  
 
[Det var väldigt fint framlagt av dig. Precis… Och då kommer jag till kunskapstradering. Jag 
har skrivit här; hur stor roll har kunskapstradering i konstskolepedagogiken, i din? Jag tänker 
på traderingen som, den äldre modellen då, men som naturligtvis fortfarande försiggår, jag 
lär mig ju av dig saker nu. Men under din egna utbildning, hur stor roll hade 
kunskapstradering?] 
 
Som jag har uppnått som jag sen återanvänder i min egen pedagogik? 
 
[Precis.] 
 
Vissa grejer, och vissa grejer blir det ju att man inte uppskattat. Tidigare var det ju vanligt att 
man inom konstpedagogik hade en syn på eleven som någon typ som som ska brytas ner 
och byggas upp, och det är inte en tradition som vi är så förtjusta i på skolan. Det är en 
ganska konstig hållning till andra människor. Vi tror att dom har en egen erfarenhet helt 
enkelt och inte behöver brytas ner (skrattar), men sen är det ju andra saker så här… Jag vet 
inte, det där är inte helt lätt faktiskt. Jag försöker tänka efter, hur har lärare jag haft gjort och 
vad har jag återanvänt? Men mmm…. 
 
[Jag tänker bara på mig själv att vissa lärare klingar väldigt högt hela tiden och fortsätter att 
göra det… En annan jag har intervjuat beskrev det som ett kollage liksom, där hon har 
plockat bitar och liksom sammanfogat på något vis till sin egen…] 
 
Ja, det är både och på något vis måste jag säga. Jag har haft lärare som har betytt väldigt 
mycket för mig, men jag upplever att har lämnat dom vid det här laget, så att... Men jag vet 
att dom var väldigt viktiga under min utbildningstid, så.  
 
[Då ska vi se…] 
 
Men däremot kan jag tänka på dom, för jag vet ju ungefär hur jag har förhållit mig till olika 
lärare genom åren på gott och ont, jag brukar däremot använda och tänka på det för att 
förstå kanske hur våra nuvarande elever sannolikt förhåller sig till mig och andra.  
 
[Ja.] 
 
Ja men, jag känner att det är mer såhär att jag plockar vissa bitar, inte en hel pedagogisk 
metod så. Och sen tycker jag också, där är också konst livet och konst synen är lite annan 
nu. Måleriet dominerade totalt och att det var så självklart vad… Det var det man pratade om 
och kanske inget annat, helt enkelt. Så för mig kanske då… När jag själv undervisat vill jag få 
in mycket annat om vad konst kan vara. Och nu är det ju så att om man undervisar på den 
här typen av skola kan du ha vissa kunskapsområden som är större, men du måste ju också 
ha förmåga att sätta dig in i andra konstnärliga metoder, för folk gör olika saker helt enkelt 
så. Så det är lite annorlunda på det sättet. Att det krävs att man… Du behöver inte vara 
specialist men ändå att man får vara lyhörd och försöka sätta dig in i andra konstnärliga 
uttryckssätt. Och man måste ha lite koll, man kan ju inte vara helt… Om jag bara gör 
skulptur, jamen då kan jag inte uttala mig om en målning, så funkar det inte. Så att det beror 
på. Modell måleriet som tillhör den äldre traditionen ganska mycket, i genom konsthistorien 
också, där finns det ju vissa saker naturligtvis som jag plockat med mig, mer än andra. Där är 
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det ju ändå så här… Prata om plan… Däremot andra, lod till exempel, som en del har använt 
i min, det använder jag inte, men det tyckte jag illa om själv redan när jag undervisades, jag 
tyckte det var vidrigt.  
 
[Ja, jag håller med dig.] 
 
Det är mer ett sätt att klämma till någon. Men min första konstlärare sysslade inte med lod, 
och jag uppskattade det jättemycket, så det kanske bidrog till att jag själv protesterade mot 
det som elev, när jag fick uppleva det. Därför jag kände mig så självsäker, kan man säga då. 
Det var inte så lätt med den här traderingen, för traderingen finns ju där.  
 
[Ja.] 
 
Så är det ju. Kan tänka på den såhär när det gäller vissa färger, hur dom fungerar. Det kan 
jag känna att är något som jag… Det tycker jag är… Du vet hur en färg orienterar sig i ett 
bildrum, när jag pratar om det då känner jag att det här är någonting jag har traderat. 
 
[Handfasta…] 
 
Ja, det är handfasta grejer såhär, typ att rött vill hellre orientera sig framåt i bildrummet än 
blått… 
 
[Kandinsky…] 
 
Ja, och hur man handgripligen får någonting att hoppa ut. 
 
[Teknik?] 
 
Ja. 
 
[Hantverket, teknik.] 
 
Mmm, också andra materiella metoder, jag kan tycka är bra… Att man kan, vad ska jag 
säga... Använda material som är billiga och lättillgängliga och att man kan känna sig fri i det. 
Det kan jag känna att jag gjorde på min första konstskola men inte på min andra. Att där 
fanns en annan tradition med mycket dyrare material. Men där kan jag tycka det där att 
materialen inte ska överskattas faktiskt. Att man kan faktiskt ganska lätt fixa saker själv, som 
blir väldigt, väldigt billigt för en dessutom som elev. Det är ju något som jag… När det är på 
studienivå, att man hellre kan ha ett flöde än att man begränsas av att; oj, jag har inte råd att 
köpa färg.  
 
[Mmm, precis… På vilket sätt bottnar din pedagogik i din egna konstnärliga praktik? Om jag 
ska hjälpa dig på traven lite utan att vara ledande, men så här på något vis har jag en bild av 
den konstnärliga praktiken som ett slags nav, som en slags bas. Jag vet inte om det är så, 
eller hur man ställer sig till det, eller om det är helt frikopplat och helt individuellt.] 
 
Det är inte helt frikopplat. Jag tror… Det är vissa så här arbetsmetoder som jag har, dom kan 
jag använda mig av och förmedla, sådana jag kan tycka är praktiska. Och jag var själv 
såhär… Från början upptagen av mästerverks-tankar. Så här att allt ska vara fantastiskt, och 
då kan det vara ganska hämmande egentligen, så man får för lite gjort. Att jag har själv 
utvecklat mycket mer en metod där jag har ett flöde i mitt arbete. Och det kanske jag tycker 
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är en bättre metod än vad jag hade från början. Det kan jag förmedla. Jag vill gärna att dom 
ska ha ett flöde så dom får saker gjorda löpande, att man inte fastnar på den här enda grejen 
som allt. Man blir ju fantastiskt besviken när det här då misslyckas efter ett halvår, och 
känner sig missnöjd med att man har fått för lite gjort. Så att jag vill gärna få dom att ha ett 
flöde, att få saker som flödar hela tiden. Där kan jag känna att jag använder min egen, som 
jag utvecklat själv i konstnärlig metod, även med dom. Att jag försöker få dom nu, den 
mentorsgruppen jag har, att dom helst ska göra något varje dag som tar max en halvtimme 
till en timma. Om det är bara en teckning på vägen eller what ever, som en gör research 
dagligen. Det kvittar för mig, men jag tror att det bidrar till en nöjdhet med sig själv som är 
ganska positiv. Att då ser; men jag har ju gjort mycket mer än jag tror. Det tycker jag är 
ganska vanligt, att många upplever att dom inte; men jag har ju inte gjort så mycket, säger 
dom. Eller nu, när den där portfolio historien startade, då blir dom stressade och tänker; men 
jag har ju så lite att söka med. Men om du tittar på här, lyfter fram det här och du har haft ett 
flöde hela vägen, då ser ju dom flesta; a men jag har ju gjort mycket mer än jag tror. Och det 
försöker jag uppmuntra till, och det blir ju också lite prestigelöst. Då är den där grejen jag 
tecknar varje dag,  ja den är en i en mängd. Och om blir den ena; jaha den här vart lite 
misslyckad idag, den här vart inte så bra, men då tar jag med det problemet till nästa dag. Då 
löser jag det då, istället för att fastna och harva på samma ställe. Och den är traderad, delvis. 
Vissa grejer, just det här att gå vidare på nästa istället för att haka upp sig, det är faktiskt en 
handledning som X (konstnär/lärare) gjorde mot en konstnär som hette X (konstnär/student). 
Och X (konstnär/lärare) sa vid en genomgång att det han uppskattade hos den här X 
(konstnär/student), var att när han fick kritik på ett färdigt verk så gick han inte tillbaka och 
försökte fixa det där, utan han tog med sig kritiken och löste problemet i nästa grej. Den kan 
vara ganska bra helt enkelt tycker jag.  
 
 [Som metod, som en professionell arbetsmetod…] 
 
På ett sätt kan man kanske tänka att man smiter från problemet och kanske inte löser det 
någonsin, eller så tar man med sig och löser det. Det kan ju vara både och, dom där, men 
jag kan tänka att det kan vara lite sunt det där att inte fastna för mycket i en och samma sak.  
 
[Nu ska vi se här…] 
 
Får du en jätte rörig..? 
 
[Nä, det här blir perfekt. Okej… Finns det sublima slash subjektiva värden i 
konstskolepedagogik, tyst kunskap som inte låter sig talas om?] 
 
Man försöker ju tala om det men det finns ju alltid. Vi anställer ju bara lärare som är 
konstnärer dessutom, så att dom är ju där som subjektiva människor utifrån sitt 
konstnärskap... Så dom kommer alltid… Det var faktiskt lite fint, en utav mina mentorselever 
har haft två olika ateljesamtal, inte med mig utan med två andra lärare, och som upptäckte 
då genom deras handledning… Upptäckte ju hur deras handledning hängde ihop med deras 
egen konstnärliga praktik. Och det var ju en jättebra upptäckt, både för att själv ta ställning 
hur man ska ta sitt eget arbete vidare. Det var bra handledning från båda, de är jättebra 
lärare båda två, så det är inte någon kritik mot någon lärare, utan mer en bra reflektion av 
eleven hur den kan tänka vidare. 
 
[Är det något du känner också, att din handledning bottnar i din egen praktik?] 
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Ja, det gör det ju på sätt och vis. Jag känner ju att jag kan mer om måleri än andra ämnen, 
men sen har jag rört mig själv runt i olika konstnärliga praktiker, så. Ja… I viss mån kan det 
nog göra det. Eller det gör det ju bara så här det där rådet att ha ett flöde. Det bottnar ju i min 
konstnärliga praktik, min handledning. Så är det ju. Eller erfarenhet av mig och andra. Men 
sen också utifrån undervisningen.  
 
[Mmm, orsaken till att jag ställer den här frågan är att jag upplevt att det finns, ja men det här 
att det finns svårigheter med att artikulera en konstpedagogik eller pedagogik inom konst, 
och att man inte velat gjort det. Att det finns sublima värden där i, som en sublim konstsyn 
som man har ansett att det inte har gått att rota i.] 
 
Om jag ska tänka värde… Om jag tycker att någon elev har gjort något riktigt bra, eller på 
någon utställning eller så där, då vet man ju inte alltid varför. Och att inte veta varför tycker 
jag kan vara något positivt.  
 
[Ja, precis.] 
 
Att stå ut med att man inte har någon kontroll, men sen tänker jag att… Kanske att det 
väcker ens nyfikenhet samt att… Alltså, det där är ju jättesvårt. Vi hade genomgång igår av 
två elevers utställningar. Den ena eleven är mer… Båda är jättefina. Den ena eleven är 
tydligare i sin tematik, medan den andra utställningen rörde sig mycket mer… Vad ska man 
säga, magisk... En tematik som rör sig mycket mer, vad ska man säga schamanistiskt 
uttryck. Och då blir det ju mycket mer hänvisningar till upplevelsen, och det som är svårt att 
uttrycka. Och varför är den där utställningen bra? Det kan man fråga sig. Vad är det jag 
tycker är bra? Hur kan jag formulera det? Är det inte bra, vad skulle kritiken gälla då? Det är 
ju en jättesvår… Och jag tror att vi alla som var på utställningen var väldigt eniga om att detta 
var bra. Fast vi… Men då var det faktiskt uppe också att, i genomgången och kritiken, att det 
är något vi uppskattar fast vi begriper inte, vi begriper inte. Vi har svårt förstå egentligen. Så 
det var ju öppet, att det rör sig i det fältet som är ganska svårt att ringa in.  
 
[Det var ju det, att det sublima är ett problematiskt ord eftersom Kant har lagt beslag på det 
och att man kanske inte håller med honom om hans teorier. X (konstnär/lärare) använder ju 
magi om det. Det finns säkert flera ord, men det kanske är därför man tycker att konst är 
intressant.]  
 
Ja, och då kan man ju tänka att den andra utställningen var också väldigt bra, men den var 
ganska mycket mer tematiskt tydlig och lättare att lägga fingrarna på; vad är det som är bra 
och varför. Medan den andra utställningen rörde sig mycket mer i det sublima, eller magiskt. 
Jag tänkte mycket på Joseph Beuys. Det där är inte lätt, det ska jag väl säga.  
 
[Det ska väl inte vara det.] 
 
Om någon annan elev hade gjort en utställning som jag hade svårt att verbalisera, men jag 
inte tycker är lika bra; varför det?  
 
[Precis.] 
 
Och där är… Eller skulle det varit väldigt lätt avfärda den här utställningen igår, för att jag inte 
kan… Eller att det är mycket svårare att verbalisera den. Det är...  
 
[Jätte intressant.] 
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Ja, det där är jätte knepigt. Men... 
 
[Och där kan man fundera vidare på akademiseringen på konsthögskolorna… Ja, vad 
kännetecknar det goda ateljesamtalet?] 
 
Goda och goda… Att det är gott vete katten… Jag vet inte vad du menar med det… 
 
[Föredrar du en till en eller i grupp, hur tror du att man...?] 
 
Alltså, vi har både och. Dom kan ju boka… Jag har ju ateljemöte med min grupp i morgon, 
men jag kommer också ha individuella ateljesamtal innan. Men ibland när jag har i min 
grupp, när jag handleder den ena, så deltar ibland dom andra. Det är mer… Dom väljer att 
göra det för att dom är i samma rum så där, dom lägger sig i, eller hoppar in eller tycker. Hos 
oss är det lite speciellt, för dom överhör alltid varann eftersom dom är flera i rummet, och jag 
gillar det där faktiskt. Att det kan vara såhär bra utifrån att eleven kan fråga sina kamrater; 
alltså vad sa läraren, jag uppfattade inte det här såhär, hur uppfattade det. Dom kan ju också 
få stöd av varandra och ifrågasätta vad jag har sagt. Likaså lär dom sig av varandra och att 
man kanske inte behöver vara så rädd för när andra hör. Men alltså det goda ateljesamtalet 
det är… Eee… Det är väl egentligen att kunna förstå och ge en handledning som ger en 
skjuts framåt, kanske man kan säga. Det är väl en, en form. Men ibland kan det vara ytters 
kort. Alltså dom här som jag träffar regelbundet, det kan ju vara så att jag bara pratar några 
minuter, därför att jag ser den här grejen hela tiden. Så det ena ateljesamtalet kan vara så 
här långt, eller nästa så här. Så det är väldigt olika längd på dom. Och det jag uppskattar 
med våran form, jag har ju en dialog som pågår under ett till två år. Jag tycker det är 
väldigt… Det kan ju vara någonting som upptar mig när jag ser en grej, men att jag i första 
samtalet inte nämner den, att den är där och skaver till nästa gång vi möts. Och då tar man; 
a men du, det där, fundera lite på det, vad tycker du om det, hur funkar det? Ofta har det 
skavt samma för eleven då. Men det är ingen av oss förrän vid andra eller tredje tillfället tar 
upp frågan. Det tycker jag är väldigt trevligt med den här formen där vi möter folk under 
längre tid. Att allt sker faktiskt inte under det där enda samtalet som är kanske en halvtimme 
45 minuter.  
 
[Kan du ge  exempel på hur du vägleder i den konstnärliga processen? Det beror väl på vad 
det är för student eller vad det är för process eller?] 
 
Ja, vänta då… 
 
[Tänkte om det var någon metodik…] 
 
Alltså för det mesta brukar jag faktiskt mer lyssna in deras intressen, det som engagerar dom 
och uppmuntra och stödja. Det som… För det är ju inte bara.. Om man väljer ett konstnärligt 
yrke, så behöver det ju faktiskt vara lustfyllt. Det är ju ganska meningslöst att ha ett 
konstnärligt yrke om man inte tycker det. Så att, lite lyhörd för vad som attraherar och vad 
som drar. Att försöka stötta dom att utveckla det.  
 
[Såklart väldigt student orienterat då?] 
 
Ja, det är det. Sen kan det ju vara så här att… Andra gånger kan det ju vara rent handgripligt 
att…  
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[Teknik.] 
 
Teknik kan det vara. Eller hur något funkar eller inte funkar tillsammans. Om dom 
presenterar grejer... Jag kan ju också säga när jag inte uppskattar det. Det som jag inte 
tycker fungerar lika bra.  
 
[Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev?]  
 
Vad menar du med tecken för lärande? 
 
[Så här, att dom kommer framåt, att dom utvecklas.] 
 
Hos förstaårs elever så har dom väldigt styrd undervisning inledningsvis på hösten, medan 
sen under mitten av hösten då börjar vi ju driva dom att… Uppmuntrar vi dom att börja driva 
det egna arbetet, egna uttryck. Och det kan ju vara både jättehärligt för en del och lite jobbigt 
för andra. Det där är en jättesvår fråga, man vill nästan välja ett material för att det är lättare 
att svara då, för det kommer se... Tecken för lärande… På ena planet så tänker jag ju att det 
är att de börjar upptäcka vad det är som engagerar dom och vad som driver dom. Det är ett 
tecken. 
 
[När de hittar sitt spår på något vis?] 
 
Ja, det är ett tecken. Medan ett annat tecken på lärande kan ju vara att de upptäcker så här; 
okej… Som nu härom dagen att en plockade fram en målning från i höstas, och på 
målningen från i höstas så bär inte kulörerna ljus som på dom målningarna hon gör just nu. 
Och då är ju det ett tecken på lärande, att hon har fått en insikt kring kulörerna i en målning, 
hur dom kan bära ett ljus eller inte bära ett ljus.  
 
[Att kunna formulera det för sig själv.] 
 
Ja, precis, och det är ju… Och likaså att vi har diskuterat, appropå det här med gestaltning, 
där en av lärarna gör ganska tydlig skillnad i om man målar av en bild eller målar av en 
verklig människa sådär. Och att den här avmålade verkligheten är mycket mer gestaltande 
än den andra. Om du målar av en människa som är fotograferad, då är det ganska lätt att 
hamna i den där; jaha men är det ett fotografi jag målar av eller är det en människa jag målar 
av? Att välja den hållningen i sin gestaltning; jamen det jag ska skildra är att jag ska måla av 
ett fotografi. Jag ska inte skildra att jag ska måla av en människa. Det är ju som en skillnad 
däremellan.  
 
[Verkligen.] 
 
Och det är väldigt lätt att blanda ihop.  
 
[Där gör ju Lars Lerin en väldigt tydlig… Han är väldigt tydlig när han målar av dom gamla 
fotografierna. Ett tydligt exempel.] 
 
Ja, och det där är ju en… Att upptäcka en sådan sak är väl ett tecken för att någon har lärt 
sig nåt, utvecklats och reflekterat sitt arbete. Och från det, leder det till ställningstagande man 
behöver för att driva vidare sin grej, sitt arbete. 
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[Sen har jag haft en liten märklig fråga här; hur ser din didaktiska eller pedagogiska utopi ut? 
En jättesvår fråga. Om du var helt fri att välja om du jobbade med en grupp elever, skulle ni 
jobba kollaborativa processer, skulle ni jobba utåt mot samhället, skulle ni jobba… Eller 
skapar man sin egen… Finns det en sån, pedagogisk utopi? ] 
 
Jag är inte så intresserad av att styra en människa, jag är mer intresserad av att vara lyhörd 
för vad den vill själv. Där kan jag tänka mig att vissa drömmer om att driva en skola för att 
den drömmer om att styra vad alla ska göra. Att dom vill ha en ambition. Det är jag faktiskt 
inte jag intresserad av. Däremot att skolan följer med i samhället och erbjuder olika 
konstnärliga praktiker och förhållningssätt till konst. Jag vill hellre stödja vars och ens olika 
drivkrafter. Och om den ena eleven vill utåt samhället, driva politiska projekt, då är jag 
gladeligen med dom och stöttar det och ger den både handledning och möjligheter. Eller om 
nån vill bara snöa in sig i en atelje och bara måla. I och för sig kan ju den också göra helt 
politiska grejer. Men där är… Mycket mer från elevens drivkraft, att se den och stödja dens 
utveckling.  
 
[Det här gick du in på lite förut… Så här val man gör pedagogiskt, dom är väl lite 
genrebaserade? Alltså, undervisar du i måleri, så har du dina metoder där...Hur skiljer sig 
pedagogiken mellan till exempel måleri och portfoliokursen? Känner du att du har samma 
pedagogik och samma tänk? Naturligtvis skiljer sig tekniker, men känner du att det är samma 
pedagogik du använder i båda?] 
  
Alltså i grund och botten vill jag att alla ska känna sig sedda. Att var och en blir sedd och 
kommer fram i sitt eget uttryck, och det gäller ju även i en portfolio kurs. Jag är inte 
intresserad av att dom ska göra en portfolio för att jag ska bli glad, utan en tydlig som stöttar 
deras uttryck. Så på så sätt kanske. Men annars skiljer det… Alltså, det ingår så mycket 
andra grejer i en portfolio… Arbete, med dokumentation och presentation. Mmmm...  
 
[En slags etiska värderingar som är…] 
 
Hur tänkte du då? 
 
[Nä, men att a… Du vill att studenterna ska bli sedda.] 
 
Ja, att dom… Alltså, tecknar man eller målar man modell så kommer det vara utifrån dom, 
hur dom utvecklas och ser, även om det kanske är mer så här man tittar på samma sak. 
Medan i portfolion ska ju vars och ens eget konstnärliga uttryck få stöd och presenteras på 
bästa möjliga sätt så deras uttryck… Stötta det dom vill säga, istället för tvärt emot. Så på så 
sätt nån typ av tydlighet; om man vill berätta om ett plan så vill man ju säga det tydligt, att det 
är det det handlar om; den här människan sitter på det här planet. Då vill man ha sagt det. 
Men vill man presentera sin portfolio, då vill man ju också att det ska vara tydlig, men med 
andra saker. Vad som engagerar en och vad som driver en ska synas så bra som möjligt.  
 
[Mmm] 
 
Och det tycker jag själv kanske också är bra så här… Man vill ju att alla ska vara nöjda med 
sina portfolios, så dom vet att dom har gjort ett bra arbete. Alla kommer inte få napp, eller 
erbjudas intervjuer och sånt där, men dom ska helst känna sig trygga ändå; jag vet att jag 
har gjort ett jobb, oavsett vilken bekräftelse dom får i andra änden. Att man har tilltro till sitt 
eget arbete, på det sättet.  
 

75 



 

[Mmm… Så sista lilla frågan. Du kanske var inne på det, du beskrev hur förkunskapen har 
ändrat sig. Vad skulle du önska att gymnasieeleverna fick mer av i skolan? Eller har du några 
önskemål ens, eller är det...]  
 
Alltså rent handgripligt; färglära skulle dom gott kunna lära ut. Vi hade här om året en som 
inte kunde blanda brunt, och det tänker man ju ska vara ganska lätt. Jag tittade faktiskt på 
gymnasiets läroplan och dom borde ha lärt sig det.  
 
[Det ska dom ha.] 
 
Men så är inte fallet, tydligen. Och då vet man ju inte vad det beror på. Alltså, är det för att 
man inte har blandat färg med riktiga färger, eller om man bara blandar färg i photoshop. Det 
är ganska konstigt.  
 
[Jag har väl vissa teorier där.] 
 
Jag misstänker att dom har så dåliga material, så att inte kulörer och så beter sig så som 
dom egentligen ska.  
 
[Sen tror jag det är många lärare som inte bottnar i det själva i skolorna, fast det vet jag ju 
inte, men det tror jag.] 
 
Sen tänker jag också att en gymnasieskola, nu är jag fördomsfull, att ganska många som 
undervisar inte är så särskilt intresserade av konst eller insatta i samtidskonst. Där kan jag 
tänka att det vore värt ganska mycket.  
 

X3   
[Då börjar vi med första frågan då.] 
 
Ja. 
 
[Kan konst läras ut?] 
 
Kan konst läras ut… Ja... Alltså, den kan liksom upptäckas fram, kanske inte läras ut, men 
att man kan skapa förutsättningar där man kan… Och man får liksom olika verktyg i sin 
verktygslåda och att man kan göra olika konstnärliga metoder, förenkla dom och skapa 
liksom genvägar för dom studerande. Man kan liksom forcera nästan, en kreativ process, och 
så. Men upptäckterna kanske är deras egna, sådär. Men just det att skapa ramverk och bena 
ner en kreativ process i olika steg, så. Men det… Men jag tycker det är en intressant fråga 
för, för att nu frågar du om konst, till skillnad från… För min del har jag teckning och måleri, 
så ger man olika tecknings-verktyg och måleri-verktyg. 
 
[Teknik.] 
 
Ja, olika tekniker, men också metoder som skulle kunna vara… Jag tänker på… Det är 
svårt… Jag försöker ju väva in ganska mycket. Att vi tittar på mycket samtidskonst och att vi 
anammar dom konstnärernas olika metoder. Till exempel att utgå från ett bildmaterial man är 
kritisk till, och göra om det,  och visa på en kritisk medvetenhet i hur man presenterar sitt 
verk, så. Och…  Ja, men… Då kanske man både anammar och imiterar olika konstnärers 
metoder, men också i handledningen att det blir nästan en regi situation. Att man kan visa; ja 
men om du går den här vägen så, kanske man närmar sig en sån här typ av konstnärlig 
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praktik, eller den här vägen närmar man sig ett annat sätt att tänka. Men jag tänker på en 
uppgift som inte jag kommit på men som jag gjorde med arkitektur och designgruppen nu. Då 
utgick vi ifrån… Jag tycker det är ett så bra exempel på hur man kan forcera en kreativ 
process. Då utgick vi från ett popkorn. 
 
[Mmm.] 
 
Och så brainstormade vi, vad har popcorn för olika typer av egenskaper. Om det är luftigt 
och varje popcorn är unikt, och man kan transportera det jättelänge och sen kan man liksom 
förstora det många gånger. Så tecknade vi popcorn i skala ett till ett och skala 15 till ett, och 
förstorade sådär och sen byggde vi modell och så gjorde liksom plana geometriska former av 
det här popcornet och sen placerade det i skalförhållande, till kroppen på olika sätt eller till en 
skalfigur sådär och också ge det en funktion. Och vi har gjort flera såna uppgifter utifrån 
kanske; hitta en ny funktion för tallkottar eller sådär, hitta nytt användningsområde för 
tallkottar. Man använder något anspråkslöst material och verkligen nördar in sig på det, och 
undersöker det och abstraherar det och sen placerar det i ett helt annat sammanhang eller 
kontext. Och så sker det här på tre dagar, eller väldigt kort tid. Och just att dela in varje steg; 
nu gör vi det här, nu gör vi det här, nu gör vi det här, så växer det och kan bli stora 
konstmuseum eller helt andra typer av… Mmm, former man liksom aldrig har tänkt på eller 
sett sådär. Så på så sätt kan man ju lära ut ett tänk eller en metod, sådär. Ett ramverk som 
kan börja snävt, men efter det expandera så.  
 
[Jag håller på att fundera nu på intervjuteknik, hur mycket ska jag prata eller hur mycket ska 
jag inte prata, det är svårt. Orsaken till att jag ställer frågan, jag vet inte om det spelar någon 
roll om jag säger det eller inte, är att det finnas polariserade åsikter till om det kan läras ut 
eller inte.] 
 
Ja, precis, jag tänker också… Men du kanske frågar mer kring… Om jag försöker gissa mig 
till vad du menar… Alltså, liksom rent generellt tror jag inte heller att man är ett blankt blad, 
att man liksom kan fylla någon med kunskap ovanifrån, men jag menar att man ändå kan lära 
sig en massa saker genom att utgå ifrån någons erfarenhet och bagage och omsätta det i 
olika konstnärliga gestaltningar. Men just på en förberedande konstskola så ser ju vi liksom 
en utvecklingskurva som är liksom käpprätt rätt upp liksom. Så ja, jag tror att man kan… Jag 
tror på att man kan bjussa på och vara generös med alla vi lärares olika erfarenheter. Och att 
man både kan använda sin egen, men också andra konstnärskaps erfarenheter. Att omsätta 
dom i uppgifter, eller i… Att ge liksom genvägar helt enkelt, så. Om jag tänker för min egen 
del så har jag gått på en konstskola där man kanske inte blev serverad så mycket, där man 
fick va i sin egna atelje och fick jobba själv och fick upptäcka väldigt mycket på egen hand. 
Och där tycker jag att på X (konstskola) är väldigt generösa, att vi liksom… Vi ger väldigt 
mycket på ett år. Det blir liksom komprimerat. Sen så kanske… Sen behövs den där 
ensamma tiden också, när man får reflektera och så där. Men att, jag tror på att ge så 
mycket som möjligt. Och den här... Men det är ju olika skolor man jobbar på, jag fattar vad du 
menar, man kan ju också ha den här mer dialogiska metoden där man får frågor som är 
ganska öppna och så får man komma på saker själv. Men det är inte alls en sån typ av skola 
som jag jobbar på, men jag har ju gått en sån skola och det var jätte fruktbart också, så där, 
men jag känner att jag har kommit på väldigt mycket tekniker och metoder på egen hand, 
sen sådär. Det som jag undervisar i, som perspektivlära eller olika akvarelltekniker och 
olika… Det har ju jag tillskansat mig mycket på egen hand, så att säga. Istället för att ägna 
massa år till det så kan man ge ganska mycket på en vecka, så där liksom, så. 
 
[Tror du att det blir någon skillnad i det? Hur man tillskansar sig det där?] 
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Ja, men alltså… Egentligen in… Mmm… 
 
[Det var en svår fråga.] 
 
Ja, men alltså, det är såklart att det är jättestor skillnad. Det beror på hur det ska liksom 
omsättas sen. Jag tänker på… De flesta av mina studerande vill ju inte bli konstnärer, de vill 
bli arkitekter eller industridesigners och så, men dom har ju ändå ett behov att kunna tänka 
konceptuellt och konstnärligt, att dra saker till sin spets, att dra det så långt man kan och 
kunna visionera och sådär. Så det konstnärliga tänket, att hela tiden dra saker ett varv till, 
och kunna visionera liksom, även om det inte är möjligt. Dom har ju väldigt stort behov av att 
komma in i det tänket snabbt liksom, och så. Och när det gäller liksom tekniker och hantverk 
och så så tror jag att det här med handens kunskap, det här med handen, seendet, hjärnan. 
Att för mig är det väldigt viktigt att dom har självförtroende och känner att det här kan jag 
gestalta. Det finns inte så många hinder på vägen för mig att få fram mina inre bilder, det 
motståndet är inte så stort, utan jag har massa verktyg att komma förbi olika prestations 
hinder, eller, eller hur ska jag få fram det här tvådimensionella tredimensionellt, liksom. Ja, 
att man har dom förmågorna, för att det också hjälper hela... Att man får liksom liksom blir lite 
mindre hinder på vägen. Men tillbaka till din fråga om det blir någon skillnad. Ja men.... Så 
klart det blir skillnad om X (konstnär) som har målat och tecknat med vänster hand i massa 
olika experiment och omsatt det i sin praktik. Om han jobbar med det i 10 års tid och gör 
massa olika projekt med det, det är såklart att det blir en skillnad än om en konststudent gör 
det liksom en gång och testar det. Men det är ändå det att man har prövat någonting och har 
det i bagaget, i sin verktygslåda. Att det här kan jag ta fram om jag fastnar, så kan jag prova 
det där som vi gjorde, att teckna med vänster hand, teckna utan att titta eller vad det nu är.  
 
[Jag tänkte, en annan fråga som hänger ihop lite med det vi har pratat lite om. Det här med 
studiet av verkligheten, modellteckning och så vidare, är det hand eller tanke man tränar, tror 
du?] 
 
Jo, men jag tror att det är både och. Jag tror att det, att det är...Ja, men att det är seendet, 
handen och tanken. Jag tror också att det blir som en... Att materialet kan börja tala för mig, 
vad jag ska gå vidare med. Att det blir en dialog mellan teckningen och seendet, och att 
teckningen börjar liksom leva sitt egna liv, som man kan svara på. Jag höll ju på med den här 
X (projekt), och då tyckte jag att Jonna Bornemark beskrev det så bra. Hon beskrev i en essä 
att när hon rider, liksom att kropp… Då kunde jag koppla det till mitt måleri, att materialet och 
min kropp blir liksom en samfälld kropp, som kan utföra rörelser tillsammans.  
 
[Mmm] 
 
Så att jag tänker att teckning handlar just om den här dialogen mellan seendet och materialet 
och handens erfarenhet och så. 
 
[Vi kanske ska ta det här som hänger ihop med det första kanske lite grann kanske. Hur stor 
roll har kunskapstradering i din konstskolepedagogik?] 
 
Det här med att man återberättar? 
 
[Ja, det syftar väl an lite på det gamla systemet. Du berättade ju för mig att många tekniker 
har du utvecklat själv på egen hand, liksom så.] 
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Ja, just det. 
 
[Men historiskt så har traderingen kanske haft en större roll, om jag får gissa. Den är inte lika 
grundad nu, men den finns ju kvar.] 
 
Precis, men tänker du återberättandet av.... 
 
[Tidigare lärare.] 
 
Jaha, du menar så. 
 
[I dig liksom. En slags kunskap som rinner nedåt liksom.] 
 
Juste, jag förstår vad du menar. Jo men alltså om jag tänker på dom lärare jag hade på 
förberedande, att dom rösterna hade man med sig liksom många år efteråt och liksom kunde 
ta med sig i sitt arbete och tänka liksom vad skulle hon ha sagt och vad skulle hon ha sagt 
och vad skulle han ha sagt och sådär. Och dom frågorna kanske handlade mycket om vad är 
drivkraften… Kanske att det fanns outtalat ett mer psykoanalytiskt perspektiv, alltså var finns 
det omedvetna i det här, vad är dina inre drivkrafter, vad är det du inte vet om att du 
undersöker fast du egentligen undersöker. Kan du hitta det? Att det var mycket såna typer av 
frågor, ja men som underliggande drivkrafter och förträngningar. Sen kanske man inte har 
uttalat att det kom från psykoanalysen och så där, men det var den typen av öppna 
frågeställningar sådär. 
 
[Mmm.] 
 
Och… Men också mer konceptuellt drivna, alltså hur kan man dra det här ett varv till. Liksom 
vad är… Hur kan man koppla det här till företeelser i samhället och hur relaterar det här till 
andra frågor inom samtidskonst fältet och så. Så att dom frågorna… Och då skulle jag säga 
på X (konstskolan/arbetsplatsen), att jag går kanske inte alls in i det mer psykoanalytiska 
fältet, och det beror inte på att jag inte tycker att det är bra eller så. Men det finns inte dom 
förutsättningarna riktigt. Eller jag känner inte att jag har den kunskapen att följa upp det. Det 
finns inte det formatet att vara så individanpassad och sen kunna återkoppla och följa upp. 
Det funkar kanske på en konsthögskola eller på en förberedande konstskola, om man är 
huvudlärare att man kan liksom följa någons bagage på ett helt annat sätt. Så den 
erfarenheten använder jag, den skolan som jag är skolad i, den skulle jag säga att jag inte 
använder jag mig utav.  
 
[Är det nästan som en liten motvikt, du är ju medveten om att du inte använder dig av det?] 
 
Ja, dels så… Dels så… Om jag skulle jobba på en annan typ av skola så skulle jag göra det, 
det är inte det att jag inte tycker att det är bra. Jag tror att jag också skulle… Det gör jag ju 
iochförsig nu. Jag försöker liksom vidareutbilda mig lite mer inom det professionella samtalet, 
och gå såna kurser läser såna typer av poddar och hålla på mycket mer med sånt som du är 
expert på. Alltså om pedagogik, vi går massa vidareutbildningar och läser massa kurser, så 
att det är ingenting som som jag är ointresserad av eller som jag tycker är dåligt. Jag tycker 
det är högst intressant och relevant, men man måste liksom handskas med dom typen av 
frågorna på uppföljande samtal på ett varsamt sätt. Man kan liksom inte sätta igång folk och 
sen inte ta hand om det sen, och så där. Då måste man liksom ha en plan för det, och vara 
jättetydlig med att; nu kommer jag göra… Man måste vara jätte transparant med dom 
studerande tycker jag att det är det jag håller på med här nu när jag ställer dom typerna av 
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frågor och det kanske jag… Jag tyckte att jag landade jättemjukt hos mina lärare, dom flesta, 
på förberdande, med den typen av frågor och att det var väldigt essentiellt för att jag ville 
fortsätta med konst, att det fanns något existentiellt lager i varför håller vi på med det här och 
jag kan känna igen dom studerande, även om de går på andra av skolor, i deras praktiker att 
det finns sätt att förhålla sig till olika saker som är jättefint och viktigt. Ja det finns nåt sånt 
där... Vi hade ju X (lärare/konstnär) då som jag tyckte var jättejätte bra och X 
(lärare/konstnär) och dom kanske har något sånt där senmodernistiskt tänk, och… Men jag 
känner att om jag själv skulle använda mig av deras pedagogik, då skulle jag vilja veta precis 
vad jag håller på med och vara jättetydlig med dom studerande, att nu kommer jag gå lite 
djupare, liksom, och bli lite mer privat, varför man håller på med vissa saker, varför olika 
saker dyker upp och så. Men anledningen till att det kanske inte hade dykt upp så mycket 
heller, det är ju att dom här studenterna (den intervjuades) kommer ju inte till våran skola, i 
första hand, inte dom på min utbildning, för att gräva i sig själva på det sättet, utan dom har 
ju jätte tydliga mål att dom vill in på industridesign.  
 
[Mmm] 
 
Liksom att dom vill ju liksom komma snabbt in i kreativa associationsbanor, och ha massa 
olika verktyg för att gestalta det och det handlar liksom om någonting annat än den här 
existentiella konsten som liksom gräver där den står och gräver i sig själva och liksom har 
inte alls dom hära… Om man tänker mina lärare, hade Lena Cronquist och såna typer av 
konstnärer som förebilder liksom. Så jag skulle säga, det är inte det att jag tycker det är 
oviktigt eller ointressant, det är bara det att i det här sammanhanget så kanske det är 
liksom… Det kanske är två högst per grupp av 16 som man känner såhär att dom vill 
verkligen det här. Och för dom liksom, skulle jag vilja kunna liksom, kunna göra det här lite, 
lite mer och avsätta mer. Ändra utbildningen lite mer, så att den blir lite mer individanpassad 
så. 
 
[Mmm] 
 
Det var ett långt snårigt svar, men återigen jag tror det beror jättemycket på sammanhanget 
man jobbar på, också.  
  
[Ja, precis. Tror du att vissa samtal kräver det slutna rummet?] 
 
Ja, det tror jag absolut. Såna typer av samtal funkar ju inte i grupp, och att så som det var då 
på X (konstskola) i X (ort) som jag gick, så hade man ganska uttömmande krävande och 
samtal och som X (lärare/konstnär) som jag upplevde hade sån bra timing, hon visste precis 
när hon skulle ställa frågorna vid rätt tidpunkt när man var liksom redo att… Hon hade 
verkligen såhär Sokrates modell, ja men att när man verkligen var mottaglig att kunna göra 
någonting med den frågan, så att det var ju fortfarande hela tiden jag som gjorde 
upptäckterna, men hon hjälpte mig att upptäcka dom genom att se vart jag befann mig, och 
verkligen kunna läsa mina arbeten. Och X (lärare/konstnär) och X (lärare/konstnär) också, 
verkligen, det var ju våra huvudlärare. Men vi var ju också jättearga på dom, för att dom 
upptäckte saker som vi inte ville upptäcka hos oss själva. Jamen det här självbedrägeriet 
som någon punkterade, allt det där var ju jättejobbigt. Så vi pratade ju om våra lärare hela 
tiden och analyserade; varför sa hon nu så till mig och varför sa hon inte det till dig. Vi höll ju 
på så vi hade långa eftersnack liksom, med varandra. Och det gav ju också lika mycket. Det 
gav ju att man kunde mer landa mjukt och man kände ju varann och så. Som det var ju som 
en enda lång konstnärlig psykoanalys, eller vad man ska säga, som är den gamla skolan, 
verkligen. Och det var jätteviktigt och jag tyckte att det skedde med jättemycket respekt 
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liksom, och inte att det skedde på ett hierarkiskt sätt. Det jag kommer ihåg att jag var kritisk 
mot då, var att jag tyckte vissa lärare var väldigt styrda av sin egen konstsyn. Iställe för att 
utgå ifrån; jaha men nu håller X på med dom här och dom här frågorna, då kanske det kan 
vara vettigt att tipsa om Roland Barthes som skrivit om…  Liksom såhär tidiga foto foto 
teoretiker, eller såhär konstnärer som jobbar i samma anda. Istället för att säga så här; a 
men Thorsten Andersson, han är en mycket  intressantare konstnär. Kan du inte titta lite mer, 
kan du inte bli lite mer så här, om du förstår vad jag menar. Alltså nu överdriver jag liten, men 
att skippa lite sin egen...  
 
[Smak] 
 
Smak. Att kunna lämna lite vad man tycker är god konst, så.  
 
[Mmm] 
 
Att vissa kunde vara väldigt… Så det är ju en negativ erfarenhet som jag försöker vara 
jättetydlig med, med mina studenter. Att det här är min smak, men jag tycker att du ska titta 
på det här och det här fältet, sådär. Att man är mer intresserad av all typ av konst, att 
konsten är intressant för vad den vill säga, inte för hur den ser ut liksom, och så där. Att man 
försöker hitta, att du verkar ju intresserad av det här fältet och då finns det ju det här och det 
här och det här som du skulle kunna titta på. Och att det vore helt bisarrt om jag bara skulle 
tipsa om konstnärer som liknar det jag är intresserad av, så. 
 
[Mmm, det var lite en av frågorna här, och det har vi ju gått in på redan. Men vad 
kännetecknar det goda ateljésamtalet? Ja, du beskriver ju...] 
 
Ja, men det goda ateljésamtalet, det tror jag kännetecknas av att det är väldigt 
individanpassat. Alltså utifrån den personens nivå, intressen och timing, att hitta liksom… Att 
man har en kontinuerlig dialog, så att man kan se att dom här frågorna kommer liksom lite för 
tidigt nu kanske, eller att det måste finnas någonting i arbetet som tyder på att man kan ställa 
dom här frågorna. Sen, har jag uppskattat ateljésamtal som har varit såhär bjussiga, som jag 
kallar det. Att man kan bjussa på ideér för att jag tror att man kan lära ut ett konstnärligt tänk. 
Jag skulle… Om jag tar mig själv som exempel då, att jag skulle känna då att när jag gick i 
gymnasiet så var jag livrädd för att vara kreativ och komma på ideér, och jag skulle säga att 
det var min absolut sämsta egenskap att komma på ideér och att vara kreativ på det sättet. 
Att ha så här korta associationsbanor. Det jag skulle säga är min styrka nu, som jag får 
uppskattning av från mina studerande, är att jag man komma med mycket input och ideér. 
Jag tror att jag har lärt mig det, av att vara i sådana sammanhang och att få fina förebilder 
som visar liksom att i det här arbetet som du har gjort, så skulle du kunna dra det åt det 
hållet, eller det hållet, eller det hållet. Tänk om du skulle kunna göra så här och så här och så 
här, eller så här eller så här eller såhär, och inte bry sig om att man ger någon sina ideér och 
sådär, utan att man bara utifrån dom här arbetena som du har gjort så finns det så här 
massa olika vägar som du kan gå som kan vara jättestora och intressanta. Och inte hålla 
inne med det, utan bara, och sen får man se om den personen gör någonting av dom ideérna 
eller inte. Men jag har lärt mig jättemycket av att gestalta liksom andra lärares ideér. Att 
utföra dom, även om den inte var min från början så blir det liksom, man lär sig ett sätt att 
tänka och sätta samman saker och… Ja, man kommer in i ett kreativt flow, eller ett 
konceptuellt tänkande, och så där, att helt enkelt härma, precis som barn lär sig tala. Att bara 
imitera och imitera och imitera och testa. Testa och tänka på andra sätt än hur jag brukar 
tänka. Att prova att tänka som den här personen eller som den här personen. Man nästan 
går in i en roll. Att man provar att var något annan och så där. Jag tänker att det är så… För 
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jag tänker på, det blir ju… Ja, att olika studerande har ju olika starka och svaga sidor som 
man behöver liksom öva upp, och att det kan vara så att dom här lite mer hämmade och 
kontrollerade personerna också kan bli väldigt, väldigt fria och vilda i sitt tänkande, och 
visionära. Att det är liksom möjligt.  
 
[Mmm] 
 
Det är liksom inte förutbestämt och klart. 
 
[Mmm. Det här att gestalta andras eller en lärares ideér då, eller tänka på ett annat sätt, det 
blir som ett oväntat element. Det blir som en oväntad ingrediens som kan resultera i något 
jättespännande.] 
 
Ja, precis. Men jag tänker att det är det som… Det är därför det är intressant att träffa 
intressanta konstnärskap. När jag tänkte på det här med att iscensätta andras ideér då 
tänkte jag på att vi hade X (lärare/konstnär) som är videokonstnär, på X (konsthögskola) att 
det var jätte betydelsefullt att testa att jobba med montage, att liksom verkligen komma in i 
hennes hjärna genom hur hon såg på mina bilder; vad skulle hon göra av det här materialet, 
jo hon skulle göra så här och så här och så här, och så bara testa att följa hennes 
associationsbana fast i mitt arbete. Det blir ju ändå mitt egna, men jag har verkligen fått 
världens draghjälp av henne. Och det kanske resulterar inte i att jag i min praktik liknar 
hennes i slutändan, utan det resulterar i kanske att min praktik blev mindre… Att jag hittade 
metoder för att göra min praktik mindre privat, och mer öppna sig upp mot andra världar som 
jag hade varit intresserad av att göra i många år men inte hittat riktigt ett sätt att göra. Och så 
kunde hon liksom öppna en såndär kanal, ett sätt att tänka på, så kunde jag öppna själv, då 
fick jag en nyckel till att öppna andra sådana rum på egen hand. Så att , ja… Så att jag tror 
nog att man kan liksom imitera. För ofta är ju bilden att konstnären är liksom killen som sitter 
längst bak och tecknar, längst bak i rummet i hela sitt liv och är jätteduktig på och få ur sig 
massa saker, men behöver lite teknik och stöd och så där. Men det kan ju också vara tvärt 
om, att någon är jättebra på teknikerna och hantverket och sådär, men behöver något annat, 
det mer flödiga eller… Så jag tänker att det är bra att ha pedagogiker som passar olika typer. 
Att det inte finns liksom en konstnärsroll. Att man verkligen är noga med att inte reproducera 
dom myterna liksom. 
 
[Finns det, sublima är ju ett problematiskt ord så jag säger subjektiva istället. Finns det 
subjektiva värden i konst, som tyst kunskap som inte låter sig pratas om, som inte kan läras 
ut?]  
 
Jaaaa, alltså, precis det finns tyst kunskap som man måste erfarit genom att utföra samma 
saker om och om igen, så att… Så… Får man den erf… A, precis det är en tyst kunskap 
sådär. Men jag tror ju då precis som Centrum för praktisk kunskap, och Jonna Bornemark 
och dom här, att man kan ändå prata om den där tysta kunskapen och dela den, och att det 
är viktigt för den ska också… Att man ska få syn på den liksom, och att... Om man tänker sig 
på det där som Centrum för praktisk kunskap gör, att man gör dom här essäerna, att man 
utgår från liksom anekdoten eller erfarenheten. Den där tysta kunskapen av att; nu ser jag att 
den här patienten håller på att dö, men det finns ingenting som visar på det, men jag liksom 
ser det av all min kunskap. Och att man liksom skriver och berättar om den. 
 
[Mmm] 
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Att man har ett samtal om den här tysta kunskapen. Att vad är det man ser? Vad är det 
personen ser, vad är det för teckenläsning den gör, utifrån massa olika erfarenhet, och 
försöker sätta ord på det, och förmedla det också. Vad är det man kan liksom titta efter, vad 
är det för mönster man ser; att den här personen brukar alltid vara såhär, eller i relation till 
andra patienter liksom… Jag tror att det är dags att kalla in dom anhöriga nu, även om 
ingenting har förändrats egentligen, proverna ser precis ut som vanligt. Vad är det man kan 
liksom titta efter och att man kan ha ett samtal om det. Jag tänker att om man skulle nöja sig 
och säga; ja, men det finns tyst kunskap som man bara kan få genom erfarenhet, då får man 
ju också en skola som är därefter; här får du en atelje och så får du upptäcka själv, på egen 
hand och jag kommer inte hjälpa dig med någonting, fast jag ser att här skulle du kunna… 
Då tänker jag, det är mycket bättre att göra precis tvärtom, liksom; jag ser att du är 
intresserad av det här och då finns det dom här konstnärerna som utgår från samma sak och 
som har upptäckt det här och det här, och här finns dom här metoderna, det kanske kan vara 
hjälp för dig, och så. Att man gör den där erfarenhetsbaserade kunskapen synlig.  
 
[Mmm] 
 
Och försöker få syn på sig själv; hur gör jag då egentligen när jag tecknar. Hur tänker jag då. 
Liksom att man skapar metoder som kan bli generella, av en subjektiv erfarenhet. Och så 
märker man att… A men helt plötsligt kunde alla börja teckna uber realistiskt, fast dom inte 
kunde det förra veckan, för att dom använder sig av dom här metoderna. Så det är min 
erfarenhet, att man kan förmedla dom erfarenheterna. 
 
[På vilket sätt bottnar din pedagogik i din konstnärliga praktik? Du har ju pratat redan förvisso 
om metoder…] 
 
Ja, men jag tror det är mycket att jag har försökt, dels när det gäller teknikkunskaper, att 
verkligen försöka… Dels läsa liksom, vad har Betty Edwards till exempel skrivit om vad det är 
det här med att teckna med höger hand eller vänster hand och så där. Andra så där som har 
skrivit och tänkt vad det gäller massa bra övningar som funkar och så där. Men också 
försöka titta så där; hur gör jag egentligen, alltså hur tänker jag, och bena ut liksom, a men 
varför säger man alltid när man ska teckna kroki att göra helheten först. Det funkar ju på det 
här sättet, och det här funkar för dom personerna som är i det här stadiet, men det här 
kanske skulle fungera; att teckna jättelångsamt och hitta den där punkten där man är helt 
närvarande, och betraktar, precis när man tecknar, precis. Och börja mer en detalj, och 
bygga ut den, alltså att man kan se att det finns flera olika tillvägagångssätt, så. Och det 
liksom dels på det tekniska, men sen tycker jag att man kan… Mycket man använder… Jag 
tycker att jag använder jättemycket att jag liksom är intresserad av konst. Att man kan 
mycket olika andra konstnärskap, att man har mycket referenser och att man kan deras 
metoder, så man kan liksom ta; ja men den här konstnären jobbar på det här sättet, nu gör vi 
nån uppgift utifrån det och så. Men om man tänker något annat, på några exempel. Ja men 
dels så är det ju det där att man utgår från ett bildmaterial man är kritisk till och gör om det. 
Men ett annat exempel kan ju vara att måla eller teckna ett rum ur litteraturen, alltså dom inre 
bilder man får av att läsa någonting, och bara försöka som en brotts-tecknare minnas så 
mycket som möjligt, och att det inte spelar någon roll hur det blir eller ser ut. Och sen kanske 
jobba med perspektivlära, eller olika typer av perspektivlära och se; kan man konstruera det 
här på något annat sätt, och… Ja, men… Och då utgår jag också ifrån en metod som jag 
använder, eller... Ja, men jag tror att jag både gör om mina egna metoder och andra 
konstnärers metoder, och så gör jag om dom till olika uppgifter, eller ramverk. 
 
[Mmmm, tydlig konstnärlig förankring. Praktisk förankring…] 
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Ja, precis, det skulle jag säga, jätte tydl… Och att… Jag tänkte på när… Att det blir ju 
skillnad… Det blir ju skillnad… Det blir väldigt tydligt när man kommer i en 
handledningssituation och någon jobbar på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt än dom 
konstnärskap som jag varit intresserad av eller som ligger nära, att då märker man ju direkt 
vilken erfarenhet jag saknar. Det blir så tydligt att i vissa sammanhang så är man otroligt 
bekväm och så där, och i andra sammanhang så känner man så där att… A men hur… 
Liksom att, och då försöker ju jag fylla det med att; kolla på dom här konstnärerna och dom 
här, och att jag själv också gör det noggrant, liksom sådär. Men att då är man ju på... Mycket 
osäkrare mark, verkligen. 
 
[Det var intressant också det där du sa om teckningen också, att man kan tänka att det finns 
flera sätt att göra det på. Och det jag skrev i mailet så finns det ju en kvinna som studerar 
teckning på högskola, och jag har inte fått läsa den men det kommer bli spännande. Hon 
skriver om själva traditionen, och dom här värderingarna, och så skriver hon... Thinking or 
technique kommer den heta. Det kommer att bli spännande.] 
 
Jätteintressant.  
 
[När den väl kommer. Du har ju varit inne lite på det här också; hur vägleder du i den 
konstnärliga processen? Du har ju tagit upp att det bör vara individbaserat och att det krävs 
timing, till exempel.] 
 
Ja, men precis, hur handleder jag i den konstnärliga processen, var det det som var frågan? 
 
[Mmm] 
 
Jo, men återigen, vi är ju liksom i en grupp om 16 personer nästan hela tiden. A det kanske 
är tre, fyra gånger per år som man har helt individuella samtal som är liksom längre, och det 
blir väldigt olika typer av samtal. Så att då brukar jag gå runt, så sitter alla på sina 
arbetsplatser så går jag runt så här. Och det är ett sätt för mig att se alla och att alla liksom 
har chans att få respons. Men också att man får ganska snabbt respons på det man håller på 
med. Det finns liksom chans att förändra saker i processen, hela tiden, och då kan det vara… 
Mmm… Att jag tror att jag fokuserar jättemycket på upptäckter, och det som fung… Att jag 
försöker dela med mig av att läsa vad jag ser att dom har gjort, det som fungerar liksom... A 
men precis vad det är jag ser liksom att någon har upptäckt eller gjort och det som  fungerar 
och börjar... Och att jag tror att jag är mer av den här läraren att jag tror att man lär sig av att 
lyckas, om man får säga så, mer än av man misslyckas. Liksom lär sig att se när börjar det 
här fungerar, och bli intressant… 
 
[Någon slags förtätning liksom? Eller är det den här...] 
 
Ja… Jag tänker att det är så olika situationer men att… Jag utgår nog jättemycket från deras 
arbeten mer… Alltså det dom har för händerna är liksom utgångspunkten, och vad dom 
själva ser och vart det är på väg. Men det är jättesvårt att prata om utan att ha så här 
konkreta exempel tycker jag, för det är jättestor skillnad att ha liksom en situation där dom 
upptäcker laveringar och färger i en akvarellkurs, än när dom jobbar med något mycket friare 
arbete med något större projekt liksom. 
 
[Mmm] 
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Och det är ju väldigt stor skillnad, att i början av året försöker man ge väldigt mycket positiv 
respons. Att försöka se det som fungerar bra liksom, så att man lyfter det och fortsätter på 
dom spåren. 
 
[Mmm, precis. Det finns en skillnad i själva pedagogiken mellan medier?] 
 
Ja, mellan medier och situationer, ja men och individer och allt möjligt. Det är ju liksom att 
hela tiden känna av vad den här personen sänder ut för signaler också och att det är helt 
okey. Att, det handlar ju jättemycket tycker jag om ett prestigelöst klimat tycker jag, att skapa 
ett samtalsklimat där man kan sätta ord på vad man behöver och inte behöver, och känslor 
och liksom. Ja men en kommunikation, sådär. Det funkar ju absolut inte med några makt 
hierarkier, sådär, utan man skapar så absolut tillåtande klimat som möjligt eftersom man 
sitter då i samma rum och grupp och så där så det är ju också jätteviktigt det här med vilka 
normer som finns i rummet bland de studerande. Alltså att det på… Om någon hela tiden 
klankar ner på sitt arbete, så blir det som att den indirekt klankar ner på alla andras också. 
Det är det när man lyfter det här, för att våga att testa massa olika saker så måste man ju 
också landa mjukt hos varandra. Att man…  Att dom… Det är ju som att dom… Vi lärare blir 
ju jätteglada när dom liksom går runt med liksom förbundna ögon nästan, och famlar runt i 
mörkret, och det känns jätteläskigt på många sätt. Men att då måste man ju göra det så att 
det känns lustfyllt; Och gud, jag kommer upptäcka någonting här, inte att det känns 
obehagligt eller att någon annan kommer säga någonting som man blir sårad av eller… A 
men att skapa ett väldigt bejakande och nyfiket samtalsklimat. Och inkännande liksom, så. 
 
[Det är också svårt att göra upptäckter om man har den där filten av självkritik.] 
 
Ja, precis, och just ha sådär massa prestationssänkande kom-igång övningar hela tiden. Att 
man… Och lära känna sig själv. Hur brukar man funka när man kommer på ideér, eller? Och 
att man iblan sitter i smågrupper och brainstormar tillsammans, så. 
 
[Mmmm] 
 
A, men verkligen, mycket så där släpp prestationen och också väldigt tidigt pratar om att ens 
trygga zoner och det man redan kan, man kommer ju inte bli av med det, utan, men man 
behöver inte vara rädd… Det kommer man ju också kunna använda sig av, men det är inte 
dom vi ska utveckla nu liksom. 
 
[Mmm]  
 
Men jag tänker på en annan fråga, förlåt, som liksom är väldigt olika… Det är ju att på en 
förberedande konstskola då kanske man just vill att någon ganska snabbt ska bita sig fast vid 
något som den är intresserad av och inte prova så himla mycket annat, utan gräva där och 
bygga ett konstnärskap ganska snabbt för att sen komma in på högskolan, för att det ska bli 
konsekvent och man ska känna att det finns densitet för att man har undersökt det länge och 
så där. Och då kanske man liksom ganska snabbt behöver liksom hitta någonting att 
undersöka, och då kanske man inte får så mycket; a men ska inte du prova det här och det 
här eller det här. Också att det är lite annorlunda då tycker jag på X 
(konstskola/arbetsplatsen) där det är mycket mer brett och att man testar massa olika 
material och tekniker och så där, då finns det ju mycket mer att man hela tiden är ute i det 
där att det här kanske man inte har gjort förut. Så det finns ju en motsättning i det, det blir 
kanske inte den här fördjupningen, å andra sidan så får man med sig ganska mycket mer 
verktyg och metoder. 
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[Precis… är ni högskoleförberedande?]  
 
Ja, precis. 
 
[Det är alla nu.]  
 
Ja, och det är ju folk som kommer till X (konsthögskola) också därifrån. Och konst. Men 
konsthögskolorna vill ju gärna… Det är ju fortfarande det här med att man nästan har ett 
konstnärskap när man kommer in, som är ganska… Att man har ringat in någonting som 
man undersöker. Den här mer prova på typen, dom kommer ju inte lika lätt in, om det inte är 
väldigt konceptuellt, så där.  
 
[Mmm] 
 
Det är ju ändå så normerna ser ut, så det finns ju en motsättning där. Jag tycker det är 
väldigt… Om jag tänker på hur jag kanske blev mer uppmuntrad så där att bita mig fast vid 
en problematik och gräva lite djupare och lite djupare och lite djupare. Inte liksom börja med 
något helt annat sen för att man får något infall kring det, utan försöka liksom bita mig fast vid 
det. Sen kan man ju… Sen kanske man kan bli mer undersökande åt massa olika håll när 
man kommer in så där. Men det finns ju ändå en sådan dramaturgi, om du förstår vad jag 
menar, att man på väldigt kort tid liksom, ska kunna presentera ett ganska konsekvent, 
undersökande konstnärskap, sådär. Och att det står lite i motsats sådär med att komma på 
gungfly och nya marker hela tiden, så. 
 
[Påverkas arbetet av att arbetet är högskoleförberedande? Är det någon förändring? Det har 
ju alltid varit informellt förberedande…] 
 
Ja, men precis, med nya förordningen.  
 
[Mmm] 
 
Ja men precis, nu ska ju vi vara.. Ja men det… Ja men det påverkas ju på så vis… Jag vet 
inte, jag tänker på dom lärarna som varit där längre än mig, dom kan ju liksom säga; a men 
förut kunde ju någon gå här och sen bli en fantastisk läkare, för den har ju liksom ändå fått 
med sig så mycket av min fantastiska undervisning för att kunna tänka på nya sätt, för det 
här kan vem som helst ha användning för, och att man har det här väldigt starka 
bildningsidealet, sådär att; det här borde alla göra. Att man liksom var väldigt frälst över att… 
Jag menar inte att raljera, men det är ju väldigt häftigt att se att dom man minst… Det spelar 
egentligen ingen roll vem som kommer in på dom här utbildningarna, det blir en väldigt stark 
utvecklingskurva. Dom får ju så här aha insikter som är jättefina. Det är ju liksom… Det är ju 
som småbarn lite det hära, det är ju väldigt häftigt när man ser när någon kan säga sina 
första meningar,uttrycka och så där. Och att den här liksom enorma glädjen som dom 
studerande känner när dom erövrar någonting, som man själv varit med och erövrat också 
liksom; att men jag vågade teckna på det där sättet. Det är ju väldigt magiskt, man vill ju 
verkligen att alla ska få känna det, och så där. Men nu är det ju… Nu ska vi göra den här 
utbildningen liksom för att det ska vara högskoleförberedande, det är den nya förordningen, 
så att det irriterar väl vissa kan man säga lite grann. Det blir kanske ett snävare perspektiv 
då. Och det blir kanske bakvänt då. Eftersom vi har ju studerande som tycker att dom inte får 
så mycket hantverk, som saknar tecknings och hantverkskunskaper, som går på 
arkitekturskola. Dom går redan på högskola och så hoppar dom av och tar ett sabbatsår och 
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går på vår skola för att liksom… För att dom… Det finns högskolestudenter då som upplever; 
det här blir, inte vidare utbildning, men vad heter det kompletterande utbildning. För att få 
kunskaper som dom känner att högskoleutbildningen saknar. Det kanske våra lärare gör till 
en större sak än vad det är; ja men vi är jätteviktiga. Det finns ju massa sån här, känsla av 
att… Det är ju så lärar tätt till exempel. Dom har ju lärare hela tiden, så det gör ju… Kanske 
mer utbildande då än en högskola och så där. Men, för att komma till din fråga då, det kan 
jag inte svara på om det har påverkat innehållet. Men det kanske det gör på ett sätt. Det 
kanske påverkar antagningen. Vi kan ju inte ta in… Det är ju frågor vi ställer till Myndigheten 
för yrkeshögskolan, ja men hur ska vi förhålla oss då till dom som är lite äldre, eller dom som 
redan är på högskolan och söker vår utbildning; hur tänker ni där då rå, och… Ja… Precis, 
eller det är massa saker. Och det jag tänker på mest det är ju att vi är öppna… 
Särskoleelever kan söka till vår skola så där, och men, och då håller vi på att vi på att 
vidareutbilda oss så att vi kan ta hand om det liksom. Men sen så finns det ju vissa 
förutsättningar som… Med att det är verkstäder som är säkerhetsklassade och det är alltid 
en bullrig miljö i vissa verkstäder, och vi får allt mindre pengar och sådär. För att, vi har en 
grupp nu till exempel där 13 av 16 har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och då 
i en verkstad skulle man ju verkligen ha behov av en assistent för att kunna mer individ 
anpassa, så att inte någon far illa, sådär. Och att man måste kunna visa saker i grupp, 
annars blir det helt ohållbart, och sådär. Så att det kanske är mer sådana frågor i relation till 
myndigheten. Att det är svårt att säga att just den personen ska ha en assistent, det kanske 
är mer hela… Att läraren behöver en assistent så, det skulle funka mycket bättre, och att den 
behöver kunna dom här verkstäderna. Det är det assistenten behöver kunna så, kanske mer 
än att vara ett stöd för just en enskild. Eftersom vi bygger mycket på det här grupp 
samarbetet, sådär. Men vad var det jag tänkte på... Jo om det förändras, svårt att säga om 
det gör det, ja jag vet inte. 
 
[Nä men det kanske blir intressant att se i backspegeln sen, det här med bildningsidealet och 
vilken roll konstskolorna har i upprätthållandet av, traditioner, konstnärliga traditioner och 
sådär.] 
 
Jag tänker på nu… Det beror ju på liksom hur man prioriterar. Men till exempel nu är det ju 
ansökningstider till X (konsthögskola) och dom här olika skolorna, och då så har ju jag 
ansvar för den här X (inriktning) utbildningen. Det är såklart att jag försöker ge så många 
verktyg som möjligt för att dom kollar på portfolios, att jag prioriterar det. Att jag kommer dit. 
Nu har jag varit där i två och en halv dag och haft olika en timmas samtal, istället för att 
proppa in massa teckningsuppgifter om du förstår vad jag menar. Utan att… Och sen kan 
dom skickas till en designers som dom har haft tidigare, och så tar jag in en arkitekt som tittar 
på deras också. Och så uppmuntrar jag en annan lärare, så att dom har liksom fem olika 
lärare som kan titta på deras portfolios. Det är så klart att jag anpassar, för att dom ska få. 
Det är ju därför dom går här liksom.  
  
[Mmm] 
 
För att dom vill ju komma in på högskolan, och då… För det finns ju en tendens att man 
säger så här; att men det här är en en skola och vi kan inte anpassa hela vår utbildning till X 
(konsthögskola) olika intagnings tider och sådär. Och det är väl förvisso sant, för att alla 
söker inte, det måste ändå vara givande hela tiden. Men jag tycker ju, och det tycker rektor 
också, att vi ger studievägledning och att vi gör så mycket saker som möjligt så dom får hjälp 
med sina arbetsprover. 
 
[Mmm] 
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Så… Så vi lägger ju liksom krut på det tycker jag. 
 
[Det är klart… Precis… Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev? Vi har ju pratat om det 
lite också, att dom kanske ser någonting själv, eller att...] 
 
Ja men vi… På ett formellt sätt så har ju vi massa utvärderingar kontinuerligt. Vi har hur 
mycket utvärderingar som helst. Och då finns det ju en punkt; hur har jag själv utvecklats. 
Och det brukar ju vara helt fantastiskt att få läsa deras egna ord; vad dom känner att dom har 
lärt sig, vad dom inte har tänkt på tidigare liksom och sådär. Att det… Ja men så att… Men 
du tänker mer på det praktiska kanske? 
 
[Både och, faktiskt. För det är intressant att det finns kanske två huvudriktningar, en att 
kunna verbalisera och det kanske vissa är bättre på, så kanske det finns en annan...] 
 
Ja, men dels kan det ju va såna aha upplevelser som är jätte direkta, kanske direkt efter en 
övning. Så här okej, det blev en sån himla skillnad när jag tänkte på det här sättet, och att 
dom kan visa eller se, men nu blev det såhär efter det vi pratade om i vår grupp eller det vi 
pratade om, och så blev det så här och det ledde mig in på det här, och. Så att det tycker jag 
man får respons på ganska direkt eftersom vi just befinner oss i samma rum. Det är som i 
realtid hela tiden, och att man märker direkt om någon inte kommer vidare också, sådär. Och 
att man försöker hitta olika strategier och bolla dom, så. Men, men jag tänker på det som 
min… Ja, nu är väl det helt irrelevant, men jag tänker på X (konsthögskola) som, som jag 
också har gått. Ofta är det väldigt få personer som skriver i dom här utvärderingarna och 
man kanske inte har… Att det som jag tycker är så kul med X (konstskola/arbetsplats) det är 
ju att, att vi har så otroligt nära kontakt med dom studerande. Att det finns någon… Man har 
så… Vi har så otroligt hög svarsfrekvens på dom här olika utvärderingarna, och att man har 
en dialog och en återkoppling, sen. Allt det som inte fungerade, att man direkt kan ta upp det 
i så fall och att man direkt får veta om det är någonting i den psykosociala miljön, eller 
arbetsmiljön eller någonting i planeringen som inte var bra eller...  
 
[Mmm] 
 
Så att det finns en liksom… Att man dels försöker skapa det här prestigelösa samtalet, så 
helst ska man ju kunna se det på en gång att det finns liksom ett verktyg hela tiden, och att 
man gör det kontinuerligt. Man känner ju mycket mer ansvar att fylla i saker, och ta hand om 
sin verkstad eller vad det är om man vet att den läraren som, som jag har en relation till 
liksom. Att man… Att man kanske är mer… 
 
[Mmm]  
 
För att jag tänkte på att på en högskola kanske är mer att man efter två månader har nästa 
ateljésamtal och mycket har skett under tiden. Det är ju liksom ett helt annat. 
 
[Mmm, precis] 
 
Och så var det ju det systemet att man jobbar själv i sin ateljé och sen får man ateljésamtal, 
så var det ju på X (konstskola) jag gick också. Och då hinner man ju å andra sidan jobba 
vidare och se hur någonting har utvecklats. Men om man har en lärare i rummet hela tiden 
kan man ju få respons liksom hela vägen, på stort som smått. 
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[Då ska vi se, jag har två små frågor kvar då. Hur ser din pedagogiska utopi ut?] 
 
Mmm, ja men då tänker jag såklart utifrån den situation jag är i. Det är att man, att lärarna 
delar med sig i ännu högre utsträckning, sin kunskap. Att man skapar forum. Vi har forum, 
men ännu mer där man kan dela med sig och inspirera varandra. Och, ja ännu mer utbyten 
av inspiration och metoder och att det blir mindre personbundet liksom och mer skol-bundet, 
liksom att inte en person går i pension och så försvinner liksom all den kunskapen. Det blir 
otroligt så här kunskaps… Vad heter det, att det blir liksom dränerat. Att det… I vanliga jobb 
så gör man ju en överlämning, och i konsthögskole-världen, i synnerhet, så sitter någon 
liksom med sitt konstnärskap, så går man in, så går man ut och då liksom försvinner allt, 
swich liksom.  
 
[Om den inte har traderats på något vis…] 
 
Ja, men då sker ju det genom dom studerande tror jag, betydligt mycket mer. Men, för att 
svara på frågan, jag har liksom som ett pågående samtal då med dom som jobbar lite på X 
(konsthögskola) och sådär, och jag tycker verkligen att dom är så… Jag tycker att vi på X 
(konstskola/arbetsplats) som är en liten förberedande skola, vi har så otroligt bra rutiner på 
massa olika sätt, som… Och det är så här icke hierarkiskt. Och det är väldigt, väldigt många 
fast anställda lärare som, att man tar beslut kollektivt mycket mer. Och att det finns liksom en 
förankring, sådär, och då finns mycket mer utbyte och samarbeten, att det blir så himla bra 
för dom studerande. Jag tror liksom… Om man tänker såhär ideologi eller utopi, det är ju att 
alla dom här lagren av teknik, koncept och metod och sina egna erfarenheter som man puttar 
in, att allt det finns liksom i nästan alla moment, och konstteori. Att man försöker lagra 
uppgifter och ramverk, så att alla dom delarna finns med samtidigt. Så min erfarenhet av att 
gå på konsthögskola till exempel, om man går en körkortskurs i trä så där, så vet man inte; 
vad ska man göra med den sen. Eller nu ska jag lära mig animation så finns det liksom inte… 
Det finns ingen koppling till... Man skulle kunna göra så otroligt mycket mer. Det blev en sån 
otrolig skillnad när vi hade den här videokonst kursen, med X (konstnär/lärare), att man 
kopplar sin egen praktik, vi, vi har ett gemensamt tema så vi lär oss av varandra vi i gruppen. 
Vi lär känna varandras arbeten in i minsta detalj och vi lär oss nya tekniker, och vi gör en 
utställning, och vi gör en publikation, det finns en reflektion. Liksom men går hela vä… Alla 
moment finns med och vi lär oss så otroligt mycket av varandra och vi har med sig dom 
erfarenheterna livet ut sen. Att det blir så här samtalspartners som man har med som 
kollegor och vänner hela livet, för att man har fått ett ramverk som skapar så otroligt mycket 
mervärde. Och så skulle man vilja att kurser var mer upplagda så, på högskolan.  
 
[Mmm] 
 
 Jag tror att är jätteviktigt, att liksom tekniker… A men då tänker jag då på, när vi har trä, när 
dom har trä på X (konstskola/arbetsplats) med X (konstnär/lärare), då kanske dom lyssnar på 
något såhär ljudverk och så ska dom gör trä arbete utifrån det här… Översätta det här ljudet 
till någonting i trä. Det kanske blir någon möbel, eller så blir det något utan funktion. Men då 
finns ju dom här alla olika lagren konstteori, att man tittar på konst, att vissa kanske 
samarbetar, att man lär känna varandra, att man använder sig av sina egna ideér, 
erfarenheter och bagage. Och så finns alla dom här lagren, parallellt samtidigt och så lär 
man sig verkstan. Och då tror jag att man blir mest motiverad och det skapar synergier i 
gruppen. Det är min erfarenhet. Då fungerar det liksom allra bäst. Och att det funkar bra när 
lärare också samarbetar. Att man liksom kommer på nya ideér och blir mer peppad och 
engagerad, för man kanske inte har gjort precis på det här sättet förut, utan att man utvecklar 
nya koncept och ideér, så man blir lite mer på tårna. Man är på samma nivå som dom 
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studerande; nu upptäcker vi det här som om... Det är inte första gången kanske, man har 
gjort det förut men kanske inte just precis på det här sättet. Och att det blir den här 
upptäckarlusten och nyfikenheten.  
 
[Precis…] 
 
Och att det finns den här… Och att man följer den här dramaturgin med liksom skissprocess 
och brainstorming och genomförande och gestaltning, liksom typ utställning då och någon 
reflektion. Att… Att det inte är helt fel att bara sätta titlar på varandras verk eller, att man 
kliver ur arbetet också, reflekterar kring det, och är lite mer curator rollen. Att man känner att 
man äger sitt eget material, och kunna se det på andra ögon eller, och att det brukar vara 
lättare att kunna göra det på andras arbeten, att kunna analysera och läsa andras arbeten 
och konst. Att man får med den reflektions biten också.  
 
[Spännande.] 
 
Mmm, så det tror jag är bra. Men att det… Ja men dels att det inte blir så personbundet, och 
att man delar kunskap och så. 
 
[Mmm] 
 
Att man ger liksom… Och att man försöker ha med alla dom där momenten i kursen så gott 
det går liksom. Det kanske lät väldigt resultatinriktat att ha en utställning, men det kan ju va 
liksom gemensam genomgång och att man provar att sätta titlar på varandras arbeten, eller 
någonting. 
 
[Mmm] 
 
Det kan vara på ganska enkla sätt och så blir det ändå någon slags reflektion och 
kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte, och att man bjussar på idéer. Eller så här; om du 
skulle jobba på det här i 10 år hur skulle du fortsätta då. Liksom att man kan visionera fast 
det är klart, just den kursen. Så, det tror jag på. 
 
[Vad skulle du önska att gymnasieeleverna fick mer av i skolan, för jag antar att ni har några 
som kommer från gymnasiet i allafall.] 
 
Mmm, ja, precis… 
 
[Eller skulle du önska att dom fick med sig någonting mer?] 
 
Ja, alltså jag tänkte på är dom hära… Vi har ju väldigt, dom flesta har ju liksom gått olika 
estetiska program, eftersom det är där man har estet. Man har ju inte estetiska ämnen nu 
eller hur? 
 
[Nä, men det går att välja till…] 
 
Men… Och det är ju några som kanske har gått något teknik. Mer så här teknikdesign 
gymnasium och så. Jag försöker tänka på vad liksom andra äldre lärare har sagt, vad dom 
brukar tänka på… Jag brinner ju för teckningen då såklart, alltså det här med att teckna 
och… Och teckna tredimensionellt också då. Men jag tycker nog… Det är svårt att säga, jag 
tycker dom är på ganska hög nivå egentligen på vissa sätt och sen så är det några som inte 
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alls… Som saknar mycket förkunskaper liksom. Jag tänkte, jag har ju också jobbat lite på 
gymnasiet, men då tyckte jag att hon gymnasieläraren var helt fantastisk, hon gjorde 
jättemycket spännande liksom arbeten. Men, jag tror att det är mer att dom får ha mycket 
estetiska ämnen och. Det jag tänker på med våra studerande, dom är ju väldigt liksom bra 
på... Dom är ju mycket bättre på, än vad min generation var, alla har ju stenkoll på feminism 
och postkoloniala studier och sådär, och att man kan tro att dom är på en högre nivå än vad 
dom är för att dom är så otroligt belästa och kunniga, verkligen.  
 
[Mmm] 
 
Men att det ändå är någonting med det här med att läsa bilder. Att göra bildanalyser och dom 
kan ju väldigt lite egentligen om konst och konsthistoria liksom. 
 
[Det får väl egentligen inte bildlärarna ha nu för tiden, tyvärr.] 
 
Nä, precis, det är väl därför. 
 
[Fast det kan man ju väva in ändå, fast formellt ska väl historielärare ta hand om det… Tror 
jag...] 
 
Ja, precis. För det finns ju liksom att man ska kunna kritiskt granska bilder i samhället, det 
finns ju inom det estetiska ämnet, inom gymnasiet och sådär. Och det...  
 
[För vissa kurser finns det väl explicit, ja att kunna koppla bilder i förhållande till 
konsthistorien och så där. Fast i bild och form, i dom stora sjoken finns det inte explicit 
konsthistoria.]  
 
Om man tänker tillbaka till det här, som jag skulle tycka var idealet, att det skulle kunna funka 
på gymnasieskolan också. Jag tycker det funkar jättebra. När man ser deras 
gymnasiearbeten och dom tillexempel har gjort parafraser och verkligen gått in i några olika 
konstnärskap och gjort sitt eget av det, att då känner man att dom har lärt sig hur mycket 
som helst. Eller om dom har utgått från Cindy Sherman eller någonting, och gjort något annat 
av det. Att dom har gått in i olika konstriktningar, man märker att dom har utvecklats enormt 
av det och är så stolta över den kunskapen och att någonting, att världen har blivit lite större 
liksom än deras egna tecknande, utan att det liksom är kopplat till idéhistoria och att dom kan 
se kopplingar från bild till idéhistoria och till sitt egna skapande. Då har dom liksom växt så 
mycket att man känner att det är förankrat i deras egna erfarenhet, att man känner att dom 
liksom har gått in i någonting. Såna typer av uppgifter, där det finns dom här lagren, som vi 
pratade om tidigare. Liksom att man lär sig en teknik, men också en bildanalys och någon 
förankring i historien och så.  
 
[Precis.] 
 
Men jag tänkte på det här, feminism och postkoloniala studier, den biten känns det ju som 
om dom mer får av att vara i vår tid som är så mycket mer medveten. Så att några såna 
liksom… Att titta på strukturer är ju många väldigt duktiga på sådär, men att det blir lite 
svårare när det kommer till att analysera faktiska bilder. Se hur dom konstruerar dom här 
föreställningarna, eller. Och också titta på andra bilder än Hollywood bilder eller reklambilder, 
utan hur historiska bilder påverkar våra föreställningar också. Det här lite ur andra perspektiv. 
Mmm… Ja, men det där tror jag att dom som har jobbat längre kan svara på mycket bättre. 
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Dom brukar ju verkligen säga; oj, oj, oj nivån har bara sjunkit, sådära, och; varför är dom inte 
estetiska i skolan längre och sådär.  
 
[Det är också intressant, för nu går jag utöver, nu går jag utöver intervjun, nu har jag frågat 
mina frågor, men just det du säger, att det är ju också intressant hur man uppfattar en 
intervjufråga. Nu är ju det här meta samtalet. Men så här, hur man tolkar en fråga är nästan 
viktigare än själva frågan i sig. Och det här att vissa har jätte tydliga åsikter om vad och om 
eleverna saknar något, säger också mycket, mmm.] 
 
Men jag tror också, jag har ju inte så långt perspektiv alltså. Även om jag… Jag har 
iochförsig undervisat i 10 år, men det är ju ändå inte som att jag har varit på en skola i en 
antagningsnämnd där man ser så här hur det verkligen har förändrats. Och jag tänker så här 
att andra lärare kan verkligen se att det har skett förändringar, det vet jag också. 
 
[Ja, vissa har ju sagt så här om teknik. Tydligt…] 
 
Ja, men då tänker jag på något en lärare sa som har jobbat länge, något intressant. Han sa 
att det är som om att vi får lära dom att gå och krypa igen. Liksom att… A men just det där 
med teknik och teckning och, att förstå form och dom här mer modernistiska värdena. Att 
dom finns ju kanske inte riktigt med på samma sätt, är det många av mina kollegor som 
upplever. Och att dom har så fantastiska konceptuella ideér, men hur dom ska gestalta det… 
Att man får ta tillbaka dom till väldigt grundläggande färglära övningarna, liksom, och där har 
man jättemycket kvar,  och så. Och där är man ju också olika ideologiskt. Jag tycker ju 
verkligen att dom här… Jag tycker ju, det här som jag svarade på också att det här med 
bildanalys är jätteviktigt. 
 
[Oh, ja.] 
 
Som estetiska ämnet består av jätte mycket av nu. Att det inte blir helt frikopplat från 
samhället. Om man bara håller på med modellstudier och så där, liksom.  
 
[Ja.] 
 
Utan att det är dom där olika lagren. Jag tänker på min kollega X, har gjort jättemycket sådär 
när hon har haft modellstudier har hon också haft att dom har gjort sina egna tableaux 
vivents och att dom har kolla på performancekonst och feministisk performa… Alltså man har 
ju liksom satt modellstudier i sitt sammanhang och också visat på andra sätt att bryta mot 
den här kvinnliga nakna kroppen i målningar, och visar på hur, ja… Så att hon har 
modellstudier, men man skapar ändå alla dom här lagren av diskurs sådär och samtid. Och 
det är väldigt smart sådär, då kan man komma undan den där… Att man kan göra modell 
studien att det blir intressant. Och också då sitter dom själva modeller, inte nakna då, men i 
dom här levande tableaux vivents. Att få själv få en kroppslig erfarenhet att bli sedd och 
objektifierad, i det sammanhanget. 
 
[Det är ju jättespännande för det är ju ingen bild som liksom hänger och svävar i luften för sig 
själv, eller ingen praktik. Så det är ju jättespännande att liksom kunna synliggöra det.] 
 
Nä, precis, men i praktiken så är ju liksom modell studierna… Så försvaras dom. Alltså dom 
finns ju verkligen kvar hela tiden.  
 
[Dom försvaras väldigt.] 
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När jag gick på X (konstskola) i X (ort) så tyckte våra lärare; ni kan lika gärna teckna av 
någonting annat. Vi behöver inte hålla på med modell studier, det är bara något förlegat, 
sådär, det är bättre att ni fokuserar på annat. Men å andra sidan så var dom väldigt… Vi 
hade ju det litegrann, och det var ju väldigt effektivt att träna seendet, och det är väl det alla 
lärare hela tiden tycker att dom här croquierna, modell studierna är så effektiva för att man 
förhåller sig till en levande kropp. 
 
[Ja, man måste förhålla sig på ett sätt som man inte förhåller sig till en mugg, eller liksom, på 
något vis.] 
 
Ja, men visst, det blir liksom tillspetsat sådär. Man blir helt närvarande av att någon står där, 
sådär liksom, och så där. För det problematiseras liksom… Jag tycker inte att det där… Dom 
andra lärarna gör ju inte det, som X (kollega). Att man bara har croquis för att man alltid har 
haft croquis, så att säga. 
 
[Då kommer den här forskningen sen som den här kvinnan… Som ett bidrag där. Men gud 
vad intressant om modell teckningen hade kunnat moderniserats på det viset. Gjorts mer up 
to date, då hade det kanske varit mer utbrett på konsthögskolorna. Om man hade kunnat 
använt det konceptuellt.] 
 
Precis. Men det konstiga är ju liksom. Jag tänker på när jag frågade X (lärare konstnär) innan 
hon började jobba på X (konsthögskola), när hon jobbade på X (konstskola); liksom hur 
tycker du liksom om modell studier, eller hur kan man försvara det eller berättiga det? Hon 
hon liksom; men det är ju enda gången vi har någonting gemensamt att prata om, det är 
enda gången vi har en gemensam erfarenhet.  
 
[Ja.] 
 
Men det finns ju också andra saker att skapa gemensamma erfarenheter kan man ju tycka. 
Sen har det ju kommit tillbaka, alltså att konsthögskolorna har ju det för att eleverna frågat 
efter det och så. Att man har modell studier, så att det… 
 
[Ja, men jag har också hört det. Att folk, äldre lärare har berättat att helt plötsligt så står vi 
framför någonting, och så kan vi få ett gemensamt språk, och så kan vi prata om plan, och vi 
kan prata om rum, och vi kan prata om gemensamma saker, som, som kan användas i 
performance. Bara språket, orden liksom på något vis.] 
 
Men jag tror att det har kanske ett större syfte på dom förberedande konstskolor som har… 
Som just jobbar mer självständigt. Jag tänker då… Gud vad jag uppvärderar X 
(konstskola/arbetsplats) hela tiden. Men att man har hela tiden grupp grejjer, att man har 
hela tiden då ett gemensamt språk, i allting vi gör försöker vi ha ett gemensamt språk. Där 
har ju inte vi någon användning… Av den anledningen har inte vi någon användning av 
modell studier. Men jag tycker att det är jättebra av det där skälet att det just är ett effektivt 
sätt att träna seendet, men det är ju bra om det sätts i sitt sammanhang. 
 
[Du har helt rätt. Man är ju… Jag kan känna att jag kan vara så där lite rigid och fast i det 
man har hört, det här med att inte ifrågasätta teckningen liksom. Medans det finns ju massa 
saker att ifrågasätta i traditionen liksom. Och att man skulle kunna liksom använda det i fler 
lager, som du säger. Det hade varit jättemycket mer, troligtvis.] 
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(Borttagen bit om konsthändelse.) Det blev så kontaminerat med så mycket mer än själva 
idén om ateljésamtalet. Jag tänker för min del tänker jag att ateljésamtalet och den äldre 
kollegans samtal med den yngre är liksom jätte givande. (Borttagen bit om konsthändelse). 
Det här med konsthögskolan, det är så många som har åsikter och ska styra den fast man 
inte går där och man har ingenting med den att göra, men man liksom ändå… Man försöker 
liksom dra i trådarna bakom kulisserna och att det blir väldigt svårt att få någon ordning och 
reda på den skolan när alla har en åsikt om hur den ska vara. Att det liksom inte är bara den 
professorn som sitter där i den änden, utan den vill också få med alla dom här giganternas 
olika åsikter, dom ska liksom också pressas in på det där… Liksom att det finns så mycket 
såna dära grejer som känns som det kanske inte är det bäst... Det är väldigt… Den här  
genikulten och det är här grandiosa liksom, att man ska vara med och påverka i allt på något 
sätt. Jag tror det är bättre att dom som jobbar på skolan, att det är dom som får… Dom som 
kan verksamheten, att det också är dom som är med och styr den sådär. Att blir så här 
högstadie grejigt, att jag har ju alla mina kompisar här utanför. 
 
[Det blir väldigt polariserande. Och att det nästan är ett syfte i sig att ta dra fram det 
polariserande.]  
 
Ja, det tror jag verkligen att det är ett självändamål i sig… Jag tänker, det finns väl också en 
avhandling om det här med konsthögskolans historia… Att det har ju verkligen blivit bättre, 
det får man ju verkligen säga. Jag tänker på hur det har varit med många professorer som 
har verkligen domderat liksom. Jag tror verkligen att det är på rätt väg, så… 
 
[Sen vet jag inte om det är specifikt för vår tid. En klasskompis till mig skriver om 68, på 
Konstfack då, till exempel.] 
 
Ja, just det spännande. 
 
[Fast hon är så trött på att läsa om Gert Z nu, så hon ska försöka intervjua dom som inte stod 
i bräschen så att säga, utan några andra.]  
 
Ja, precis… Jag tänker mycket på liksom att dom studerande nu är så otroligt medvetna nu 
och makt-kritiska. Det känns otroligt hoppingivande liksom. Jag kan inte föreställa mig att 
våra studerande skulle liksom godta liksom en sån här demon, eller den polariserande.. 
Genikulten så här; är ni med mig eller är ni mot mig, liksom dom som går i mina fotspår… 
Hela den här… Det skulle liksom inte… Det skulle inte gå hem längre tror jag.  
 
[Nej.] 
 
Jag tänker mig att dom som har, ja men som X (lärare/konstnär) nu, som alla elever vill vara 
med, att hon har en grupp som är dubbelt så stor som dom andras. Och hon har ju icke 
hierarkisk ledarstil. Liksom att det är ju för hon ger mycket, man vet ju att man får så mycket. 
Att hon är så otroligt generös och engagerad och jätte krävande. Jag har aldrig träffat någon 
som har ställt högre krav på mig själv än vad hon har gjort. Liksom om man har varit så här 
gammal duktig flicka är det aldrig någon som har behövt; ja men höj ribban nu. För man har 
alltid gjort vad man ska och lite till liksom. Att det var jättenyttigt med någon som ser var man 
befinner sig och... Och säger; du skulle nog kunna jobba så här mycket också. Alltså ja, 
jamenvisst liksom. Jag tror mycket mer på den ledarstil som hon har till exempel; att väva in 
jätte mycket konst och jättemycket referenser och göra sig liksom… Det är inte bara ens 
egen praktik man representerar utan man kan liksom individanpassa utifrån andra och skapa 
sitt kursinnehåll så det finns liksom alla dom här lagrena och reflektionen, och samtalet och 
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ordet finns med. Så att man inte nöjer sig med det här; vi är några gubbar som vet vad som 
funkar. Nu fungerar det; och så är det några flummiga ord, man fattar ingenting. Vad är det 
som gör att just det där blir bra och inte det där blir bra? Vad är kvalité? Att man kommer bort 
ifrån det och att man försöker göra den här tysta kunskapen… Att tvinga upp den så att den 
kommer till dialogens hörbara yta, sådär. Och att det är liksom en ansträngning. Man kan 
liksom inte bara vila på att jag är en stjärna. Jag tror den traditionen har funnits också… Jag 
tycker det är mer manér och att man lutar sig tillbaka. Jag tycker man gör det lite för enkelt 
för sig när man tycker att det är bild och man kan inte prata om allting, nä men visst men 
man kan liksom försöka sådär. 
 
[Ja men precis, så är det ju med det där jag sa förut, att konstskolepedagogiken inte är 
beforskad på det sättet, jättemycket. Det finns, det finns bitar nu på senare år, men den är 
inte petad i jättemycket. Så har jag tänkt så här; jaha men finns det någonting där som kan 
förstöras… Det är så här funderingar jag själv… När jag försöker blottlägga mina egna så här 
föreställningar, så här varför tänker jag det och vad då, som om det skulle… Också finnas 
någon rest så här, någon rädsla för akademisering…] 
 
Men det är ju där det finns… Jag tänker på Centrum för praktisk kunskap… Det är där essän 
blir så bra, att det är ett försök och det är mer en fri stil. Den är ju inte så akademisk då, utan 
den är ju mer att man sätter ord på någonting, och…  
 
[Precis.] 
 
Och vissa liksom erfarenheter som en polis som berättar så här om jätte farliga situationer 
som skulle kunna slutat jätteilla, men att genom hur han och hans kollega har all deras 
erfarenhet och att dom har jobbat så mycket ihop så kan dom nästan visa med nåt tecken 
liksom; hur ska vi göra nu för att vi inte ska bli skjutna och inte det här inte ska eskalera nu? 
Hur ska vi liksom kunna ha ett lågaffektivt bemötande här nu och avvärja den här situationen 
som håller på att gå åt skogen, liksom att… Men sen tänker jag på en annan sak som irriterar 
mig, det här att det finns så mycket kunskap inom andra fält som inte tas på allvar i 
konstfältet. Ja men om man vet då, till exempel som det här med lågaffektivt bemötande, om 
man vet liksom att det inom alla andra fält fungerar jättebra, och man vill liksom inte vill 
skapa konflikter så att dom bara ska eskalera och bli ännu större och sårigare, hur ska man 
agera då eller. Eller hur ska man agera med folk; att dom metoder som fungerar för 
människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också fungerar oftast jätte, jätte bra 
för alla som inte har det. Så där att man kan ha både skriftlig och muntlig information eller 
vad det nu är. Eller att man inte ska komma med massa färdiga lösningar till den här 
studerande, innan man faktiskt har definierat vad problemet är för den, eller att ta empati 
steg och lyssnande metod, som att… Det känns också som… Jag tycker det är jätteviktigt 
om det finns massa empiriskt beprövad kunskap, varför liksom inte använda sig utav den 
sådär, utan att man har sina; så här har vi alltid gjort, och alla uppgifter berättas muntligt 
liksom precis när man träffas. Istället för att få lite ställtid i några dagar och tänka på 
uppgiften, eller att det finns… Det är en ganska självgod bransch också, eller så här 
självtillräcklig tycker jag. Som man gör, att den där traderade kunskapen… Eller om man 
bara ska göra som sina professorer har gjort tidigare, eller lärare så… Jag skulle aldrig 
uppfostra mitt barn som mina föräldrar gjorde enligt så här olika fem minuters metoder, eller 
förstår du vad jag menar? 
 
[Ja, ja.] 
 
Det händer så himla mycket. 
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[Ja, precis.] 
 
Det är ju vi som är experter nu, med den kunskap som finns nu. 
 
[Ja.] 
 
Om du förstår vad jag menar. Det blir ju jätte konstigt annars. 
 
[Det naturliga är att ha en mer dynamisk syn eftersom…] 
 
Det är det som har visat sig funka mycket bättre. 
 
[Till exempel att som sjuksköterska, vad är det som ger ett bra bemötande, hur kan en 
patient uppfatta en som dålig och en som bra? Det här tysta som man försöker, i den 
branschen också, ja men att inte ta på leder, inte ha iskalla händer, liksom bara den här pytte 
skillnaden i att ta jättemjukt eller liksom. Det går och, det går att vad heter det artikulera.] 
 
Ja, men absolut, och det… Ja men att man kan… Man kanske kan vara jätte gränslös inom 
sina konstverk, men den här gränslösa… Eller den här attityden att jag i egenskap av mitt 
fantastiska konstnärskap har svaren på allt, det är… Det tror jag… Det sätter verkligen 
käppar i hjulet för de studerande, verkligen. 
 
[Det är som en konstteoretiker, som jobbar på X (konsthögskola), han skrev i X att så här; ja 
men tänk om vi kan börja prata om pedagogiken liksom, och då kanske vi kan börja i 
antagningsprocessen, tror jag han skrev, och vad är det som gör att vi är ganska eniga om 
att ett är bra och ett är dåligt. Så tänker jag såhär, det är också en studie Mariana Ekner.] 
 
Ja just det. 
 
Då tänker jag aaa, det måste också ses dynamiskt, det finns problem där också, det är 
kanske inte där vi ska peta. Det kanske är någon annanstans… Det här med förgivet tagna 
premisser i en grupp liksom är… Man kan inte anta det okritiskt. Först tänkte jag att det lät 
liksom ja, men sen tänkte jag nej, så kan inte jag tänka.] 
 
Jag tror också… Det här med att själv ställa sig kritiska frågor… Vi har en så fantastisk bra 
pedagogisk handledare nu som att… Att verkligen bli… Jag tror också att man som ung tjej 
ofta blir sedd på ett visst sätt om man ställer sig kritiska frågor, men att hon är så fin för att 
hon faktiskt uppmuntrar det, det är det som gör en bättre, eller blir bättre. Det här med att 
ställa sig själv frågan; varför gör jag det här och för vem gör jag det här?  
  
[Mmm] 
 
Att man hela tiden ifrågasätter och har ett metaperspektiv på ens olika handlingar och 
upplägg och så, så att man hela tiden har en kritisk dialog också med sig själv och inte går i 
försvar utan försöker tänka till liksom; gjorde jag den här utvärderingen på det här sättet för 
att det gagnar dom här studerande eller för att jag var himla nyfiken på att testa någonting 
nytt. Alltså att man bara att man vet om; varför gjorde jag på det här sättet nu då och hur blev 
det och hur kan det bli bättre nästa gång? Att man hela tiden liksom, vågar vara kritisk 
liksom, också mot sina egna metoder och sig själv och, i dom här jätte hierarkiska miljöerna 
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där finns det kanske inte utrymme för det utan att man hela tiden måste försvara, så. Att det 
blir så mycket polemik liksom.  
  
[Mmm, vad hette ert… X (projekt)]  
 
Vi hade vårat projekt X (borttagen bit om projektet), och då intervjuade vi konstnärer om den 
praktiska kunskapen och så. Men det som var intressant var att vi tänkte ju väldigt olika i 
gruppen, och det var inte som vi kände varandra heller, så det blev jätte intressanta 
diskussioner och så, men… 
 
[Är det projektet klart?] 
 
Ja, det är klart, absolut. (Borttagen bit om projektet) Jag tänkte se om du kunde låna något 
ex här men jag har inget tyvärr, annars så.... Men jag tänker på det här Centrum för praktisk 
kunskap, att dom har så himla mycket bra publikationer som finns på nätet som pdfer. Jag 
tänkte att du kan känna dig stärkt i… Att det är bara… Att det är jätteviktigt med alla dom 
här… Att det är bara anekdoterna som kan verka så här lite jaha men vad ska man ha det 
här till, men det är som du säger det kanske finns… Det är olika folk som använder olika 
ordval, och hur man tolkar frågorna, att liksom försöka få syn på någonting, det är jätteviktigt, 
som det du gör nu. 
 
[Jag hoppas att jag kan förvalta materialet… Hoppas jag.]  
 

X4 
[Första då, kan konst läras ut?] 
 
Det där är ju en jättesvår fråga. Jag kanske kommer in på andra, på annat sen. 
 
[Ja det går jättebra.] 
 
Det kan jag, jag tror inte… Alltså man måste… Kanske i det här samhället så måste man lära 
folk få självförtroende till att se konst, att göra konst, att tro på sig själv i sitt skapande, det är 
någonting man kanske i dagens samhälle lära ut. Urmänniskan kanske hade något annat… 
Alltså jag vet inte. Vi kanske är födda… Jag vet inte hur hårda vi var mot varandra. Det är 
nog olika. 
 
[För du sa någonting om att… Du tror att man har något kreativt i sig…] 
 
Ja, jag tror att alla har något kreativt i sig. Även dom mest ben hårda. Även Jimmie Åkesson. 
Ja, men har är ju kreativ i sitt hemska… Hitler låg ju och mediterade hela dagarna med sin 
hund och var vegetarian, och mediterade fram alla hemskheter han hittade på och fick kraft. 
Jamen det är ju intressant. 
 
[Ja, det är det verkligen.] 
 
Det finns ju gott och det finns ont. 
 
[Mmm] 
 
Så alla kan ju ha någon form av kreativitet i sig liksom. 
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[Mmm, precis.] 
 
Ja, jag tror att det krävs någon form av… Ja, jag vet inte… 
 
[Självförtroende?] 
 
Ja, självförtroende… En pedagogisk eller liksom… Någonstans måste ju något öppnas för att 
kunna ta in och förstå; wow, det här när man bara förstår vad det handlar om, själva… För 
alla liksom; nä jag kan inte, jag kan inte, näää. Så att ja...  
 
[Orsaken till att jag ställer den frågan är att det finns lite polariserade åsikter, faktiskt inom det 
där.]  
 
Ja, jag förstår det, att det gör det. Jag är väldigt dålig på att läsa teorier, läser inte… Och det 
är hemskt hur lite jag läser numera, det är väldigt lite. Jag skäms, men jag hinner inte. Jag 
har inte hunnit och sen så ja… Strunt samma, jag har läst massor förr genom åren så att jag 
har ju liksom så… 
 
[Mmm] 
 
Men jag har inte ro i kroppen, men nu har jag börjat liksom lyssna på böcker här, med det 
finns ju inte allt, det gör det ju inte. Men strunt i samma. Jo… Jag vet inte jag är väl också så 
här tror, jag tror på människan hela tiden att det finns någon så här möjlighet, liksom 
förhoppning. Jag släpper inte det. 
 
[Mmm] 
 
Ja, ja… 
 
[Hur stor roll har kunskapstradering i din konstskole pedagogik eller i ditt skapande?] 
 
Nu ska vi se, konst, vänta, vänta tradering. Vad sa du? Konst… Jag är jättedålig  
  
[Antingen i pedagogik, eller i ditt skapande. Traderingen är ju kunskap som förmedlas, av 
någon annan; tidigare lärare eller din mamma…] 
 
Min mamma, det var ju hon som fick mig att jobba, hon såg till att jag hade material så här. 
Hon såg till att jag hade jättefint material, hon såg alltid till att jag hade det på nåt sätt. Sen 
har jag varit egensinnig hela tiden, alltid kört mitt eget race. Folk har sagt; det där går inte, 
och så gör jag det. Så jag vet inte hur mycket jag lyssnar på lärare, men samtidigt… Och hur 
mycket liksom… När jag tittar på konst som jag inspireras av så är det oftast historiskt, det är 
inte så mycket liksom… Det finns väl nutidskonst som liksom... Och vissa tittar jag inte på för 
att vi är för nära varandra. X (konstnär) kan jag inte titta på för det är alldeles för nära. 
 
[Mmm] 
 
När jag går på hennes utställningar så har hon ofta gjort någonting som jag har gjort, så jag 
går aldrig. Även om jag tycker väldigt mycket om många av hennes verk, till exempel, jag 
bara tänker så. Så att nutids konstnärer, det finns väl… Till exempel Jens Fänge tycker jag 
jättemycket om, det finns ju mycket… Så är det klart att man fångar upp saker men rent så 
här som konst… Ja, jo sen kan ju också vissa lärare som har sagt någonting så där, det kan 
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ju poppa ner efter 10 år, och att man liksom så. Men jag vet inte hur pass liksom… A, nej jag 
vet inte, känns det som att jag svarade på frågan? 
 
[Ja, absolut.] 
 
Aaa… 
 
[Jag vet inte, jag tänker mig den där traderingen som viktig kunskap... Det där som inte har 
skrivits ner, som man har fått, och skulle alla försvinna så skulle den kunskapen… Kedjan av 
tradering försvinna så skulle det…] 
 
Ja, ja det. Det där var jag väl lite inne på det där handlar väl mycket om… Jag var inne på 
fiket här och köpte någonting och då låg affischerna framme; rädda… Och då var det någon 
som; a rädda min utsikt och då tänkte jag ja där har vi någon som inte fattar vad det är, 
liksom vad vi gör här. Som inte begriper över huvud taget och hur till exempel konst… Och vi 
kan inte leva utan konsten för det går in… Alltså all kultur flätas ju in i varandra men någon 
kanske hatar att gå på teater, men grannen är på teater och utvecklar sin hjärna av det och 
sen säger någonting av det till dig. Så man ska inte tro att man inte är påverkad utav alla 
dessa strömningar. Det går in i musik, det går in i varenda… Det är som ett flöde som 
liksom… Skulle man stänga av något… Det är väl lite där, det är ju också en form av 
tradering, och den är jätte, jätte viktig och om folk förstod det… Även i reklamen, sådana 
ytterligheter som det, även den påverkas av konst då liksom, så det är hela tiden… Man kan 
aldrig gå fri från det liksom. Alla bilar som ser ut som Star wars, ja men liksom… Hela den 
där biten. Det vore viktigt om folk förstod, faktiskt. 
 
[Mmm] 
 
Ja, det… Jo men sen någonting annat som påverkar mig väldigt mycket, som man inte 
kanske tror, det är fotografi. Jag har tittat… (Borttagen bit om medierelation) så då var jag 
jättenära fotografin hela tiden och det dokumentära och allt sånt där, så att det… Den där 
känslan i när bilden tas… 
 
[Mmm] 
 
Finns liksom. Det är som när jag stoppar här mitt i allting, det är samma sak. Den känslan 
hade jag med mig mycket mer förut kanske, men den finns nog kvar fortfarande liksom, den 
är väldigt stark inom mig just det här knäppet, även om man inte tror det, men det är det. Om 
man tittar på henne (pekar på ett verk) att det finns någon sorts så. Ja, så det tänker jag 
också på när det gäller det där. 
 
[Då ska vi se. Finns det subjektiva värden, en tyst kunskap som inte låter sig pratas om så 
lätt, som inte kan läras ut?] 
 
I min konst? 
 
[Om du tror att det finns det för det?] 
 
I det jag gör själv eller allmänt i konst? 
 
[Ja, både och.]  
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Ja, jag tror att det gör det och det säger jag ofta när jag har elever här också, att det liksom... 
Man skapar sin egen… Sin egen liksom… Man kan gå på en skola men det här blir så eget, 
för att det är en sådan… Det finns ingen som kan göra det här jobbet, vi är inte utbytbara 
heller, på något sätt liksom. Sen finns det saker som, jag kan inte prata om. Om jag får en 
idé till en skulptur måste jag göra den först. Jag kan inte rita den, oftast inte skriva ner den 
heller, alltså det är ju så svårt det där. Alltså i det här plötsliga görandet och sådär… 
[Mmm] 
 
Jag vet inte… Om det finns någonting som man inte kan… Det är en svår fråga det där 
faktiskt. 
 
[För i ursprungsfrågan har jag skrivit så här; finns det sublima värden, men det sublima är ju 
ett problematiskt ord eftersom Kant lagt beslag på det, liksom. Och därför har jag tagit 
subjektiva, för jag tänker att det finns det… Det sublima i konsten, något som är ogripbart…] 
 
Men är inte det lite magiskt det där? 
 
[Precis, det är väl ett jättebra ord tycker jag.] 
 
Jo, gud, svårt… 
 
[Man har väl olika ord på det där men man kanske pratar nästan om liknande saker.] 
 
Usch, nu har jag jättesvårt att svara, jag vet inte riktigt hur jag ska...  
 
[Det finns fler som har använt det ordet, och X (konstnär) använder ju det ordet mycket, det 
magiska.] 
 
Jo, för det är ju magiskt det där styr man inte riktigt över tror man, för ibland händer det ju 
saker. Det är ju liksom den där processen där saker och ting uppstår, och det liksom… Och 
det är väl det det keramiska för mig att det finns någon sorts bestämd… Alltså att jag gör en 
figur, sen händer det saker så börjar vi kommunicera, så blir den kanske besvärlig. Alltså det 
blir någon form av kommunikation och det är alltid olika för varje figur. 
 
[Kommunikation med verket.] 
 
Ja, precis. Och att det liksom… Sen bränns det ju, och då kanske man måste rätta till saker 
eller så blir det jättebra och det där kan man ju också prata om liksom. Där där man släpper 
utanför sin egen kontroll, man stoppar in det i ugnen liksom. I dom här processerna, det är 
som när man målar akvarell, man måste släppa kontrollen liksom. Det är en balansgång det 
där mellan den egna kontrollen och det där liksom, och det är då det uppstår någon sorts 
magiskt tillstånd. 
 
[Mmm] 
 
Tycker du att det var bra? 
 
[Jag tycker att det var ett jättefint svar.] 
 
Jag tycker det är så svårt, det är jättesvårt. 
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[Ja, det är svårt, det är därför jag frågar det.] 
 
Det är nyttigt för mig det här, jättebra. 
 
[Hur ser din pedagogiska praktik ut?] 
 
Jag vet inte om jag har så mycket så. Mer som om jag har någon slags saga, historia, någon 
sorts berättelse, figurer som kommer och går. (Borttagen bit om verk) 
 
[Ja.] 
 
(Borttagen bit om verk) 
 
[Mmm] 
 
(Borttagen bit om verk) 
 
[Mmm] 
 
(Borttagen bit om verk) 
 
[Ja, jag har läst lite på din hemsida också.] 
 
Ja, fast där var det nog andras texter, det är inte mina. Du kan få, jag har där. Du kan ta den 
här sen också, jag tror att jag har flera av den här. Den har jag flera av, den här kan du ta. 
Fast det är inte jag som har skrivit heller, utan det är någon annan som har skrivit. Så… Jag 
tror att jag kan bli av med en sån här också, den, det är en utställning jag var med på. Den 
var ju jättebra den utställningen, det var väldigt roligt, dom gör ju så bra utställningar på 
Hangmen. Det är det som ligger där… 
 
[Det här hade jag jätte gärna velat sett.] 
 
Ja, på Ringvägen ligger det, har du varit där? Jag hinner aldrig gå på utställningar där. Dom 
gånger jag går så blir det såhär, dom kopplar ihop bra konstnärer så det blir dynamik så att 
man. 
 
[Det är ju det som är intressant, spännande… Kan du använda ditt eget… Alltså hur 
använder du ditt eget skapande när du ska lära ut?] 
 
Alltså jag lär ju inte ut sådär, jag ser det inte… Jag föreläser ju en hel del, har gjort några 
gånger så där. Då är jag ju super pedagogisk och berättar… Jag vet inte… Jag berättar väl… 
Gud, herre gud, vart är mina ord, eeee…Jag försöker väl förklara… Oj nu tappar jag allt, jag 
vet inte vad som hände, min skalle är lite väck… Jag lär ju inte ut så. Alltså det är lite… För 
mig handlar det ju om att jag på något sätt vill poängtera saker i vår värld som jag tycker är… 
Jag jobbar med någon sorts… Jag är inte världens godaste men jag jobbar med empati och 
liksom… Ja gud, jag skulle nästan haft min text här. Ska jag gå och hämta min dator? 
 
[Ja, men det kan du väl göra.]  
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Det där är svårt, för det är ju så många frågor… Om man tänker liksom att man…. Jag har ju 
skrivit ner allt det där, men det är inte så många gånger man har läst det. Jag tänkte att man 
borde läst det innan du kom, men jag betalade fakturor istället. Så, nu ska vi se, där… 
Vart fanken har jag jag gjort av alla föreläsningar? Säg frågan igen. 
 
[På vilket sätt bottnar din pedagogik i din konstnärliga praktik?] 
 
Vänta jag måste bara hitta den där, det är svårt att hitta allt ihop… Nu ska vi se där. Så har 
jag så seg dator så det är inte klokt. Nämen, man tänker inte så som konstnär att man lär ut 
sådär, men samtidigt så vill man ju liksom beröra människor i det man gör. Man vill berätta 
någonting, nå fram med någon form av tanke av tillstånd eller liksom vad är ondska, eller vad 
är kärlek… Mycke med det där vad är ondska och rädsla liksom, att det är det som är rädsla 
liksom. Det som gör allt det vi alla jobbar med liksom, våra rädslor. 
 
[Tankeprocesser?] 
 
Ja, det är mycket sådana. Nu ska vi se… Jo, jag kan nog inte säga mer än att det är väl en 
slags pedagogik i att försöka berätta liksom, nå fram, nå ut, med någon sorts tillstånd.  
 
[Ja] 
 
Och det är väl det man kan kalla någon sorts pedagogisk… Ja… Men det kan ju liksom 
handla om… Ibland handlar det om miljön liksom, någon sorts flyktingar liksom. Helt plötsligt 
så blev dom någon sorts borttappade figurer som blev liksom… Men det går ju… Ja… Är 
det? 
 
[Det är jättebra.] 
 
Jag kan skicka den här till dig sen. 
 
[Ja, jätte gärna.] 
 
Jag har ju satt ord på allt det där sen blev jag ju liksom helt blockerad… 
 
[Du får jättegärna maila mig. Psykoanalys, är det något begrepp som finns?] 
 
(Borttagen bit) Man tänker ju inte på det så mycket när man jobbar. Man får någon inre bild 
och jag vill inte att det ska bli för privat eller någonting sånt. Man vill ju någonstans att det ska 
vara allmängiltigt, att alla ska kunna liksom… Det är ju en väldigt viktig… 
 
(Borttagen bit om verk.) 
 
[Inte för privat…] 
 
Nä, det får det inte vara. Samtidigt som det är någon slags privat upplevelse som man gör 
allmängiltig. Som nu efter Metoo har det kommit mycket (borttagen bit om verk) och sen har 
mina figurer(borttagen bit om verk) så det händer saker med dom hela tiden, omedvetet. Ja, 
kommer fram till olika figurer. 
 
[Bottnar du i teckning?] 
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Nej. 
 
[Kommer du ifrån teckning?] 
 
Ja, jag kommer ju ifrån… Jag ville ju bli målare från början, det var ju det jag trodde att jag 
skulle bli. Jag gick ju på målarskolor och sådär, och målade och målade. 
 
[Ja.] 
 
Jag saknar ju måleriet jättemycket faktiskt, för det är ju också ett sätt. För jag saknade det 
där med att man kan ju inte jobba med ljus eller bakgrund. Jag kan ju inte göra en himmel, 
det är ju skitsvårt att göra en himmel i keramik liksom. Så att det där det kan jag sakna 
mycket, just det där att jobba med bilden sådär, men jag tecknar väldigt sällan mina figurer 
innan jag gör dom. För då är det som att jag förtar dom på något sätt. Sen så är ju mycket så 
här… (Borttagen bit om verk). Men det här sättet just som jag har kommit fram till, att jobba 
så här, det är just för att det passar min takt i ett liksom… (Borttagen bit om verk). För jag är 
ganska snabb. Jättesnabb när jag väl börjar jobba, då går det väldigt fort. Och om jag skulle 
stå och traggla med någonting som är liksom; oj en arm, och där får jag inte till det. Då skulle 
jag bli tokig, utan det här är ett sätt att liksom jobba snabbt liksom och samtidigt, ja...  
 
[När du gick i skolan då, på dom här förberedande… I det där görandet, i det där målandet, 
är det handen eller tanken man tränar? Om du ser tillbaka…] 
 
Ja, det är väl både och. Det är så länge sen... Det är väl både och. Och jag kan sakna det 
här tecknandet, det är ju väldigt roligt. Är det tanken… Jag tror att det är en kombination, att 
se och öva upp så det sätter sig liksom i en. Om man tänker på den sortens tecknande, det 
här övar tecknandet, när man lär sig att teckna. Det tar ju aldrig slut det här lärandet, det är ju 
något som man håller på med hela tiden. Det där tecknandet som man gör på en konstskola, 
till skillnad från tecknandet som man gör nu, så det är ju på olika sätt liksom, så, även om det 
aldrig tar slut. Man blir ju väldigt trött i huvudet när man tecknar mycket. En väldigt bra 
trötthet, en sådan där koncentration…  
 
[Det nästan skrämmer en, man vet hur jobbigt det är. Ett motstånd.] 
 
Ja, precis, enormt, sen är det jätteskönt när man flyter. Men det är ju samma sak med det 
här, det är samma motstånd när man ska börja, och man inte vet, och sen gör man någon ful 
grej och sen var den kanske inte så ful…  
 
[Samma typ av motstånd tror du?] 
 
Mmm 
 
[Okej, då ska vi se då. Om du ser tillbaka på din utbildning eller ditt skapande nu, tecken för 
lärande...] 
 
Tecken för lärande… 
 
[Ja, är det någonting som är viktigt? Men som du sa, man gör någonting så tycker man att 
det är fult, så ändrar man sig och det kanske inte var så fult…] 
 
Ja… 
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[Jag tänker på så här upptäckter…] 
 
Jaså upptäckter, jag tyckte du sa tecken för lärande… Du menar alltså det som under den 
här tiden man pluggade, och det man se på här att här lärde jag mig någonting eller där lärde 
jag mig något… 
 
[Ja.] 
 
I teckning och så… Ja, men det är väl en och annan lärare som har varit bra också, det är 
dom som har varit väldigt tydliga förstått vad man håller på med. Dom som har varit lite hårda 
sådär har ju varit dom bästa liksom. Sen är det ju många som blir jätteledsna för att det varit 
för hårt, men det beror ju på hur man liksom förhåller sig till sig själv liksom. Jag vet inte, jag 
har ju hela tiden drivits av någon form av inre bild av det här ska göras. Som samlandet på 
dom här dockorna som började när jag gick på målarskola, och så tecknade jag av dom. Jag 
tecknade av massa sådana här saker också då. Jag förstod inte vad jag skulle ha dom här 
dockorna till, fast jag visste ju någonstans… Så började jag på X (konsthögskola) (Borttagen 
bit om verk). Det har hela tiden varit någon så här inre bild av att; det här ska jag göra, och 
det är där jag lär mig i. Å, det är så svårt det här med lärande, jag lär mig ju fortfarande 
liksom. Det är svårare där att hålla sig i… Jag tycker det är svårt det där för jag håller mig 
både till någonting naivt, samtidigt som jag förhåller mig till något lite, vad ska man säga, 
väldigt, realistiskt liksom. Det är både och. Och det där är fortfarande någonting jag håller på 
att lära mig att förstå, när går jag över gränsen, eller när är det bra ihop, när är det en bra 
kombination, och det där. Det är någonting som jag fortfarande håller på med. Jag tycker det 
är jättesvårt, för det går så långsamt och så säga när dom här insikterna kommer, jag tycker 
det är jättesvårt, det är faktiskt det. Men jag kan ju se, för jag trodde ju aldrig någonsin att jag 
skulle bli (x), det var ju inte ens på kartan. För jag är ju mest sämst, jag är dålig på anatomi, 
jag är dål… Allt det där. Så det trodde jag aldrig. Jag trodde jag skulle bli målare, då kan man 
luras mycket mer, liksom. Här är det så mycket runt om som måste funka liksom. Och nu står 
jag och är (x). Eller ja, jobbar med (x). Jag vet inte, jag kan inte säga att jag är (x) för det låter 
som något helt annat än vad det är. 
 
[Det blir också mycket mer oväntade situationer, tänker jag, för dig. Som att ställa ut i kyrka, 
installationen i kyrkan.] 
 
Alltså dom är ju under… Alltså den utställningen som X och jag gjorde, det var fantastiskt. 
 
[Ja.] 
 
Det var väldigt roligt. Jag kan känna att just i dom där färdiga rummen, och den här kyrkan är 
ju också sliten. Var sliten då iallafall, jag vet inte hur dom har... Med trasiga mattor och 
liksom, alltså ja. Underbart. Det är ju väldigt roligt att se sina saker i en sådan miljö. 
 
[För där hamnar man ju kanske inte riktigt med måleriet. I en sån utmanande miljö, eller 
liksom installations…] 
 
Mmm, hur menar du i måleriet, för jag målar int… Eller tänker du du?  
 
[Jag tänkte att det är utmanande att skulptera liksom, för målningen kommer hamna på, eller 
oftast på...] 
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Ja, det hamnar den ju, och det var det som var så svårt med hennes grejer att sätta upp dom 
i kyrkan. Men skulptur, den kan man ju stoppa in och den kan ju kommunicera på ett helt 
annat sätt än en målning gör. Men sen samtidigt kan en skulptur och en målning 
kommunicera jättebra med varandra. Jag vet inte, har du tittat på när vi ställde ut på x 
(institution)? Fast där var det ju ett foto, men det var ju en väldigt rolig grej det där, just ihop. 
Med hur man… Hur vi… 
 
[Grupputställningen?] 
 
(Borttagen bit om utställning.) 
 
[Ja.] 
 
Det är ju det. För jag tycker ju alltid det där problemet är den vita kuben. Jag har jättesvårt för 
det där… Regissera, eller vad ska man säga… Man ska jobba med någon form av… 
Inredning liksom. Det är ju många konstnärer som gör det, och jag skulle vilja vara väldigt 
duktig på det där. Jag var på en jättefin utställning i går, den håller på imorgon också, Johan 
Thurfjell, har du sett den? På Nordenhake. 
 
[Jag känner igen det jättemycket.] 
 
Det var så jävla bra. Så gå dit. Gå till Hudiksvallsgatan, galleri Nordenhake och Johan 
Thurfjell. För han har faktiskt jobbat med bara den vita kuben men med belysningen, så det 
blev ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Det blev ju ändå det där liksom… Men det där… Man 
skulle ju verkligen vilja… För jag tänker, går man till Jens Fänges utställning på Bonniers, där 
dom liksom har målat in hela rummet, och stoppat in… Jag vet inte, jag är väldigt dubbel till 
det där samtidigt som det är jätteroligt att dom berättar om hans värld och göra den jättestor. 
Men hans, jag vet inte. Hans verk, jag älskar hans konst, jag tycker jättemycket om hans 
konst men samtidigt blir det väldigt mycket när man ser så många. Hans konst behöver lång 
tid. Varenda målning behöver liksom tiden, liksom, och nöt-tittandet liksom på något sätt. 
 
[För han jobbar väl… Man får en känsla av att han jobbar med berättelser också.] 
 
Ja, någon berättelse som går igen och figurer som kommer in och ut i varandra och som 
berättar om saker, ja. Man hittar sina egna… Jag tänker på Jungs det här. Nu kommer vi till 
det här med liksom drömtydning; det betyder det, och det betyder det. Man hittar sina egna 
arketyper på något sätt liksom i sina figurer och det tror jag gör. Att man liksom hittar olika  
som symboliserar olika saker. 
 
[Det var ganska intressant det där du sa när du började samla på figurerna, och först kanske 
man inte vet varför.] 
 
Nä, precis. 
 
[Du kände att du hade ett spår, som uppenbarar sig allt eftersom.] 
 
Precis, det är ju också en del utav den här magin, att följa sin inre liksom, vad ska man säga, 
röst eller… Sin inre… Jag bara följa med sig själv ibland och inte bara ifrågasätta allt hela 
tiden. Det är faktiskt ganska bra. Och det försöker jag säga också till elever när dom är här 
att det är jätteviktigt att ni lyssnar till er själva och bara gör. Att man inte behöver vara så 
himla, vad ska man säga. För det är så lätt att man ifrågasätter. Man skapar sitt eget, man 
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skapar sitt. Det är det enda man kan göra om man ska bli konstnär. Man skapar sig själv, 
eller skapar sitt eget… Ja, förstår du vad jag menar? 
 
[Jaa.] 
 
Man skapar sin egen… Alla konstnärer är på något sätt sin egen… 
 
[Genre?] 
 
Ja, det också, men jag menar att man är sin egen… Det är som jag sa, man är inte utbytbar, 
man är liksom… Man gör sin egen… Det finns ingen som kan göra det här som man själv 
gör. 
 
[Mmm] 
 
Det är ju så upp till en själv och det är liksom, ja. 
 
[Hur kan man… A men då med elever. Hur kan man vägleda i det då? Just det?] 
 
Mmm, jag vet inte. Jag tänker så här att man kanske ska liksom låta folk plocka med sig sina 
egna saker, eller jobba med sitt egna. Att man kanske ska försöka iscensätta sin egen… Jag 
bara tar något exempel; sin egen dröm eller sin egen… Om man ska träna upp någon form 
av seende samtidigt så kanske man ska jobba med sina inre... Jag vet inte, jag har pratat 
med folk som är lärare på konsthögskolor just idag, att man måste komma utanför det här 
konstskole-målandet med stilleben. Många förstår inte… A men du kan ju inte … Det är det 
där med att hitta sig själv någonstans på vägen. Det där är ju jättesvårt, för att… Man måste 
gå förbi… Ja, jag vet inte. Även om man aldrig blir fullärd, man gör aldrig sin sista grej, eller 
man gör aldrig den bästa. Man har sin egen… O gud, nu tappade jag tråden igen. 
 
[Man hittar sin egen… Man måste odla någonting.] 
 
Ja, man måste odla någonting, och att konstskolorna måste liksom få fram det där. Jag 
pratar väl om det ibland när jag föreläser också liksom. Att det är ens egna… Vad god den 
var (smootie). 
 
[Dom är jättegoda dom här. Men då kan det också vara… Det här med att överanalysera sig 
själv och ifrågasätta sig själv, då kan det leda till att man blir hämmad istället, eller?] 
 
Ja, det tror jag att det kan göra, men sen beror det ju på vad man jobbar med. För en del är 
det ju jättebra, det beror också på vad man har för förhållningssätt till sig själv. Det är ju 
jättesvårt att veta det. Att man måste kanske vara lite… På X (konsthögskola) fick eleverna 
terapi förr gratis. 
 
[Nähe.] 
 
Jag vet inte om det är så fortfarande. Dom gick hos psykolog. Tänk vad mycket det var förr, 
vi pratade om det just också, jag pratade om det, just det här. Jag tänker på hur det var på 
kanske 50- och 60- talet efter kriget liksom, hur man byggde hus och byggde 
ateljélägenheter, som konstnärerna flyttade in i, och sen så fick dom göra utsmyckningar i sitt 
område där dom bodde också. Vi har ju liksom ingenting av det där. Man förstår inte behovet 
av det. 

106 



 

 
[Nä, det är väl lite mer sterilt nu.] 
 
Ja. Men det är ett sätt att liksom...Men det här; konstnären är en företagare och allt det där. 
Det är jävla tröttsamt. 
 
[Mmm, precis. Entreprenörskapet är betonat på flera nivåer, gymnasie, konstskolan och även 
konsthögskolan...] 
 
Just det där, då börjar man mer och mer komma ifrån det där att konsten ska komma till för 
sin egen skull. (Borttagen bit). 
 
[Nädå, jag tar bort det.] 
 
Nämen hon är liksom så här, väldigt sådär… Hon är inne på det här att… Ja men du måste 
kanske gå en konstskola, konsthögskola för att du ska få tillgång till det, stipendier och såna 
saker, det blir mycket svårare annars. Men hon är inne på det här; konsten ska bli till för sin 
egen skull. Alltså hon verkligen… Den fria konsten. Det är så svårt för liksom… Just också 
här ute är ju många liksom bruks-formgivare liksom och gör saker, och då blir man ju mer en 
företagare eller man jobbar mot ett behov. Konsten ska ju inte komma till för andras behov. 
Konsten är ju liksom någonting som ska bli till för sin egen skull, utan pengar, utan… Med det 
här, ja. Man kan inte hålla på att tänka; det här kommer sälja, jag gör den här skulpturen det 
kommer sälja.  
 
[Mmm] 
 
Då är det ju inte konst längre på något sätt liksom. Eller förstår du hur jag menar? Det kan bli 
det, men det är väldigt svårt. Jag kommer ihåg när det här satte igång på riktigt, sådär liksom 
entreprenören. Det var någon tjej, jag vet inte om hon är från Sverige, men hon jobbade ihop 
med en biltillverkare liksom och gjorde någon sorts kons… Det var så här jätte… Men man 
tänkte, ja… Alla skulle bli rika, alla skulle tjäna, ja... Jag vet inte, det är den där 
formuleringen...  
  
[Då finns det en tydlig skillnad mellan konst och hantverk?]  
 
Nä, det vet jag inte, det där är svårt. Det finns ju konst som är nära, vad heter det, 
dekoration… Jag vet inte, jag tycker nog att hantverk… Jag tycker att en mugg kan vara lika 
mycket konst den också, även om jag sitter och säger den fria konsten, så är det ju 
naturligtvis… Usch, det blir så jätte tokigt när man tänker, för man tänker… För naturligtvis… 
Det finns den fria konsten, den som inte är instrumentaliserad. För det här är ju också 
instrumentaliserat (pekar på verk) på något sätt, för det här ska ju riktas till någonting, det är 
svårt, jättesvårt. För jag pratade med en kompis; jag har fått det här jobbet. Jag vill inte ha 
såna här jobb, dom ringde mig i somras, jag vill aldrig ha såna här jobb (sa kompisen). Man 
ser skillnad, för jag har ju ändå gått på X (konsthögskola) liksom. X och jag gick på 
målarskola ihop liksom, så man ser liksom dom här skillnaderna på… Men jag har ju också 
kompisar som; sånt där jobb vill jag ha liksom. Sånt där är så himla svårt. Jag tycker ändå att 
jag har bevarat mig själv, men det kanske kan komma någon så här; ja, men hon har ju 
liksom, den där grejen är en publikfriare liksom. Men jag tycker naturligtvis att ett 
bruksföremål kan vara, det är konst också, för det är ju en människa som jobbar… Så det är 
också… Jag säger inte att det inte är konst men om man ändå ska skilja på just det där 
berättandet, för det här ska ju ändå vara en praktisk sak som ska fungera (muggen).  
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[Den har andra värden.] 
 
Ja, den har andra värden, men det kan ju naturligtvis också vara konst. Jag menar, någon 
väver en matta, man har någon bild, man har någonting, det behöver inte vara det underbara 
lilla huset eller att där låg den där mattan och den finns kvar… Men att man har sin 
upplevelse i förhållande till koppen, till att sitta och dricka te ur den från barnsben. Man lever 
ju med sin historia i sitt berättande även när man gör bruksföremål, absolut. Och jag lägger 
ingen värdering i att konst är finare, det absolut inget sånt, utan det är mer bara liksom vad 
det är till för. Jag vet inte om jag är rätt? 
 
[Mmm] 
 
För jag har ju också gjort lite brukssaker sådär, på skoj. Men jag kan ju inte sluta pyssla, jag 
blir väldigt pysslig och gör saker, speglar och saker.  
 
[Ja.] 
 
Dom här gjorde jag när jag gick på X (konsthögskola) (Borttagen bit om verk.) 
 
(Borttagen bit om utbildningen) 
 
Förr när jag gick så var det uppdelat, men man kunde ändå få liksom samtal med konstnärer, 
men jag vet inte hur det är nu. Jag har lite svårt för hela den här craft grejen men det behöver 
jag inte…  
 
(Borttagen bit om utbildningen)  
  
[Den konstnärliga processen då…] 
 
Ja, den har jag ju varit inne lite på. 
 
[Ja det har du, dels…] 
 
Hur jag liksom går till väga då? 
 
[Ja.] 
 
Jag får väl någon sorts inre bild, sen beror det på hur mycket tid jag har, nu har jag ju liksom 
jobbat ihop dom här på ganska kort tid. Det är väl det där flödet när man vet att det är stopp. 
Det är ju jobbigt att man inte hinner. Man saknar ju dom där perioderna när man obegränsat 
kan bara greja. Nu vet jag ju att jag har det där, sen måste jag fixa med mitt projektbidrag, 
det måste jag skicka in. Och det har ju ändå hjälpt mig, men samtidigt så här, så fort man får 
såna dära jobb… För man skulle ju bara vilja göra. Göra, göra, göra. 
 
[Och du säger att det finns en skillnad i det här konstskole-arbetet liksom…] 
 
Ja, det här förberedande, konst och form. Det är skillnad från att liksom… Men sen kan ju 
någon bli en jäkel på att beskriva något i sin liksom… Det finns ju ingenting som säger att 
man inte kan jobba med samtidskonsten genom att bara teckna kroki. Alltså det finns ju 
ingenting som säger att det inte skulle gå, det måste ju bara vara någon som uppfinner det. 
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Alltså man uppfinner sig själv som konstnär liksom, och det är det som är sin grej liksom. 
Man liksom måste. Det här måste jag göra, den här (pekar på ett verk). Det här är liksom… 
 
[Uppfinna sig själv… Ta plats?] 
 
Ja, ta sin egen plats. Men jag tänker mest att man måste hitta sin egen liksom… Men sen 
själva processen… Ja det är ju processen som är viktig på något sätt, för det är ju där allt 
händer. Sen när allt är klart sådär, till någon utställning eller någonting, så finns det ju en 
slags nöjdhet eller att det där; varför gjorde jag det där eller varför tog jag med det där eller… 
Sen är det ju jakten igen, det är ju som något slags beroende, det är det ju, att jobba. Det är 
ju ett beroende liksom, som är så otroligt energislukande. Och man blir ju väldigt tråkig att 
umgås med, och självcentrerad och så, det är ju ganska jobbigt. Jag har lärt mig att svara 
bra, om folk säger; nämen nu lyssnade du ju inte på mig. Jo men du sa ju, och så säger jag 
det, men jag vet inte vad dom har sagt. Det är hemskt det är ingen bra förmåga. 
 
[Det kanske är nödvändigt.] 
 
Men man blir väldigt så.  
 
[Ett ensamt arbete?] 
 
Jag har ju valt att vara här ute. Och det kan jag tycka att X (namn på ateljé) eller att man 
väljer… Som konstnär så kan jag tycka att det är jättebra om man väljer, någonstans att man 
tänker på att man kan behålla sin storlek (på verk), att man inte har för smått. Men det är 
tufft, det är jätte tufft att ha råd med ateljé och material och allting när man kommer ut. Och 
just det där sammanhanget. (Borttagen bit om ateljé).  Att man är själv, att man står ensam 
och jobbar hela dagarna. Det finns dom som det passar jättebra, men för mig passar det inte. 
Jag är jättesocial och behöver folk omkring mig liksom. 
 
[Hur ofta får du elever här?] 
 
Två gånger per termin kanske, eller något sånt.  
 
[I från…] 
 
Det har varit från konstskolor… 
 
[Visar du process då?] 
 
Det beror på hur det ser ut, men vi pratar. Det finns mycket att prata om här. Och så berättar 
jag liksom, ungefär vad jag har sagt till dig. 
 
[Vad brukar dom fråga om? Frågar dom om något?] 
 
Nej, inte så mycket faktiskt, det gör dom inte. Det kan jag inte komma ihåg nu. 
 
[Vad berättar du om din process för eleverna som kommer? Är det det du har sagt till mig?] 
 
Ja, det är nog det jag har sagt till dig, att det liksom... Det liksom är så... I det här magiska 
tillståndet då… Nä men att det är väl både ens egen påverkan och kommunikationen med 
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materialet, materialets bångstyrighet. Min envishet, liksom hur jag vill få fram någonting… 
Och sen så också ödmjukheten inför att; jaha men det blir såhär och så, förändringar och så. 
 
[Skiftar du emellan det tänket, och berättelserna och det där magiska, och nåt tekniskt? Är 
det samma...] 
 
Det tekniska är jag så dålig på, alltså förstår du vad jag menar. Att tänka så; att nu ska det 
här hålla, utan det är mycket nödlösningar och så. 
 
[Så det är samma typ av process, både det här görandet och…] 
 
Ja, det är svårt att skilja på dom, dom går in och ut i varandra. Jag kan inte säga att det här 
är det här, det här är det här, så. Bena upp det så, utan dom går in och ut i varandra på 
något sätt. 
 
[Mmm] 
 
Ja men, alltså om man bara tittar på hur jag gjort dom här. (Borttagen bit på om process) 
(Borttagen bit om verk)  man gör en resa helt enkelt så får man se vad som händer. Det kan 
ju vara så olika hur man börjar med en process. Men nu kände jag så här; nu gör jag så här, 
det ska gå fort, jag ska göra massor av x, och så blir det det här i stället. (Borttagen bit om 
verk). Så jag kan ju tänka utifrån sådana perspektiv också. (Borttagen bit om verk). Absolut 
inte att jag tänkte på Meeto, eller något sånt, men det blev det liksom, någon sorts öppning 
där liksom. 
 
[Ja, men det är ju intressant kontrast liksom…] 
 
Ja, för hon var ju så sluten. Det kanske har påverkat mig omedvetet liksom. För hon är ju 
mer samma tjej fast hon är ledsen och liten och hoptryckt. Medans hon där, någon sorts 
medvetenhet som har hänt kanske, i alla kvinnors berättelse och i allting, någon sorts öppna 
upp någonting. Att det är faktiskt inte rätt det här, att det ska vara så här, skam överallt. Ja, 
jag vet inte. Man kanske inte behöver… Jag kanske behöver formulera det för mig själv, och 
du och jag kan ju prata om det såhär, men det kanske inte är någonting som jag behöver… 
 
[Peta i…] 
 
Nej, inte inför andra. Det är samma sak som att man skriver mycket så behöver man kanske 
inte lämna ut men jag förstår själv vad det är  jag har gjort, och så kan jag liksom bestämma, 
det här är lagom för allmänheten. 
 
[Ja, men precis. Jag tycker x (verk), nu ska inte jag analysera, men jag tänkte att den var 
intressant, det är också en slags slutenhet.] 
 
Jo, men jag ville att dom här personerna ska inte vara kontaktsökande med folk på... För jag 
tänker att om man är på X så kanske… 
 
[Dom ska inte kräva.] 
 
Nej dom ska inte kräva, utan dom ska bara stå där och vara starka och ge pepp på något 
sätt. Det låter ju skittöntigt.  
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[Nej.] 
 
(Borttagen bit om verk). 
 
[Sista då. Vad kännetecknar ett gott ateljésamtal, enligt din egen erfarenhet?] 
  
Det beror på vad det är för samtal, är det i pedagogiskt syfte du pratar om nu? 
 
[Både och.] 
 
Om man tänker tillbaks på mig själv som elev, att det viktigaste är ju inte liksom… Ibland kan 
man uppleva, särskilt på målarskolor, att läraren kommer in ur sin egen bild av vad som är 
konst och pratar subjektivt i bedömningen av ens saker. Det måste vara konstruktiv 
bedömning eller tanke. Samtalet måste vara konstruktivt, att man känner att eleven har 
förstått, inte att man… Det är ju en väldigt svår… Det finns ju rädslor för lärare också att vara 
lärare är jättesvårt liksom. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att man är konstruktiv. Att 
man säger bra och det som kan komma vidare, men att man faktiskt verkligen lyfter fram. För 
att det där lilla, man ser någonting, så att det finns någonting att greppa när man går därifrån 
för den som sitter där och är elev. Att det finns någonting att ta tag i. Att man känner in 
personen. 
 
[Jag tänker mig att det är lite balansgång eftersom man bottnar i sitt eget skapande. Att man 
ändå måste utgå därifrån men att kanske, som du sa, att det finns lärare som kanske gör det 
för mycket.] 
 
Ja, att man är för subjektiv. Att man liksom inte… Visst, all konst går ju inte in i min mage 
liksom. Den känns ju… Ibland kan jag; a det här var inte kul, jag är ganska tråkig när jag går 
på utställning. Men om man ska jobba som lärare så är det nog rätt viktigt att man går utanför 
sig själv, samtidigt som man naturligtvis måste bottna i sin egen kunskap som man har 
snickrat ihop själv och lärt upp sig i. Så är det nog ganska bra om man kan se. För det är ju 
jättesvårt, jag tänker tidsandan, för när man har varit och föreläst ibland, eller när jag lyssnar 
på x (student på konstskola), hon bara såhär; a men jag vill jobba abstrakt. Jag kämpade för 
att slippa jobba abstrakt. Jag kämpade för att jobba fram det här och nu vill du jobba 
abstrakt. Tidens anda, så att det är ju, ja, den där öppenheten för... Det är ju rätt roligt att det 
är såhär… Svårt. Om jag kommer in i en ateljé, om jag kommer in och skulle vara lärare i 
någons ateljé så skulle det liksom… Ja, ja men jag skulle säkert snubbla på dom här orden, 
det skulle vara svårt, för om det är någon som står och gör cirklar över allt, över allt, över allt, 
förstår du? Alltså. Men man kanske inte har något att säga, jag vet inte hur man gör då.  
 
[Det kollegiala då?] 
 
M, det är jätteviktigt. Vi har varandra och vi peppar varandra. Jag vet inte… Om man går in 
till någon kompis, man står ju oftast och stampar i det här; fan, jag måste börja jobba med 
det här nu, det ska vara klart det datumet och det ska vara klart. Och då är personen oftast, 
och det är man själv också, där i det där datumet, istället för att; a men nu börjar jag. Man 
kan inte säga vad man ska göra, man måste börja först. Det är processen man måste 
igenom. Och det där är ju jättesvårt, och liksom, att få sig själv och andra att fatta liksom. Så 
det poängterar man, det är en del i det här samtalet att liksom hitta någonting; ja men ta det 
som är roligast först, ta det som känns enklast. Börja med någonting, börja undersöka som 
kommer ju det andra. Det är som när man börjar städa, om man börjar att plocka bort alla 
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papperstussar först då, om det är det som är enklast, liksom så. Man börjar liksom i 
processen, att man sätter i gång den liksom. 
 
[Det är också som en slags pedagogik man utövar emot sig själv.] 
 
M, det är det. 
 
[Vilket bra råd, att inte leva i deadlinen.] 
 
Ja, precis, man kan ju inte vara där, man måste ju vara här, liksom. Sen är det ju viktigt att 
man undersöker platsen som man ska rikta sig till, det är ju en viktig sak. Man kanske går 
och tittar på galleriet en extra gång. Om det behövs liksom, men det är inte nödvändigt, men 
man måste ju ha platsen undersökt först, och sen liksom… Om man har 30 olika grejer 
liksom. Men man måste ju ändå börja någonstans, så att man vet att det där ska jag göra. 
Även om jag börjar, vad ska jag säga, något som inte alls har med det där att göra, så 
kommer jag närma mig, inte vara rädd så, i det där. Man närmar sig sakta men säkert på 
något sätt, det som ska göras. 
 
[Men tack så jättemycket.] 
 
Ja, jag hoppas att det var… Du får gärna maila mig, jag ska skicka dom där texterna, så. 
 
[Ja, jättebra.]  
 
Så får du se, om det var saker jag inte sa, jag har ju din mailadress.  
  

X5 
[Då börjar vi med första frågan då. Kan konst läras ut?] 
 
Förlåt? 
 
[Kan konst läras ut?] 
 
Mmm, ja, alltså man kan lära sig tekniker för att utöva konst, tycker jag. 
 
[Mmm] 
 
Absolut, sen att liksom...Att få dom här insikterna som tar en vidare och som liksom verkligen 
motiverar en att hålla på med konst vet jag inte om det går att lära ut på samma sätt. Men att 
undervisa tekniker och metoder går ju absolut, precis som allt annat. 
 
[Mmm, men dom här insikterna, det, det är någonting man hittar för att ha drivet att fortsätta 
ett spår?] 
 
Ja, jag tänker att det är, det är någonting som… Alltså den här drivkraften att hålla på, som 
jag egentligen tror finns i människor, men den går kanske inte riktigt att lära ut. Man kan ju på 
något sätt liksom försöka motivera människor. Få en student att liksom leta i sitt inre efter det 
som är roligt, det som motiverar och känns angeläget. Och det handlar ju mer liksom om det 
här stöttande samtalet kanske, och motiverande samtalet, vilket också såklart är en del av 
undervisningsprocessen. Så ja, det är en jätte, jätte viktig del, både den tekniska biten med 
metoder men också det motiverande samtalet, och liksom stöttande… Ja. Ja, att ge någon 
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liksom tid att… Att ta studenten på allvar liksom och ta tid att se vad det är, vad det finns, vad 
som ligger bakom, vad som vill fram liksom. 
 
[Mmm, som rent jätte förenklat, som två komponenter?] 
 
Ja, jo, kanske det. Ja, men visst absolut. 
 
[Då ska vi se, du har ju pluggat själv en hel del, i X (land)…] 
 
(Borttagen bit om utbildning), så jag har varit mycket så här i undervisningssituationer, fast 
som student.  
 
[Mmm, precis, och nu undervisar du på X (konstskola).] 
 
Ja, det gör jag. 
 
[Då fortsätter vi på... Då kommer vi in lite på kunskapstradering.] 
 
Vad sa du, kunskaps? 
 
[Tradering.] 
 
Vad är… Är det ge och ta? 
 
[Så här, förr så var det ju mer tydligt mästare lärling, för länge sen. Men den slags kunskap 
som sipprar nedåt liksom från lärare till elev så, från dina egna lärare. Frågan lyder; hur stor 
roll har kunskapstradering i din pedagogik? Hur mycket har du fått av lärare, har du någon 
lärare som liksom är med dig?] 
 
Jaaaa. 
 
[Vissa har så här tvärtom metoden, att dom inte… Att det finns lärare som är så här mot; 
sådär ska jag inte, så där gör jag absolut inte…] 
 
Jag har inte funderat på det innan, men jag kan säga att när jag började undervisa på X 
(konstskola), så hade jag… Jag tyckte det var jättesvårt för det var första gången jag 
undervisade, och jag hade liksom en bild av… Jo men kanske lite tvärt om. För jag hade en 
bild av… Eller både och, såhär, för jag har ju haft väldigt bra lärare, men jag har ju också haft 
sådär väldigt frånvarande lärare som… Ja, icke-lärare på något sätt. Så att det tog tid att 
hitta, hitta mig själv i det, eller min roll som lärare, för att jag har väl liksom haft en bild av att 
en lärare är äldre, mycket äldre, och har en otrolig säkerhet och erfarenhet och jättemånga år 
i yrket och sådär, så innan jag liksom landade i att jag är den jag är och jag kan inte vara 
annat än ärlig i det, vem jag är, och bjuda så mycket som möjligt på, ja men liksom, det jag 
kan. Och jag menar, det är klart, då har jag ju liksom verkligen tagit med mig all den kunskap 
jag har och det jag har lärt mig av alla dom lärarna jag har haft. Men jag har nog inte liksom 
en person som jag liksom ser tillbaka till; den här personen var liksom perfekt lärare. För att 
jag tycker att det är alla dom här lärarna som på något sätt har gett många olika röster 
tillsammans, som tillsammans har blivit… 
 
[Som ett collage…] 
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Ja men som ett collage precis, och där man kan plocka, för jag menar vissa saker som en 
lärare säger förstår man kanske långt senare, och andra saker som någon lärare säger 
förstår man direkt. Alltså, det kan vara så här... A, jag tycker att det är väldigt viktigt, just på 
skolor, att det finns flera röster. Att man är liksom... A, att man själv kan liksom bilda det här 
liksom lapptäcket, som student liksom.  
  
[Det här med att bjuda på, som du sa, är det att vara såhär öppen med teknik?] 
 
Ja, också att bjuda på att säga; nämen jag kan i...; det här vet inte jag. Och; men jag kan 
tänka mig att den här personen vet. För jag menar jag har haft lärare som liksom har sagt, ja 
men som typ… Ja men som kanske inte har vågat säga att dom inte vet, och då blir man 
kanske lite så osäker. Ja men just det här att läraren får vara människa, alltså man kan inte 
veta allt och det är bättre att säga, säga det då. Men att liksom heller inte bara; a men det är 
säkert omöjligt. Det har jag också haft lärare som har sagt, om jag velat göra någonting bara; 
amen det där går inte. Kanske för att dom inte har vetat hur, men sen har jag liksom testat 
och då har det ändå på något sätt gått. Så att ändå inte liksom stå i vägen och säga; a men 
det där vet inte jag det är säkert jättesvårt. Utan mer bara; försök liksom, eller den här 
personen, den här andra läraren vet säkert mer än vad jag gör liksom.  
 
[Finns det subjektiva värden i konstskolepedagogik eller i konst? Tyst kunskap som inte låter 
sig talas om lätt? Så här, jag hade tänkt att skriva sublima där, men det är ett problematiskt 
ord att prata om, så jag säger subjektiva.] 
 
Jaaa, subjektiva värden? 
 
[Ja.] 
 
Vad skulle vara motsatsen då, objektivitet? Det som är allmänt…? 
 
[För först när jag skrev den här frågan skrev jag det sublima. Kant. Det som gör att det är 
svårt att prata om. Vissa beskriver det som någon slags magi i konst. Vad är det som gör att 
man tittar på konst överhuvudtaget? Så har jag märkt att det finns olika hållningar till det där. 
Vissa bara; ja absolut, det finns en laddning i konst som inte kan... ] 
 
Som inte riktigt går att läras ut… 
 
[Som är svårt att prata om…] 
 
Och därmed inte kan läras ut... 
  
[Andra säger, a det är problematiskt, men det betyder inte att man inte ska göra det. Vad är 
det som gör att en elev är bra, en är dålig... Essens är ju ett dåligt ord…] 
 
Ja, men då förstår jag lite mer. Alltså, jag lite grann, sen jag började undervisa har jag blivit 
mer och mer… Men jag har blivit mycket mer så där, att jag… Jag tycker att det finns det där 
i alla arbeten som det ligger ett engagemang bakom, men sen, det är klart att det finns vissa 
studenter som… Jag vet inte, men det är oftast dom studenter som jobbar väldigt mycket, 
och lägger liksom… Och där kan man ju se då liksom helt plötsligt hur det lossnar och… Ja, 
det blir liksom, det blir intressant. Ja, nä det är ju jättesvårt det där… Vad det är som gör…  
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[Precis det är ju en skitsvår fråga, vad konst är nästan. Men sen då om man då tar det till 
konstskolepedagogik, finns det sublima värden i den, som man inte kan prata om. Det är 
nästa step liksom, för tidigare i diskussionen kring pedagogik som pågår i konsthögskolorna, 
så har det ju inte skrivits jättemycket om det. Det har skrivits om specifika lärare kanske, 
biografier och så där. Men sen har det funnits hållningar som är så här att man inte ska in 
och peta i pedagogiken, i konstnärens pedagogik, i konstnärens undervisning. Det har funnits 
en såna hållningar, så jag tänker finns det, tänker du att det finns?] 
 
Alltså… Det är så mycket… Jag tror verkligen så här att det är jättebra med utbildning av 
alltså konstnärer som undervisar. Det är jättebra. Och liksom, nu har ju inte jag gått någon 
pedagogisk utbildning, jag vill göra det liksom. Jag tror att det alltid är bra att liksom 
ifrågasättas liksom, vad det är man håller på med och fundera igenom ordentligt vad det 
faktiskt är man håller på med i undervisningssammanhang, ateljésamtal och i grupp och att 
man liksom inte kör över liksom, utan lyfter alla på något sätt. Och det på något sätt, det är 
något jag tror att man kan lära sig att liksom se. Sen, sen är ju liksom alla komplexa individer, 
och man har ju olika kanske lätt att, eller lust, att dela med sig av sin egen process, vem man 
är. Och det är ju det som gör alla så olika just.  
 
[Har det att göra med någon öppenhet och slutenhet gentemot… Att vissa skyddar mer. Det 
här med att dela med…]  
 
Nej, men jag tänker också i vissa perioder... Jag har hört lärare som säger… Har varit där 
jag, för jag känner att för mig är det ganska viktigt att vara  rätt personlig, ja men berätta 
liksom var jag liksom kommer ifrån, vad jag håller på med och det kanske speglar vad jag 
säger och sådana saker. Medans andra kanske har varit där och gjort det och känner att det 
var ganska blottande och liksom krävande på något sätt. Och, att då kanske man får hitta 
något annat sätt att förmedla dom sakerna. Ja… Jo, men jag tror verkligen det där, precis 
som det här tvådelade vi pratade om i början, det här teknik och liksom… 
 
[Det andra…] 
 
Ja, men det kanske är det där andra då som vi pratar om nu då… Det handlar ju också om 
så här, både lärarens öppenhet, slutenhet, men också kanske studentens öppenhet, 
slutenhet, intresse liksom. Jag menar jag vet ju när jag var student så var jag nog ganska 
sluten, och kanske inte så jätte… Ja men jag… Jag var inte den som hade jätte förtroliga 
samtal med mina lärare och så, där jag pratade om vad jag höll på med riktigt. Så att… Såna 
samtal, det är inte alla som vill ha det. 
 
[Nä] 
 
Men jag tror att dom är nyttiga, för alla egentligen. Men jag vet liksom inte om det hänger 
ihop sen med det, om det gör en bättre på att prata genom konst, eller om man blir mer 
konstnär av det, det vet jag inte men jag tror att det är bra liksom för en som helhet. 
 
[Mmm. På vilket sätt bottnar din pedagogik i din konstnärliga praktik?]  
 
Helt. Nämen om vi går tillbaka till det vi pratade om, min konstnärliga praktik bottnar ju i min 
utbildning, och på det sättet så bottnar ju min lärarpraktik i min konstnärliga praktik. Att jag, 
jag tar ju vidare liksom det som jag har lärt mig i skolan och använder i mitt konstnärskap 
som jag för vidare liksom. Sen, så om man pratar liksom tekniker och liksom det här, 
metoder… Ja men att hitta fram till sina känslor, till kroppen, till handen, till liksom seendet. 
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Såna saker, och försöka mer och mer liksom bli såhär… Tips, liksom ha konkreta metoder 
och tips, men det tar ju tid att hitta fram till det för jag har ju liksom inte en bok där jag har läst 
dom, jag har ju inte en färdig metod, utan det är ju någonting som jag jobbar på hela tiden, 
varje gång jag undervisar liksom. Att formulera dom här sakerna, att hitta liksom sätt att 
formulera och väga, för en student och för en själv, som man skulle kunna gå för att hitta in 
liksom.  
 
[Formulera det för dig själv? Vad, hur eller varför, för dig själv?]  
 
Ja, men som till exempel någonting som jag har tyckt är väldigt viktigt att få in i 
undervisningen är att prata om, då till exempel under modell studierna, att prata om kroppen, 
om sin egen kropp, att använda kroppen, att göra övningar. Att känna liksom, känna, ja men 
att känna sin egen kropp och liksom ta in den kunskapen i, i sitt seende och mixa det liksom 
med modellen, med liksom. Ja, men såna konkreta övningar liksom. Vad kan det mer vara… 
A, jag kommer inte på just nu, men just det där liksom att försöka skala ner, för det blir så 
himla stort liksom, det är ett så stort ämne, det är så stort. 
 
[Mmm] 
 
Liksom att gå in i ett konstnärligt tänkande, det kan vara så himla stort. Att försöka få ner det 
till enklare bitar liksom. 
 
[Ja, men det låter ju väldigt smart, för modellteckning kan vara väldigt frikopplat, som en sån 
här grej som är så långt utanför en själv. Det låter relevant att koppla elever till det och sig 
själv.] 
 
Ja, men även så här också andningsövningar och såna saker liksom tycker jag är jätte, 
jätteviktigt. 
 
[Och då kopplar det verkligen tillbaka till ditt konstnärskap.] 
 
Mhm, för det är det jag gör liksom, jag jobbar ju jättemycket med… Ja, precis, det blir ju 
liksom som min egen praktik, fast kollektivt. 
 
[Okej då, i studiet av verkligheten, är det hand eller tanke man tränar?] 
 
Vad sa du i? 
 
[Studiet av verkligheten, modellteckning, modellmåleri, klassisk utbildningsmetod. Är det 
handen eller tanken man tränar?]  
 
Måste man välja? 
 
[Nä.] 
 
Eee, nämen jag tror ju båda, absolut. För att det går ju liksom inte att… I och för sig tror jag 
nog att det kanske är mer handen, för det kanske nästan är mer effektivt att träna handen. 
Jag är nog mer inne på det spåret, för tanken går ju liksom inte att stänga av. Den följer ju 
med liksom. Sen beror det såklart på vilken typ av konst man gör, och det är ju vad man är 
intresserad av att träna upp såklart. Men jag är nog mer en handens konstnär då, och lärare. 
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Men sen tycker jag att det är viktigt att det finns andra konstnärer som undervisar som kan 
komplettera det. 
 
[Mmm] 
 
Men jag tycker att det… Men jag tycker att det är viktigt att det finns en balans och att det 
finns möjlighet för studenten att välja. Det är jätteviktigt. Men just som mina övningar då, dom 
är inte på något sätt obligatoriska eller påtvingande eller att man känner att man måste 
liksom vara med, utan det är ju alltid frivilligt, var man känner att man är någonstans eller om 
det känns relevant liksom. 
 
[Vad kännetecknar det goda ateljésamtalet?] 
 
Mmm, jaaa, eee, jag måste fundera på ett dåligt ateljésamtal först. Alltså det är ju så här att 
det ser alltid olika ut beroende på vad, ja men var studenten är någonstans, var jag som 
lärare är någonstans. Det är ju det att det är fritt, det finns ju liksom inte en… Jag har försökt 
skapa en mall, ska jag säga, eller en mall, men jag tycker det känns viktigt att vara så 
konkret som möjligt. Det tycker jag kännetecknar ett bra ateljésamtal. Att försöka komma 
fram till någonting som kan liksom föra arbetet i ateljén framåt och att alltid försöka upprepa 
dom sakerna vi kommer fram till i slutet av ateljésamtalet, och det är bra också att bestämma 
någonting till nästa gång; det här vill jag gärna se att du har gjort till nästa gång eller vi kan 
kika på det här eller titta på dom här konstnärerna till nästa gång... Jo men det är nog kanske 
en… Att det kommer ut ganska så här konkreta saker som studenten faktiskt kan jobba med. 
Sen vissa ateljésamtal kan ju vara väldigt så här fruktbara fast det handlar bara så här om 
stötta och liksom… Ja, den kanske bara behöver prata om konst; vad är det att vara konstnär 
egentligen. Och dom ateljésamtalen kanske är mindre konkreta men känns ändå otroligt 
viktiga.  
 
[Individanpassat?] 
 
Ja, det måste det ju vara. 
 
[Också leta kanske leta efter behov kanske?] 
 
Ja, visst, absolut, absolut. Det tar ju lite tid också att hitta varandra och bygga någon slags 
förtroende. Men verkligen i allra högsta grad behovs och individanpassat.  
 
[Hur vägleder du i den konstnärliga processen?] 
 
Hur vägleder? Eee, alltså jag tycker det är viktigt att ta det i ganska lugn takt. Och att pusha 
när det behövs. Men alltså i första hand tycker jag det är viktigt att stötta. Och sen när det 
behövs börja utmana och pusha. Men alltså, jag är inte den typen av lärare som går in direkt 
och börjar liksom; a vad håller du på med, va?. Utan jag tror att jag letar ganska länge i 
samtalet efter vad… Ja, var den här personen befinner sig någonstans, vart lusten finns, 
viljan att… Både vilket material och i tankarna, idén om vad den här personen vill arbeta 
med. Jag tycker det tar ju liksom, det tar ju typ ett år liksom innan… Man tillsammans… Det 
blir ju som en resa ihop på något sätt. Jag känner att jag blir ju lika trevande liksom, då i 
början som. Första, studenten som kommer först, och så tillsammans bygger man liksom 
upp… Så det är ju i tvåan, dom som man verkligen har fått följa på nära håll, som har släppt 
in en och låtit en liksom följa med i utvecklingen, det blir ju väldigt starkt i slutet av liksom 
utbildningen. Man blir ju otroligt engagerad. 
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[Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev?] 
 
Lyssnande, nyfikenhet, jaa… Eee, det är svårt att säga också, för det är ju så väldigt olika. 
En del vill ju verkligen göra sin egen grej bara, och lär sig jättemycket på egen hand. Och jag 
tycker det är bra, för jag har själv varit en sån person. Men det blir ju också svårare för mig 
att svara om deras lärande. 
 
[Mmm.] 
 
Men det är väldigt olika. Ibland så tar det väldigt lång… Ibland tar det tid liksom. A men just 
att se liksom behovet så. Och ibland så, alltså det kan ju vara mycket så, privata problem 
som ligger och blockerar för lärandet liksom. Det känns som att det är ganska vanligt, och 
det är ju svårt att göra mer än att finnas där och också där kan ju skolan också hjälpa till och 
ha samtal. Men just med dom studenterna som är… Alltså jag har ju haft studenter som har 
mått väldigt dåligt, men ändå varit otroligt lyssnande, nyfikna, lärande i det att dom har 
lyssnat och arbetat och arbetat och arbetat och gjort saker liksom. Men ja… 
 
[Gnetarna.] 
 
Gnetarna, ja precis, det är ju fantastiskt. 
 
[Hur ser din pedagogiska utopi ut?] 
 
Eee, ja men den ligger ju en bit fram i tiden om jag ska tänka realistiskt, men då tror jag att 
jag har utvecklat liksom som ett alfabet av dom här olika övningarna… Ja, men det är nog 
det, jag skulle verkligen vilja ha mer konkret för mig själv, hur jag arbetar, när jag kan plocka 
in det verktyget, när jag kan använda den övningen. Sådana saker. Kanske också att jag då 
har formulerat dom lite grann i text och så. Jobbat med dom lite grann, för min egen del. Men 
det var jätteroligt för jag gjorde såhär en liten lathund, det bara kom så här på ren vilja med 
att formulera just det här arbetet med modell studien i lera. Att punkta ner faktiskt hur en 
metod för att arbeta och att flytta sig själv, att flytta blicken, ja men just faktiskt man kan ju 
verkligen punkta ner det så pass. Sen är ju frågan hur det är att arbeta efter den så just som 
den är, men det kanske inte spelar så stor roll bara man har den att arbeta utifrån. Sen är det 
inte någonting som jag har använt, för jag råkade säga det till en student bara; oh den vill vi 
ha. Men det känns liksom helt fel utan det är ju någonting för mig att arbeta utifrån. 
 
[Ja.] 
 
 För att det finns inte... Jag vet inte riktigt, jag tycker inte det finns någon anledning för en 
student att så här ha en metod innan det är dags för den personen att undervisa kanske och 
formulera det och göra det tydligt, jag vet inte.  
 
[Precis.] 
 
Om man inte är intresserad av det men då är det ett specifikt intresse. 
 
[Det kanske blir en annan sak om man har punktlista.] 
 
Ja, precis det blir lätt att det blockerar en från det som faktiskt är kärn övningen att öva 
seendet.  
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[Precis, man hoppar över ett steg.] 
 
Ja, precis. Men för egen del var det otroligt värdefullt att göra det. 
 
[Jag tänker X (konstskola) till exempel, dom har ju tydlig yttre utopi, med så här kollektiva 
arbeten, en öppnare pedagogik, utåt mot samhället. Hur känner du? Finns det någon 
sådan?] 
 
Mmm. 
 
[Andra kan ha så här, ja men mer en till en samtal…] 
 
Alltså jag tycker det är viktigt att bygga en god stämning. Jag tycker det är viktigt att lära 
studenterna att dom har varandra. Det är människor som dom kommer ha nytta av och 
behöva hela livet. Och tillsammans är dom starka. Sen tycker jag… Jo, men alltså jag förstår 
hur dom tänker men jag tror kanske att jag är för lite… Det kanske inte är min grej. Jag gillar 
det lilla, det lilla… A, jag ska inte säga så heller, för jag tycker att det har varit fantastiskt att 
göra… Jag älskar samarbeten. Jag har lärt mig jättemycket på att arbeta tillsammans och jag 
tycker att det är viktigt att få folk att samarbeta och hjälpas åt. Men kanske jag nog känner i 
grunden, det är så viktigt att hitta sig själv först liksom. Eller ja, också. Och två är så kort tid, 
det är så kort tid på en skola, och det är så trevande i början. Så att jag skulle nog inte vilja 
slänga ut folk i samarbeten det första… Inte bara iallafall. Också. Mmm. Men jag har dragit 
igång ett eget projekt på X, att jag har så här performance-pass enligt ett system då, när det 
inte är modell-period på förmiddagarna, vilket blir då var tredje vecka så har jag 
performance-pass på morgonen. Då jobbar vi jättemycket i gruppen, med lyssnande… Alltså 
dels med kropp, vi jobbar liksom med kropp med övningar, men sen får dom också ofta en 
kort uppgift. Eller dom får liksom en kvart, en halvtimme på sig att göra någonting utifrån ett 
ord, ett påstående. Ibland så blir det kollektiva arbeten, men även dom som visar något eget. 
Man blir en grupp ändå, för att som åskådare är man så med i liksom det som visas, men 
också i diskussionerna runt det. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så försöker jag 
jobba mycket med så här grupp… Jag har ett möte varje dag då jag jobbar i grupp, alltså det 
är öppet för vem som helst att komma. Ibland är vi liksom fyra, ibland är vi 15 liksom. Och då 
får alla i gruppen säga vad dom vill och ta eget ansvar för hur mycket tid man tar, men det 
brukar bli fyra, tre minuter per person, så att alla liksom får säga var dom är någonstans i sin 
process, och ibland så vill inte folk och då passar dom, det går ändå bra att sitta med och 
lyssna i gruppen, och sen så… Att vi blir ett kollektiv som gör konst, och att alla är medvetna 
om att man ger och tar på det sättet. Att dela med sig av sin process, men också att ta del av 
andra människors processer. 
 
[Är det varje dag?] 
 
Varje eftermiddag klockan ett. 
 
[Som en kollektiv process eller liksom…] 
 
Ett möte, vi kallar det för ett möte. Eller jag har kallat det för lite olika men, incheckningsmöte, 
ja men så här… Men ett tag var det så här bara, dom skojade om det som om det var 
gruppterapi. Och det är ju någon slags gruppterapi, fast ändå inte för att det är ju så… Nej, 
då skulle jag förringa gruppterapi begreppet. Men det är ändå så här… Jag tror att det är 
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viktigt, för vissa är det väldigt viktigt det här mötet. Alltså dom gångerna vi har varit tvungna 
att ställa in så har det varit verkligen så bara; nej. Ja men att det finns ett behov. 
 
[Precis. Annars kan det ju… Tiden kan bli svårhanterlig utan checkpoints. När det bara är så 
här stora sjok av tid.] 
 
Ja, och det är väl… Man kan vara väldigt olika, olika lärare, men för mig har det varit viktigt 
att så här punkta in dagen. Att ha det här mötet klockan ett på eftermiddagarna, och att sen 
har jag börjat så att jag har två bokningsbara ateljésamtal, och så har jag lite tid åt det 
spontana samtalet. Och på förmiddagarna, då har jag, under modell-perioder jobbar jag 
främst med ettorna i modellsalen, och under temaveckor, då är det det öppna, spontana 
samtalet också det här performance-passet. 
 
[Mmm] 
 
Så, ja men för mig har det varit jätteskönt så här, få en form för min undervisning eller min 
dag liksom. Och om jag hittar något som liksom; det här vill jag få in, det här tar jag in i mötet, 
det här, den här konstnären vill jag prata om eller det här verket måste jag visa här. Kanske 
passar det bättre på performance-passet, att jag visar det då, att vi pratar om det då. 
 
[En pedagogisk strategi.] 
 
Ja, är det det? 
 
[Egentligen var det ett frågetecken där bakom.] 
 
Jaha, men… 
 
[Det låter som det.] 
 
Ja, det är nog det, ja. 
 
[Vissa konstskolelärare beskriver att dom själva har blivit för lössläppta, under sin studietid, 
utan såna här inslag.] 
 
Ja. 
 
[Har jag fått höra.] 
 
Jo, men alltså jag tror att det är bra, speciellt att det är liksom, det är frivilligt så här. Jag vet 
ju själv, under  perioder ville jag bara vara i ateljén och jobba, och jag har full förståelse, jag 
blir inte sur om någon inte dyker upp på ett möte eller inte vill vara med på 
performance-passen. Till och med om någon under första året… Jag kan känna lite att det är 
dumt att man inte ger det en chans med modell studierna, men ändå om man jobbar. Ja 
som, det är så tydligt om man behöver jobba med något, det är något specifikt som man 
måste… Jag har full förståelse om man behöver gå in i sig själv eller sitt eget, men just att 
kunna stå för den här fasta formen, för att jag tycker att den… Det är den som är svårast att 
lära sig själv kanske, och att hitta dom liksom konkreta sätten att så här få lite struktur på 
någonting som är så stort och flyktigt och liksom. 
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[Precis… Hur skiljer sig då pedagogiken mellan medier? Jag tänker… Är pedagogiska val 
genre baserade? Jag tänker du har modell studier och performance, hur skiljer sig 
pedagogiken?] 
 
Jaha, kanske inte så jättemycket egentligen… Alltså det blir… Jag tycker att dom 
kompletterar varandra ganska mycket, alltså performance-passen är väl kanske egentligen 
inte... Men det är ju just därför jag tycker det är kul att det finns ett forum och att nästan varje 
år så är det några studenter som håller på med performance och behöver någon slags forum 
också att det behöver på något sätt etableras. Men på ett sätt, vi jobbar ju lite grann med 
samma… Vi jobbar ju liksom med, kanske inte seendet i första hand på performance-passen 
utan mer att öva upp känslan, närvaron i våra egna kroppar, men också att bli spontana med 
infall och våga använda kroppen i konsten direkt. Att inte gå via då leran eller… 
 
[Mmm] 
 
Våga använda rösten och våra skuggor, ja men liksom vad det nu kan vara. Men… Ja, jag 
ser dom nog att dom kompletterar varann men går i varandra också liksom. 
 
[Mmm. Vad skulle du önska att gymnasieelever fick mer av i skolan? Från skolan...] 
 
Du menar inom det estetiska… 
 
[Ja, eller vad som helst.] 
 
Jaha, oj det är så svårt, jag har liksom ingen riktig kontakt med gymnasieskolorna nu, men… 
 
[Jag tänker, vad skulle du… Något du skulle önska att dom fick mer undervisning i på bilden. 
Finns det någon bristvara?] 
 
Det vet jag inte, men det gör det säkert, det är jag helt övertygad om att det gör. Jag tycker 
det skulle vara jättemycket olika estetiska inslag, men jag kan liksom inte utan… För jag vet 
inte… Jag vet inte hur utbildningen är nu, jag antar att det är mycket olika skola… Alltså 
beroende vad man går på för skola liksom. 
 
[Jag tänker så här, ni har väl en del elever som kommer direkt från gymnasiet?] 
 
Ja. 
 
[Så jag tänker kan du se någonting som du skulle önska; tänk om dom hade fått mer av det 
här från skolan. För äldre lärare kan ju säga så här; jag nu har jag sett en utveckling över 20 
år, förut så hade dom det här, nu har dom inte det, eller förut så hade dom inte det här, nu 
har dom det.] 
 
Jag tror jag har för lite erfarenhet för att kunna säga någonting om det egentligen. 
 
[Du har ingen önskan?] 
 
Jag önskar ju i och för sig att det skulle vara mindre mobiltelefoner och mindre stress. Jag 
upplever det som… Nu vet jag inte om det är, men… Det är så väldigt… Jag upplever att det 
är många som är stressade och uppe i varv, har svårt att koncentrera sig. 
 

121 



 

[Mmm] 
 
Det känns som en allmän trend. 
 
[Svårt att koncentrera sig…] 
 
Ja, och att göra så här lite tråkiga saker som faktiskt är väldigt nyttiga. 
 
[En slags tempoväxling…] 
 
Ja, ja absolut. 
 
[Precis, det här långsamma du pratade om, att låta det ta tid också. Att inte vara anträffbar 
hela tiden.] 
 
Ja, att inte behöva ha koll på grejer. Eller liksom att ha koll på sig själv, att skifta fokus lite 
grann på det inre och på… Ja men våga känna efter lite grann här inne, istället för 
distrahera... Det är ju nästan som knark det här, koppla bort tankarna eller… Men ja, det är 
jätteviktigt. För mig har det varit viktigt just det här med tid. Att våga ge saker tid, att öva upp 
sitt tålamod. Och det är ju jättesvårt hur man ska göra det för då får man ju ändra liksom hela 
vårt samhälle, såsom det är, men det hoppas jag att det gör.  
 
[Det är fler som har talat om tålamod.] 
 
Ja, det är intressant. 
 
[Det är ganska svårt att lära ut tålamod tror jag.] 
 
Ja, speciellt till en person som inte är medveten eller vill, eller kan. Jag menar man kan ju ha 
olika koncentrationssvårigheter, och det är ju inte valt liksom. Jag har haft studenter som är 
medvetna om att dom skulle vilja ha bättre tålamod, kunna fokusera mer, men dom kan inte. 
 
[Precis, då kanske dom här andnings övningarna kommer in också.]  
 
Ja. 
 
[Som en metod.] 
 
Ja, absolut. Sen kan jag känna att det är för lite. Det är för lite att göra det, även om vi skulle 
jobba varje vecka, för jag jobbar ju inte riktigt varje vecka. Även om vi skulle göra det varje 
vecka...  Men kanske varje vecka, det skulle vara bra, men egentligen skulle man göra det 
varje dag. Men jag kan ju inte annat än visa på en metod, sen får ju studenterna på eget 
ansvar göra det eller ta det vidare eller fördjupa sig och ta reda på mer om det själva. För att, 
ja det är det jag kan göra liksom, men det är egentligen på tok för lite var tredje vecka. 
 
[Då har vi sista frågan här då.] 
 
Ja. 
 
[Hur påverkas ditt arbete av att skolan är förberedande, explicit konsthögskole 
förberedande?]  
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Ja. 
 
[Gör det det?] 
 
Ja, det är klart att det påverkas av vilken fas i utvecklingen studenterna är, det måste man ju 
anpassa helt. Sen har jag inte varit på en konsthögskola ännu och undervisat, men jag kan ju 
tänka mig litegrann att det är lite samma behov som i det. 
 
[Mmm, jag tänker så här, att konstskolorna ändå har varit konsthögskole förberedande förut 
också, men nu är det ju utskrivet att det är huvudsyftet med konstskolorna, att dom ska vara 
det. Jag bara funderar lite på hur arbetet har förändrats eller hur det påverkar för läraren.] 
 
Det kan ju också vara att det blir en lite grann stress för studenterna att… Om man då inte 
kommer in på en konsthögskola blir man ju misslyckad. 
 
[Mmm] 
 
För det var ju det som var syftet, det var ju inte att utvecklas som människa utan det var ju 
just att komma in. Så jag tänker att det kan nog vara både bra och dåligt det där med att ha 
en tydlig agenda, så. För det är ju uppenbart att alla som går förberedande konstskolor inte 
kommer arbeta som konstnärer sen. Men jag menar dom blir ju inte sämre människor för att 
dom har... Jag menar tvärt om. Dom har kanske gett X två år av deras liv och verkligen lärt 
sig jättemycket saker. Så jag tycker väl snarare det skulle vara bra om man vidgade 
begreppet till att vara mer… Öppna upp liksom för alla, även om man inte… 
 
[Som det var tidigare?] 
 
Ja, det tycker jag, en läkare som vill gå in i liksom skulptur, eller en undersköterska som vill 
jobba med… Jag vet inte… Jag tycker att det är, ju mer inkluderande desto bättre för 
samhället. Och ju större intresse… Ju närmare kommer det liksom människor. Jag tycker det 
är jobbigt att höra när folk säger att dom är rädda för konst, eller liksom tycker det är jobbigt 
för det är något man måste veta först innan man kan titta eller… Och det kanske jag skulle 
önska då på gymnasial nivå, ja men att umgås med konst på ett avslappnat sätt och… Det är 
också ett stad, land. Landsbygdsproblem. Det är klart att det är jättelätt här i Stockholm att ta 
sig iväg till Moderna, men X där jag kommer ifrån, där finns det liksom ingenting, liksom. Så 
det blir ju också så här lite snett. 
 
[Det blir mer svårtillgängligt.] 
 
Ja, att det blir en kanske så här en stads grej det här med konsten, och på landet så finns 
ingenting. Det finns mycket att göra. 
 
[Det finns mycket att göra, men nu ligger ju lagförslaget, återinförandet av bild.] 
 
Är det sant? 
 
[Eller igår så låg det. Nu trycker jag av här.] 
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X6   
[Sådär. Då börjar vi med första då. Kan konst läras ut?] 
 
Ja, i den meningen att man tar det språket på allvar och att man… Man hjälper studenten att 
lära sig själv. Alltså, det är ju… Man är mera lotsar och bekräftar den andras... Försöker 
förstå den andras tankar kring det hela. Alltså konst… Man kan ju lära ut praktik, man kan ju 
lära ut hur man svetsar, hur man tvättar en pensel, hur man blandar en färg. Alltså själva 
konsten går inte. Den måste adepten lära sig själv, i tillit.  
 
[Så då är det praktik och någon slags, utveckling av tanken?] 
 
Ja. Men det är ju som om man tänker om litteratur och att man kan ju… Om man… Man kan 
ju lära sig språket, man kan ju lära sig orden. Men, att skapa litteratur utav orden, det är ju 
liksom… Det finns en hantverks del och det finns en konst del, och den konstnärliga delen så 
att säga, den handlar ju om tankar, medvetande, inkännande. Sånt som inte går konkret  att 
lära ut, utan som bara tiden och medvetandet kan göra, och så att säga i samtal med 
konstpedagogen. Det ställer stora krav på konstpedagogen att just hjälpa studenten att 
vaska själv. Och man brukar ju säga så där att man får ju härma hur mycket som helst, för 
det är ju då man testar andras tankar. Men sen kan det vaskas fram till någonting… Men det 
är ju också en konst i att samla och använda andras saker, så det är ju... Men det är det här 
att vara… Det där handlar ju mer om det kreativa geniet, att det sitter inom en någon 
genialisk kunskap, men alltså hur man skapar sitt eget konstnärskap, det liksom ser inte så 
enkelt… Alltså, det är… Geniet kanske inte finns på samma sätt. Enligt mitt sätt att se det en 
återvändsgränd, och det som, just det här med att man kan vara flera om verket, jag är 
väldigt kurtiserad av den här företeelsen, den här gruppen som heter Open book, har du hört 
talas om den? 
 
[Open book, ja, är inte det då man tecknar tillsammans?] 
 
Ja, just det, och det är ett intressant sätt att, som står i relation till det här kreativa geniet, för 
där är man tillsammans, där jobbar man tillsammans. Nu är det ju förvisso en person som 
säger; nä nu är det klart liksom. Men att det är ändå ett intressant sätt att utforska ett annat 
sätt att vara konstnär på, att arbeta med konst.  
 
[Mmm, nu ska vi se, Jonas Pike?] 
 
Mmm 
 
[Hur ser din pedagogiska praktik ut?] 
 
[Jag har valt att ta bort krångliga ord som didaktik, men så här vad, hur och varför kanske 
skulle kunna vara till hjälp.] 
 
På något sätt ser jag det som en del i mitt konstnärskap. 
 
[Mmm] 
  
På det sättet att jag utforskar situationen. Att jag försöker förhålla mig fullständigt öppen. Vid 
något tillfälle har jag sagt använd… Förlåt att jag avbryter mig själv, det blir jobbigt. 
 
[Nä, det går jättebra.] 
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Jag gjorde en gång, jag var med på ett projekt, när jag själv gick på X (konsthögskola), och 
då skulle vi jobba med en konstnärsgrupp (borttagen bit om verk). För mig då, jag 
formulerade det liksom som att för mig handlar konst om frånvaro av makt, och då blev det 
att… (Borttagen bit om verk). Och då är det så här att jag har blivit emotsagd, för det är klart 
att konst har makt, att påverka, att ja du vet. Så det är klart man kan säga att konst har 
skapat revolutioner, och jag menar det här med renässansen, och allt det här med 
centralperspektivet, såklart att det har skett stora förändringar genom konstens utveckling. 
Men att den som arbetar med konst måste förhålla sig maktlöst inför sig själv, det var nog det 
jag menade. Och då känner jag att det här i relationen med studenter och i konstnärliga 
pedagogiska praktiken, att jag försöker förhålla mig, maktlös. Och verkligen försöka se även 
sånt som jag själv aldrig skulle kunna göra. Jag måste ju vara neutral i den meningen att jag 
måste försöka se och tolka även sådant jag kanske inte själv tycker om.  
 
[Smak, kommer vi in på.] 
 
Ja, exakt, alltså att jag vill kunna tycka om det jag avskyr. 
 
[M, precis.] 
 
Och kunna bemöta och kunna tala om det jag avskyr på ett givande sätt för den som lyssnar. 
 
[Jag kommer att tänka på som liksom en av konstens egenskaper, som talar för vad du 
säger, som är som en reaktion på makt, som en reaktion på förtryck. Och att det är maktlöst 
på något vis.] 
 
Ja, men det går ju alltid att vända och vrida på det där, men det var någonting som jag 
snirklade runt när jag (borttagen bit om verk) som representerade allt som inte var konst för 
mig. 
 
[På vilket sätt bottnar din pedagogik i din konstnärliga praktik? Nu har ju du beskrivit din 
pedagogik, utifrån ett verk, vilket säger att det bottnar väldigt mycket.] 
 
Ja, men det är ju frågor som intresserar mig, och... Allting påverkar ju oss hela tiden, som nu 
i den mediala debatten om... allt från HBTQ frågor, till religiösa frågor till ideologiska frågor. 
Alltså det offentliga samtalet påverkar ju oss väldigt mycket, så nu när jag håller på med den 
här medverkan på X (utställning) (borttagen bit om verk). 
 
[Jo, nämen det stämmer nog.] 
 
Och, är det ju, då kommer ju jag in på, med mitt gamla verk, det fanns en religiositet i den 
alltså såna aspekter, för att jag X (beskrivning av verket), jag är inte speciellt religiös, men 
dom här frågorna påverkar oss ju enormt idag, och de här olika förbuden och olika gränserna 
och burka och niqab och sen att vi, vi har ju i alla religioner blivit omgärdade med både 
kvinnoförtryckande och livs förtryckande bestämmelser, som vi i konstvärlden också har 
kringgärdats av. Jag menar det fanns djävulens intervall, alltså den fick man inte spela. 
Massor av såna märkliga… Det är klart att det påverkar oss. Alltså jag lever ju i den tiden och 
blir påverkad på något vis. Och då kan man säga att det här verket som jag jobbar med nu, 
ändrar lite riktning, än vad det gjorde på 90-talet. Även om verket ser likadant ut så är 
innehållet förändrat. 
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[Mmm… Då ska vi se då, i studiet i verkligheten, eller i studiet av konst kan vi säga, är det 
hand eller tanke man tränar? Och nu tänker jag kanske på förberedande undervisning på 
konstskola, krokis, teckning måleri…] 
 
Det finns ju båda delarna. Det finns ju någonting, alltså det här med handen och ögat, att 
man övar att se, att man övar att förstå, och då blir det också att man får en... Större 
tolkningsförmåga av verkligheten, om den är endimensionell tvådimensionell eller 
tredimensionell, att det är… Men om man lär sig att avbilda, om man försöker teckna av rent 
fotografiskt, så är ju det liksom en hårdträning för ögat och handen, men det är ju inte… Det 
är ju inte konst, för där kommer ju tanken. För att alltså, för den… Fotorealistisk konst är ju… 
Alltså det finns ju kameror om det är så att man vill avbilda. Nej, ja, jag är lite, det intresserar 
inte mig. Men det handlar om hantverksskicklighet som kan vara imponerande och att folk 
liksom får... Ja, men som den här snubben, jag kommer inte ihåg vad han heter, som kan få 
ett papper att se sådär papprigt ut på olika sätt, chock liksom, och det är inte ens… Det var 
som min professor sa; det finns inte dålig konst, det finns bara konst. Så kan man ju se det, 
för det där är ju bara en smakfråga. 
 
[För då tänker du dig… Eller att det är som två komponenter, det här med handen och 
tanken? Så att om man eftersätter då tanken så blir det...]  
 
Alltså det finns ett kritiskt tänkande som måste till för att man ska kunna… Alltså idén bakom 
varför man gör saker är väldigt avgörande, liksom att lyckas… Det är klart… Och det 
påverkar ju hjärnan också; att kunna se. Alltså att kunna se framför bakom, att kunna teckna 
av. Men det är inte så viktigt. Det är verkligen inte så viktigt, fast det är… När man har det så 
är det inte så viktigt längre. Eller missförstå mig rätt. Ja men för att ta Jockum Nordström 
som exempel, bara för att jag råkar känna till honom, så är det ju så här; självklart så kan han 
teckna krokis och göra så att människorna ser normala ut och har rätt proportioner, men då 
har han också frihet att göra dom exakta förändringar som gör att det blir intressant när dom 
är annorlunda. Men… Så i den meningen… Då blir det sådär att man kan överskrida sin 
egen kunskap.  
 
[Mmm, då ska vi see…] 
 
Det där handlar ju även om det där med färg, att man lär sig liksom att s… Som människa så 
är man ju både begränsad och fantastisk. Jag menar vi ser ju, dom överväldigande flesta har 
ju ett djupseende och har ju ett färgseende, det finns ju folk som är både färgblinda och har 
ett öga så begränsat djupseende, men det här med liksom hur färgerna, hur vi reagerar på 
färgerna, liksom att det blir blått när det försvinner, det handlar ju om hur vi orienterar oss i 
naturen, så det där har vi ju med oss. Jag menar när vi sprang runt och var cromagnoner, så 
såg vi väl skymningen och så såg vi att är det blått så är det långt borta. Det är liksom så här 
upplevda erfarenheter. Fast i den av bildande konsten, jag jobbar ju gärna skulpturalt eller 
tredimensionell gestaltning kan man ju säga, jag är fullständigt ointresserad utav att jobba 
med illusioner i bilderna. Alltså den här kunskapen kan ju lära en; ja men om jag gör i blått 
där. Åh det är sånt djup i den bilden; det är så fullständigt meningslöst för mig. Jag vill hellre; 
om det är bakom, då vill jag bygga det bakom, alltså man ska kunna gå runt. Dom få 
målningar som jag har gjort, eller bilder som jag har gjort, där vill jag ju att perspektivet ska 
vara så kort som möjligt. Alltså, överskärningar gör ju alltid att det händer något, liksom man 
kan luras att tro att något är bakom och framför, men jag intresserar mig inte för den 
illusionen, eller lurendrejeriet.  
 
[Nä.] 
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Men då kan ju jag välja att inte… Då väljer jag att inte göra så. 
 
[Komposition tänker jag också är så här erfarenhets… Att man tränar liksom…] 
 
Ja, jo men det är saker som man ser och det är möjligt att det kan vara… Alltså jag tror det är 
jätteviktigt att kunna uppfatta skönhet. Man kan ju tycka att olika saker är vackert. (Borttagen 
bit om privat händelse) och då sa hon; det är så vackert, jag tycker synd om folk som bor vid 
andra tunnelbanestationer, för den här tunnelbanestationen är så himla vacker. Och då var 
det dels höstlöven på bergväggarna och så var det faktiskt… Och jag blev så glad att hon 
hade förmågan att uppfatta skönhet. Att när man tänker och ser, så får man ju större 
upplevelse spektra av att se. 
 
[Mmm] 
 
Och det kan man in… Ja, man kan öva, man kan få det… Ja, att världen blir större, det blir 
en större palett. Man kan bli glad. 
 
[Då ska vi se… Ja man kan bli glad. Hur stor roll har kunskapstradering i din 
konstskolepedagogik? Och nu tänker jag… Alltså man kanske kommer mest att tänka på det 
här gamla systemet med mästare och lärling, men jag tänker på den tradering som sker nu, 
som rinner ner från lärare till elev.] 
 
Alltså det är någon slags utgångspunkt, att jag vill vara generös med allt jag kan. Och att en 
utgångspunkt är ju att studenterna ska ha möjlighet att bli bättre än vad jag någonsin kunde 
bli. Alltså att det är liksom; ge allt. 
 
[Mmm] 
 
Jobba för att dom ska bli bättre. Och då är det den här traderingen, upptäckter som jag har 
gjort vill jag ju då… 
 
[Bjuda på...] 
 
Ja, alltså jag vill bjuda på… Och sen är en sak med den här erfarenheten och traderingen 
utav kunskap; om du blandar gips så där, då blir det för tjockt och om du rör för mycket så 
kan den dö, det är en… Men då kan man lära sig att; det är ju, ja men det är en teknisk 
kunskap, man kan läsa, ja det finns på nätet liksom.  
 
[Om du tänker på dina egna lärare. För om jag tänker på mig, så pratar mina gamla lärare 
väldigt högt liksom, jag har med mig så här mycket, både teknik, ja det kanske är mest teknik 
jag har med mig. Men så pratar vissa jag har intervjuat om att dom också har som en 
motsatsbild; ja som den här läraren gjorde med mig, det ska jag inte göra. Dom har med sig 
såna och den här; ja men den här modellen som den läraren hade det känner jag att jag 
förmedlar också.] 
 
Nä, jag har inga såna här; så vill jag inte göra. Men det blev ju så här att jag har ju sökt dom 
jag vill prata med själv, och då, vad ska jag säga. Det mesta är ju att man måste lära sig 
själv, så att ibland har vaktmästarna varit dom jag har blivit kompis med så jag har fått 
nycklar över allt. Men annars så har jag ju, då när jag gick på X (konsthögskola) till exempel, 
då var det ju så här grupp indelat, och jag gick ju på X (inriktning). Jag hittade ju liksom andra 
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personer att prata med som inte var på X (avdelningen). Jag hade ju X (konstnär/lärare) som 
professor, och han var ju väldigt karismatisk och hade många ideér, han var ju 
konceptkonstnär kan man säga. Jag var ju inne på det, det var ju därför som jag sökte mig till 
den kunskapen, och där fick jag utveckla den kraften eller vad jag ska säga. Men honom 
bråkade jag mycket med. Eller liksom, jag hade andra som jag pratade mer med, men jag 
har inga så här; inte så. Men när man läser om konstnärer, så här stora konstnärer så säger 
dom ju alltid; jag gjorde inte som dom sa, jag gjorde inte som vi lärde oss på X 
(konsthögskola), jag gjorde inte som vi lärde oss på X (institution), alltså det är en slags… 
Det är det där geniet som alltid protesterar. Som liksom tar spjärn mot det dom har ( Brus i 
inspelning).  
 
[Mmm]  
 
Jag vet inte, vad frågade du?  
 
[Traderingen.] 
 
Ja, juste. Och det är ju sådär, i informationsflödet idag så är det ju så, studenter kan ju, är ju 
ganska, både lär sig mindre i skolan och har större tillgång till information. Det är ju ett utbyte 
både i hur man berättar och hur kunskapsöverföring ser ut liksom. 
 
[Precis.] 
 
Den linjära berättelsen som inte finns på samma sätt längre, både i hur man lär sig saker och 
hur man läser och hur man gör. Den är ju så förändrad. 
 
[Mmm] 
 
Det är jag nyfiken på. Där tror jag också kunskapsöverföring kan se annorlunda ut. Man 
kanske kan lägga upp undervisningen på ett annat sätt. 
 
[Mmm] 
 
Det förändrar sig ju hela tiden. 
 
[Finns det subjektiva värden i konstskolepedagogik eller konst? Tyst kunskap som inte låter 
sig talas så lätt om.] 
 
Ta det där igen. Läs den igen. Finns det tyst kunskap 
 
[Ja.] 
 
Som inte låter sig talas så lätt om. 
 
[Som inte går att lära ut. För jag började med att utforma frågan; finns det sublima värden, 
men sublim är ju lite problematiskt, eftersom det är Kant.] 
 
Om det finns i konstpedagogiken, eller i...? 
 
[Ja, i konsten kanske. Som inte går att lära ut.] 
 

128 



 

Men det är ju liksom… Så kan man ju kalla det i konsten som inte går att lära ut. 
 
[Mmm] 
 
Men det är ju gamla föreställningar. Alltså det är ju en föreställning också om vad konst är, 
och i det ögonblicket som konsten blev konst, och plockades ut från det andra, så skapades 
ju… Sublima är väl i så fall den föreställning var och en har om vad den gör. Ja, så kan jag 
nog säga. Ja men, det bygger ju mycket på det här just intellektuella och tanken på vad man, 
hur den enskilda arbetar med konsten eller går in i konsten. Jag menar, om du ser på en 
person som arbetar med performance jämfört med någon som gör bilderböcker, mot dom 
som trycker grafiska blad. Alltså det är klart att det finns olika föreställningar om vad konst är. 
Och jag vet att jag har haft många diskussioner med min syster tidigare. Hon hade en 
föreställning för typ 20 år sen att konst ska vara vacker. Det ska vara vackert. Och vi 
diskuterade plastskedar och allt möjligt, hon tyckte det var ovedersägligt fult. Ja, det var en 
viss plastsked hon tyckte var jätteful. 
 
[Och då ligger ju det subjektiva för henne i skönheten.] 
 
Ja, exakt. Och på så vis så kan man ju lära sig, som jag sa tidigare om att jag måste kunna 
tycka om det jag avskyr. Då är det ju också att se. Det är klart att man lär sig att vidga sin 
blick och överskrida sina föreställningar, jag tror jag har använt överskrida vid något annat 
tillfälle, men det är ju… Man ska inte vara så jävla inskränkt. Alltså jag undviker inte din blick 
för att jag, men det är för att jag tänker bättre när jag kollar på snöflingorna. 
 
[Klart du ska kolla på saker. Vad kännetecknar det goda ateljésamtalet?] 
 
Det är ju den här, tror jag den ömsesidiga tilliten i att kunna just se det svåra, alltså 
ömsesidigt. Alltså att studenten och pedagogen ska kunna förklara sig och tycka olika och att 
vil… Pedagogen ska jobba för att studenten ska bli bättre än en själv. Alltså för mig är det 
generositet från pedagogens sida. Apropå tidigare, det här med inte, jag sa att jag inte hade 
några; så ska jag inte vara. Men det tror jag att jag har upplevt; pedagoger som inte har varit 
generösa. 
 
[Traderingen där tänkte du?] 
 
Ja, just det. Och att det är så viktigt för mig. Då blir man ju lite altruistisk så att säga. Jag är 
inte viktig, mitt konstnärskap är inte viktigt i relationen till studenten, utan det är studentens 
konstnärskap som är viktigt. 
 
[Mmm] 
 
Jag kan ju berätta att om man gör sådär med gips så går det åt helvete men, men det är 
liksom inte… Och i traderingen också säga; nej det där har jag gjort för länge sen, det där 
gjorde man för länge sen, det är gjort. Det är fullständigt ointressant för att jag ser 
modernismen och postmodernismen och postpostmodernismen, den pågår hela tiden. Alltså 
det pågår och det pågår, så att… Det var ju någon som sa till mig, eller som jag hörde säga 
om annan; du har ju passerat modellstadiet. Alltså det var någon, jag vet inte om det var 
skulptur eller teckning, och det tyckte jag var väldigt dumt sagt av den läraren, professorn 
eller vad det är. Det var ju så urkorkat och just det här med att; du ska ju arbeta i samtiden. 
Det var något sånt där, kom jag på nu, det tyckte jag var så himla korkat. 
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[Mmm] 
 
För att om man gör det, så gör man det ju i samtiden. För att allt det som jag gör fram till nu 
det gör att, jag kommer inte ihåg om det var jag eller om det var någon annan. Men man kan 
ju inte vara… Det är klart att man kan plocka världen, som att vilja måla som Rembrandt, det 
finns ju såna skolor som vi har pratat om. Men dom överväldigande flesta skolorna jobbar 
inte så. Så att... Men då när man håller på då liksom och tecknar, då är det ju för att skapa 
det här ögat handen. Befinna sig i den kunskaps situationen. 
 
[Det här med att skapa den här tilliten då? Och skapa dom här möjligheterna för studenten, 
att det handlar lite om att skapa en miljö där det kan ske.] 
 
Ja, juste så är det ju. Skapa situationer där ett utvecklande kan ske.  
 
[Hur vägleder du i den konstnärliga processen?]  
 
Alltså då försöker jag… Jag försöker verkligen sätta mig in i vad studenten håller på med. 
Alltså verkligen ödmjukt, lyssnande var befinner sig den här, vad vill. Jag försöker förstå, jag 
försöker inte ändra, utan jag försöker liksom uppfatta och det är liksom en sån här 
fingertoppskänsla.  
 
[Individanpassad.] 
 
Ja, och sen, det kan ju hamna i så här; a men shit pommes frit. Det kan ju vara en viktig så 
här teknikfråga; nä men men om du gör så där, det blir så därför att det sker en kemisk 
reaktion, så det är därför som det inte blir som du vill. Men det kan också vara; jaha men du 
vill… Jag associerar till att det var en person som jag jobbade med, det blev lite motarbetat 
av en handledare, därför att den här personen ville jobba med alienation, och det kan man ju 
försöka, och valde att göra det digitalt. Jag kommer inte ihåg om det var teckna digitalt eller 
foton eller reklam, ja det var någonting. Då var det en handledare som kom och sa; men 
varför tecknar du inte med kol. Vilket jag tyckte var extremt okänsligt, eftersom kolet är… 
Alltså jag förstod studenten, jag förklarade för den läraren, eller vi pratade sen, hade ett 
pedagogiskt samtal. Jag tyckte att jag förstod studenten som ville jobba digitalt med det här 
temat, snarare än att det här med handen, kolet, kolet det dammar, och det har en 
materialitet, det var så långt ifrån den här eleven i mediet som jag uppfattade det. Det 
uppfattade inte den läraren, så att där blev det en kommunikation mellan oss två pedagoger, 
ja vi korrigerar varann. 
 
[Det låter ju kanske som en smakfråga för den där andra pedagogen, att…] 
 
Ja, det kan man tycka. Det kan man tänka så. Så där är det ju så att alltså kol är ju väldigt 
vackert, men i det här fallet så… Jag valde att se det så. Men min kunskap handlar om ett 
lyssnande, en förståelse, den handlar om massa saker.  
 
[Mmm. Sen har jag skrivit så här, för ni är konsthögskole förberedande också?]  
 
X (konstskola), ja. 
 
[Alla är det nu.] 
 
Ja. 
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[Jag tänker så här, jag tänker att det har varit konsthögskole förberedande alltid, men nu är 
det ju explicit förberedande. Påverkar det arbetet?] 
 
Det har väl… Alltså det påverkar ju såtillvida att studenterna kanske frågar mer nu än 
tidigare; vad krävs, hur ska man göra och relaterar till ansökningshandlingar, men det har i 
alla tider varit så här på förberedande konstskolor att någon gång i maj eller april så blir 
studenterna helt hispiga för då är det antagningsprover. Men det har ju flyttats fram till april 
eller mars, så att varje skola, tror jag, när man lägger schema och kurserna, då lämnar man 
perioder för eget arbete i samband med att ansökningar till konsthögskolor ska in. Och i 
möjligaste mån försöka att inte påverka den egna undervisningen i för hög grad. För det är ju 
också så att dom förberedande skolorna har ju också ett kursmål, en kunskaps…  
En kursplan som dom ska följa liksom. 
 
[Mmm] 
 
Och sen är det ju relationen mellan konstskola och konsthögskola skulle ju kunna vara 
närmare. Konsthögskolorna har sagt att dom absolut inte vill påverka, men dom påverkar ju 
ändå. Dom kan väl iallafall skicka så fort dom vet när dom ska ha ansökningstider, så kan 
dom ju skicka ett mail så vi slipper leta. Det kanske dom gör det vet jag inte. Men tidigare 
fanns det ju något kulturminnes bevarande, den fanns ju tidigare, men den finns inte med 
idag. Det var inte särskilt positivt. Eller det var som det var helt enkelt, och jag vet inte om det 
påverkar utbildningar. Det var väl modistutbildningar och sånt där, det fanns ett kunskaps… 
En vikt av att behålla den kunskapen. Det kan man ju fundera på om X 
(konstskolan/arbetsplatsen) har kulturminnes bevarande aspekt också.  
 
[Mmm]  
  
Men jag tror ju på att just X (konstskolan/arbetsplatsen) utvecklingsmöjligheter och potential 
är ganska stor just därför att den håller på med X (teknik) och att X (tekniken) finns ju 
överallt. Och det är ju en väldigt viktig uttrycksform. Sen är det ju det här med torrnål kanske 
inte är aquatint kanske inte heller är så viktigt. För tekniken uppstod ju någon gång i tidernas 
begynnelse för att den skulle kunna mångfaldigas, men idag behövs ju inte det i den 
meningen längre. Alltså för att där finns datorer och kameror och skrivare liksom. Det 
grafiska uttrycket har fått en annan betydelse. X (konstskolan/arbetsplatsen) som sådan 
skulle kunna arbeta för en ganska avancerad kunskapsform på ett annat sätt. Jag är liksom 
lite osäker där.  
 
[Jag tycker det är tråkigt att det tagits bort, spontant så tycker jag det, det här kulturminnes… 
Jag tycker att det är viktigt.] 
 
Ja. Kulturarvs bevarande. Ja, men… 
 
[Att den funktionen dols då. Alltså det sker ju vare sig världen stämplar den eller inte, tror 
jag.] 
 
Jag slarvade lite, det är möjligt att det har haft negativ påverkan, men som jag tror det var fler 
skolor, bland annat X (annan konstskola), som var bägge delarna. Både 
högskoleförberedande konstskola och kulturarvs bevarande. Men...  
 
[Det kanske jag som är bakåtsträvare.] 
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Det vet man inte vad den konsekvensen är. Det är frågan om vilken skola man vill vara. 
Skulle det innebära att X (konstskolan/arbetsplatsen) skulle fortsätta då att se ut på 60 talet, 
på 70 talet, 80 talet eller får den utvecklas. Alltså det blir ju det. Om man ska vårda ett minne. 
 
[Ja, helt rätt. Då ska vi se då. Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev? Hur kan man se 
att någon går framåt?] 
 
Jag får rosor på kinderna och så uppe i (brus, hör ej). Alltså det är ju jättesvårt. Alltså där går 
jag ju tillbaka till mina egna minnen också, av när man gör någonting. Alltså det är väldigt 
svårt och det är läskigt. Att man utmanar sin tidigare kunskap, och det är ju svårt för en 
utomstående att bedöma, men i ateljésamtalet så förstår man det vid samtal. 
 
[Språket är viktigt alltså.] 
 
Ja, det är det. Språket. Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Kan du stänga av lite?  
 
(Paus i intervjun)  
 
Jag får väl svara så? Rosor på kinder och solsken i blick. 
 
[Ja.] 
 
Så får jag svara. 
 
[Ja. Hur ser din pedagogiska utopi ut? Om det inte fanns några gränser för hur du fick 
arrangera din skola.] 
 
Alltså, det skulle ju vara att jag fick arbeta mer med offentliga uppdrag. Eller att man skulle 
kunna göra mer i det offentliga rummet, alltså att man inte bara arbetade med sin egen, sina 
egna ideér och tankar. Att man utsätter sig för det offentliga rummet helt enkelt i någon slags 
demokratisk friktion.  
 
[A] 
 
Och vara med i det och att kunna arbeta som medaktör, för det är också en del i ett lärande, 
att man gör saker tillsammans och att man stöts och blöts med ideér om det praktiska. Att 
kunna mer, ja det låter som workshop betonat, föra konstnärliga samtal och diskussioner. 
 
[A. SJ, det såg jag på hitvägen nu på Fridhemsplan, SJ kör ju något samarbete, nu vet jag 
inte om det är konsthögskolor, men dom har utvalda stationer som dom visar studenters 
konst. Tänker du på såna samarbeten?] 
 
Nej, utan mer… För det är ju fortfarande gallerirummet. 
 
[Ja.] 
 
Det är ju liksom okej, utställning här utställning där. Det är ju ett ekonomiskt samarbete. Det 
är ju inte ett verkligt samarbete. Eller missförstå mig rätt, men jag tänker mer i görandet och 
att man deltar i… Deltagande. Dom här konstverken på Fridhemsplan och Slussen, det är 
inte studenter. 
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[Nä, men dom hade Odenplan och videoverk på Skanstull.] 
 
Juste, där är det video. 
 
[Sen var det någon mer.] 
 
Det är Fridhemsplan och Slussen, dom byter plats, och alltså dom har långa perioder. Där 
kunde man ju tänka sig korta perioder. Av flera konstnärer, mer konstnärer. 
 
[Mmm]  
 
Alltså, det är inte per automatik bara studenter, för det är ju… Odenplan är ju studenter. 
 
[Mmm] 
 
Det är ju roligt, men det är inte… 
 
[Det är fortfarande ett galleri rum som du säger. Pedagogiska val, att dom är genre 
baserade. Hur skiljer sig pedagogiken mellan foto och grafik? Skiljer den sig, eller finns det 
någon...] 
 
Alltså, jag skulle ju säga så här att jag ser grafik som ett konstnärligt uttryck. Och det som är 
specifikt för grafik  det är ju just tekniken. 
 
[Mmm] 
 
Men det konstnärliga samtalet, den konstnärliga traderingen är… Det tror jag är begränsande 
om man skulle se grafik som någoting annat än konst. Grafik är konst. Det är ett uttryck, nu 
har jag förstått det att på X (konsthögskola), det var kanske du som sa det, att man går 
tillbaka till fackindelningar.  
  
[Det var inte jag men jag känner igen att jag har hört det också.] 
 
Det kanske var någon annan. Det kanske är att man lägger upp ekonomin, att man liksom 
gör olika uppdelningar av ekonomin. Men det är möjligt att det kommer att påverka 
innehållet. Men som, det tekniska skillnaden är ju det som skiljer, det tekniska. Det är klart att 
man lär sig andra saker i fotografi än i grafik. Men det är uttrycket, det konstnärliga uttrycket. 
 
[Mmm. Sista frågan då. Vad skulle du önska att gymnasieelever fick mer av i skolan? Typ 
kan du se att det finns någonting som, som man skulle önska att dom fick lära sig mer av?] 
 
Alltså nu är ju motionen lag, tror jag, om det estetiska ska bli gymnasie obligatoriskt. Och 
dom senaste åren så har det ju liksom varit en kunskaps försämring på gymnasieskolorna i 
estetiska ämnen. Som jag ser det så handlar det om en djupare form utav bildning helt 
enkelt. Det är en aspekt som är väldigt väsentlig i gymnasieåldern. 
 
[Mmm] 
 
Och som främjar både det övriga lärandet och självförtroendet och måendet och den 
konstnärliga kunskapen och det vidgar paletten som jag sa tidigare. 
 

133 



 

[Precis, men då är det mer frånvaron av undervisning som är problemet.] 
 
Ja, att dom inte har haft, alltså att det minskat. Och det genom att det inte är gymnasie 
obligatoriskt ger en underordnad ställning, som om inte det vore viktigt.  
 
[Mmm] 
 
Och det tror jag är väldigt negativt för det ökar misstroendet mot kulturens betydelse och det 
är ödesdigert. 
 
[Ja, precis. Sådär då. Jag ska trycka av.]  
 

X7 
[Då börjar vi med första frågan.] 
 
Mmm 
 
[Kan konst läras ut?] 
 
Både ja och nej. Det kanske är en definitionsfråga egentligen. Själva konsten kan kanske inte 
läras ut, men man kan ju lära ut mycket kring liksom, vad ska man säga, praktikens historia 
eller tillvägagångssätten.  
 
[Mmm] 
 
Så, kan man ju lära ut ganska mycket. Det tycker jag nog. 
 
[Teknik och metoder?] 
 
Ja, och även liksom att man tittar på annan konst och funderar på hur den är gjord och drar 
vissa slutsatser och så. Det kan man ju… Eller själva seendets... Seendet kan man ju 
undervisa i, men konst kanske det är svårt att tänka sig att man kan lära ut, det tror jag inte 
egentligen. 
 
[Nej. Spännande fråga. Den verkar lite trivial men...] 
 
Den är intressant, för att det är ju faktiskt… Egentligen då så måste man ju också definiera 
vad man menar med konst. 
 
[Ja, och det går nästan inte.] (Skrattar) 
 
Nä, den frågan undviker man ju helst, oftast. (Skrattar) 
 
[Hur ser din pedagogiska praktik ut? Och några hjälpfrågor kan vara vad, hur eller varför.] 
 
Jag skulle nog säga att den nästan alltid tar sig form av… Att det är i samtalsform. 
 
[Mmm] 
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En slags kommunikation tror jag. Samtalande kring vad som hänt när den som har gjort 
grejen har liksom funderat över; blev det bra eller mindre bra, vad hände egentligen. Så 
diskuterar man det. 
 
[Mmm, är det mycket så här en till en samtal?] 
 
Ja, jag skulle säga att det mesta är en till en samtal, utom då dom som går första året som 
har första terminen med väldigt mycket bunden undervisning, med modellstudier. Då är det ju 
både individuellt och som grupp liksom. 
 
[Mmm] 
 
Men så fort dom här bundna grejerna är över, vilket brukar vara redan andra terminen, då är 
det nästan bara individuell undervisning.  
 
[Mmm] 
 
Fast ändå, genomgångar och sånt det blir ju gemensamt. Eller det finns ju moment som är 
gemensamma, med utställningar och lite olika såna här saker. 
 
[Mmm, för jag har ju inte varit på er skola. Men jag antar att det beror på hur man har 
ateljeerna upplagda också. Vissa har väl lite mer öppnare och då blir det väl…] 
 
Ja, vi har väl den minsta skolan av alla tror jag. 
 
[Ja.] 
 
Den är väldigt speciell på det sättet att det är väldigt trångt och därför också väldigt 
välorganiserat. 
 
[Ja.] 
 
Och först kan man ju tycka att det verkar väldigt dåligt med en jättetrång skola, men det finns 
faktiskt fördelar med det också. Det blir väldigt mycket kommunikation som överhörs. 
 
[Mmm] 
 
För att liksom första året så överhörs egentligen all undervisning, all individuell undervisning 
som jag bedriver, som hörs av dom andra i rummet också, och det är ganska intressant för 
att på ett sätt så kan det vara mycket lättare att ta till sig av liksom det man säger, om det 
inte är riktat till en själv. 
 
[Mmm] 
 
För då försvinner det där känslomässiga engagemanget, att man tänker liksom; å vad 
hemskt, eller nej det där håller jag verkligen inte med om, eller så. Utan då kan man mer 
neutralt kanske fundera på; stämmer det eller stämmer det inte.  
 
[Mmm] 
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Och det kan vara bra liksom. Vi har några…. Erfarenhet (Brus i inspelningen)… Jag brukar 
också påpeka det, att det faktiskt finns någonting bra med just det där och därför säger vi att 
vi inte heller vill att man ska musik i öronen eller liksom på olika sätt, utan man ska vara 
närvarande och höra. Att det är något bra med allt det där. 
 
[Mmm, det är fler som har tagit upp det, att det är en grej liksom.] 
Och då blir det också liksom… Det handlar ju ganska mycket om att försöka få till bra samtal 
eftersom det är en i grunden en väldigt konkurrens inriktad verksamhet på en sån här skola. 
För att den har ju som mål att få in så många som möjligt egentligen på högskola. 
 
[Ja.] 
 
Då finns det ju ganska många moment som kan vara svåra liksom. 
 
[Och så antar jag att man liksom kan lära sig av andras lärande liksom.] 
 
Absolut. 
 
[Man behöver inte göra... Man har tänkt innan då kanske, man gör den där grejen, eller 
liksom.] 
 
Så tror jag också det kan vara bra att liksom aktivt lyfta dom här frågorna kring konkurrens 
och såna saker, så att man tar udden av det genom att poängtera att det faktiskt existerar, 
eller det är det som sker egentligen. 
 
[Mmm] 
 
Speciellt då när man går i tvåan och den här tiden på året. 
  
[Mmm, just det. Precis… På vilket sätt bottnar din pedagogik i din egna konstnärliga praktik?]  
 
Ja, jag tror ju att det är ju den enda praktiken jag har någon erfarenhet av, så att egentligen 
så är det ju den som jag grundar min undervisning på, till största delen. 
 
[Ja. Precis. Du har ju väldigt lång utbildning...] 
 
Kanske också att jag grundar den på liksom slutsatser jag dragit av den undervisning jag 
själv har fått. Jag försöker undvika vissa saker som jag inte tyckte var så bra och försöka 
liksom få till andra grejer som jag tyckte var bra. 
 
[Ja… Då så, för du undervisar i modell...]  
 
Jag undervisar alltså i, mest i fri konst, men även då… Det ingår att jag också undervisar i 
modellteckning och modellmåleri till viss del. 
 
[Ja. I studiet då av verkligheten, modellstudier eller klassiska studier då. Är det hand eller 
tanke man övar upp?] 
 
Både och, det är faktiskt ganska mycket tanke som man övar upp tror jag. Eller eftersom det 
egentligen är då, verkligheten blir ju någon referenspunk, en gemensam referenspunkt, som 
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man kan liksom ha som utgångspunkt på är det… Överensstämmer det med verkligheten 
eller överensstämmer det inte med verkligheten. 
 
[Mmm] 
 
Som egentligen gör det till en mer, på något sätt intellektuell undervisning än om man inte 
har en referenspunkt. 
 
[Mmm] 
 
Eftersom ganska mycket av till exempel modellteckning egentligen är en slags, vad ska man 
säga, logik som man tränar upp. Att det finns vissa saker som människokroppen kan göra, 
och andra saker som den inte kan göra. Och där finns ju då faktiskt någonting som går att 
referera till. Man kan säga liksom att; ja men det där är fel. 
 
[Mmm] 
 
Och ha rätt liksom. Det kan man aldrig göra i något annat sammanhang egentligen. För det 
handlar ju liksom inte om tyckande. 
 
[Nej.]  
 
Huruvida man kan böja armen på det sättet eller inte är inte ett tyckande, utan det mer går att 
bevisa. På det sättet tycker jag att det är ganska bra. Det är ett bra sätt att öva seendet, att 
man faktiskt, att man faktiskt har den där korrigerande verkligheten. För att, annars är det ju 
väldigt lätt att det väldigt snabbt börjar handla om tycke och smak egentligen. 
 
[Mmm]  
 
Ganska mycket. Eller liksom att man intar en viss position, och därför blir det så, då kan man 
inte säga så mycket om det egentligen. 
 
[Det är nästan som en vilopunkt liksom.] 
 
Ja, på något vis. 
 
[Att man kan vila sig lite i verkligheten.]  
 
Ja, man kan liksom återkomma till den, den ser likadan ut, på något vis liksom. 
 
[Ja.] 
 
Men sen kanske… Det betyder inte att jag tycker att verkligheten skulle vara en speciellt bra 
utgångspunkt för att göra konst. Det är liksom två helt olika saker. 
 
[Hur stor roll har kunskapstradering i din pedagogik? Du har ju redan talat lite om att du har 
vissa så här grejer som du tar avstånd ifrån som du har lärt dig själv, av dina lärare, och 
vissa grejer som du har plockat på liksom.] 
 
Jag förstår inte riktigt hur du menar. 
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[Kunskapstradering, det är det här… Den traderade kunskapen inom konstundervisning…] 
 
Det här som man får då från generationen innan eller så… 
 
[Ja, den här som inte är nedskriven så riktigt.] 
 
Ja, den spelar ju kanske ganska stor roll. På något vis, men den är ju ganska svårhanterlig 
för att det sker under ganska lång tid. Det kan ju ta ganska lång tid från det att jag var utsatt 
för en sak som jag egentligen drar någon slutsats från det, eller det dyker upp i minnet. Det 
kan ju ibland dyka upp så här 20 år efteråt; men det där var ju faktiskt väldigt bra. Från att 
inte ha tänkt på det. Och omvänt också så kan jag tänka; att det där var fan inte bra 
egentligen. Fast jag då kanske har tyckt det ganska länge. 
 
[Ja.] 
 
Så jag skulle säga att det liksom involverar sig med resten av samhällsdebatten, eller vad 
man ska säga, på något vis. Eller samtalet som förs kring… Alltså det spelar ju roll om man 
liksom tittar på det ur en feministisk vinkel, så blir ju hela min traderade kunskap helt 
ointressant för den har ju bara skett genom män. 
 
[Ja.] 
 
Så att på det sättet så är det ju väldigt ensidigt på något vis. Men också väldigt intressant att 
tänka; hur skulle en annorlunda pedagogik se ut liksom. 
  
[Ja precis, skulle det vara bok på bok på bok....] 
 
Nä, jag tror det skulle vara då… Att man faktiskt, till exempel Alice Miller, att man pratar om 
svart pedagogik. Den diskussionen skulle kunna vara oerhört intressant om man placerade 
den på den traditionella konstundervisningen. 
 
[Ja.] 
 
 För där finns det ju verkligen såna traditioner. Man ska liksom härdas och knäckas och 
byggas upp och alla möjliga konstiga ideér. 
 
[Ja precis.] 
 
Som, som ju då… Jag tror ju inte alls på den där metoden. 
 
[Nej.] 
 
På något vis, jag tror ju tvärtom att jag tycker det verkar som att liksom någon slags positiv 
uppmuntran, ihop med att man ställer liksom ändå krav på prestation, eller vad man ska 
säga. Att man försöker liksom baka ihop det till någon bra, till en bra mix, tycker jag absolut 
är ett mycket bättre sätt att få någon att utvecklas. Jag tycker det verkar väldigt få människor 
som utvecklas bra… 
 
[Jag tycker det känns som ett ganska snabbt skifte, för det känns ju som en utdaterad 
modell, men det var inte så länge sedan… Alla jag har pratat med tycker det är helt förlegat, 
så klart liksom. Man skulle nästan inte kunna säga någonting annat nu…] 
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Jag vet inte faktiskt. Jag tror nog att det finns en del som fortfarande tycker det. Det beror väl 
på hur grundligt man tittar på det. 
 
[Ja.] 
 
För att det är ju också svårt att veta om man för såna där saker vidare utan att man är 
medveten om det själv. Det kan man ju faktiskt göra. 
 
[Vissa har ju kopplat det… Eller en teoretiker kopplar ju det till Bauhaus, Bauhaus skolan, 
tabula rasa idén liksom, blanka blad… Det är jätteintressant. I den här traderingen då, som 
också kan vara negativ, som du säger, det är intressant det här att det sker över lång tid att 
man tillslut plötsligt, som du berättar; a men det här...] 
 
För det är ju också… Jag tror att det, personligen så tycker jag att det är svårt, för att på 
något sätt tycker jag att jag är skolad in i en väldig elitism. Och den är svår att liksom få 
ordning på. Vad är liksom en slags nödvändig konstruktiv elitism och vad är en 
exkluderande, en egentligen destruktiv elitism. 
 
[Mmm] 
 
För det finns ju kanske vissa likheter mellan idrott och konst kanske. Just i det här 
träningsmomentet. Att det faktiskt är så att man blir bättre ju mer man tränar. 
 
[Just det.] 
 
Och att man då kanske… Jag är väldigt intresserad av den här korsbefruktningen mellan 
teori och praktik. Vad som egentligen kommer först, eller hur det växelverkar på något sätt. 
Liksom att det är ju relativt lätt att få en idé, men att genomföra idén är någonting helt annat.  
 
[Mmm] 
 
Och det kanske är där delningen kommer in liksom. 
 
[I tidigare samtal om konst kan läras ut, jamen då har jag ställt frågan då; skulle det kunna 
vara som två komponenter då, den där idén och det där genomförandet. Skulle man kunna 
se det så, eller? Är konst på något vis teori slash idé och genomförande slash teknik?]  
  
Alltså jag tror det ju är lika sammanbundet som liksom själva människan är. Att man liksom 
glömmer att hjärnan faktiskt är en del av kroppen, det är inte en fristående tänkande sak 
liksom. Den är också förbunden med kroppen, på samma sätt tror jag att liksom utförandet 
och idén är lika sammanbundet i konsten, det är samma sak egentligen. 
 
[Mmm] 
 
Man tänker någonting och så prövar man, och så korrigerar man det tänkta. Och så liksom 
håller man på så, fram och tillbaka hela tiden. Och det är det som blir konstigt om man låter 
det ena eller andra ta över, så blir det ointressant egentligen, som visuell konst. 
 
[Mmm] 
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Därför att liksom då kommer en idé att hamna i något annat fack egentligen. Som filosofi, 
eller som text eller som vad som helst liksom. Men den visuella konsten tycker jag är viktigt 
att tänka att den ska behålla någonting av det visuella för att det är intressant som språk. 
 
[Mmm] 
 
Och då krävs ju det där att det både tänks och görs liksom. 
 
[Mmm… Då ska vi se, du har ju varit inne lite på det redan. Finns det sublima slash 
subjektiva värden i konst, tyst kunskap som inte låter sig talas lätt om, som inte kan läras ut?]  
 
Absolut, det är ju själva grundstenen tror jag i konst. Jag skulle nog säga att det nästan är 
någon slags, någon liknande, ja nästan religiöst på något vis. 
 
[Mmm] 
 
Ja, mera åt det hållet på något sätt. Att det handlar väldigt mycket om tro och upplevelse på 
något sätt. Som ju både är en svaghet och en styrka, egentligen. 
 
[Det finns ju lite olika namn på det där, sublim Kants uttryck som jag kanske inte håller med 
om, någon säger magi, att det finns något magiskt, någon säger att det finns någon essens, 
någon säger ja… Det är svårgripligt.] 
 
Men det kanske också är där just det visuella blir intressant. Att det liksom är mer en sinnlig 
upplevelse. Ungefär som musik. Jag upplever det som att dom flesta har mycket lättare för 
att gå med på att musik är någonting som man faktiskt inte riktigt kan… Man kan inte riktigt 
säga varför... Nu är det lite som att konst kanske blir lite mer materialistiskt därför att det är 
ett föremål på något vis, som gör att det blir lite svårare att gå med på den där flyktiga 
sinnligheten. Man jag tror ju ändå att det är den som är intressant i dom. Och som ju är 
väldigt svårförklarlig. Det verkar ju inte vara likadant för alla liksom heller. Alla upplever ju 
inte samma konst som sublim. 
 
[Precis. Det ligger i naturen att den är subjektiv.] 
 
Jag vet inte faktiskt, för samtidigt är det ett lustigt, märkligt samförstånd, till exempel om man 
sitter med i sån där jury, som ska välja någonting. Då brukar man liksom på något sätt 
komma ganska bra överens, eller tycker ganska lika, oavsett om man tycker helt olika 
egentligen på många olika sätt, så brukar man ändå kunna enas om när man tittar på dom 
här sakerna, att den här är mer intressant än den där, eller så. Och då verkar det ju ändå 
finnas någonting som… Fast det är ju svårt att veta, om det bara är vana och tradition, om 
man är upplärd på samma sätt och så tycker man likadant. Eller om det verkligen är så att… 
 
[Precis, för jag tänker…] 
 
Att vissa saker kanske talar mer än andra till flertalet, jag vet inte. 
 
[Ja, jag tänker att en grupp tränade ögon kanske kan se kvalitet, men att det inte har med det 
subjektiva i konst att göra.] 
 
Så kan det ju vara, men samtidigt så brukar man ju på något vis vara ganska överens om att 
det inte räcker att vara tekniskt skicklig. Det räcker liksom inte ända fram, då kan man ändå 
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föredra dom som är mindre tekniskt skickliga, för att man tycker att det har något annat. Då 
är det mer det där andra som är det intressanta egentligen. Jag vet inte. Men det där är ju 
väldigt svåra frågor egentligen. Jag tror inte det går att komma fram till något.  
 
[Nej. Vad kännetecknar det goda ateljesamtalet?] 
 
Kanske att… Kanske att liksom det man pratar om leder fram till liksom att det händer 
någonting som man sedan kan prata vidare om typ veckan efter. Att det blir en kontinuitet i 
att man liksom för ett samtal som fortsätter och att det blir liksom… Jag tycker det är mest 
positivt om det leder till att man liksom, ja refererar till samtalet igen. Så kan man liksom 
fortsätta att diskutera huruvida man håller med eller inte håller med, eller om man 
egentligen… Kanske att jag själv också måste vara beredd att ändra mig. Jag tycker att det 
är viktigt att det ska vara så öppet att båda parter kan ändra sig eftersom samtalet, och att 
man öppet kan säga det; ja men jag ändrar mig, för nu när jag hört dig säga så här jamen du 
har nog rätt, gör mer sådär. 
 
[Då måste man ha en bra miljö, antar jag, där man kan ha den…] 
 
Det måste vara… Det måste vara högt i tak liksom, och det får inte vara prestige liksom. Det 
måste vara prestigelöst, så det inte blir liksom någon slags grej som ska vinnas eller liksom 
förloras på något sätt, utan att det blir mer att man ser det som ganska förutsättningslöst, 
diskuterande av den där vad det nu är för någonting,målningen eller, utifrån att det är 
studenten… Det är studentens intention som är det viktiga, det är ju inte min intention som är 
viktig. Den är viktig när jag gör mina grejer, men den är absolut inte viktig… Så att jag tycker 
det är viktigt att man försöker förstå och nå fram till själva studenten. Det tycker jag är det 
viktigaste, för att det ska gå att överhuvudtaget tala om det. 
 
[Mmm]  
 
Det är väldigt subtila saker egentligen som man… Det är svårt att sätta ord på, men ungefär 
som man kan känna liksom att det är, att om man kan känna att det uppstår ett motstånd, då 
är det inge bra. 
 
[Intressant helhet det här med att det är på ett sätt en elitistisk… Dom ska ju in på 
konsthögskolan, samtidigt som det ska vara den prestig… Det prestigelösa skapandet.]  
 
Mmm, det där är ju faktiskt väldigt, det är väldigt spännande, för att det också kan skilja sig 
över år liksom sådär, att vissa... Att det verkar som att det är olika från olika generationer, 
vad som är… Vad som är besvärligt eller vad som hindrar egentligen, sådär. För att det kan 
vara ja men just det där liksom, att man både måste vara liksom väldig prestationsinriktad, 
men samtidigt ödmjuk på något sätt. Alltså att man kommer ihåg hela tiden att man kan ha 
dom bästa intentioner, men det är ingenting som säger att det blir bra konst bara för det. Man 
kan ha faktiskt… Man ser ganska många exempel på att man kan ha väldigt konstiga, dåliga 
intentioner och det blir jättebra. Så det är mycket saker som är inblandade i det där, på något 
vis. Och jag tycker också att det är ofta som liksom jag kan bli förvånad, vilket jag tycker det 
är kul. Liksom om man har diskuterat någonting med en student ena veckan och så kommer 
nästa vecka och inser; jaha, ja, ja du löste det sådär, det hade jag aldrig kunnat tänka mig. 
Det är väldigt intressant och spännande på något sätt, för då… Så där på något sätt att det 
är… Att det verkligen inte handlar om att man ska tala om för någon hur den ska göra, utan 
att det är mer att öppna upp olika möjligheter för vad man skulle kunna göra, men att det sen 
är ett öppet liksom val, för den som ska göra det. Så att det inte blir sådär att man liksom 
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försöker göra som man blir tillsagd sådär. För det kan ju finnas en sån dimension också i 
undervisning. 
 
[När jag tänker på konstskolor, så tänker jag ju inte liksom på ordet så här elitism, ihop med 
det. Jag vet inte om det är så att man har lyckats skapa bra miljöer…] 
 
Eller så är det så att det är lite förbjudet att säga det. (Skrattar) Man undviker gärna vissa 
saker att prata om så där, och då tänker man ju inte på det heller, men egentligen så… 
 
[Nä, dom ska ju in, det är ju explicit konsthögskoleförberedande...]  
 
Ja, och även konsthögskolan sen är ju också väldigt elitistisk, kanske ännu mer. 
 
[Precis, så du har ju kommit in på det redan, det här med; hur vägleder du i den konstnärliga 
processen? Det här med att det handlar mer om att öppna upp för möjliga vägar kanske 
än…] 
 
Jag tycker också kanske att det som är speciellt just när man ska jobba med fri konst, det är 
ju att det är man själv som ska driva hela projektet. Då är det väl bra att man inser det så 
tidigt som möjligt. Att liksom, det kan vara väldigt kul att få massa uppgifter, men egentligen 
så är inte det någon bra träning alla gånger för det här självständiga arbetet som det 
egentligen handlar om. Man måste göra någon slags balans där. Alltså att det kan handla om 
att man istället måste ta sig igenom att man inte vet riktigt vad man ska göra, att det kan 
pågå ett tag och kan vara ganska otrivsamt och jobbigt liksom. 
 
[Mmm] 
 
Men att det är ju… Det är ju faktiskt är det det handlar om liksom, att hålla på med... 
 
[Att hitta sin process någonstans…]  
 
Ja, och att faktiskt komma på om man tycker om det där eller inte. För det kan ju vara så att 
man liksom har en ganska, vad ska man säga, idealiserad bild av själva konstnärstillvaron 
som sen då kanske visar sig att den kanske inte riktigt ser ut så när man väl kommer in i det, 
utan att man inser att det är ett jätte ensamt arbete där man mest håller på och stå för sig 
själv och stångas med sig själv liksom. Och sen så ska man då driva samtidigt ett ganska 
stort projekt. Och om man… Om det då visar sig att man faktiskt inte är lockad av det 
egentligen, då är det bra att man kommer på det så fort som möjligt, på ett sätt. Att liksom, 
man kommer på det innan man går på en femårig högskola kanske.  
 
[Mmm] 
 
Samtidigt som det kan vara också tvärtom, att det finns många som inte riktigt vågar tänka 
sig tanken att dom verkligen skulle kunna bli konstnärer. Och dom måste ju kanske då få 
motsatt behandling eller stöd, eller vad man ska säga. Liksom att man då behandlar det som 
liksom... Då får man från det hållet försöka se... Man kanske verkligen vill det, man kanske 
har det som krävs liksom. Vilja och liksom… Man kanske till och med tycker om att vara i 
ateljen själv och gillar just det liksom, den där ensamma delen av det. 
 
[Då är det som att man som lärare måste ha ett ganska bra öga för dom här nyanserna…] 
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Ja, så att man liksom pratar om rätt saker med rätt… Kanske också… Jag tycker också det 
finns ju vissa, det finns ju någonting… Jag tycker inte man ska blunda för att det finns en 
väldigt tydlig pretention i att vilja bli konstnär, som kan framstå som lite magstark om man 
verkligen plockar fram den och tittar på den. För det är ju egentligen att man faktiskt säger att 
man tror sig kunna göra någonting som andra ska ha glädje av att titta på. Och då kanske, 
om man uttalar det så inser man ju också att den första som måste tro på det är ju kanske 
man själv då. Om det överhuvudtaget ska vara möjligt. Och, och det tror jag kan vara liksom, 
speciellt just nu, skrämmande för många därför att liksom det finns någon såhär allmän idé 
om att det är lite fult att vara pretentiös, och då blir det liksom, ryker all prest…  Alla 
pretentioner, men egentligen så är det ju liksom en nödvändighet för många saker. 
 
[Mmm] 
 
Med en positiv form av att man liksom har anspråk på att man vill någonting liksom. Jag 
menar, att man vågar titta på det där och se att det finns kanske andra nyanser än att man 
antingen är övermaga självgod eller man kan också vara för blygsam liksom. Därför att man 
inte vågar kliva fram på något sätt. Men det måste ju finnas någon form, något sätt att kliva 
fram på ett okej sätt. 
 
[Mmm] 
 
Annars är det ju ganska hopplöst på något sätt. Så sådana saker tror jag det är viktigt att 
man liksom… Att man rotar runt i, så att man får syn på; vad är det egentligen för 
föreställningar man har om det här. 
 
[Mmm] 
 
Och mer liksom, är det ens möjligt att bli konstnär utan att ha en pretention, jag tror inte det. 
 
[Hur påverkas arbetet av att konstskolan är högskoleförberedande, explicit? Har det 
förändrats?] 
 
Ja, det har faktiskt förändrats, därför att tidigare så var liksom uppdraget ett annat. Då ingick 
det, kunde det ingå i uppdraget också att tänka att man kan ta in någon som kanske kan ha 
stor glädje av att gå två år på en förberedande konstskola, men, men som man redan innan 
kanske inser inte kommer komma in på högskola, eller inte vill det eller inte har dom 
förutsättningarna. Det blir mindre plats för den… 
 
[Folkbildande…] 
 
Ja det kan vara folkbildande. Det kan också va liksom, ja människor som kan ha svårt att 
fungera i en annan miljö kan fungera utmärkt i den här miljön, just därför att den är så märklig 
liksom. Så är den… Så kan den fungera förr. Men det har ju blivit mindre av det eftersom det 
har ju blivit tydligt sagt att nu ska den vara högskoleförberedande. 
 
[Mmm] 
 
Det påverkar absolut, men… Jag vet inte liksom. Samtidigt är det ju väldigt svårt, man vet ju 
inget om den här gruppen som man kommer att få när man börjar liksom. Så jag vet 
egentligen inte, det har ju inte varit så så länge. Det är ju bara några år egentligen som det 
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har varit uttalat att det… Men det påverkar ju absolut liksom, att man tänker då om det är 
äldre sökanden som får mindre chans att komma in helt enkelt. 
 
[Vad tråkigt.] 
 
På ett sätt är det tråkigt, men samtidigt så ja, man anpassar sig ju efter liksom dom här 
direktiven på något sätt. Det blir på olika sätt men… Fast det blir ju, det blir ju lite tråkigare för 
att det blir ju en mycket mer homogen grupp liksom som går. 
 
[Ja.]  
  
Det kan faktiskt vara bra att det är lite mer, att det är lite mer blandning i en grupp så där. 
 
[Mmm… Hur yttrar sig tecken för lärande hos en elev? Du har ju varit inne på det lite...] 
 
Att dom blir bättre. (Skrattar) 
 
[Det är ett bra tecken. Du var inne på det lite...] (Skrattar) 
 
Ja men alltså, man kan säga att det tydligaste… Det tydligaste gången man ser det är under 
första terminen på hösten när dom håller på med modellteckning, för vi har fortfarande kvar 
att vi har väldigt långa ställningar så vi kan ha samma ställning i flera veckor. 
 
[Mmm] 
 
Hela dagarna. Och då blir det ju liksom tid att verkligen studera; hur ser den här ställningen 
ut egentligen och hur ska jag få över det till den här tvådimensionella ytan? Då ser man att 
alla gör, alla som liksom lägger ner tid på det gör en otrolig… Har en otrolig utvecklingskurva, 
den går så här liksom. (Pekar rätt upp) Det är nästan den tydligaste gången man kan se det 
verkligen så där. 
 
[Mmm] 
 
Men sen så… Man ser ju väldigt stor skillnad så där, om man går tillbaka och tittar på någon i 
tvåan som liksom, ja bedriver ett självständigt arbete och får fram väldigt mycket bra grejer. 
Om man tänker på vad den kanske gjorde då när den gick i ettan, så inser man att det är… 
Att det är ett ganska stort intag av kunskap. 
 
[Mmm] 
 
Som också handlar jättemycket om att bli medveten om konsthistorien och samtidskonsten, 
alltså titta mera på vad det egentligen är för någonting det här området. 
 
[Mmm] 
 
För det kanske många inte har gjort innan. Så på det sättet är det viktigt med den teoretiska 
biten och konsthistoria att man liksom diskuterar olika saker och… Ja, vad det egentligen är 
man ser. 
 
[Som flera lager.] 
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Ja alltså så att man liksom förstår att det finns så många ingångar till att göra konst och att 
man inte kan jämföra dom riktigt med varandra. Man kan inte titta på en sak och säga att den 
är dålig, utifrån att man tycker bättre om en annan sort liksom. Då måste man förstå det, att 
det är det man gör, inte liksom… Alltså att man förstår vad intentionen är, eller vilken tradition 
man arbetar i liksom. 
 
[Mmm] 
 
På något sätt. Och att olika traditioner kräver olika… Olika former av kunskap. Jag menar 
man kan ju tänka sig att man mycket väl skulle kunna bli konstnär utan att teckna modell eller 
liksom göra dom här sakerna, men man skulle då få va det inom ett ganska snävt område 
liksom. Men om man höll sig där så går det väl bra, det tror jag. Medans om man inte riktigt 
vet vilket område man har tänkt sig, vilket ju gäller kanske dom flesta, då är det ju bra med 
den här liksom reda ingången. Att man faktiskt lär sig att se och lär sig liksom hur… Hur har 
man sett på konst genom olika tider och så där. Det tycker jag är viktigt, att man förstår 
liksom själva konstbegreppet liksom, och att vårt konstbegrepp är ju liksom 
upplysningstidens konstbegrepp plus någon slags samtida mix av ännu inte riktigt, vad ska 
man säga, identifierade tankar kanske. Jag tycker det är väldigt viktigt att man liksom förstå 
hur saker följer på varandra och att man faktiskt är en slags traditionsbärare, vare sig man vill 
eller inte. Som bygger någon slags bro till det som var innan till framtiden. Sen får någon 
annan ta över. 
 
[Hur ser din pedagogiska utopi ut? Om du fick välja fritt och lägga upp en kurs eller en 
utbildning eller…] 
 
Det vet jag inte riktigt faktiskt.. Jag tror att det som jag tänker mest på just nu, det är faktiskt 
nödvändigheten av begränsningar, och att jag egentligen inte tror på det där, alltså att om 
man fick helt fritt välja, jag känner att det är en chimär på något sätt. För att det… Oftast 
tycker jag att dom bra grejerna uppstår just i lite mer begränsade möjligheter, att man liksom 
försöker göra det bästa man kan av någonting. 
 
[Precis.] 
 
Men att det finns ramar för… För då blir det mycket lättare att liksom välja att det här verkar 
bättre att göra än det här. Än om man sätter sig; å nu får jag bestämma helt själv här. Eller 
det gör ju jag ofta ändå. Jag undervisar ju ganska mycket så, jag gör ganska mycket såna 
här kurser där jag bestämmer och liksom… 
 
[Då skapar man sin egen lilla?] 
 
Det ser ju ofta jätte konstigt ut. Det ser ju ut som att jag får något uppdrag och jag åker 
någonstans, så får jag några vilt främmande människor som jag ska undervisa (skrattar) i x 
antal dagar liksom så här. Och så kanske det handlar om att det ska vara måleri eller det ska 
vara något annat och då får ju jag lägga upp det. Men då brukar jag lägga upp det eftersom. 
Jag brukar ha någon slags idé om vad jag tänkt mig, men jag gör inte själva upplägget förrän 
jag har träffat gruppen liksom. Så jag får någon slags uppfattning om var dom befinner sig 
och vad dom behöver liksom, eller vad som är möjligt. Det kan ju vara så annars att man 
kommer med ett jättebra upplägg men det visar sig att det är fyra våningar över var dom 
befinner sig. Och då blir det ju helt meningslöst liksom.  
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[Men då tänker.. Man skulle kunna säga att din utopi är en undervisning som passar 
gruppen, som får dom att utvecklas helt enkelt.] 
  
Ja, ja det kan man säga, och att det kan ske då ur flexibla former så. Jag tror att det kanske 
handlar om att jag tycker att den ultimata undervisningen den… Den är när man får till såna 
här aha upplevelser hos dom man undervisar, så att dom förstår någonting liksom och säger 
så här; aha, jaja, nu fattar jag.] 
 
[Upptäckter? Aha upplevelser.] 
 
Ja, men aha upplevelser, att man förstår att så här enkelt kan det faktiskt va om man inte 
krånglar till det för mycket. 
 
[Mmm, precis...] 
 
Men det är ju väldigt så här… Att man undervisar i en grupp gör ju att det blir väldigt olika 
samtal med olika, eftersom gruppen aldrig befinner sig på en gemensam… Har något 
gemensamt behov eller nivå, utan det är ju individer där det man säger till den ena kan vara 
helt felaktigt att säga till nästa för att den har ett helt annat behov av något annat liksom.  
 
[Mmm] 
 
Så kan det ju vara så här att någon är alldeles för noggrann, medans någon annan är 
alldeles för slarvig. 
 
[Mmm] 
 
Och då måste det ju anpassas efter. 
 
[Okej. Är pedagogiska val genre baserade? Hur skiljer sig pedagogiken mellan måleri och 
shibori till exempel? Eller är det mer att man talar om uttrycket och att det inte blir någon 
skillnad i pedagogiken?] 
 
Jo, det är skillnad. Alltså det är skillnad i… Alltså man kan säga att den tekniska 
undervisningen blir ju helt olika beroende på vilken teknik det är. Den är ju likartad liksom, att 
man undervisar om liksom tekniska möjligheter, eller vad man ska säga, eller 
tillvägagångssätt; så här, så där ska man inte göra. Och så får man tänka att liksom… Men 
sen är väl kanske… Alltså, jag menar egentligen så har det ju… Om man tar då måleri och 
shibori till exempel, så kan man säga i måleri, där har man ju redan gjort liksom, om man är 
på en konstskola och målar så har man ju redan gjort en väldigt stor urvals grej mot konst på 
något sätt. Men om man jobbar med… Går en shibori-kurs, då har man inte gjort det, utan då 
har man bara sagt att man vill lära sig en teknik, men man har inte sagt vad man vill ha sin 
shibori till. För det är ju inte alls säkert att det blir konst. Det kan ju bli vad som helst, det kan 
ju bli en produkt eller så. Så där finns det ju en skillnad på något vis mot den där. 
 
[Shibori kanske är ett dumt exempel eftersom det finns tradition…] 
 
Nä, jag tror egentligen inte det , eftersom det finns egentligen… När man väl har börjat med 
shibori så fattar man att det finns olika traditioner liksom. Man kan då ansluta sig till den mer 
konstinriktade, och då känner man en skillnad där hur man tänker än om man till exempel 
använder det till kläder eller rent hantverk eller. Men jag tror inte att egentligen… Själva 

146 



 

konstdelen, att försöka undervisa i någon form av konst, då spelar det ju kanske ingen roll 
vilket material egentligen. Kanske inte ens… Så jag vet inte om det egentligen är… Alltså det 
konstnärliga tänkandet, det kanske är likadant när det gäller liksom litteratur till exempel. Att 
det finns liksom, om man väl renodlar det konstnärliga tänkandet, då kanske det inte är så 
stor skillnad mellan liksom att skriva poesi eller att göra abstrakta målningar. För det kanske 
egentligen är samma sätt att tänka som man håller på med. 
 
[Mmm] 
 
Att man inte direkt avbildar verkligheten, men ändå använder ändå liksom element som man 
känner igen, eller så.  
 
[Det var nog det jag var ute lite efter. Jag har frågat mig själv, varför ställer jag den här 
frågan.] 
 
Men jag tror att det är… För egentligen finns det ju liksom… Jag tycker det där är en 
jätteintressant fråga alltså egentligen när man börjar peta i det; vad är egentligen konsten. 
 
[Ja. Så blir det nästan som en fundering på… Ja, men det blir ju också nästan; vad är konst.] 
 
Ja, eller vad skiljer det… Varför är många andra saker inte konst, skulle man också kunna 
säga liksom. 
 
[Ja, precis.] 
 
Och då är det kanske liksom… Det kanske bara är så enkelt att dom inte har den här, vad 
ska man säga, poetiska eller lite mystiska eller sublima intentionen, utan det nöjer sig med 
att vara det det är liksom. Men där finns det ju också mycket, tycker jag, som är intressant 
inom konst liksom. Idén om att konsten ska vara kritisk, det är ju egentligen någon slags 
pålägg tycker jag, som inte alls är så självklart. Varför ska den vara det liksom egentligen? Är 
det konstens uppgift? Och att man också sen har väldigt mycket ganska… Det finns ganska 
mycket att man säger så här; a det får inte bara vara vackert. Då kan jag tänka så här; ja 
men varför inte det? Är det inte egentligen då, om man tänker sig att någonting kan vara så 
vackert att det blir sublimt. Då borde det väl vara fullt möjligt att det är ett ämne för konst 
egentligen. 
 
[Mmm] 
 
Och det kanske är det som gör att… Det kanske är det som ligger till grunden för vad väldigt 
många gillar. Det kanske är så enkelt att det helt enkelt är vackert på ett intressant 
översinnligt sätt liksom. Om man tänker på Monets näckrosor som nästan alla tycker är, 
tycker är vackra, så är dom väl knappast det för att dom är kritiska. (Skrattar) 
 
[Nä.]  
Utan snarare för att dom är liksom… Om man sätter in dom i sin tid när dom är gjorda så är 
dom ju liksom kanske mer av någon slags upptäckts grej liksom. Att man liksom nästan kan 
tänka... Att man lika gärna tänker liksom att; ja men går det att göra. Då blir det intressant att 
se om det faktiskt är möjligt liksom. Det tror jag är en ganska stor drivkraft i mycket konst så 
där, att man liksom helt enkelt får för sig nåt och sen vill man se om det går att genomföra 
det, eller liksom hur blir det? Att det då kanske, att det finns någon slags nyfikenhet som 
också är en slags drivkraft tror jag många gånger. 
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[Jag tror också att det är viktigt.] 
 
Och att det är kul liksom. Det är roligt att göra saker. Det tror jag egentligen också… Det tror 
jag är en viktig del i den där pedagogiska, i den där drömsituationen, för en pedagogisk 
drömsituation. Det tycker jag också är att just att man faktiskt får lov att bara ha kul. 
 
[Precis, om man har tänkt att ägna sig åt det, det var någon som sa det i intervju, under lång 
tid, resten av sitt liv, då måste man… Det måste finnas någon njutning i det.] 
 
Ja, någonstans måste det, även om man vänder på det så tänker man kanske inte så om 
andra yrken då kanske man inte tänker att det är så kul. Utan det finns någonting i det där att 
det är att man försöker dölja hur kul det är. (Skrattar) För det är lite skämmigt liksom att säga 
så här; ja men jag tycker det här är så himla kul. Liksom man ska inte säga det, man säga 
det här är jätteviktigt.  
 
[Jag tänker så här, för att hålla igång ett abstrakt driv liksom, då måste det finnas någon 
kulhetsfaktor.] 
 
Ja jag tror också att det finns någon slags… Att det finns en… Alltså att jobba med konst är 
ju också en möjlighet för personlig utveckling liksom. Den är ju obegränsad egentligen, 
eftersom det är man själv som bestämmer vad man tänker utmana sig själv med nästa gång 
liksom, eller så där. Så är det ju, kan ju va… Så är det ju väldigt liksom… Det finns ju en sån 
dimension i det också som är en drivkraft liksom Att helt enkelt se om man ser om man klarar 
av att göra det, eller liksom man drar olika slutsatser; det var ju kanske inte så bra så där, så 
får man göra så här istället och så måste man pröva det och se om det går bättre liksom, 
eller så där.  
 
[Personlig utveckling, ja men det är ju intressant, också det här med traderingen som du sa, 
att man kan komma på något efter 20 år liksom, att den här processen är verkligen… Alltså 
en process.]  
 
Ja, det är ju liksom ett sätt… Det är ju den där klyschan, det är ju mer ett sätt att leva liksom 
som inte är egentligen… Det är ju inte ett yrke på det sättet att det bara pågår när man är 
där, eller vad jag ska säga. Det är ju en slags sysselsättning som pågår hela tiden. 
 
[Mmm… Ska vi ta sista frågan då?] 
 
Mmm 
[Vad skulle du önska att gymnasieelever fick mer av i skolan?] 
 
Mmmm, att… Mera bara rena visuella saker. Att göra saker och titta på hur dom är, och 
mindre vad ska man säga, projekt-undersökningar. Jag tycker det verkar som att man 
använder bilden som någon slags… I ett överdrivet pedagogiskt syfte. Som liksom jag tycker 
verkar… Det är inge bra för tillväxten av konstnärer. Det kan säkert vara bra liksom i 
förhållande till andra yrken. 
 
[Mmm] 
 
Typ journalist, eller alla möjliga olika grejer. Men jag tycker att… Jag skulle önska att det var 
mer, att man bara gjorde för att det var kul. 
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[Mmm, precis, utan att allt behöver förklaras…] 
 
Precis, det behöver inte förklaras, man behöver inte veta när man börjar vad det ska bli. 
Alltså mer glädje inför att det kan vara kul att, att liksom göra saker. Och kanske också att 
försöka få bort den där liksom seglivade idén om att somliga är begåvade och andra är inte 
det liksom, och så pratar man väldigt lite om att det egentligen kanske handlar om att det kan 
ju vara väldigt svårt att veta hur begåvad man är när man aldrig prövar liksom. Det är ungefär 
som om man skulle säga; nä men jag är faktiskt inte tillräckligt begåvad för att spela piano, 
bara för att man inte lyckades, bara för att man satte sig vid ett piano så blev det inte så bra 
som man tänkt sig. Det är det ju ingen som kommer på idén att säga, men när det gäller 
liksom det där att kunna uttrycka sig i bild, så är det jättemånga som har väldigt tydliga 
åsikter om att man faktiskt, antingen så är man begåvad eller så är man inte begåvad. Men 
när man liksom börjar rota i det så inser man; ja men dom har ju aldrig prövat egentligen, 
utan dom har ju bestämt sig för att dom inte kan. 
 
[Det tror jag är jätte utbrett.]  
 
Ja, alltså att man… Ja det skulle man kunna tala om då; ja men det är ju ingen som kan 
liksom, bara för att man sätter sig. Om jag tar den här servetten och försöker teckna av den 
där soffan, det är klart att inte det går bra. Jag tror att den där, att den där liksom rena 
glädjen i att bara hålla på med färg, eller bara pröva hur många färger man kan göra, jag får 
en känsla av att det är för lite sånt på gymnasiet. Eller det kan jag nästan dra slutsatsen om, 
eftersom många utav mina elever när dom kommer. Dom har ju ingen aning om att man kan 
göra så många färger, eller hur gör man dom. Men dom har ju väldigt klart för sig liksom på 
hur många olika sätt man kan avläsa en bild. Men dom är ju helt på någon oerhört 
grundläggande nivå när det handlar om att försöka göra den där bilden. Så att någon 
slagsida har jag helt enkelt tänkt att det verkar va på något vis. Att det är för lite… Det är för 
lite kunskap om själva liksom det här (rör fingrarna); vad är det för skillnad liksom på hård 
och mjuk penna, såna här triviala saker. Därför att någonstans är det ju ändå… När man ska 
måla så handlar det jättemycket om, steg ett bara att fatta hur man ska blanda till färgen för 
att den ska bli lämplig konsistens för det man har tänkt att göra, vilka penslar ska man ha 
sen. Det känns ju som att, det verkar väldigt få ha klart för sig, ja men man kan inte, man kan 
inte göra väldigt detaljerade saker om man inte har väldigt små penslar (skrattar), det är helt 
omöjligt liksom. Det är inte att man skulle vara dålig, det är för att det tekniskt inte går. 
 
[Jag vet att jag sa att det var sista frågan, men om jag bara får fråga om smak. Att som lärare 
och konstnär förhålla sig till smakbegreppet i undervisning. Jag tycker att jag har sett att 
smaken finns ju där. Hur man väljer, eller man förhåller sig till den på olika sätt.] 
 
Det där tror jag man får hålla i sig ganska mycket faktiskt, och tänka att liksom… Att… För 
det är väldigt svårt att liksom inte omedvetet visa vad man tycker i just den här frågan. 
 
[Mmm, för jag tänker, man har ju en lång utbildning, man har tränat ögat och handen, alltså 
ni som konstskolelärare, och då har man ju en underbyggd, professionell, på ett sätt smak, 
liksom.]  
  
Ja, fast man har ju väldigt olika smak beroende på vilken inriktning man har. Det är ju liksom, 
det är på något sätt… Det kanske är det som är det riktigt svåra liksom, att den… För man 
kan ju tycka liksom att det finns, finns… Ja, att man kan vara mer eller mindre konservativ 
liksom, och man kan vara mer eller mindre medveten om vilka ideal man egentligen står för 
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eller vad det är man förespråkar liksom. Men, jag menar jag tycker att det är jättesvårt att, att 
liksom möta nya uttryck som man tänk… Jag känner att jag får ofta jobba med det liksom, att 
tänka att ja men det finns ju naturligtvis en massa liksom smaksaker som inte jag känner till 
och som jag därför frågar utförligt om. Det är en jättestor grej det här med den digitala 
estetiken. Där kommer jag in på ett område som jag bara; oj här var det liksom ett helt nytt 
område som är superkonservativt liksom, som är så här, håller på med 1800-tals ideal om 
vad som är rätt liksom. Och så står man där; jaha, men så rätt är det väl inte. Nej, nej, nej det 
här har jag nog missuppfattat så det blir jätte konstiga… Speciellt unga män då, som är jätte 
intresserade av en konstig estetik som på något sätt man fattar efter ett tag är ett helt forum 
på nätet, som dom är delaktiga i och håller på med det där, dom är jättemånga. Och att dom 
då ibland får för sig att dom ska gå på konstskola, och det är ju väldigt spännande tycker jag, 
för att på något sätt så känns det som om att det också skulle behövas en ny typ av 
konstskola, som skulle kunna möta dom här. 
 
[Jag tänker, jag har läst en bok och författaren där anser att, ja men photoshop och så där, 
att eftersom det grundar sig på måleri och layouten, verktygen är baserade på måleriverktyg, 
därför ska en målerilärare vara delaktig i undervisningen av… Han tycker att det krävs 
liksom.]  
 
Hmmm, det är intressant men jag tror egentligen att man missar då att skillnaden är att det 
inte är någon materia. Det är inte svårt, hur ska man säga nu utan att det låter fel, det är ju 
svårt det där, men det är ju inte svårt på det sättet det faktiskt är att… Det är ungefär som 
foto. Att det finns en teknik som gör att allting får samma yta och allting blir lika snyggt 
liksom. Det betyder inte att det blir ett bra foto, men ytan är det oftast inget fel på egentligen 
liksom. 
 
[Mmm] 
 
Så att, man ser ju när dom här kommer, så är dom ju jätteduktiga när dom visar dom här 
grejerna dom gör i datorn, då är dom ju jätteduktiga på det liksom, men det betyder inte att 
dom har lättare att måla än vad någon annan har, för det är ju två olika grejer liksom. Men 
däremot så är ju själva teckningen den samma. Bilderna blir ju inte bättre än vad dom är på 
att teckna och se egentligen, så jag tycker mer det är det som dom behöver. Så 
undervisningen är att bli bättre på att se och förstå liksom, och speciellt då eftersom dom ju 
vill efterlikna verkligheten. Det är ju det dom håller på med, det ska ju se verkligt ut och det 
ska vara saker hämtade från verkligheten som ska liksom in i den där fiktiva världen på något 
sätt. Då är det ju jätteviktigt att man förstår vad det är som är fel liksom. Dom skulle ju 
behöva jättemycket undervisning i liksom perspektiv och projektionsritning och såna där 
saker. För det är ju det man verkligen behöver för att bygga upp det där så att det blir det 
man har tänkt sig. Jag kan tänka mig att det skulle behövas en ny form av konstskola som 
bara höll på med teckning för att tillfredsställa dom här olika nya grupperna som ju faktiskt 
inte har tänkt sig att bli konstnärer på det där sättet som en konstskola egentligen är inriktad 
på. Jag tycker det där är super intressant, för att det är ju egentligen liksom alltså det nya… 
Det nya på något sätt så att säga, och som har en enorm publik. Jag tycker det har varit 
väldigt intressant att ha dom här, det har varit ganska många som jag har stött på i olika 
sammanhang. Därför att dom ofta är helt ointresserade av den modernistiska konsten, det är 
som att dom dömer ut det; det där vill jag inte hålla på med, jag vill inte… Och då att liksom 
hitta något sätt hur man kan nå fram i den kommunikationen, när man kanske är som då jag 
egentligen är väldigt förankrad i den modernistiska traditionen, det är ju spännande liksom. 
Men det har ju också gjort att jag kanske har blivit mer ifrågasättande mot den modernistiska 
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traditionen, eller verkligen insett att det är verkligen bara ett sätt att se bland många andra 
sätt. 
 
[Mmm… Då så, ska jag stänga av här.]  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 

151 


