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Abstrakt
Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. 

Trots  att  bild  är  ett  estetiskt  ämne  genererar  ofta  redovisningsformer  ett  passivt 

förhållningssätt  gentemot  det  som eleverna  redovisar.  Att  redovisa  inför  en  grupp  kräver  

kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. Däremot kan elever lära 

sig att framträda, och interagera med publiken för att en lärandesituation ska uppstå. 

Med utgångspunkt i de traditionella redovisningsformerna undersöks utvecklingspotentialer 

där teater, samtidskonst, performativitet och estetiska lärprocesser tillsammans används för att 

besvara  undersökningens  syfte  och  frågeställningar.  Hur  kan  redovisningsformerna  i 

bildämnet  inom  grundskolan  utvecklas  genom  performativa  uttryck?  För  att  besvara 

frågeställningen  analyseras  deltagande  observationer  av  redovisningar  på  tre  estetiska 

vuxenutbildningar genom att tematiskt kategorisera beståndsdelarna i teman för att belysa och 

problematisera  företeelser  som  visade  sig  under  redovisningarna.  Gemensamma  nämnare 

visades, oberoende av innehållet som redovisades, tydligast genom de studenter som deltog 

som betraktare under redovisningarna. Variationen på studenternas delaktighet visades främst 

genom den respons som efterfrågades och utdelades.

Empirin  består  förutom  av  observationerna,  även  av  en  gestaltande  undersökning. 

Gestaltningen har formats ur frågeställningen Hur kan en radikal redovisningsform se ut? 

Frågeställningen besvaras genom en performativ händelse, ett performance där uppsatsen i 

dess fysiska och materiella form bearbetas genom att mixas till pappersmassa som används 

för att tillverka nya pappersark. Gestaltningen visades som ett performance med materiella 

spår i form av en installation under lärarprogrammets examensutställning på Konstfack. 
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Redovisningsformer, bildpedagogik, performativitet, samtidskonst,  estetiska lärprocesser. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Av skolformerna grundskola, gymnasium, folkhögskola och högskola är det endast inom en 

som jag känt mig bekväm att  redovisa.  På scengolvet eller i  dramasalen, på teaterlinjen i 

gymnasiet. I rollen som någon annan än mig själv kan vilket innehåll som helst presenteras. 

Redovisningar i andra skolämnen har sällan spotlights riktade mot den som redovisar, eller på 

det som redovisas, men av mina upplevelser kan det mycket väl kännas så. Skillnaden är att 

det är en själv som står på scenen, i rollen som sig själv. 

En elev i  grundskolan idag möter arton till  tjugo olika ämnen under sin skolgång.  Inom 1

samtliga ämnen redovisas elevernas kunskaper på något sätt. Det ser olika ut, i olika ämnen. 

Många ämnens kursplaner berör presentationer av elevers arbeten, med olika vikt vid formen 

för redovisningen. I språkämnen ligger tonvikten på muntliga redovisningar, exempelvis.  I 

bildämnet,  som är den kontext min studie rör sig inom, ”ska eleverna ges möjligheter att 

utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, 

material  och  uttrycksformer.”  Relevant  i  sammanhanget  är  presenterar,  metoder  och 2

uttrycksformer. 

När  jag  själv  har  redovisat  ett  arbete  har  jag  ofta  ställt  mig  frågan  efteråt  hur  givande 

redovisningen i fråga egentligen var, om någon har lärt sig något av själva redovisningen i sig. 

Den problemformuleringen kan ses från flera perspektiv, från den som redovisar, övriga klass/

kurskamrater  och  utifrån  lärarens  perspektiv.  Framförallt  har  jag  frågat  mig  hur 

representativtredovisningen varit i förhållande till arbetet och den bakomliggande processen.

Utifrån mina upplevelser från min egna skolgång och den verksamhetsförlagda utbildningen 

inom lärarprogrammet har jag ställt mig frågan, hur det kan komma sig, att ett estetiskt ämne 

där processen så ofta betonas, ändå resulterar i redovisningsformer som saknar kreativa eller 

skapande uttryck? 

 Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 1

2018. (Femte upplagan). Stockholm: Skolverket.

 Skolverket (2018). Kursplan bild. s.26.2
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Under min lärarutbildning har jag fått  uppgifter där en lektionsplanering ska skrivas. I en 

sådan  listas  samtliga  moment  som  lektionen/lektionerna  ska  innehålla  och  upplägget  för 

elevernas arbete. 

Instruktioner eller utförliga beskrivningar skrivs inte ut i lektionsplaneringen, därför har jag 

ofta under punkten redovisning enbart formulerat ”genom: metod”, utan närmare beskrivning. 

Jag har tänkt att redovisningen bör vara så pass organiserad att den sker genom en metod, 

men hur ska den metoden se ut?

Min lärarutbildning börjar närma sig sitt  slut,  och jag behöver komma fram till  hur mina 

framtida redovisningsmoment ska utformas för att de ska upplevas som lärande i sig.  De 

funderingarna kom att forma mitt undersökningsområde för den här studien. 

1.2 Bakgrund 
2015  utförde  Skolverket  en  nationell  ämnesutvärdering  i  grundskolans  bildämne.  I  den 

förklaras redovisningsformer som ett sätt för läraren att få syn på elevernas kunskaper för att 

kunna ställa dem i relation till kursplanens kunskapskrav.  Utöver den definitionen förklaras 3

redovisningsformerna som en direkt nödvändighet för elever att lära sig något över huvud 

taget,  då läraren behöver underlag för att  kunna skaffa sig visshet om elevens förmågor i 

relation  till  kursplanens  kunskapskrav  och  därefter  kunna  handleda  därefter.  Även 4

kommentarmaterialet till kursplanen i bild understryker betydelsen av att eleverna presenterar 

sina bilder, för att förstå hur bilder kommunicerar med publik och omgivning.  Exempel på 5

presentationer  som  kommentarmaterialet  ger  är  publikation  i  skoltidning,  i  digital 

presentationsform  eller  genom  utställning.  Det  ska  klargöras  att  presentationer  av  eget 6

bildskapande enbart är inskrivet som en del av det centrala innehållet samt kunskapskraven 

för årskurs 7-9, som förutom årskurs 6 är de årskurser där elevernas arbeten betygsätts.  7

Den nationella ämnesutvärderingen visar på hur ofta olika redovisningsformer förkommer, 

där redovisning för läraren är vanligast förekommande. Därefter följer att inte redovisa alls, 

 Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. (2015)Stockholm: Skolverket, s. 3

81.

 Ibid.4

Kommentarmaterial till kursplanen i bild (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]. (2017). Skolverket. s. 5

11. 

 Ibid.6

 Kursplan bild, s. 30-32. 7
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utvärdera eller dokumentera skriftligt för hand, visa arbetet på någon form av utställning eller 

visning,  utvärdera  eller  dokumentera  arbetet  på  dator,  fotografera  arbetet  samt  redovisa 

muntligt för klassen/gruppen. Minst förekommande redovisningsform är skriftligt prov.  8

I en artikel i Lärarnas Tidning beskrivs hur elever på Lindesborgsskolan i Malmö arbetar med 

ljud i arbeten och i redovisningar, som radioteater och radioprogram.  9

Några elever valde att redovisa franska revolutionen och stormningen av Bastiljen som ett 

sportreferat.   Eleverna hade i bild och svenska också fått arbeta med poetryslam, som de 10

ljudsatt och framfört.   Bildläraren på skolan, Jan Persson, förklarar att eleverna förstår hur 11

de kan förstärka sina budskap med ljudeffekter, och lär sig att framträda.  Eleverna förklarar i 12

artikeln att ljudformen är mycket roligare än skriftliga redovisningar och att de kunskaperna 

de redovisar i ljudform är kunskaper de kommer ihåg.13

I  en  annan  artikel,  i  Pedagogiska  Magasinet,  beskrivs  hur  Backaskolan  i  Malmö arbetar 

tematiskt i projektform där eleverna producerar film, musik, dramatisering, bild och text.  14

Film för  lust  och lärande är  ett  samarbete  mellan Skolverket  och Svenska Filminstitutet, 

publicerad 2001 (under tidigare läroplan, Lpo94). Där formuleras estetiska gestaltningsformer 

med film som specifikt exempel, som ett sätt att uppmärksamma andra förhållningssätt kring 

berättarkonsten  utöver  vad  det  talade  och  skrivna  ordet  omfattar.  Genom att  presentera 15

innehåll med ett estetiskt förhållningssätt kan till exempel dramaturgi användas för att fånga 

intresse och engagera betraktarna.16

 Skolverket, 2015, s. 82.8

 Nilsson, Göran, ”Berätta med ljud gör skolan roligare”, https://lararnastidning.se/beratta-med-ljud-9

gor-skolan-roligare/ 2018-11-12.

 Ibid.10

 Ibid.11

 Ibid.12

 Ibid.13

 Tham, Amelie,”Känslan ger kunskapen fäste i själen”, https://pedagogiskamagasinet.se/kanslan-14

ger-kunskapen-faste-i-sjalen/ 2018-11-19.

 Film för lust och lärande. (2001) Skolverket. s. 13.15

 Ibid.16
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I denna uppsats används begreppet radikal för att beskriva redovisningsformer som skiljer sig 

från  de  traditionella  och  normativa  redovisningsformer  som  presenteras  i  Skolverkets 

ämnesundersökning.  

Definitionen av begreppet radikal beskrivs i Nationalencyklopedin som ”[Radikal] Innebär 

stora, grundläggande förändringar som lösning på ett problem”.  Redovisningskulturen som 17

präglar bildämnet idag behöver  inte upplevas som ett  problem, men utifrån redovisningen 

som lärandesituation kan bristen på lärande problematiseras. En formativ process slutar ofta i 

en summativ redovisning.  Känslor och tankar syns inte utåt, det behövs en form, i det här 18

fallet en redovisningsform, för att genom uttryck presentera bildskapande som något annat än 

en avbild av något.  Det blir då ett avtryck för att man har förstått något.  Estetiska uttryck 19 20

är att tillföra något som inte fanns där tidigare, i likhet med lärprocesser som ”/…/ lägger 

något till världen som inte fanns i dennes medvetande tidigare.”   Att gestalta är att ge form 21

åt en idé.  22

Konstfrämjandet  definierar  samtidskonst  i  publikationen Vad är grejen med samtidskonst? 

som att den inte går att  äga, gränsen mellan hantverket och konsten suddas ut i  och med  

uttrycksformer som performance som kortfattat kan anses vara konst om verket presenteras i 

en konstkontext.  Än mer sammanfattat beskriver Konstfrämjandet samtidskonst som ”/…/23

 Nationalencyklopedin, radikal. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/radikal-(1) (hämtad 17

2018-12-06).

 Formativ bedömning innebär att eleven får information om var hen befinner sig i förhållande till målen för 18

undervisningen, och läraren använder formativ bedömning för att anpassa sin undervisning. Eleven i fråga, andra 
klasskamrater och läraren utgör tre viktiga aktörer inom formativ bedömning där återkoppling är framåtsyftande 
och formar elevens lärande, synliggör lärandet och undervisningen.  Summativ bedömning  syftar till att få reda 
på vad eleven har lärt sig, vanliga exempel på summativ bedömning är prov och betyg. En summativ bedömning 
kan dock användas formativt.https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/formativ-bedomning (hämtad 
2018-12-25),  https://tidningengrundskolan.se/formativ-bedomning-starker-larandet/ (hämtad 2018-12-25).

 Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och 19

kunskapsformer. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 12.

 Ibid. 20

 Ibid. 21

 Nationalencyklopedin, gestaltning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/gestaltning 22

(hämtad 2018-12-06).

Olsson, A. & Lundmark, K. (2016). Vad är grejen med samtidskonst?: en handbok för nyfikna. 23

Göteborg: Kultur i Väst. s.11.

�4

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/formativ-bedomning
https://tidningengrundskolan.se/formativ-bedomning-starker-larandet/


det begrepp som används för den konst som skapas av konstnärer som är verksamma i dag 

och som på något sätt skildrar vår samtid.”24

 En redovisning i bild behöver inte räknas som samtidskonst, men den starka kopplingen till 

performance som uttrycksform och andra aktiva handlingar kommer studien att undersöka. 

1.3 Syfte 
Mot bakgrund av den redovisningskultur som präglar bildämnet i grundskolan är syftet med 

undersökningen att  belysa och problematisera  företeelser  under  redovisningar  på estetiska 

vuxenutbildningar samt hur de kan ställas i relation med bildundervisningen i grundskolan. 

Undersökningen  syftar  då  till  att  diskutera  hur  redovisningsformer  kan  utvecklas  genom 

performativa uttryck.

1.4 Frågeställningar 

Vilka  likheter  och  skillnader  finns  mellan  redovisningsformerna  på  tre  estetiska 

vuxenutbildningar?

På  vilka  sätt  kan  redovisningsformerna  i  grundskolans  bildämne  utvecklas  genom 

performativa uttryck?

Hur kan en radikal redovisningsform se ut?

2 Empiri
Studien  består  av  deltagande  observationer  samt   dokumentation  av  konstnärlig  metod. 

Deltagande observationer har gjorts på tre vuxenutbildningar i Stockholms län vid ett tillfälle 

vardera. Den första observationen utfördes på en skådespelarutbildning med 14 studenter samt 

en lärare.  Den andra observationen utfördes på en målerikurs inom en konstnärlig utbildning 

med  16  studenter  och  en  lärare.   Den  tredje  och  sista  observationen  utfördes  vid  en 

serietecknarutbildning med 17 studenter och en lärare. 

I  direkt anslutning till  avslutad observation, fördes fältanteckningar i  en observationslogg.   

Dataproduktionen och det empiriska materialet består sammantaget av tre observationsloggar 

 Ibid., s.12.24
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samt  fältanteckningar  i  dagboksform  som  antecknades  under  den  inledande 

gestaltningsprocessen. Fältanteckningarna består av bilder och text. Från utställningen består 

fältanteckningarna av rörligt material och text. 

3 Urval och avgränsning 
Baserat på ämnesutvärderingen i bild, som bekräftat de självupplevda erfarenheterna jag har 

av redovisningsformer i  grund- och gymnasieskolan har  jag valt  att  göra en fallstudie på 

estetiska utbildningars redovisningsformer utanför grundskolan, och även utanför gymnasiet 

då skolformernas betygssättning och bedömning är beroende av den sexgradiga betygsskalan 

till skillnad från vuxenutbildningarna. 

Då undersökningen ämnar ge förslag på hur en kan utmana redovisningskulturen i bildämnet 

och  utveckla  redovisningsformerna  så  lämpar  sig  vuxenutbildningar  med  ett  mindre 

betygsfokus i utforskandet av detta.

Ytterligare en anledning att undersöka vuxenutbildningar är att underlätta genomförandet  i 

och med deltagarnas ålder, samtliga var över 18 och enligt ett av de forskningsetiska kraven 

krävs enbart muntligt samtycke till att delta i studien av deltagaren.   Anledningen till att 25

underlätta genomförandet grundar sig i studiens omfattning och tidsaspekt. 

Jag valde att skicka ut en förfrågan till 10 olika estetiska vuxenutbildningar inom Stockholms 

län, med en bred geografisk spridning inom det. Även de estetiska inriktningarna varierade 

inom  konst,  hantverk,  design,  skrivande,  teater  och  scenkonst.  Urvalet  blev  därav  de 

utbildningar  som  svarade  på  min  förfrågan  och  hade  möjlighet  att  ta  emot  mig  för 

observationsbesök. Utöver de utbildningar som deltar i undersökningen, svarade ytterligare 

två utbildningar. En hade inte möjlighet att tillmötesgå min förfrågan då det var för känsligt 

att ta in en observatör i just det sammanhanget. Den andra svarade för sent för att hinnas med 

inom ramen för undersökningen. 

Valet av konstnärliga utbildningar faller sig naturligt då de berör samma ämnesområden som 

bildämnet i grundskolan. Jag nämnde i inledningen hur de redovisningsformer jag upplevt 

sällan  eller  aldrig  varit  givande.  Undantaget  gäller  teaterutbildning,  där  redovisande  sker 

konstant. 

 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 25

forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet.
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Snabba  improvisationsövningar  och  föreställningar  som  arbetas  med  i  långa  perioder. 

Sambandet  mellan  teater  och  bildpedagogik  är  inte  givet,  men  i  min  studie  om 

redovisningformer undersöker jag om det  finns några gemensamma beröringspunkter  med 

redovisningsformen i centrum.

För transparensens skull bör nämnas att  en deltagare på skådespelarutbildningen tidigare varit 

min lärare i gymnasiet. 

4 Metod
En  del  av  undersökningen  utfördes  som  en  fallstudie  genom  deltagande  observation  av 

redovisningmoment  inom estetiska vuxenutbildningar,  för  att  kunna upptäcka likheter  och 

skillnader  mellan  redovisningsformerna.  Observationer  gjordes  vid  redovisningar  på  en 

skådespelarutbildning,  en  målerikurs  inom  en  konstnärlig  utbildning  och  en 

serietecknarutbildning. Den andra delen av undersökningen utfördes genom ett konstnärligt 

undersökande av performance som radikal metod, vilken slutligen utgjorde den gestaltande 

delen av arbetet, och visades under examensutställningen i Vita havet på Konstfack.

4.1 Deltagande observation  
Som en del i denna studie har deltagande observation används som metod. Som fallstudie har 

undersökningen avgränsats till en kombination av tid, rum, form, innehåll och aktörer.  De 26

avgränsningarna har omformulerats något och används som grund för observationsloggarna 

som redogörs för under rubriken tillvägagångssätt. Meningen med fallstudier är att ”/…/ det 

tillåter detaljerade beskrivningar av mänskliga handlingar och hur dessa handlingar förstås av 

de handlande eller tolkas ur något teoretiskt perspektiv.”  Handlingarna observerades och 27

antecknades  i  observationslogg,  vilka  sedan  tolkats  utifrån  de  teoretiska  perspektiv  som 

redogörs för i teori och tolkningsram-avsnittet. En fallstudie utspelar sig alltid på plats, i en 

naturlig  miljö  för  att  medvetandegöra  den  kontext  som interaktion  och  handlingar  utförs 

inom. 28

 Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. (1. uppl.) Uppsala: 26

Kunskapsföretaget.s. 68.

 Ibid. 27

 Ibid.28
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Jag har som deltagande observatör tagit ”deltagande som observatörsrollen”, vilket innebär att 

deltagarna känner till vem jag är och vad mitt syfte är.  Det innebär även att jag deltar i 29

sammanhanget, men inte i redovisningen i sig. Deltagandet från min sida är därmed svagt 

men inte obefintligt.  30

4.1.1 Tillvägagångssätt 
Inför  det  första  observationstillfället  på  skådespelarutbildningen  planerade  jag  att  föra 

fältanteckningar  i  en  observationslogg  under  redovisningens  gång.  Observationsloggen 

delades in i spalterna plats/rum, vilka/vem, händelser och utsagor.

I Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, står 

det att  fältanteckningar bör göras i  direkt anslutning efter observationstillfället för att  inte 

störa  den  naturliga  miljön.  Under  observationstillfället  valde  jag  således  bort  att  föra 31

fältanteckningar på plats, med Forskningshandboken i åtanke men framförallt upplevde jag att 

mitt  fokus  behövde  ligga  på  att  enbart  observera.  Det  kan  även  förklaras  utifrån  den 

deltagande  observatrörsrollens  nödvändiga  vidvinkelperspektiv,  och  behovet  av  att  skifta 

fokus samt medvetet uppmärksamma fenomen som andra vanligtvis tar för givet.  32

Studenterna ställde sig inte frågande inför min roll som observatör,  jag upplevde min existens 

i deras sammanhang som högst odramatisk. Det kändes viktigt att avdramatisera min närvaro, 

att delta i redovisningen genom att visa, liksom studenterna, med kroppsspråk att jag är aktiv 

som åskådare. Under observationerna insåg jag också att jag ändå inte hade antecknat när 

studenterna spelade sina scener, eller redovisade sina verk. Det hade stört och hade inte varit 

respektfullt och inkännande för situationen.

Jag hade bättre förutsättningar att observera så mycket som möjligt, och missa så lite som 

möjligt när jag inte antecknade samtidigt som jag observerade. 

Observationerna ägde rum en eftermiddag den 23/10 på skådespelarutbildningen,  den 7/11 på 

målerikursen  samt en heldag den 16/11 på serietecknarutbildningen, hösten 2018.  

 Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 95.29

 Ibid. 30

 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 31

samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 308.

 Kullberg, 2004, s. 96.32
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4.2 Etik 
Inför de deltagande observationerna informerades lärarna skriftligen via mailkontakt om de 

forskningsetiska  principerna.  Principerna  avser  informationskravet,  samtyckeskravet, 33

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.34

 I mailet framkom studiens syfte, att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan, att de 

behöver ge sitt muntliga samtycke att medverka och kan avbryta närsomhelst, innan, under 

och efter studiens genomförande.  Vidare informerades lärarna om att observationerna och 35

alla  inblandade  är  anonyma,  att  det  insamlade  materialet  enbart  kommer  användas  till 

forskningsändamål och slutligen att observationerna kan komma att användas i min uppsats 

som publiceras på DiVA.  Studenterna informerades via läraren eller muntligt av mig på plats 36

och vid ett tillfälle delades ett informationsblad ut.  Studenterna fick svara muntligt på plats 37

om de godkände sin medverkan eller ej. 

4.3 Gestaltning som metod 
Konstnärlig forskning definieras i Konst forskning makt: En bok om konstnären som forskare 

(författad av konstnären Evfa Lilja, renommerad inom kunskapsfältet konstnärlig forskning, 

sakkunnig i konstnärlig forskning vid Utbildningsdepartementet), med hjälp av ett citat av 

sociologen Lars-Göran Karlsson vilket lyder ” Konstnärlig forskning är den forskning som 

har konstnärlig praktik som kunskapsobjekt och som bedrivs med konstnärlig praktik som 

grund.”  38

Forskningen inkluderar dokumentation av processen som forskaren därefter gör disponibel.  39

Lilja  förklarar  även  att  ”I  konstnärliga  forskningsprocesser  ges  utrymme  för  essäiskt 

skrivande,  performativa  och  kontextualiserade  uttryck  och  begrepp  som  extraheras  ur 

 Se bilaga 1.33

 Vetenskapsrådet, 2002,  s. 6.  34

 Ibid., s. 7 f.35

 Ibid., s. 12 f. 36

 Se bilaga 1.37

 Lilja, E. (2015). Konst, forskning, makt: en bok om konstnären som forskare. Stockholm: 38

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. s.16.

 Ibid. 39
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verksamheterna.”  Det är förhållningssätt som jag använt i min gestaltningsprocess, i formen 40

på dokumentationen och genom gestaltningens utförande.

4.3.1 Tillvägagångssätt 
Genom min gestaltning har jag tolkat det performativa uttrycket. Gestaltningen är materiell 

och performativ.  Hur kan min performativa redovisning av mitt självständiga arbete se ut? 41

Jag  bearbetar  min  uppsats  och  min  process  genom att  mixa  ner  min  färdiga  uppsats  till 

pappersmassa, för att sedan tillverka nya pappersark av den.  

De nya bearbetade arken hängs upp ovanför min arbetsstation där jag tillverkar ytterligare 

papper.  De  bearbetade  arken  representerar  det  materiella,  spår  av  en  process.  Det 

performativa ligger i att jag själv, under utställningsperioden tillverkar dessa nya ark på plats, 

en performativ handling som representerar processen i sig. Inför utställningen undersöker jag 

tillvägagångssättet som jag dokumenterar med bild och text. 

5 Teori och tolkningsram 
Den  teori-och  tolkningsram  som  ligger  till  grund  för  undersökningen  utgår  från  tre 

huvudsakliga  perspektiv  och  begrepp,  Erving  Goffmans  teatermetafor  och  estetiska 

lärprocesser. Gestaltningen har sin utgångspunkt i begreppet performativitet.

5.1 Performativitet 
Performativitet som begrepp beskrivs av den amerikanske professorn Norman K. Denzin som 

beroende av performace.  Performativitet har många betydelser beroende på sammanhang. 42

Språkfilosofen J. Austin introducerade begreppet performative (från engelskans perform, att 

utföra  en  handling)  under  1950-talet.  Austin  menade  att  språket  behövde  vara  mer  än 43

konstantivt, och istället vara interagerande.  44

 Ibid., s.61. 40

 Definitioner av begreppet performativitet beskrivs närmre i nästkommande avsnitt. 41

 Denzin, N.K. (2003). Performance ethnography: critical pedagogy and the politics of culture.  42

Thousand Oaks, CA: Sage s. 10. 

 Hayden, M. H. & Snickare, M. (red.) (2017). Performativitet:Teoretiska tillämpningar i 43

konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholm University Press. s. 12.

 Ibid., s.1244
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I  antologin  Performativitet:  Teoretiska  tillämpningar  i  konstvetenskap:  1  exemplifieras 
Austins begrepp som talhandling:

Vad var det då han syftade på med sitt begrepp? Vilken sorts talhandlingar 
avsåg han? Hans första och mest välkända exempel är vigseln och orden 
som yttras där. När vigselförrättaren säger ”härmed förklarar jag er äkta 
makar” beskriver hen inte ett faktum i världen. Själva de uttalade orden 
skapar precis det de säger. Genom orden träder vigseln i kraft och ett nytt 
faktum (ett gift par) har etablerats.45

Performativiteten i en talhandling uppstår alltid i förhållande till situationen, i relation till den 

språkliga  och  sociala  aspekten.  Performativitetsbegreppet  har  sitt  ursprung  inom 46

lingvistiken,  men  har  vidare  kommit  att  tillämpas  inom  bland  annat  konst,  teater  och 

musikteorin. Begreppet ligger till grund för några av de teorier som presentras under rubriken 

”Estetiska lärprocesser”. Performativitetsbegreppet syftar till ett forskingsperspektiv, snarare 

än en enhetlig teori eller metod.  47

Mårten Snickare, professor i konstvetenskap, reflekterar kring handlingar som  ”Istället för 

talhandlingar skulle vi som konstvetare kunna tala om performativa bildhandlingar, syftande 

på de handlingar där olika slags bilder, föremål och arkitektoniska rum kan vara minst lika 

väsentliga för den performativa effekten som de uttalade orden.”48

 Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms Universitet,  skriver om Judith 

Butler (amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap), ”Butler menar i Austins anda 

att performativa talakter inte endast kan genomföras språkligt utan framför allt genom den 

upprepning  som  exempelvis  accessoarer,  kläder,  gester  och  rörelser  utgör.”  49

Performativitetsbegreppet  kan  även  förstås  utifrån  handling,  händelse,  performance/

uppförande samt materialitet och medialitet.  50

 Ibid., s. 12.45

Ibid., s. 12.46

 Behschnitt, W. (2007) Text, teater, handlning. Tidskrift för litteraturvetenskap. [Elektronisk resurs]. 47

(2007:4) s.37.

 Snickare, M. 2017. Bildhandlingar: Att skapa mening med Titusbågen. Performativitet: Teoretiska 48

tillämpningar i konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholm University Press. s. 2.

 Rosenberg, T. (2016). Könet brinner fortfarande. Lambda nordica. (2016:2-3, s. 149-164). s.151.49

 Behschnitt, 2007,  s.36.50
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Handling avser konstverk som en del av ett kulturellt sammanhang, en specifik situation.  51

Händelse avser konstverk/former som händelser, där betraktaren ges möjlighet att interagera 

med  konstverket  och  därmed  vara  delaktig  i  att  skapa  en  konsthändelse.  Performance/52

uppförande  kan  förstås  genom  teaterns  kulturella  praktiker.  Gällande  materialitet  och 53

medialitet positioneras händelsen nära teaterföreställningen som fenomen, vilket inkluderar 

ett visst fokus på det materiella, likväl som det mediala och kroppsliga.  Ett konstverk kan 54

alltså förstås  i förhållande till betraktaren genom talhandlingar men även genom performativa 

handlingar, ett (ständigt föränderligt) samspel mellan betraktare och verket i sig.55

5.2 Erving Goffmans teatermetafor 
Dramaturgi  är  en  sociologisk  infallsvinkel  där  teatervärlden  används  som  metafor  för 

vardagslivet och den sociala interaktionen.   56

Sociologen Erving Goffman förklarar vardagslivet som en teater, där människor förhåller sig 

till varandra genom social interaktion (framträdanden) som ageras (av aktörer) och beskådas 

(av en publik).   Denzin citerar Goffman i Performance ETNOGRAPHY,  ”All the world is 57

not, of course, a stage, but the cruical ways in which it isn´t are not easy to specify”.  Utanför 58

den faktiska teaterscenen är dessa roller otydligare än på scen, men sker ständigt i samspelet 

människor emellan, som ett strategiskt rollspel.   59

När  social  interaktion  analyseras  med  Goffmans  teatermetafor  kan  den  för  givet  antagna 

autenciteten  i  ett  framträdande  (den  sociala  interaktionen)  fråntas  aktören  i  och  med  att 

aktören  spelar  en  roll.  Det  kan  ses  som en  invändning  mot  dramaturgiperspektivet  och 60

 Ibid. 51

 Ibid.52

 Ibid.53

 Ibid.54

 Hayden & Snickare. (red). (2017). s. 16.55

 Brante, T., Andersen, H. & Korsnes, O. (red.) (2001[1998]). Sociologiskt lexikon. (1. uppl.) 56

Stockholm: Natur och kultur. s. 61.

Ibid. 57

 Denzin (2003).s. 25. 58

 Ibid.59

 Ibid.60
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teatermetaforen, men enligt Goffman är de roller vi spelar reflektioner av våra verkliga sidor, 

och således autentiska i sig.  61

5.3 Estetiska lärprocesser 
Helene Illeris, professor vid institutionen för visuella och sceniska ämnen på universitetet i 

Agder,  har forskat i ungdomars möten med samtidskonst. Hon skriver om det experimentella 

begreppet performativ visuell händelse.   Illeris använder begreppet relaterad till en musei-62

och  konstpedagogik,  jag  kommer  att  tillämpa  begreppet  relaterat  till  bildpedagogik.  

Begreppet  har  Illeris  utvecklat  från  visuell  händelse,  som beskriver  den  interaktion  som 

uppstår mellan ”betraktaren och det betraktade”.  Performativa visuella händelser  innebär 63

mer  specifikt  hur  dessa  händelser  konstrueras  aktivt,  de  relationella  och  performativa 

aspekterna betonas. I analysen kommer redovisningsformen att behandlas som en performativ 

visuell  händelse,  då  museipedagogik  i  sammanhanget  kan  fungera  som  en  analogi  till 

bildpedagogik  då  både  skolan  och  museet/konsthallen  är  institutioner,  där  pedagogens 

uppdrag inkluderar lärande om konst genom konst. 

De normativa positioneringarna med pedagogen som utbildare (det betraktade) och eleven 

som  mottagare  (betraktaren)  är  positioner  som  är  möjliga  att  vända  på  vid  en 

redovisningssituation. När det positionsskiftet sker blir istället läraren och gruppen betraktare, 

och eleven som redovisar ihop med sitt arbete,  det betraktade.

Jag utgår  ifrån följande perspektiv,  baserade på de perspektiv  Illeris  lyfter  fram som  de 

transformativa potentialerna i möten mellan ungdomar och samtidskonst.  64

5.3.1 Decentrering och förskjutning 
 Decentrering handlar om att låta deltagarnas (betraktarnas) personliga positioner decentreras 

och ge utrymme för reflektion, istället för att den estetiska upplevelsen ska handla om jaget, 

”att  ’finna’ eller ’skapa’ sig själv”.  Decentrering i  Jean Piagets teori om barns kognitiva 65

 Ibid. 61

 Illeris, H. (2009). Ungdomar och estetiska upplevelser- att lära med samtida konst. Estetiska 62

lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  s. 88.

 Ibid., s.98.63

 Ibid., s.99.64

 Ibid. 65
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utveckling handlar om att överge ett fastlåst perspektiv, barnets egna.  När decentreing sker 66

flyttar  barnet  sin uppmärksamhet från jaget  och kan ”/…/ leva sig in i  andra människors 

tankar  och  förutsättningar”.  Decentrering  kan  därför  uppstå  genom  gestaltande  och 67

performativa händelser, i studiens fall genom redovisningsformer.  

Förskjutning  uppstår  som  en  del  av  ett  socialt  utbyte  och  genom  kommunikation  i 

lärandesituationer.  Istället  för  att  centrera  lärandesituationer  till  passivt  betraktande  av 68

objekt,  kan  den  ”/…/  vanligen  antagna  autenticiteten  i  lärandesituationer  och  de 

transformationer de kan erbjuda de lärande” förskjutas genom att iscensätta relationer, som 

konst.   I förhållande till redovisningsformer kan den traditionella formen för redovisning 69

förskjutas genom att  iscensätta redovisningen för att  gå utanför den normativa objekt och 

subjektcentrerade redovisningsformen. 

6 Tidigare forskning 
Studien  rör  sig  inom  ett  område  som  inte  är  forskat  i  med  den  direkta  kopplingen 

redovisningsformer i bildämnet inom grundskolan. I detta kapitel presenteras istället tidigare 

forskning vilken utgår ifrån de enskilda inslagen som studien grundar sig i,  samtidskonst, 

radikal estetik och normbrytande redovisningsformer. 

6.1 Samtidskonst 
Anna Widén, prefekt vid institutionen för estetiska ämnen på Umeå universitet, redogör i sin  

avhandling Bildundervisning i möte med samtidskonst för de skillnader och likheter mellan de 

olika  skolformerna  i  förhållande  till  hur  de  behandlar/tar  in  samtidskonst  i  sin 

bildundervisning.  I  sammanfattningen  framkommer  att  grundskoleformen  har  den 70

summativa  bedömningen,  för  stora  elevgrupper  och  tidsbristen  emot  sig  för  att  ta  in 

samtidskonsten i bildundervisningen, trots intresse från lärare.  71

 Nationalencyklopedien, decentrering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/decentrering 66

(hämtad 2018-12-06)

 Ibid. 67

 Illeris, 2009, s.100.68

 Ibid.69

 Widén, A. (2016) Bildundervisning i möte med samtidskonst: Bildlärares professionella utveckling i 70

olika skolformer. Institutionen för estetiska ämnen. Umeå universitet. s. 145.

 Ibid. 71
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Inom  folkhögskolan  finns  utrymme  för  att  ta  in  samtidskonsten  tack  vare  de  tematiska 

arbetsformerna.  Gemensamt för samtliga skolformer är att samtidskonsten lyfts in som ett 72

avslutande  område,  oavsett  om  det  handlar  grundkunskaper  i  traditionella  tekniker  och 

material, eller om det är lärande om samtidskonst.   73

6.2 Radikal estetik  
Estetik  som begrepp används  i  många sammanhang,  och  får  därför  fler  betydelser  än  en 

enda.  74

Inom skolan kopplas begreppet ofta till konstnärliga praktiker och den etablerade konsten.  I 75

Skolan och den radikala estetiken argumenterar professor, numera emeritus, Jan Thavenius 

för ordets betydelse i skolan, att estetiska perspektiv bör vara likvärdiga för skolans kultur 

som sociala, kulturella och politiska.  Thavenius refererar till Writing Superheroes för att ge 76

ett  praktiskt exempel på vad radikal estetik kan vara.  Författaren Anne Haas Dyson har 77

utfört deltagande observationer i en lågstadiesklass i San Fransisco. Arbetet hon observerade 

bestod  kort  sammanfattat  av  att  eleverna  varje  dag  ägnade  sig  åt  ”fri  skrivning”,  där 

berättelser  formades  med  hjältar  i  huvudrollen.  En  så  kallad  överenskommelse  fanns  i 78

klassen där eleverna hade möjlighet att läsa upp sina texter och återberätta för klassen genom 

att placera sig på vad de kallade ”författarens stol”.  Utöver den möjligheten kunde eleverna 79

göra  en  teater  av  sina  texter,  och  spela  upp  berättelsen.  Den  elev  som författat  texten 80

regisserade sina klasskamrater som spelade upp berättelsen i ett rollspel.  81

 Ibid.72

 Ibid.73

 Aulin-Gråhamn, L., Persson, M. & Thavenius, J. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund: 74

Studentlitteratur. s.18.

 Ibid.75

 Ibid., s 18. 76

 Thavenius. (2004) Den radikala estetisken. Skolan och den radikala estetiken. Lund: 77

Studentlitteratur. s.115-116. 

 Ibid., s.117.78

 Ibid. 79

 Ibid.80

 Ibid.81
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Klassen samlades även regelbundet för att samtala om texternas innehåll, och gestaltningen av 

dem, där flera stora frågor behandlades,  frågor om identitet, makt, könsroller och liknande.82

 Thavenius benämner arbetet med berättelserna som ”ett slags offentligt forum”.   Vidare 83

påstår  Thavenius  att  ”En  radikal  estetik  skulle  /…/  kunna  utmana  konventionerna  och 

vanetänkandet genom att främmandegöra sådant som vi uppfattar som självklart, vända på 

perspektiven och ställa saker på huvudet”.  84

Lena Aulin-Gråhamn, tidigare univeristetsadjunkt och lärarutbildare vid Malmö högskola, har 

i sitt avsnitt i Skolan och den radikala estetiken refererat till Illeris, som menar att bildämnets 

komplexitet idag, där bild, ljus, text och ljud befinner sig bortom de gamla diskurserna som 

bildämnet befunnit sig inom.  Illeris menar även att bild, i ett bildpedagogiskt perspektiv, bör 85

ses som en händelse, snarare än ett passivt objekt.86

6.3 Normbrytande redovisningsformer 
Några exempel på redovisningsformer inom folkhögskolan beskriver Tova Björkquist i sin 

magisteruppsats Olydnadens Agens: Konst Politik Pedagogik- en ickelinjär studie. 

Björkquist undervisar vid Södra Stockholms folkhögskola och bedriver genom kursen Gatans 

Galleri en samtida konstkurs i det offentliga rummet.  Utbildningen utgår från ett levande 87

verkstadperspektiv där kreativitet, lekfullhet och skaparglädje är fokus för undervisningen. 

Björkquist  beskriver  redovisningsformer  inom levande  verkstad  som:   ”Presentationer  av 

gestaltningarna  tenderar  också  att  vara  skapande  i  sig,  t  ex  genom  dramatiseringar, 

storytelling, diktskrivande, ljudsättningar.”88

 Ibid.82

 Ibid.83

 Ibid., s. 120.84

 Aulin-Gråhamn. (2004). Estetiska traditioner i skolan. Skolan och den radikala estetiken. Lund: 85

Studentlitteratur. s. 25.

 Ibid.86

 Olydnadens Agens: Konst Politik Pedagogik- en ickelinjär studie, Magisteruppsats, institutionen för 87

bildpedagogik, Konstfack, 2018. s. 11.

 Ibid. 88
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7 Bearbetning och analys  
Tematisk  analys  har  tillämpats  på  empirin  från  observationerna  på  de  estetiska 

vuxenutbildningarna, för att synliggöra mönster, företeelser och fenomen och därefter kopplat 

dessa till olika teman. Empirin, det vill säga observationsloggarna,  analyseras genom att dela 

in  observationerna  i  kategorier  som  baseras  på  de  mönster  som  framkom  under 

observationstillfället.  Detta  görs  för  att  synliggöra likheter  och skillnader  mellan de olika 

redovisningarna och upptäcka eventuella mönster i observationerna.  

Genom att färgkoda fältanteckningarna analyseras det bearbetade materialet enligt följande 

system: miljö, objekt, utföraren, betraktaren, kroppspositioner, och respons. 

I  följande kapitel  redogörs för vilka teman som framkommer av analysen. Hur skiljer sig 

redovisningarna åt, och vilka likheter finns?

Gestaltningsdokumentationen bearbetas och analyseras under rubriken gestaltning.

7.1 Skådespelarutbildningen 

7.1.1 Miljö 
Observationen  på  skådespelarutbildningen  äger  rum  på  en  skola,  en  eftergymnasial 

vuxenutbildning  vilken  delar  lokaler  och  befinner  sig  i  anslutning  till  andra  estetiska 

utbildningar utöver den observerade. Salen ligger på bottenplan, i en korridor med liknande 

salar bredvid. Salen är inredd för att fungera som scen, det är stort och rymligt, taket är täckt 

av  lampor  och  spotlights,  en  discokula  och  mängder  med  kablar  som hänger  likt  lianer 

ovanför våra huvuden. Det är uppenbart att rummet är ämnat för sceniska uttryck, som dans 

och teater. 

7.1.2 Objekt 
På skådespelarutbildningen redovisas  studenternas  arbeten med dramatiska texter.  Läraren 

kallade det inte redovisningar, utan genomdrag. Genomdraget gick till genom att studenterna 

två och två spelade upp sina gestaltningar av respektive scen. Efter ca en timme har alla par 

spelat sin scen.

7.1.3 Utföraren 
Deltagarna består av 14 vuxna studenter som går en heltidsutbildning i skådespeleri, samt 

deras teaterlärare. Studenterna har privata kläder, utan skor, med undantag för två studenter 

som har kostym tillhörande deras karaktärer.
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En student bär bruna lackskor, khakifärgade byxor, en kortärmad blå skjorta med en väldigt 

kort slips. En annan student bär en rosa morgonrock i frotté med en lösmage under. Lösmagen 

används  även  av  två  andra  studenter  som  spelar  samma  karaktär  i  sina  scener.  Under 

uppspelet händer det  vid några tillfällen att studenterna kommer av sig och glömmer text.  En 

student  agerar  sufflör,  när  studenterna glömmer sin replik säger de “text”,  eller  för  att  få 

inledningen av sin replik uppläst söker de ögonkontakt med sufflören, skrattar eller säger “jag 

vet inte vad jag ska säga”.  “Nervös man blir” säger en student strax innan hen ska börja sin 

scen.

7.1.4 Betraktaren 
När första paret ska spela upp sin scen konverserar övriga studenter fortfarande, men tystnar 

snabbt när de börjar. När ett annat par börjar sin scen är det fortfarande livligt, inte heller 

läraren uppmärksammar att scenen börjar. 

Läraren ber om ursäkt, några skrattar till, även studenten som sagt sin replik och motspelaren 

som  inte  heller  hade  uppfattat  att  scenen  börjat.  Scenen  börjar  om,  alla  är  tysta  och 

uppmärksamma. När en student uttrycker nervositet innan sin scen får hen medhåll av en 

annan student , “Jag vet, man blir det [nervös]”, som hen säger på ett förstående sätt.

7.1.5 Kroppspositioner 
Inför  genomdraget  placerar  sig  studenterna på en lång stolsrad,  en ligger  på mage på en 

yogamatta. Läraren sätter sig i mitten av raden. När scenerna spelas upp är övriga studenter 

helt  tysta  och  agerar  som  aktiva  åskådare,  de  riktar  med  blickar  och  kroppsspråk  sin 

uppmärksamhet mot de som spelar upp sin scen. 

De byter platser och ändrar positioner mellan scenerna. När läraren återkommer från pausen 

sätter hen sig på en stol mitt emot den långa stolsraden. En student sitter på golvet och en 

annan halvligger, mycket riktade mot läraren, lite närmre än de andra.  

7.1.6 Respons 
Efter varje scen applåderar samtliga åskådare mycket kort och symboliskt. Läraren har en 

genomgång av alla scener/par i kronologisk ordning efter att samtliga har spelat upp, med 

anteckningar som stöd. Läraren interagerar med personerna i fråga- frågar och kommenterar. 

Ibland frågar läraren hela klassen. Studenterna lyssnar aktivt  även här,  deltar i  varierande 

grad.
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7.2 Målerikursen 

7.2.1 Miljö 
Målerikursen  ligger  på  en  skola  i  ett  område  bland  stora  sekelskifteshus,  liksom skolans 

huvudbyggnad.  Redovisningen  sker  i  en  av  två  större  måleriateljeér  i  huvudbyggnaden. 

Ateljén upplevs som stor och rymlig trots att den är belamrad av stafflier, pallar, stolar och 

pågående samt avslutade arbeten. Takhöjden är påtaglig, säkert 20 meter hög. Mitt i rummet 

står en installation, ett stilleben som studenterna byggt. Installationen består av en trappstege, 

plastör, en discokula, textilier i starka klara färger som rosa, turkos och gul. Den består även 

av gröna trådar och sladdar som går upp i taket, keramikföremål/rester av föremål, en spegel, 

en spånskiva med en stickad brun filt över och en plastväxt, bland annat. 

Installationen  är  monumental,  anmärkningsvärd  och  gör  mycket  för  rummet.  Några  av 

studenterna har målat av den som ett stilleben, så avbildningar i olika stil omger installationen 

på stafflier. Under redovisningen placeras stafflierna med varje students arbeten på i en cirkel 

med målningarna inåt mot mitten, med den stora installationen centrerad i rummet. 

7.2.2 Objekt 
Studenterna har arbetat med olika valfria motiv/uppgifter, baserat på en studievecka där de 

sökt  inspiration  hos  konstnärer  och  ismer,  detta  framkom  i  samtal  med  läraren  innan 

redovisningen. Några har även valt  att  måla av installationen som stilleben, samtliga med 

individuella uttryck. Varje student redovisar minst tre verk.

7.2.3 Utföraren 
Gruppen som observeras är vanligtvis 16 st, vid observationstillfället närvarar 13 st, samt en 

lärare. Studenterna går en utbildning som innehåller konst, hantverk och design. En student 

frågar när hen ska redovisa,  vad hen ska säga egentligen. Läraren ställer en fråga om just den 

studentens process och då börjar studenten berätta om den. 

Den student som redovisar refererar ofta till vad läraren kommenterat under processens gång. 

Kommentarerna  var  ofta  i  form  av  utmaningar,  som  att  frångå  rutiner,  formspråk  och 

liknande. Framåtsyftande konstruktiv kritik uppfattades det som. Studenterna hade ofta följt 

råden med tillfredställande resultat, en hade motsatt sig rådet från läraren (“försök att inte 

måla svarta konturer runt motivet”, studenten gjorde det just därför) Läraren uppskattade det 

valet, och studenten (och läraren) var nöjda med resultatet. 

 “Förra gången jämförde jag mig med alla andra, alla är så duktiga” säger en student som 

sedan uttrycker att hen är stolt över sin prestation.
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7.2.4 Betraktaren  
Under redovisningarna tappar någon ett metallföremål i golvet vid två tillfällen. En student 

rapar, vilket genererar skratt från de flesta i gruppen, även läraren som i stunden kommenterar 

en students verk, skrattar till och vänder sig mot studenten och frågar om det var hicka. En 

student tar bort papper från en halstablett och viskar till  den som sitter bredvid att det är 

störigt att det låter så mycket. I slutet är det dåligt med syre i rummet, det är helt mörkt ute 

och  studenterna  börjar  sjunka  ihop  i  sina  stolar.  Redovisningarna  drar  över  tiden  och 

studenterna övertalar läraren att de tre studenter som inte redovisat får redovisa dagen efter.

7.2.5 Kroppspositioner  
Gruppen placerar sig runt den som redovisar i en halvcirkel (med installationen ständigt i 

mitten, förutom att förflytta sig efter den som redovisar, förflyttas gruppen i förhållande till 

installationen) riktade mot den som redovisar. Några sitter på stolar och pallar i olika höjder, 

några sitter på golvet.

Positionerna  förändras  ständigt  men  inte  direkt  under  själva  redovisningen.  Den  som 

redovisar sitter eller står bredvid sina verk, placerade på stafflier, vägg eller golv. Några som 

redovisar riktar sig mot gruppen medan några riktar sig mot verket mest. Gruppen visar med 

kroppsspråk (sitter riktade, är måna om att se verken i fråga), riktar blicken mot redovisaren 

och verken. Läraren står mycket inledningsvis, går fram emellanåt och visar genom att peka 

på verken.

7.2.6 Respons 
Det är överlag mycket av en samtalskaraktär över redovisningarna, läraren pratar mycket om 

studenternas  verk,  om  deras  process  i  värderande  termer.  Alltid  positiva  sådana,  att  val 

studenten  gjort  är  intressant,  bra,  modigt,  tålmodigt,  spännande  etc.  Läraren  har  mycket 

talutrymme  i  samtliga  redovisningar,  emellanåt  ställer  andra  studenter  frågor  eller 

kommenterar (positivt). Vid varje arbete frågar läraren om någon vill fråga eller kommentera 

något. Minst en annan student kommenterar då något positivt. De flesta kommenterar någon 

annans verk vid något tillfälle.

7.3 Serietecknarutbildningen 

7.3.1 Miljö 
I ett industriområde ligger skolan där serietecknarutbildningen huserar. Redovisningarna äger 

rum i ett seminarie/mötesrum på ca 20 kvadratmeter. Två stora fönster sträcker sig från golv 

till tak ut mot korridoren. 
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Till höger i rummet står tre stora gråa fåtöljer, av den bekväma sorten. På väggen finns en 

whiteboard med instruktioner från en tidigare redovisningsrunda. Till vänster ett stort runt 

bord som upptar nästan halva rummet. Flera stolar trängs runt bordet och många fler står 

staplade, inträngda i rummets vänstra del.  Det är trångt i rummet, med alla stolar, fåtöljer och 

det stora bordet.

7.3.2 Objekt 
Studenterna har i uppgift att teckna en serie om 2-6 sidor på temat skräck (ett tema som de 

jobbat med i flera uppgifter under en månad), specifikt för uppgiften var att de ska välja och 

utgå  från  en  historisk  berättelse  och  skriva  i  novellform med  dramaturgisk  kurva.  Detta 

framkom i samtal med läraren innan redovisningen. 

Under redovisningarna skickas det visuella materialet runt, i pappersform, i block eller på 

dator. Vissa lägger sina papper på golvet i mitten av ringen. Någon håller upp sin bild. De 

flesta börjar med att berätta om valet av historisk händelse vilket fångar gruppens intresse 

direkt. 

7.3.3 Utföraren  
Vid redovisningstillfället är samtliga studenter utom en närvarande. 

De redovisar i mindre grupper, tre grupper med 4 studenter och en grupp med 3 studenter. I 

första gruppen frågar läraren vem som vill börja, det är tyst en stund och studenterna tittar ner 

i golvet eller på varandra. Tillslut säger en student att hen kan börja, men tillägger snabbt att 

hen inte vet  vad hen ska säga.  Utmaningar som nämns är  genren skräck och att  skriva i 

novellform.  Vissa  hade  fastnat  i  research-stadiet.  Några  tekniska  svårigheter  uttrycks  inte 

direkt. Några hade valt att byta stil, och utmana sig själva men inte heller det var centralt en 

svårighet.  “Det är bra att vi har två veckor på oss” säger en student som kommit långt, men 

uttrycker ändå en lättnad över längden på uppgiften. 

7.3.4 Betraktaren  
Det  är  tyst  under  redovisningarna,  med  undantag  för  frågor  och  kommentarer,  ofta  på 

uppmaning av läraren. Ett  skratt  utbryter i  en grupp vid ett  tillfälle.  Den gruppen lyssnar 

synligt intresserat på varandra. Läraren är också väldigt aktiv i den gruppen. 

7.3.5 Kroppspostitioner  
Läraren instruerar den  första  gruppen att ordna en ring med fåtöljerna och stolar i rummets 

högra del. Läraren och två elever placerar sig i fåtöljerna. Övriga placerar sig på stolarna.
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7.3.6 Respons 
Första gruppen ställer inte så många frågor, men uppmuntrande kommentarer förekommer, 

gällande val av historisk händelse eller stil. Läraren ställer frågan till samtliga som redovisat 

om de har någon fråga till gruppen eller om gruppen har några frågor. Det resulterar i olika 

respons i olika grupper. ”Åh vad fin”, sägs om en students serie i en grupp. En annan grupp 

som har  längre tid på sig än de andra,  fyller  tiden och samtliga deltar  aktivt  i  varandras 

redovisningar,  kommenterar,  ger  förslag,  ställer  frågor  och  berömmer  ofta.   I  den  sista 

gruppen är det flera som på eget bevåg ber om feedback, den student som börjar redovisa vill 

att alla läser serien först, för att sedan ge feedback på hur förståelig berättelsen är. Gruppen är 

aktiva och lyssnar, kommenterar och ger förslag även i den här gruppen. 

En annan student har en (enligt min personliga uppfattning, samt lärarens och gruppen som 

uttryckte detta) väldigt gripande och självbiografisk serie och berättelse bakom den, hen ber 

flera gånger om feedback, men gruppen och läraren har svårt att ge förslag på förbättringar.

7.4 Decentrering och förskjutning 
Efter  den  tematiska  analysen  ovan,  kopplas  innehållet  till  begreppen  decentreing  och 

förskjutning. Decentrering sker när den redovisande studenten, och/eller betraktarna, flyttar 

sitt självupplevda perspektiv (personliga position) från sig själv/själva. Förskjutning uppstår 

när socialt utbyte sker genom annan metod än det passiva betraktandet av ett objekt (estetiskt 

lärande).  Redovisningsformer öppnar upp för förskjutning när de används som metod, samt 

vid  fler  tillfällen  än  ett.  Nedan presenteras  exempel  från  den bearbetade  och analyserade 

empirin.

7.4.1 Decentrering- deltagarnas positioner 
När  skådespelarstudenterna  spelade  upp  sina  scener  i  salen,  ämnad  för  scenkonst,  är 

omgivningen  i  sig  en  ständig  påminnelse  om  framträdanden  och  iscensättningar. 

Decentrering sker när skådespelaren i det här fallet frångår jag-perspektivet och sin personliga  

position, och iscensätter istället en karaktär genom att leva sig in i karaktärens tankar och 

förutsättningar. Även om ljusrören var tända, och skådespelarnas personliga tillhörigheter låg 

utspridda i rummet vid observationstillfället så påminde de nedsläckta spotlights som hängde i 

taket, och den rekvisita och kostym som användes om att iscensättning pågick. 

Det som bryter, och gör att deltagarnas personliga positioner framträder är de avbrott som 

sker, när studenterna tappar text och att en student agerar sufflör. Responsen som betraktarna 

ger är också utifrån deras personliga positioner.  
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Även målerikursens miljö påminner studenterna om deras syfte och uppgift. Ett konstnärligt 

utforskande, i en miljö som signalerar seriositet och professionalism inom området, förstärker  

möjligtvis studenternas personliga position men öppnar inte upp för decentrering. 

Under målerikursens redovisningar uppmanades studenterna att reflektera men reflektionen 

handlade  i  samtliga  fall  om  studenternas  personliga  process  i  någon  mening,  när  de 

redogjorde för processen som mynnade ut i de verk de redovisade. I den meningen sker ingen 

decentrering från deltagarnas personliga positioner, snarare tvärtom. 

På serietecknarutbildningen skapade objektet (det som redovisades) en viss decentrering då 

serierna byggde på historiska händelser samt byggde på en narrativ dramaturgisk kurva. Med 

den historiska händelsen som fokus framkom inte studenternas personliga positioner i första 

hand.  Ett undantag fanns, med en student som baserade sin serie på en självupplevd händelse 

i historisk kontext. 

7.4.2 Förskjutning- utvecklingspotetialer 
Studenterna på skådespelarutbildningen redovisade sina arbeten som en delredovisning, som 

en  del  av  processen  mot  den  föreställning  som arbetet  skulle  mynna  ut  i.  Resultatet  av 

delredovisningen  genererade  i  respons,  mestadels  från  läraren,  som  studenterna  kunde 

använda  och  arbeta  vidare  med.  Den  framåtsyftande  responsen  möjliggjorde  därmed 

förskjutning. 

Målerikursens studenter redovisade sina arbeten som ett avslut på målerikursen, där läraren 

innan dess hade handlett studenterna individuellt. 

Det  framkom  under  redovisningarna  att  studenterna  tagit  till  sig  den  framåtsyftande 

responsen, genom att följa lärarens råd eller genom att trotsa dem. Under själva redovisningen 

sker ingen form av förskjutning, då objekten (verken) betraktades som just objekt, även om 

responsen emellanåt berörde processen bakom. 

Serietecknarutbildningens  redovisningar  var  delredovisningar,  vilket  möjliggjorde  för 

studenterna att använda den respons de fick vidare i samma arbete. 

Vid observationstillfället var det första gången de hade en delredovisning, då uppgiftens längd 

var  två  veckor  istället  för  en.  Den  förskjutning  som  uppstod  kom  av  den  respons  som 

resulterade i framåtsyftade kommentarer och råd, i det här fallet likt skådespelarutbildningen 

kommenterades studenternas arbeten mestadels av läraren. 
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7.5 Gestaltning 
Hur många gånger kan man bearbeta en uppsats i text, fysiskt och materiellt? Utifrån den 

frågeställningen  har  gestaltningsmetoden  testats,  inför  utställningsperioden  där  den 

performativa  aspekten  tillkommer.  Processen  har  dokumenterats  genom  bilder  och  text  i 

dagboksform. Utställningen har dokumenterats genom film.  89

7.5.1 Miljö- Testet och utställningen 
I ateljé 2 på Konstfack provar jag tillverkningen av mina bearbetade uppsatspapper. Ateljén är 

kursens hemklassrum, med stolar och bord, till samtliga studenter. Vid tiden för tillverkningen 

höll ingen annan student till i ateljén, varken under tillfället eller över huvud taget. Jag kunde 

om jag ville, nyttja hela rummet men höll mig inom ytan motsvarande den som ska användas 

under utställningsperioden.

Utställningen ägde rum i den stora utställningsytan Vita havet på Konstfack. Det är en öppen 

yta i direkt anslutning till entrén. Utställningen bestod av gestaltningar av examensarbetet, 

tillhörande avgångsstudenter på lärarprogrammet. Utställningen pågick 10-16 januari 2019. 

Gestaltningen som performance ägde rum vid åtta tillfällen fördelat på fyra dagar, samtliga 

under utställningens öppettider med olika antal besökare och förbipasserande. Gestaltningen 

som  installation  växte  fram  under  dessa  dagar,  för  att  färdigställas  den  sista  dagen. 

Belysningen bestod av en stark spotlight  med direkt  ljus  riktat  på mig/stolen i  mitten av 

installationen. Ljuset framkallade ett skimmer från fiskelinorna som hängde från ett nät i taket 

där  pappersarken  hängdes  upp,  och  övrig  belysning  i  vita  havet  resulterade  i  ett  stort 

skuggspel av pappersarken på den tomma vita väggen bredvid. 

Anteckningar från TEST - TILLVERKNINGEN

DAG 1  TESTET:  Det  är  en  förlösande  känsla  som uppstår  när  jag  river  min  halvfärdiga 
uppsats i hundra bitar. Det låter- ritch ratch. Det är kul. Jag är så trött på den här uppsatsen och  
less på mina framtvingade ord.  Det känns bra att se dem lösas upp i skålen som jag fyller med 
vatten. Bläcket löses upp och rubriken “abstrakt” hamnar överst och smetas långsamt ut. Till 
något verkligt abstrakt. Material. Låter det stå över natten. 

 https://www.youtube.com/watch?v=U8-Z5padBQQ (hämtad 2019-02-03).89
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TESTET DAG 2: Mixern funkar inte. Hinner tänka på många alternativa lösningar tills jag 
ändå lyckas få igång den. Kannan skulle vara riktad åt fel håll för att fungera. Mixar mina två 
utskrivna och halvfärdiga uppsatser, det blir fyra kannor som jag mixar olika mycket. 

Från havregrynsgröt till mannagrynsgröt, tänker jag. I havregrynsgröten är några ord läsbara 
fortfarande. Häller ut kanna efter kanna i baljan. Ser ut som spyor. 

           Bild 2. Pappersmassa/uppsatsmassa. 
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Bild 1. Blötlagt papper. 



Häller i ljummet vatten och blandar runt. Jag tänker inte lika mycket på att det är min uppsats 
som pappersmassan består av. 

Jag sitter på stolen när jag fyller ramen med pappersmassa. Lägger den mot kanterna på baljan 
så att den får rinna av. Pappersmassan räcker inte ända ut i kanten på ena sidan. Tänker att det 
säkert går  bättre  nästa  papper.  Blir  uttråkad.  Läser  en  beskrivning  där  en  ska  lägga  en 
wettexduk över ramen med nät, över pappersmassan, vända på den så att wettexduken ligger 
mot en handduk. Gör så. Det är knepigt, pappret är på väg att falla sönder i “vändet”. Det går 
bra. Jag stryker lätt med händerna mot nätet så pappret lossar när jag lyfter bort ramen. Jag 
lägger över en wettexduk så pappret nu är mitt emellan. Eller, pappersmassan? När blir den ett 
papper? 
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Bild 4. Pappersark.



Pressar med händerna. Pressar hårt. Slår några gånger, för att se hur det känns. Tänker på att 
det  är  min  uppsats  som  jag  bankar  på.  Är  det  symboliskt?  Får  vrida  ur   den  översta 
wettexduken flera gånger. Vrider ur den i skålen. Kan använda det sen, hälla över i baljan med 
pappersmassa.  När  wettexduken  fångat  upp  det  mesta  vänder  jag  över  pappret  på  ett 
bomullstyg med handduk under där det får ligga och torka.

 

När jag tillverkar det andra pappret blir det helt rektangulärt. Som ramen. Pappersmassan går 
hela vägen ut i kanten. Det är tillfredsställande. Tittar på det första pappret som ligger på tork, 
det är ojämnt längs ena kanten. Det slår mig att det ju är mer intressant. Jag ska ju inte tillverka 
perfekta pappersark.  De kan vara skeva.  Materialet  blir  mer levande så.  När jag ska lossa 
ramen från pappret drar jag med en träkloss/list. Jag tar i. Lyfter av ramen, pappret är helt och 
har jämna kanter men det har förskjutits. Har fått rynkor. Försöker rätta till med händerna. Det 
blir värre. 

Tredje pappret blir ojämnt. När jag vänder ramen faller pappret ihop, får stora hål. När jag ska 
lyfta bort ramen fastnar pappret i nätet, blir mer hål. Det fastnar pappersmassa i wettexduken. 
Jag har redan här dåligt tålamod. Två papper. Sen blir jag otålig och då går det dåligt. 

När jag läser instruktioner på nätet är papperstillverkning ofta kategoriserat som pyssel, och 
något en gör med förskolebarn. Det känns inte som att jag pysslar? Är det för att jag står på 
knä, på golvet, det blir stökigt och vatten överallt?
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Bild 5 & 6. Process. 



 

 

Anteckningar från UTSTÄLLNINGEN

DAG 1 UTSTÄLLNING, VERNISSAGE: Inför utställningen och vernissagen upplevde jag en 
påtaglig olust inför att kalla min gestaltning för performance. Ett performance ska vara laddat, 
provokativt och kontroversiellt, tänkte jag. Långt ifrån min papperstillverkning, eller var det 
pyssel?  På  vernissagen  är  det  mycket  folk,  utställningen  öppnar  16.00  och  mitt  första 
performance ska börja på samma klockslag.

Jag börjar  utan några specifika åskådare,  glad att  ha lagt  ner  mycket  arbete  på det  nät  av 
fiskelina som hänger som ett tak över min arbetsstation med långa fiskelinor som hänger ner, 
likt  ett  skimrande hårsvall.  Stolen som är  central  på  den yta  som jag befinner  mig på,  är 
placerad på 1m² svartmålat podium. Även beslutet att höja upp stolen på det viset, och de fem 
pappersark som jag hängt upp i förväg känns lugnande, det finns mer att titta på än bara mig. 
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Bild 7. Gestaltningen som performance. Skärmavbild från inspelat 
material under utställningen.

Bild 8. Gestaltningen som performance. Skärmavbild från inspelat 
material under utställningen.



Jag börjar med att mixa. Förutom att det är kronologiskt rätt i processen att tillverka papper så 
känns det mest effektfullt. Jag tänker på Marco Evaristti, den danske konstnären som under 
utställningen  Helena  lät  guldfiskar  simma  i  mixrar,  där  besökare  till  utställningen  hade 
möjlighet  att  starta  mixern  om  de  ville.  Min  mixade  uppsatsmassa  är  långt  ifrån  den 
provokativa absurditet  och grymhet  som Evaristti  orsakade men mixern som medel  för  att 
visualisera en destruktion genom en handling är också en anledning till att ha med det mixande 
momentet i mitt performance.

 

När jag mixar, rör om, fyller ramen med pappersmassa så inser jag att jag har en publik. Jag har 
inte märkt det, för för alla står en bra bit ifrån, som att det finns en osynlig barriär mellan mig 
och publiken. Jag inser att jag inte bestämt hur jag ska agera under mitt performance. Ska jag 
som skådespelare i ett skådespel, ett uppträdande, inte söka kontakt med publiken? Eller ska 
jag  släppa  in  dem i  mitt  performance?  Medan  jag  överväger  alternativen  söker  jag  ingen 
ögonkontakt med publiken utan fokuserar på att vända papper, torka upp vatten och vrida ur 
trasor.  I  övervägandet  av  hur  jag  ska  agera  blir  jag  plötsligt  generad  och  lite  fumlig.  Jag 
behöver inte fundera så länge för efter en stund bryter en åskådare den osynliga barriären och 
ställer en fråga. 
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Bild 9. Gestaltningen som performance. Skärmavbild från inspelat 
material under utställningen.

Bild 10. Gestaltningen som performance. Skärmavbild från inspelat 
material under utställningen.



När barriären bryts öppnar det upp för interaktion, jag får möjlighet att förklara bakgrunden till 
mitt performance och min installation. Det gör mig mindre osäker på vad jag håller på med.  
Att  få  förklara  att  det  är  min uppsats,  som är  en del  av examensarbetet  och består  av en 
undersökning. Att förklara vad undersökningen handlar om och hur jag väljer att gestalta och 
redovisa min uppsats. Att installationen av pappersark kommer att byggas upp och växa under 
utställningens gång för att resultera i motsvarande antal sidor som uppsatsen består av. 

 

Jag  förvånas  över  hur  många  som  känner  på  fiskelinorna,  de  drar  fingrarna  igenom  det 
skimrande hårsvallet. Känner på pappersarken. Går ”in” i installationen, mellan de torkande 
pappersarken. De allra flesta samtal handlar om undersökningen och redovisningsformer, eller 
om gestaltningen. Några frågar om papperstillverkningen i sig. 
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Bild 11. Gestaltningen som performance. Skärmavbild från inspelat 
material under utställningen.

Bild 12. Gestaltningen som performance. Skärmavbild från inspelat 
material under utställningen.



DAG 2, 3 och 4,  UTSTÄLLNING: Övriga dagar som utställningen är öppen har betydligt 
mindre antal besökare.  Jag lämnas i  stort  sett  ifred. De flesta som ser mitt  performance är 
förbipasserande, vilket förvisso är många i antalet då jag sitter intill en passage. Genom att inte 
avbrytas på något sätt blir mitt tillvägagångssätt betydligt mer repetativt och nästan rituellt i 
rörelser och gester. Jag tänker på rörandet i baljan, ”vändet” när jag lägget pappret mot tyget 
och vridandet av trasan. När jag river uppsatsen. Sakta fylls fiskelinorna på med pappersark 
bakom och över mig. När andra börjar riva utställningen är jag precis klar. 

7.5.2 Objekt 
Det objekt som redovisas, i form av ett test genom en handling, är den här uppsatsen, då 

påbörjad.  Bearbetad  genom  papperstillverkningsprocess  som  del  av  en  konstnärligt 

utprövande metod.

Det  är  samma  objekt  under  utställningen,  men  vid  utställningstillfället  är  den  nästan 

färdigskriven. 40 sidor uppsats blir till  nya pappersark som till skillnad mot testet hängs upp 

och utgör tillsammans med övriga objekt en installation. 

7.5.3 Utföraren och  betraktaren 
Det  är  jag  själv  som  utför  testen,  och  handlingen.  Ingen  finns  i  rummet  att  betrakta 

handlingen, men den redovisas genom text i den här uppsatsen.

Även  under  utställningen  är  det  jag  själv  som  utför  handlingen.  Under  utställningen  är 

betraktarna aktiva besökare av utställningen, eller passiva förbipasserande. Med  aktiv menas 

att de väljer att betrakta gestaltningen genom att stanna upp. Däremot kan de vara passiva 

genom att enbart betrakta gestaltningen, och aktiva genom att fysiskt eller verbalt interagera 

med gestaltningen. Exempel på den aktiva betraktaren är den som går ”in” i gestaltningen, 

drar  i  fiskelinan  och  ställer  frågor  eller  kommenterar  gestaltningen  när  jag  utför  mitt 

performance. 

7.5.4 Kroppspositioner 
Under  testet  är  det  endast  min  kropp  som  positionerar  sig,  vilket  den  gör  hela  tiden  i 

förhållande  till  pappersmassan  och  baljan  med  vatten,  andra  redskap  som  används  och 

ständigt i förhållande till ytan på 3x3 meter, utmärkt med tejp. Stolen som är placerad i mitten 

är ständigt i centrum och även den behöver jag förhålla mig till.

Även under utställningen är det min kropp som ständigt positionerar sig i förhållande till den 

rekvisita jag använder, och nätet med alla (100) fiskelinor som hänger över och runt mig. 

Skillnaden är de betraktare som rör sig runt installationen. 
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De passerar utan att stanna, men tittar ofta mot installationen när de passerar. Andra betraktar 

på avstånd. Några ställer sig nära, eller mitt i. Några rör vid fiskelinorna och pappersarken. 

7.5.5 Respons  
I  testet  finns  ingen  betraktare  under  tillverkningstillfället,  betraktaren  av  testet  läser  om 

handlingen i den här uppsatsen, i den här texten, i efterhand. Någon respons mellan utförare 

och betraktare ges inget utrymme. Betraktare i form av besökare till utställningen där den 

performativa handlingen utförs. Respons efterfrågas inte aktivt, jag får möjlighet att möta de 

som betraktar gestaltningen under de tillfällen jag utför den performativa handlingen. Hur den 

responsen tar sig uttryck vet jag inte förrän under och efter utställningsperioden.

Responsen  från  betraktare  blir  märkbar  när  barriären  bryts,  det  är  inte  enbart  frågor  och 

samtal utan även värderande kommentarer förekommer, som ”fint”, eller hur effektfullt ljuset 

mot fiskelinorna är, eller skuggspelet på väggen. De som inte interagerar med mig ger även de 

en form av respons genom att stanna upp och betrakta. Några står länge. 

8 Tolkning och resultat
Frågeställningarna  Vilka  likheter  och  skillnader  finns  mellan  redovisningsformerna  på  tre 

estetiska  vuxenutbildningar?  och  syftet  att  ställa  de  i  relation  med  bildundervisningen  i 

grundskolan,  På vilka  sätt  kan  redovisningsformerna i  grundskolans  bildämne utvecklas?   

och syftet att utveckla dem genom performativa uttryck och metoder, samt frågeställningen 

Hur kan en radikal redovisningsform se ut? besvaras i detta avsnitt.

Under arbetet med analysen har jag använt mig av Erving Goffmans teatermetafor, vilken jag 

fann användbar i tolkningen av den analyserade empirin. Syftet med teatermetaforen är att 

förtydliga kopplingen mellan teater och bildpedagogik.

8.1 Erving Goffmans teatermetafor 
Med Goffmans teatermetafor kan resultatet av analysen tolkas som att studenterna inte endast 

presenterar  sina  arbeten,  utan  även  sig  själva.  Undantaget  är  skådespelarstudenterna  som 

spelar karaktärer, även om de oundvikligt utgår ifrån sig själva, och i responsen agerar som 

sig själva.

8.2 Likheter, skillnader och företeelser 
Nedan  besvaras  frågeställningen  Vilka  likheter  och  skillnader  finns  mellan 

redovisningsformerna på tre estetiska vuxenutbildningar?
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8.2.1 Salen, rummet och ateljén 
De tre redovisningarna som observerats har ägt rum i miljöer som skiljer sig markant från 

varandra.  Salen  och  ateljén  hade  gemensamt  att  de  är  specifikt  ämnade  för  ändamålet. 

Rummet  där  serietecknarutbildningens  redovisningar  tog  plats  kan  användas  till  mycket 

annat,  något  som blev  uppenbart  under  observationstillfället  där  spår  av  andra  aktiviteter 

påminde om rummets många användningsområden. Miljön påverkar huruvida decentrering 

kan uppstå eller ej. Miljön där redovisningen sker kan enligt begreppet iscensättning ses som 

en kuliss, där inredning och rummets utformning skapar den fasad som utföraren (aktören) 

använder  i  sin  redovisning  (omedvetet  eller  medvetet).  Skådespelarutbildningen  och 90

målerikursen  har  båda  inslag  av  kulisser  och  rekvisita  som  används  medvetet,  som 

lösgravidmagen  av  skådespelarstudenterna  och  installationen  som  måleristudenterna 

cirkulerade runt, refererade till och i flera fall även avbildat. 

8.2.2 Drama, motiv och narrativ 
Innehållet i redovisningarna skiljer sig även markant från varandra. Trots det finns samband 

dem emellan. Målerikursens innehåll bestod av tvådimensionella målningar/verk, likväl som 

serietecknarutbildningen redovisade tvådimensionella bilder/verk, men med ytterligare fokus 

på berättelsen. Det narrativet möjliggjorde även viss decentrering från deltagarnas personliga 

positioner.  På skådespelarutbildningen var även berättandet i fokus, de dramatiska texterna 

berättar studenterna genom gestaltning. 

Med berättandet och de karaktärer som skådespelarstudenterna spelade decentrerades även 

deras personliga positioner med hjälp av innehållet som redovisades. 

Genom  decentreringen  förtydligas  deltagarnas  roller,  där  de  frångår  den  personliga 

intrycksstyrning som annars sker när studenten som redovisar försöker styra det intryck och 

den bild andra får av studenten.  Exempel på detta är att framställa sig på ett fördelaktigt vis, 91

som även samspelar med de regler och normer som situationen kräver.  Det exemplet är 92

relevant för skolan då skolan som institution består av regler och normer, vilka elever ständigt 

förhåller sig till. 

 Brante, 1998,  s.140. 90

 Ibid. s. 139. 91

 Ibid.92
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8.2.3 Feedback, beröm och kommentarer 
Responsen  som  betraktarna  gav  formulerades  som  feedback  eller  kommentarer.  Beröm 

efterfrågades aldrig men utdelades ofta som första kommentar från andra studenter. Det var i 

responsen  som  den  sociala  interaktionen  uppstod,  där  studenterna  utifrån  sig  själva 

förmedlade  åsikter  muntligt  men  även  genom  den  icke-verbala  kommunikationen. 

Kroppsspråket förmedlade minst lika mycket som studenternas muntliga utsagor. Deltagandet, 

som kan ses som den direkta responsen, visade sig genom studenternas kroppspositioner och 

kroppsspråk.  Någon detaljerad metod för  hur  responsen skulle  kommuniceras  angavs inte 

specifikt på någon redovisning. Den symboliska applåden som uppstod under redovisningarna 

på skådespelarutbildningen och under redovisningarna på målerikursen är även det en respons 

från teatern, publiken (betraktarna) som bekräftar aktören (utföraren).

Lärarna hade under samtliga redovisningar mest att kommentera, men uppmuntrade övriga 

studenter att komma till tals. Feedback var ett ord som förekom vid ett flertal tillfällen, på 

serietecknarutbildningen  och  målerikursen.  Enligt  Nationalencyklopedin  är  feedback  en 

betydande nyans ”överfört om (positivt) gensvar på en idé, en prestation”.  Den definitionen 93

kan  förklara  de  ofta  positivt  värderade  kommentarer  som  studenterna  gav  varandra. 

Förskjutning  uppstod  om responsen  var  framåtsyftande,  om studenten  hade  möjlighet  att 

arbeta vidare med den specifika responsen. 

8.2.4 Gruppen 
Inom samtliga redovisningar var det resterande studenter och läraren som bildade publiken 

(betraktarna).

Objekt och subjektsperspektivet är centralt i samtliga redovisningar vilket innebär ett passivt 

betraktande där  de studenter  som ville  kunde ge respons,  under eller  efter  redovisningen. 

Teatermetaforen  är  tydlig  när  den  som  redovisar  (framträder)  observeras  av  gruppen 

(publiken).  Samarbetsaspekten,  att  ständigt  förhålla  sig  och  anpassa  sig  till  andra,  är 

ytterligare en del av den dramaturgi som gruppen deltar i.  94

 Nationalencyklopedin, feedback. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feedback (hämtad 93

2019-01-07).

 Brante, 1998, s.139.94
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8.2.5 Riktningar och språk 
Utöver den verbala respons som gruppen gav, uttrycktes även deltagarnas sociala interaktion 

genom kroppsspråk. Tydligast är de riktningar som gruppen positionerar sig i,  som visade 

delaktighet genom blickar, ansiktsuttryck, kroppspositioner och kroppsspråk.  Till skillnad 95

från skriftligt språk kräver det muntliga mer av den som redovisar (framträder), då det krävs 

kommunikativ kompetens. Kommunikationsetnografen Dell Hymes beskriver kommunikativ 

kompens innehållande följande:

- förmågan att identifiera sociala situationer och samtalshändelser.

- välja adekvata språkbruksformer, talgenrer och talhandlingar. 

- identifiera deltagarrollerna och metakommunicera.96

Språkhandling refererar delvis till meningsöverföring, delvis till att språk också är en social 

handling.  I redovisningarna krävs det därför kommunikativ kompetens för att presentera sitt 97

arbete fullvärdigt. 

8.3 Utvecklingsmöjligheter 
Nedan  besvaras  frågeställningen  På  vilka  sätt  kan  redovisningsformerna  i  grundskolans 

bildämne  utvecklas?   och   hur  de  kan  utvecklas  med  performativa  uttryck  och  metoder, 

baserade på de företeelser som observerats på de estetiska vuxenutbildningarna och därefter 

analyserats utifrån begreppen decentrering och förskjutning.

Utifrån  begreppet  decentrering  kan  redovisningsformerna  utvecklas  genom  att  låta 

redovisningen utgå från ett annat perspektiv än elevens jag-perspektiv. Exempel på hur detta 

kan göras  är  genom gestaltande och/eller  iscensatta  berättelser  som performativ handling. 

Somliga elever  kanske vill  berätta  om sig  själva,  då kan möjligheten att  välja  perspektiv 

utvidga redovisningsformen ytterligare.

Förskjutning kan användas för utvecklandet av redovisningsformerna i bildämnet, genom att 

använda redovisning  som metod genom hela  arbetsprocessen,  inte  enbart  som avslutande 

moment. 

 Brante, 1998, s. 135. 95

 Ibid.96

 Ibid.97
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När eleven får respons under arbetets gång erbjuds eleven möjlighet att utveckla sitt arbete, 

något  som  kommentarer  på  ett  avslutat  arbete  på  en  slutredovisning  endast  inte  ger. 

Förskjutning kräver också att  redovisningen sker genom socialt  utbyte,  oavsett  om eleven 

redovisar  för  lärare,  klassen  eller  genom  en  utställning.  Det  krävs  mer  än  det  passiva 

betraktandet av objekt för att estetiskt lärande ska möjliggöras, och för att en lärandesituation 

ska uppstå.

Förutom att arbeta med berättelser kan andra metoder bestå av kontextualisering av arbetet/

bilden  samt  iscensättanden  och  projektbaserade  arbeten  (likt  teatern).  Genom  att  dra 

Goffmans teatermetafor ytterligare, kan performativa uttryck framhävas av att ta in teatern i 

bildsalen.  Att  låta  förberedelsen  inför  en  redovisning  ta  minst  lika  stor  plats  som  den 

avslutande redovisningen, likt teaterns repetitioner, att låta eleverna få spela en roll istället för 

sig själv, att samarbeta med klasskamrater, att använda bildsalen och dess interiör för att skapa 

ett rum för konstnärliga uttryck är några sätt där kommunikativ kompetens inte blir avgörande 

men där estetiskt lärande kan ske, och där redovisningen blir en lärandesituation för samtliga 

inblandade (genom aktiva performativa handlingar). 

8.4 Gestaltning- Performativ handling 
Här besvaras frågeställningen Hur kan en radikal redovisningsform se ut? 

Vid det första performance-tillfället fick jag välja om jag skulle uppträda som mig själv, eller 

agera och distansera mig från mig själv och publiken. Jag ville låta mitt performance styra om 

jag skulle decentrera mig från min personliga position eller ej.  Genom en förskjutning av   

betraktarnas  objekt  och  subjektsposition  förflyttades  deras  position  från  att  de  passivt 

betraktade det performance som utspelade sig till  att  de aktivt interagerade med mig som 

utförde den performativa handlingen och/eller fysiskt tog i det materiella som installationen 

bestod av. 

Miljön påverkade i alla högsta grad den decentrering som uppstod genom den iscensättning 

som framhävdes  av den kuliss  och med hjälp  av rekvisitan som jag använde.  Det  svarta 

podium som utgjorde mittenpunkten, där stolen placerades,  användes för att  konnotera en 

teaterscen och komma upp från betraktarnas marknivå. Samma syfte hade ljuset, den riktade 

spotlightens primära syfte var att åstadkomma en iscensättning. I Vita havet på Konstfack 

förväntas konst. 

�36



Av den anledningen kunde jag ibland släppa behovet av att förklara vad jag höll på med, och 

förlitade mig på att gestaltningen kunde tala för sig själv. Då kunde decentrering från min 

personliga position uppstå. 

Den respons  som jag  fick,  gjorde  däremot  att  jag  många gånger  blev  medveten  om min 

personliga position, motsatsen till decentrering. Vid värderande kommentarer i form av beröm 

blev jag än mer medveten om den intrycksstyrning som gjorde samspelet mellan regler och 

normer tydligt. Jag kunde inte förmå mig att vara en roll, annan än rollen som mig själv. Jag 

kunde bara tacka och ta emot. Min kommunikativa kompetens fick även den sättas på prov i 

samtalen då jag fick möjlighet att förklara min gestaltning.  Däremot hade jag kunnat gå in i 

en roll, utan att svara på betraktarnas interaktion och respons, men valde att experimentera 

med  den barriären under själva performance-tillfället och lät betraktarna styra.

8.4.1 Den radikala redovisningen 
Att använda redovisningstillfället till  att experimentera med positioner och interaktion kan 

vara ett sätt att radikalisera en redovisning. Genom decentrering, förskjutning av positioner 

och genom att iscensätta (genom rekvisita, kulisser, belysning bland annat) en redovisning 

kan delar  av alla  dessa element  användas för  att  besvara syftet  med undersökningen,  hur  

redovisningsformen kan utvecklas med hjälp av performativa uttryck och metoder. 

Syftet  med  frågeställningen  om hur  en  radikal  redovisning  kan  se  ut  har  aldrig  varit  att 

överföra den radikala redovisningsformen som presenterats i den här undersökningen, som 

metod direkt till bildämnet i grundskolan. Syftet har inte heller varit att göra tvärtemot de 

estetiska vuxenutbildningarnas redovisningsformer, även om det till viss del blivit så. För att 

upptäcka  barriärer  mellan  publiken  och  den  som redovisar  (framträder)  kan  den  gränsen 

behöva sättas på prov. Framförallt har syftet varit att kroppsligen erfara en redovisningsform 

som en blandning mellan det trygga iscensättandet och det otrygga i att framställa sig själv. 

9 Slutdiskussion 
I studien har bildämnet varit föremål för det undersökande om och i redovisningsformer som 

därefter presenterats i denna  uppsats. 

Studien tog sin utgångspunkt i redovisningsformens meningslöshet, för att efter observationer 

och analys av redovisningar på estetiska vuxenutbildningar, samt genom performativ handling 
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utforskat den radikala redovisningsformen, väckt vidare frågor om hur redovisningen som 

form kan bli en lärandesituation för alla inblandade.

Det vanligaste sättet att redovisa i grundskolan, inom bildämnet enligt ämnesundersökningen 

var  att  redovisa  för  läraren.  En  lärandesituation  är  svår  att  åstadkomma  i  en  sådan 98

redovisningsform, även om det kan kännas tryggare för eleven att redovisa utan publik. Det 

näst  vanligaste  var  att  inte  redovisa  alls,  vilket  säger  sig  självt  inte  möjliggör  en 

lärandesituation.  Tredje vanligast var att utvärdera eller dokumentera skriftligt för hand, där  99

en  lärandesituation  kan  uppstå,  men  på  ett  individuellt  plan  och  inte  kollektivt  eller 

interagerande.  I exemplet i indelningen, från Lindesborgsskolan i Malmö, refererades  till 100

bildläraren  på  skolan  som  menade  att  eleverna  lär  sig  att  framträda.  Efter  studiens 101

genomförande lyfter  den referensen fram en relevant och essentiell  beståndsdel  för att  en 

lärandesituation genom estetiskt lärande ska uppstå. Hur en kan arbeta med redovisningar  i 

bildämnet som framträdanden på ett konkret sätt behandlas inte i undersökningen, men det 

kan  vara  föremål  för  vidare  forskning  inom  performativa  redovisningsformer  och 

utvecklandet  av  bildämnet  med  samtidskonst.  För  vidare  forskning  kan  det  även  vara 

intressant  att  utforska  elvers  uppfattningar,  eller  de  effekter  som  performativa 

redovisningsmetoder kan komma att visa.

En kan fråga sig varför  redovisningskulturen i  bildämnet behöver utvecklas,  och specifikt 

varför  just  performativa  uttryck  och  metoder  kan  bidra  med  den  utvecklingen.  Att  som 

bildlärare vända upp och ned på den rådande traditionen i hur eleverna är vana att redovisa 

kan med stor sannolikhet skapa förvirring och osäkerhet, och det gäller för läraren att vara 

lyhörd  och  uppmärksam för  de  behov  som finns.  Osäkerhet  är  dock  något  som även  de 

traditionella  redovisningsformerna  kan  framkalla,  i  det  passiva  betraktandet  av  objekt,  i 

formen för responsen och hur betraktarna deltar i redovisningen. Själva formen för responsen 

visade sig i studeien vara en betydande faktor rörande de studenter som agerar betraktare, och 

deras delaktighet i redosvisningstillfället.

 Skolverket, 2015, s. 82.98

 Ibid.99

 Ibid.100

 Nilsson, Göran. (2018-11-12).101
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Samtidskonsten  har  genom  performativitetsbegreppet,  och  även  genom  begreppen 

decentrering och förskjutning berört undersökningen. 

För att tillämpa dessa begrepp kan  det förmodligen krävas integrering av samtidskonstens 

metoder  i  bildundervisningen  för  att  dess  metoder  inte  ska  upplevas  som obekanta  eller 

abstrakta för eleverna. 

I gestaltningen har jag har utforskat kopplingen mellan teatern och bildämnet, och därigenom 

funnit flera gemensamma och kompatibla nämnare. Jag hade lika gärna kunnat tillverka alla 

papper i förväg, och på öppningen av utställningen vara klar med 40 st pappersark och kallat 

det för installation. Men då hade jag hade inte fått möjlighet till  den direkta respons som 

uppstod när  jag  befann mig  i  min  gestaltning,  som en del  av  den.   Jag  fick genom den 

performativa handlingen göra och på ett sätt tvingas stå för det jag presenterade. Något som 

började i tvivel, genans och fumlighet växte ikapp med antalet pappersark som växte i antal 

under utställningens gång. 

Att  flytta  ut  görandet  istället  för  objektet,  från  ateljén  eller  bildsalen,  till  en 

utställningskontext  är  ett  sätt  att  angripa  performativa  uttryck,  och utgör  ett  underlag  för 

diskussioner om konst, och definitionen av konst, om den går att äga och vem som i så fall 

äger den. 
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�43



�44



�45


