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Inledning 
Det har varit väldigt roligt att genomföra detta arbete. Gång på gång i olika faser av 
undersökningen har jag blivit överraskad. Hoppas att resultatet också kan berika andra. Tack 
alla studenter för de fantastiska samtal ni bjöd på. Ett litet citat ur alla dessa samtal följer 
nedan. Tack också till den undervisande personal som på olika sätt varit behjälpliga!  Tack till 
bibliotekarie Lena Grönlund som hjälpte mig vid anskaffandet av litteratur och dessutom 
fungerade som en form av medbedömare. Ett tack också till min handledare Professor Bo 
Dahlin som gett många goda råd. 
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Ur intervjuerna 
”Jag har inte fört anteckningar om mina tankar förrän för tio år sedan då jag började med konst på det 
här sättet. Sedan har skrivandet utvecklats. Jag förhåller mig väldigt fritt och jag använder texten för 
att hela tiden göra anteckningar och påminna mig själv om vilka tankar det handlar om i min process. 
Det kan börja med att man skriver ner ett ord till att det blir jättelånga meningar. Det är så det har 
börjat, skrivandet och det har utvecklats från, egentligen bara, minnes anteckningar. Idéer blandas, 
det är ett jävla myller som bara jag kan förstå, jag får använda den delen av hjärnhalvan, som är 
flödande och kreativ och bara sprutar ut allting och sedan får jag, den dag jag känner för det, använda 
den mer kontrollerande och läsa igenom allting och sätta allting på plats. Så innehållet i texten hör 
ihop med den konstnärliga processen. Det som strukturerar upp texten det kommer mycket senare 
och blir en konstruktion av dom första nedslagen i texten ” (Andreas Björk) 
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Sammanfattning 
Detta är en fenomenografisk undersökning av konststuderandes upplevelse och uppfattning 

av skrivande som har koppling till den gestaltande processen. Nio studenter från flera olika 

högskolor har intervjuats. Både fri konst och tillämpad konst finns som inriktningar bland 

studenterna. Studenternas egna texter och deras oppositioner eller examensutställningar har 

legat till grund för intervjuerna och för tolkningen av dessa. Vid kategoriseringen har jag 

utgått både från uppfattning och upplevelse. Studenterna uppfattar skrivandet som ett 

reflexionsverktyg, ett kommunikationsverktyg, som både ett kommunikations- och ett 

reflexionsverktyg samt som en färdighet. Alla dessa uppfattningar förkommer i kombination 

med olika upplevelser. 

De flesta studenter i undersökningen har upplevt skrivandet mödosamt. Ändå är det tydligt 

att samtliga uppfattar avgörande kvalitéer i det. Flera antyder att de har gått från en negativ 

till en positiv uppfattning under tiden som de arbetat med sin examenstext. Studenterna 

berättar också om kurskamrater som ändrat sig på vägen och hittat ett verktyg i skrivandet 

även om de varit mycket negativt inställda från början. Det finns, bland de studenter som 

deltar i undersökningen, olika val av estetik och olika förhållningssätt till skrivande. Man kan 

inte se att en viss typ av estetik skulle generera ett särskilt förhållningssätt till skrivandet. Det 

finns heller ingenting som säger att en givande skrivprocess är beroende av att man har lätt 

för att skriva. Någon som har lätt för att skriva kan uppleva processen förfärlig medan en 

annan student som måste kämpa med varje ord hittar ett nytt verktyg i sin konstnärliga 

process. Det mödosamma med skrivprocessen handlar om något annat än skrivproblem. 

Den här undersökningen indikerar att ett framgångsrikt skrivande skapar självförtroende och 

stödjer studenten i hans konstnärliga process. Den pedagogiska konsekvensen av 

undersökningen är att skrivandet inom institutionerna bör utvecklas. Det behöver komma in 

tidigare i utbildningen så att studenterna inte blir så stressade inför sina examensarbeten. De 

olika institutionerna måste ha en tydlig linje i frågan. Texterna behöver diskuteras på samma 

sätt som de gestaltande arbetena. Då är det förstås inte svensk grammatik som behöver 

diskuteras utan textens innehåll i relation till studentens gestaltande arbete.  
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SUMMARY 
 
The experience of writing in art education 
 
A phenomenografic study of the experiences of, and an understanding of the writing 
process in art education. 
 
This is a qualitative study of how students in art education feel about and understand the 
writing process connected with their creative process. Nine students from different 
academies have been interviewed. Students from academies with both contemporary art and 
applied art are included in this study. The students' own written texts, their final exhibitions or 
their examinations have been the basis for the interviews and their interpretations. The data 
was analysed with a basis in both experiencing and understanding writing.  
Writing is understood as a tool for reflection and self-communication and as a tool for 
communication with others as well as a tool for communicating aesthetics and one’s position 
in the art field. Writing is also understood as a tool used for the writing of applications for 
exhibitions and scholarships. These understandings exist in combinations with different 
experiences. 
Most students in the investigation have experienced the writing process to be a laborious 
task, even though it is clear that every one understand the worth in writing. Some suggest 
that they have turned from having had a negative, to a positive understanding of the worth of 
writing during the process. The students also relate how other students have found the 
writing process awful from the start but have changed during the journey and found writing to 
be a useful tool. Among the students in this investigation there are individuals with different 
aesthetics and with different relationships to writing in general. It is not possible to find that a 
special kind of aesthetics relates to a certain relation to writing, nor is there anything to show 
that a positive relation to writing in general generates a good writing process in artistic 
contexts. A person who writes without trouble can find it difficult to write about their own 
artistic work, but others who struggle at every word can find the writing as a good tool to use 
in their art process. The problem with writing for students is something quite different than 
spelling and grammar.  This investigation indicates that successful writing gives self-
confidence and helps students in the creative process. The logical educational consequence 
based on this investigation should be a development of the writing process in creative 
education. Writing should be implemented early-on in the course, before the students start 
their exam work. The academies need to have a clear position/opinion of writing as a tool in 
the students learning process. It is important to discuss the students’ texts and continuously 
compare the content with their practical artwork. 
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1 Bakgrund  
I 16 år har jag arbetat som lärare och större delen av tiden har jag varit ansvarig för ämnet 

”Färg och form”. Från och med i höst byter detta namn till ”Visuell gestaltning och 

kommunikation”. Namnbytet indikerar just det skifte av fokus som den här undersökningen 

delvis handlar om. I många år har jag arbetat med att öva våra studenter i att verbalt 

formulera det som de ser och det som de gör. Vi kan kalla det ”reflekterande i praktiken”. 

Genom att skolan där jag arbetar blev högskola år 2000 så fick språket ännu större plats. 

Personligen ser jag essäer och rapporter som nya verktyg och jag tycker att de, i de allra 

flesta fall, är bra verktyg även för konststuderande. Skrivande som reflexionsverktyg i 

konstnärliga processer är det som har intresserat mig mest. I de konststuderandes 

kommande praktik är skrivandet som kommunikationsverktyg förstås lika intressant. Genom 

att de flesta konstutbildningar på högskolenivå idag ligger under Universitetet så ställs nya 

och andra krav än tidigare. På de institutioner som bedriver konstutbildning har debatten för 

och emot teori och skrivkurser ibland varit hetsig. Ur debatten, har jag kunnat skönja minst 

två åsiktsriktningar. En som tycker att skrivandet är ett viktigt reflexionsverktyg för studenter 

inom konstutbildning och att det stöder studenten i hans/hennes konstnärliga process och 

gestaltande arbete. Att konststuderande liksom andra högskolestuderande behöver språket 

som verktyg för att kommunicera med konstvärld och allmänhet. Den andra riktningen 

upplever att det talade och skrivna språket ges för stor plats i utbildningar som är avsedda att 

utveckla en annan typ av kommunikation. Där finns en oro för ”akademisering” och för att 

konstteoretiker har fått för stort inflytande över konstutbildningarna så att studenterna får för 

lite tid att utveckla sina konstnärskap. I texten nedan talas det vid flera tillfällen om en 

förskjutning av konstbegreppet. För att en oinvigd läsare skall kunna sätta sig in i vad detta 

innebär finns under rubriken teori ett konsthistoriskt avsnitt som är avsett att introducera en 

utomstående i problematiken. Begreppsdefinitioner, finns också i fotnoter av samma 

anledning. Under rubriken teori finns fem små avsnitt som behandlar andra aspekter som 

kan relateras till skrivandet. Dessa är, konstbegreppet, senmodernitet och språk, tyst 

kunskap, skrivande som verktyg i högre utbildning och till sist annan forskning. De finns där 

som en bakgrund till den diskussion som följer på resultatet. 
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2 Syfte  
Syftet med mitt arbete är att skapa underlag för fortsatt pedagogisk utveckling av den 

praktiska relationen mellan skrivande och konstnärlig process eller konstnärligt gestaltande.  

Eventuellt ska materialet kunna användas för att formulera adekvata frågeställningar för 

fortsatt forskningsarbete t.ex. en enkätundersökning som kan nå flera deltagare vid 

konstutbildningarna. För att nå mina syften behöver jag veta något om studenters 

uppfattningar och upplevelser av skrivandet som verktyg och om möjligt också försöka förstå 

orsaker till de eventuella olikheterna. 

 
3 Teori  
 
3.1 Konstbegreppet1

Konst som den vanligtvis uppfattas idag uppstod mellan renässansen och 

upplysningstiden. Under 1600-talet började termen konst användas mera frekvent, ofta 

som motsats till naturvetenskapen. Denna vetenskap anses ha en progressiv historia 

medan konsten alltid återvänder till samma problem, ett slags estetiska idéer omöjliga att 

underkasta en logisk eller begreppslig analys (Wallenstein, 2001). Två andra begrepp 

utvecklades parallellt, smaken och geniet (Wallenstein, 2001).  Målaren och arkitekten 

Vasari (1511-1574) grundade 1563 en Akademi som han kallade Accademia del Disegno 

där han samlade ämnena teckning, måleri, skulptur och arkitektur under ett tak. Ämnet, 

Designo, handlade om teckning och formning men också om inre konception. 

Akademipresidenten Zuccari hävdade dock redan under slutet av 1500-talet att konst 

överhuvudtaget inte går att lära ut. Redan här var genitanken aktuell men denna kan inte 

utvecklas fullt ut förrän subjektet som fenomen blivit tydligt genom filosofen Descartes. 

Zuccari hävdade att Disegno inte i första hand betyder vare sig teckning eller idé, utan 

Guds tecken i oss (Wallenstein, 2001). Under medeltiden och i början av renässansen var 

all visuell konst beställningsverk. Konst utgår med början från Descartes (1596-1650) och 

framåt från ett bestämt subjekt, konstnären, och riktar sig till en allmän publik. Den 

estetiska filosofin bröt fram med Alexander Baumgarten (1714-1762) (Wallenstein, 2001). 

Om man ser till ovanstående text kan man skönja en konflikt mellan dem som uppfattar 

förmågan att göra konst som en gåva från Gud eller natur och de som tror att man kan 

lära sig och utveckla den förmågan. Det moderna konstbegreppet skapades av filosofen 

Immanuel Kant (1724-1804). Han definierade den estetiska attityden som intresselöst 

betraktande i en fyrfaldig bestämning ( Höffe 1995 sid. 222) Förkortat, förenklat och 

sammanfattat så här: 

 

                                            
1 Ordet konstbegrepp står för hur konsten uppfattas i olika tider och på olika platser 
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Skönhet uppväcker hos betraktaren ett ”intresselöst” välbehag. 
 
Denna känsla är inte bara individuell utan det sköna föremålet väcker samma estetiska 
välbehag hos varje, med smak, utrustat individ. 
 
Det sköna utmärks av en ”ändamålsenlighet” utan ändamål. 
 
Det sköna föremålet väcker välbehag på ett nödvändigt och omedelbart sätt2  

 

Estetiken3 blev genom Kant en bro mellan det sinnliga och det översinnliga. Konstnären blev 

en som kände på sig, snarare än visste. Det intuitiva skapandet hölls högt. 
 

”Geniet bestäms hos Kant som en naturgåva att ge konsten nya regler, men inte på något 

medvetet sätt, utan genom att det öppnar sig för naturen och låter den tala igenom sig” 

(Wallenstein 2001 sid. 75).  

 
Geniet kunde alltså hela tiden alstra nya regler för smaken. Samtidigt förenades det sanna 

och det goda i det sköna. Dostojevskij (2003, sid. 363) skulle i sin roman Idioten 1869 hävda, 

att ”skönheten kommer att rädda världen”. Konsten kom att göra anspråk på att gestalta en 

högre verklighet genom konstnärer som Kandinsky (1886-1944), Malevitj (1878-1935) och 

Mondrian (1872-1944). Konsten blev autonom och kunde inte mätas med andra måttstockar 

än sina egna (Wallenstein, 2001). Flera av dåtidens konstnärer förenades i gnostiskt färgade 

sammanslutningar och seendet uppfattades som ett slags skådande som inte kunde komma 

var man till del (Kandinsky, 1970).  

Romantiken hade givit geniet mer energi och under 1800-talets senare hälft var tron på 

geniet stor (Dahlström, 2002). Sigmund Freud (1856-1939) spelade stor roll när han 

formulerade olika nivåer av vårt medvetande. Andra psykoanalytiker spann vidare på Freuds 

tankar och liksom hans lärjunge Jung (1875-1961) placerade de källan till kreativitet i det 

omedvetna (Dahlström, 2002). Detta förhållningssätt, med konstnären som geni eller 

medium, följde modernismen 4med några få undantag ända fram till 1960-talet då nya 

rörelser föddes framförallt i USA. Exempel på uttryck för en modernistisk inställning är tankar 

på autenticitet, originalitet och ursprunglighet. I konstnärskretsar fanns det vid förra 

sekelskiftet en stor fascination för särlingen och för det primitiva (Dahlström, 2002). 

Konstnären förmedlade det översinnliga till världen på ett naturligt sätt. Huvudfåran i 

modernismen undertryckte på så sätt konstens kognitiva dimension (Wood, 2002). Inom 

modernismen gjordes ändå en rad försök att definiera konstens kvalitéer. Man försökte med 

                                            
2(Alltså det kräver ingen intellektuell förklaring) 

  
3 Estetik används i uppsatsens första del som beteckning för den gren av filosofin som undersöker det sköna och i uppsatsens 
senare del i betydelsen, val av konstnärligt uttryckssätt. 
4 Modernismen utmärks av att konsten har ett egenvärde. Att den inte refererar till något annat än sig själv. Den är autonom. 
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uttryck som signifikant form, objektifierad vällust, intuition mm. (Weitz i Kairos, 1996). 

Språkliga infallsvinklar på konsten aktualiserades under 1960-talet. Ordet konceptkonst 

användes för första gången 1961 av musikern Henry Flynt. Han använde uttrycket för att 

beskriva Fluxusgruppens aktiviteter (Wood, 2002). Konceptkonst5 kan översättas med ide 

baserad konst. Återigen fördes konst och liv samman. Konstverket förlorade sin autonoma 

status och blev en representation för något i livet. De nydanande konstnärerna menade att 

modernismen hade institutionaliserats, tappat sin kritiska funktion och var ett med makten. 

Konceptkonsten föddes alltså ur ett behov av att kritisera konstvärlden och dess institutioner. 

Konceptkonsten tog sig olika uttryck. Under inflytande av filosofi och sociologi gav konsten 

alltmer uttryck för samhällsengagemang (Wood, 2002). Ett exempel från vår del av världen 

är konstnären Josef Beuys (1921-1986). I sitt sista verk lät han plantera 6000 ekar i Europa, 

en handling som mera representerade ett förhållningssätt än avsåg att ge oss något att 

betrakta. Josef Beuys räknas till fluxusrörelsen och var den som myntade uttrycket social 

skulptur. Genom hela sin verksamhet gav han också uttryck för sin tro att människor kunde 

utvecklas och växa som konstnärer genom användning av pedagogiska metoder. Josef 

Beuys antog, när han var professor vid akademin i Düsseldorf, alla som sökte till 

konstutbildningen. Han menade att den energi som provocerades fram i det öppna samtalet 

kunde utveckla alla människor som ville arbeta med konst, "Varje människa en konstnär" är 

ett citat av Josef Beuys och titeln på en bok om Beuys6, (Ekstrand 1998). Kristeller menade 

redan på 1950-talet att tendensen bland filosofer och konstnärligt aktiva att betrakta konsten 

och den estetiska sfären som en genomgripande aspekt av mänsklig erfarenhet snarare än 

som ett specifikt fält för de sköna konsterna undergräver den traditionella bilden av vad konst 

kan vara (Sandqvist i Kairos, 1996). Detta påverkar också konstutbildningarna. En 

genomgripande aspekt av mänsklig erfarenhet handlar naturligtvis också om perception och 

visualitet.  Skillnaden mot tidigare är bara att konsten tar sig andra och fler uttryck än de rent 

visuella.  

Inom konstutbildningarna har förskjutningen av konstbegreppet inneburit att undervisningen 

har intellektualiserats och att de praktiska arbetena ofta kompletterats med skriftliga 

rapporter eller andra typer av texter som skrivs i anslutning till examensarbetena. Eftersom 

det inte längre finns någon gemensam referens för vad konst är eller borde vara, så är det 

upp till varje konstnär själv att positionera7 sig på det konstnärliga fältet. Detta är en av 

bakgrunderna mot vilken vi måste se skrivandet på våra konsthögskolor. En annan bakgrund 

är att konsthögskolorna numera i de flesta fall ligger under universiteten. Universitetets 

                                            
5 Med konceptuell konst avses en konst som fokuserar mera på innehållet än på formen. 
6 Citatet och hänvisningen till Beuys finns på omslagets framsida. 
7Positionera verbform från substantivet position  som i detta sammanhang står för den estetik en person valt att förhålla sig till 
samtidigt som denna relateras till konstvärld och andra aktiva konstnärer. 
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uppdrag handlar om utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället 

(Hagström och Karnung, 2005).  Många konstnärer har uttryckt oro för vad det kan innebära 

för konstens utveckling: 
 
 
 ”Mina teoretiska kunskaper inom konsten har gjort mig till en bättre lärare, men de har inte 
betytt något alls för mitt eget skapande arbete. Har universitetet som huvudman för praktiska 
(konst-) utbildningar de senaste åren inneburit en överbetoning av abstrakta, teoretiska 
resonemang som riskerar att trivialisera den praktiska kunskapen? Det funderar jag mycket på” 
(Bondesson 2006)  
 

 
3.2 Senmodernitet och språk 
Livet i senmoderniteten är splittrat och i ständig förändring. Självet hos människan är på 

motsvarande sätt instabilt, alltid på väg, aldrig vilande, präglat av de oändliga möjligheter 

som tiden erbjuder. De väsentliga ackommodationerna knyts till föränderlighet. Allt är tillåtet, 

den ständiga utvecklingen är både ett villkor och ett tillstånd (Illeris, 2005). Det finns inga 

”stora berättelser” som självklart bär gemensamma värderingar. Individen är i hög grad 

utelämnad åt sig själv, för att välja och skapa sitt liv. Ett begrepp som reflexivitet blir viktigt. 

Det innebär att man hela tiden relaterar sitt lärande till sig själv, till den egna självförståelsen 

och vad olika val betyder för en själv. Thomas Zhiehe definierar begreppet reflexivitet som 

”möjligheten att förhålla sig till sig själv”. I en annan text skriver han, ” att vara modern 

betyder i dag att kunna benämna och formalisera vissa mål som man satt upp för sig själv, 

som man förhåller sig strategiskt till och använder i sin självreflektion” (Illeris sid.83 2005). 

Möjligheten att förhålla sig till sig själv förutsätter också ett utvecklat verbalt språk och 

kanske också förmåga att uttrycka sig i text. Det är bl.a. det som diskuteras i resultatet för 

den här undersökningen. En följd av reflexiviteten är i bästa fall biograficitet som kan sägas 

vara den ram, som håller samman den enskildes självförståelse och identitet när de yttre 

traditionsbundna ramarna upplösts (Illeris, 2005). Det här är ingenting som är speciellt för det 

konstnärliga sammanhanget, men detta sammanhang erbjuder möjligheter för självreflexion 

och identitetsskapande som få andra fält. Här vill jag också tillägga att Illeris hänvisar i sin 

text såväl till Ziehe -89 som Peter Alheit -95 och Giddens -99. Böcker som alla behandlar liv 

och lärande i senmoderniteten.8

                                            
8 Senmodern en beteckning för den tid vi lever i. En tid som präglas av upplösning och flyktighet på många plan hos Illeris 
synonymt med postmodern som står för ungefär samma sak men postmodern relaterar till modernismen och antar ett kritiskt 
förhållningssätt till denna. 
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3.3  Tyst kunskap 9

Som motvikt i en värld där människorna enligt Wittgenstein lever i ett ständigt pågående 

språkspel  (Wittgenstein, 1996) har olika grupper, däribland konstnärer och hantverkare, höjt 

sina röster för att påkalla uppmärksamhet till den tysta kunskapen. ”För att förstå kunskap 

krävs också en gestaltning av kunskap i handling”. ”Förståelse kräver gestaltningar snarare 

än avbildningar. Det är det som är bildkonstens och det poetiska språkets styrka” säger 

fotografen Peter Gullers (Molander, 1996 sid.19) I utbildning som handlar om 

materialbaserad konst, betonar man experimenterande och ett undersökande 

förhållningssätt. Teori är något som växer fram ur praktiken och inte tvärs om. ”Praktikern 

formulerar och omformulerar en problematisk situation genom gestaltning och namngivande, 

i en växling mellan del och helhet” säger Schön (Molander, 1996 sid.157). Finns det kunskap 

som måste för bli tyst? Det finns i alla fall kunskap som ännu inte hittat ord. All kunskap 

behöver heller inte hitta ord, men förståelse är det som ger handlandet identitet. I en 

reflektionsprocess lär man sig vad man gjort och då kan handlingen omgestaltas och få ny 

identitet. Genom att öka insikten om sitt kunnande ökar man också sitt kunnande (Molander, 

1996). Skrivandet som reflexion i detta samanhang innebär antecknande och praktiskt arbete 

om vart annat det handlar om att vara uppmärksam. ”Man kan lära sig uppmärksamhet som 

rutin” säger Ulf Linde (Molander, 1996 sid. 11). 

 
3.4  Skrivande som verktyg i högre utbildning 
Skrivande används i all högre utbildning som reflexionsverktyg. ”Att skriva är att delta i ett 

samtal” skriver (Dysthe, Hertzberg och Lökensgardt Hoel, 2002 sid.13). Genom att skriva blir 

tankarna synliga, i texten kan man spara dem och man kan dela sina reflexioner med andra, 

t.ex. sin  handledare. Genom att gå tillbaka till det som skrivits kan vi omformulera oss och 

upptäcka nya associationskedjor. Vi kan se nya sammanhang, komma vidare i vårt tänkande 

och avslöja motsägelser. Vi tvingas till tydlighet (Hagström och Karnung, 2005). Många 

studenter har problem med att skriva. Detta är inte speciellt på konstnärliga utbildningar. En 

del har dåliga erfarenheter från grundläggande utbildning, för andra var det bara länge sedan 

de försökte skriva något. Även för dem som skriver mycket och lätt så är det en utmaning 

skriva i en ny kontext (Dysthe, Hertzberg och Lökensgardt Hoel, 2002). En del studenter, 

också i helt teoretiska sammanhang, upplever det som en oöverstiglig uppgift att skriva 

(Hagström och Karnung, 2005). I nya kulturella sammanhang känner vi ofta att det finns 

bakgrundskunskap som vi inte har, det finns grundläggande idéer som vi är osäkra kring och 

det finns olika sätt att uttrycka sig på. Man vet helt enkelt inte riktigt vad som förväntas av en 

(Dysthe, Hertzberg och Lökensgardt Hoel, 2002). Debatten om skrivande eller inte skrivande 

                                            
9 Tyst kunskap är kunskap som inte verbaliserats och uttrycket används ofta om kunskap i praktiska yrken. 
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på konsthögskolorna tar ofta upp argumentet att kreativa människor, oftare har problem med 

dyslexi än andra grupper. Detta skulle då vara en anledning att undvika skrivuppgifter i 

konstnärliga utbildningar. Det finns forskning som stöder att dyslektiker ofta är mer kreativa 

än icke dyslektiker, men orsaken till detta är oklar. Bland exemplen på kreativa människor 

med dyslexi nämns skådespelaren Siv Rud och författaren Moa Martinsson (Myrberg, 2007). 

Dyslexi behöver alltså inte utesluta textbaserade yrken. 

 

3.5 Annan forskning 
I avhandlingen ”Meningar om uppsatsskrivande i högskolan” (Hagström, 2005), skriver 
författaren i sin Abstract, ”When students understand The subject they will also be able to 
write”. Hon menar att det knappast är meningsfullt att studera skrivande skiljt från sin 
kontext. Så vitt jag kan se så finns ingen forskning som behandlar skrivande som verktyg i 
konstnärliga sammanhang. Hagström finns ändå citerad fast utifrån en annan text i avsnittet 
3.4. skrivande som verktyg i högre utbildning. 
 
3.6 Teorisammanfattning  
Konstnärens roll och konsten har förändrats på många sätt sedan det blev aktuellt att tala om 

konst i modern bemärkelse. Vid seklets början underströks kvalitéer som autenticitet, 

originalitet och ursprunglighet. Konstbegreppet har förskjutits från den visuella sfären mot 

den kognitiva och representativa. Liksom inom många andra områden i samhället spelar 

språket en allt större roll. Tron på det naturliga och medfödda har fått ge vika för en mer 

konstruktiv syn på lärandet (Illeris, 2005). Skrivandet används i all högre utbildningar som ett 

verktyg för reflexion. 
 

4 Problemformulering
Hur uppfattar och upplever den konststuderande skrivandet, av examenstexter ( i form av 

essäer, rapporter eller uppsatser) samt pm, projektbeskrivningar, terminsrapporter,  kortare 

essäer,  i sin utbildning? Finns det några orsaker som förklarar olika uppfattningar och 

upplevelser? 
 

5 Metod 
I denna undersökning används kvalitativ metod. Bland de kvalitativa metoderna väljs intervju 

som datainsamlingsmetod. Kvalitativ forskning brukar förknippas med genererandet av 

teorier och kallas ibland för ”upptäckandets väg” (Bryman, 2007 sid.146). Avsikten med valet 

är att kunna ställa frågor som når djupt och ger en så fullständig bild av hur studenterna 

uppfattar och upplever skrivandet i sina utbildningar som möjligt. I den kvalitativa intervjun 

öppnas hela tiden dörrar mot det okända och genom interaktivitet i intervjun mellan 

respondent och intervjuare kan förståelsen hela tiden vidgas. Min egen uppfattning om 

skrivande sätts inom parentes, för att jag så förutsättningslöst som möjligt ska kunna lyssna 
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till de studerandes berättelser.  Det skulle vara intressant att närvara vid alla studenters 

oppositioner men detta går inte att genomföra på grund av olika tidsaspekter. Däremot så 

kan jag se examensutställningarna när jag inte har möjlighet att närvara vid oppositionerna. 

De studerandes examenstexter, deras examensutställningar eller oppositioner bildar 

bakgrund till intervjufrågor och tolkningsförfarande. 

 
5.1 Intervjufrågor 
Intervjun börjar med två frågor som handlar om studentens förhållningssätt till sin egen och 

andras konst. Dessa två frågor ställs för att ta reda på om det kan finnas något samband 

mellan uppfattning av skrivande i konstnärliga utbildningar och val av estetik.10 Även om det 

är svårt att utröna samband i kvalitativa undersökningar så vill jag ändå ställa frågan för att 

känna in situationen då jag söker kunskap för en eventuell framtida enkät. I fråga 3 och 4 vill 

jag veta hur mycket och på vilket sätt studenten skriver förutom i konstnärliga sammanhang. 

Om man skriver mycket i sin vardag fungerar då skrivandet som verktyg även i det 

gestaltande sammanhanget? Frågorna 5, 6 och 7 handlar om skrivandet i konstnärliga 

utbildningar. Frågorna ställs för att ta reda på skrivvanor inom de olika utbildningarna. Hur 

informerar de olika institutionerna om skrivandet och vad anser studenten om att det numera 

skrivs i nästan alla konstnärliga högskoleutbildningar. Här söker jag information om vad 

skrivvanor inom utbildningarna betyder och om den information man får innan man börjar 

betyder något för den uppfattning man har i ett senare skede. I sista frågan av dessa tre 

pejlar jag inställningen till skrivande i konstnärliga utbildningar överhuvudtaget. Frågorna 8- 

13 handlar om hur det är att skriva examenstext och om betyder det något för det 

gestaltande arbetet. Det är det jag vill veta, om skrivandet påverkar det praktiska arbetet och 

i så fall hur? Därefter frågar jag mera specifikt efter eventuella upptäckter som gjorts under 

skrivandet och jag försöker också ta reda på om studenten upplever att han konstruerat svar 

som han inte riktigt har täckning för. Intervjun går vidare med fråga 14, som handlar om 

diskurs. Vilken roll spelar skrivandet på skolan där studenten går? Dels vill jag veta vad den 

undervisande personalen har för inställning till skrivandet och sedan vill jag också veta 

studentens uppfattning om sina kurskamraters uppfattning. Min undran är om den aktuella 

diskursen påverkar studenternas uppfattning av skrivande. I fråga 15 frågar jag om man 

uppfattar skillnader i skrivande i rent teoretiska sammanhang och i konstnärliga. Hur kan den 

se ut i så fall? Alla studenter får inte denna fråga så den har inte nämnvärt behandlats i 

analysen. Fråga 16 handlar om hur studenten ställer sig till att skrivandet är en del av 

examinationen. Detta kan berätta något om hur studenten uppfattar skrivandet i sig. Sedan 

kommer fråga 17 där jag undrar om studenten kommer att fortsätta skriva i relation till sina 

                                            
10 Estetik används här i betydelsen val av konstnärligt uttryckssätt. 
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konstnärliga processer efter utbildningen. Den sista frågan, 18, är mycket öppen, där ber jag 

studenten säga något precis vad som helst om skrivandet i sin utbildning. Förutom dessa 

frågor har varje samtal gett upphov till många andra beroende på studentens berättelse och 

svar. 

 

5.2 Fenomenografi 
Att beskriva ”det som visar sig” för någon är en rubrik i Svensson och Starrins bok om 

kvalitativmetod och vetenskapsteori (1994 sid.112). Det som ”visar sig för någon” på olika 

sätt kan studeras och beskrivas i fenomenografin. Ordet uppfattning är centralt i 

fenomenografier (Uljens, 1989). Enligt Ference Marton, fenomenografins upphovsman, så är 

uppfattning och upplevelse ungefär samma sak. Han talar om att erfara världen vilket är 

snarlikt att uppleva världen (Marton och Booth, 2000). I den här undersökningen har jag inte 

riktigt använt orden så. Studenterna har fått berätta om sina upplevelser av skrivande i form 

av hur man har känt inför skrivandet. När man berättar visar sig ofta en uppfattning av 

fenomenet. Därför förekommer både ordet upplevelse och ordet uppfattning i analysen av 

intervjumaterialet. Fenomenografin har anknytning till fenomenologin. Centralt ord i 

fenomenologin är ordet ”livsvärld”. Undersökningen kan sägas vara en kartläggning av det 

”levda” skrivandet bland konststuderanden. Alltså både hur skrivandet känns och hur det 

uppfattas. 

 
5.3 Avgränsning 
Undersökningen gäller studenter inom konstnärliga utbildningar frikonst (bildkonst eller 

samtidskonst) och tillämpad konst (materialbaserad konst, textil, metall, trä osv.) 

Undersökningen görs bland magisterstudenter och den fokuserar på deras examensarbeten. 

 
5.4 Urval 
Urvalet gjordes strategiskt, i vissa fall i samarbete med institutionernas olika lärare. De har, i 

de fall de varit behjälpliga, valt ut studenter för att uppfattningarna skall bli så olika som 

möjligt. Om man frågar alla studenter i en grupp finns risken att bara de som är väldigt 

intresserade av skrivande anmäler sitt intresse att delta i intervjuerna. I undersökningen ingår 

flera utbildningsinstitutioner som alla har olika upplägg på sitt skrivande i samband med 

examenstext och examensarbete. De intervjuade studenterna är män och kvinnor mellan 25 

och 40 år som har olika bakgrund och arbetar med olika typer av konst. De flesta studenter 

har en lång förberedande konstutbildning bakom sig men inte alla, några har en tydligare 

hantverksingång. Någon i gruppen har tidigare akademisk examen och någon annan har 

sökt in till högskolan på särskild behörighet och saknar gymnasieexamen. Vissa har skrivit 

rapport, andra har skrivit uppsats (ganska essälika och skrivs före det gestaltande 
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examensarbetet) och några har skrivit sina texter före det praktiska examensarbetet i 

essäform. Några går vid tiden för intervjun sin sista termin på skolan och andra har redan 

avlagt examen. Det blir svårt att genomföra vissa intervjuer med studenter som har väldigt 

sena examinationer. I dessa fall byter jag ut respondenterna mot likvärdiga personer som 

examinerades förra året.  

 

5.5 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen görs genom att spela in de intervjuer jag gör med studenterna och läsa 

studenternas examenstexter samt besöka oppositioner och examensutställningar. Ytterligare 

texter som skrivits av andra studenter vid samma skolor studeras också. Sammanlagt 

intervjuas nio studenter.  

 
5.6 Genomförande 
Studenternas examenstexter läses före intervjuerna. I dessa texter berättar studenterna på 

olika sätt om sina arbeten. De flesta texter har en essäliknande karaktär, även de som kallas 

rapporter och uppsatser. Utifrån texterna gås intervjufrågorna igenom före varje intervju och 

några speciella frågor formuleras inför varje intervjutillfälle. Examensutställningar och 

oppositioner besöks i alla fall utom ett innan intervjun genomförs. Det är viktigt att ha en bild 

av studentens konstnärliga arbete som grund vid intervjun eftersom det ger en möjlighet att 

koppla text och gestaltande arbete. I flera fall har det betydelse för hur de oförberedda 

frågorna utformas. Intervjuerna genomförs individuellt med varje student. Antalet intervjuer 

per dag varierar från en till tre. Intervjuerna spelas in och inspelningen görs via mp3 spelare 

vilket i hög grad underlättar utskriften av intervjuerna. På så sätt kan intervjuerna 

direktöverföras till datorn. Man får en god översikt av de inspelade intervjuerna på skärmen 

och jag kan med lätthet flytta mig fram och tillbaka i intervjun. De inspelade intervjuerna 

skrivs ut sin helhet. Pauser, upprepningar och felsägningar tas med då jag inte kan utesluta 

att detta har betydelse i analysen av materialet. I vissa fall är de långa och tätt 

återkommande pauserna tecken på eftertänksamhet, man svarar noga, i andra fall tyder de 

på osäkerhet. 

 
5.7 Databearbetningsmetod 
Examenstexterna läses igen som bakgrund till tolkningen av intervjuerna. I studenternas 

egna texter uppfattar jag olika tankar om skrivandet, tankar som att språket både kan låsa 

och frigöra och att skrivandet ger upptäckter som gör att man uppfattar sig själv på ett nytt 

sätt. Jag uppfattar också en kluvenhet inför språket och skrivandet i relation till det 

 17



konstnärliga utövandet11. Korta anteckningar förs efter besöken på studenternas oppositioner 

eller utställningar. Anteckningarna behandlar framförallt studenternas estetik. Dessa 

anteckningar fungerar också som bakgrund vid tolkningen av materialet. Intervjumaterialet 

läses sedan med olika tidsintervall. Alla yttranden om skrivande i intervjuerna stryks först 

under och sedan klipps dessa yttranden ut för att ordnas och sorteras uppsats för uppsats i 

ett eget dokument. Därefter sorteras yttrandena vidare, i yttranden som handlar om 

upplevelser av skrivandet och i yttranden som handlar om uppfattningar av skrivandet. 

Upplevelserna av skrivandet beskrivs i intervjuerna med ord som roligt, utvecklande, eller 

hemskt medan uppfattningarna av skrivandet handlar om hur man förstår det, som t.ex. ett 

verktyg för reflexion, kommunikation eller en färdighet. Så småningom kan man se att vissa 

studenter uppfattar skrivandet ganska snävt medan andra har en bredare uppfattning. För att 

lära känna materialet ännu mera rensar jag bort, ur intervjuerna, allt utom det som är de 

precisa svaren på varje intervjufråga. Svaren på exempelvis frågan om vilket förhållande de 

olika studenterna har till skrivande i allmänhet radas efter varandra. På det sättet går jag 

igenom varje fråga. Jag fortsätter med att gruppera svaren från varje fråga efter hur lika eller 

olika svaren är varandra. Genom att breda ut grupperingarna som sorterats på olika sätt 

framför mig får jag efter hand en allt tydligare bild av de uppfattningar och de upplevelser 

som finns i materialet. Man kan säga att genom att man tänker i likheter och i olikheter så 

framträder olika kategorier i materialet.  

 
 
5.8 Trovärdighet och validitet 
Jag har som intervjuare ambitionen att sätta min egen uppfattning vad gäller skrivande i 

konstnärliga utbildningar inom parentes. Vid tolkningen används en form av enklare 

medbedömning2.  Medbedömare är en person som går igenom materialet och kontrollerar 

om de kategorier som jag beskriver verkligen täcker det som finns i materialet (Uljens, 1989). 

Alla studenter intervjuas under likvärdiga former, avskilt från andra studenter och lärare.  

Stämningen är otvungen och studenterna svarar uttömmande på frågorna. Samtliga 

intervjuer varar mellan 30 och 40 minuter. Innan intervjuerna startar klargör jag vad 

undersökningen handlar om, tar upp frågan om konfidentiell hantering av intervjumaterialet 

och berättar om intervjuns upplägg. Intervjuerna utgår från samma grundfrågor men är 

interaktiva så att respondentens svar påverkar följdfrågan. Studenterna får läsa de 

                                            
11 Här avstår jag från att citera uppsatserna då dessa är offentlig handling. Utifrån citaten skulle  
studenternas identitet kunna härledas. 
2 Medbedömaren meddelar efter att ha läst intervjuerna att det finns gott om belägg för att göra de kategoriseringar som gjorts, 
både vad gäller uppfattningar och upplevelser 
 
 

 18



autentiska citat som har betydelse för tolkningen av materialet och jämföra dem med 

redigerade citat, alltså citat som gjorts om till skriftspråk. Ljudkvalitén på inspelningarna är så 

god att risken för hörfel är mycket liten. Validitet handlar om att undersökningen mäter det 

den säger att den ska mäta (Kvale, 2006). Samma material kan ligga till grund för många 

olika tolkningar med skilda syften. Problemformuleringen är ”den lins” man betraktar 

materialet genom och materialet sett genom min problemformulering ser ut så som resultatet 

redovisar. Om jag hade ändrat problemformuleringen något så hade andra kategorier 

framträtt. Den här undersökningen ”mäter” konststuderandes olika uppfattningar och 

upplevelser av skrivande i sina konstnärliga utbildningar. Upplevelser och uppfattningar har 

också relaterats till varandra.  

  
5.9 Etik 
Alla studenter erbjuds konfidentiell behandling. För en del är detta viktigt. På grund av detta 

används mestadels inga namn utan istället har varje intervju fått ett nummer. X och Y 

används i texten istället för namn på personer. Alla studenter får läsa texten innan den blir 

offentlig. I rapportens inledning och avslutning citeras en student. Dessa citat finns utöver de 

som stöder kategoriseringen. Eftersom de fick så central plats tyckte jag det kunde vara 

riktigt att fråga studenten om han ville ha sitt namn med. Vi kom överens om att jag på dessa 

ställen skriver ut hans namn. 
 
6 Resultat i beskrivningskategorier 
Jag finner fyra beskrivningskategorier angående skrivande i relation till den gestaltande 

processen, i intervjumaterialet. Vid kategoriseringen har jag utgått både från uppfattning och 

upplevelse. Efter huvudkategorisering fortsätter jag att kategorisera andra delar av materialet 

med utgångspunkt från uppfattning. Problemformuleringen lyder: ”Hur uppfattar och upplever 

den konststuderande skrivandet, av examenstexter (essäer, rapporter, uppsatser) pm, 

projektbeskrivningar, terminsrapporter och  kortare essäer i sin utbildning?” Sedan kommer 

en följdfråga: Finns det några orsaker som förklarar olika uppfattningar och upplevelser? 

 
Övriga uppfattningar som kategoriserats är de som handlar om studenternas uppfattning av 

diskurs angående skrivandets roll på de olika skolorna. Dessa kategoriseringar är inte 

beskrivna lika djupgående som huvudkategorierna men ändå intressanta i en 

resultatdiskussion och framförallt intressanta för vidare undersökningar.  

 
Intervjuerna har fått olika nummer för att man skall kunna se vilka citat som hör ihop. 

Huvudkategorierna har försetts med bokstavsbeteckningar. Kategorierna presenteras först 

nedan och beskrivs under 6.1 tillsammans med citat ur intervjuerna som stöder dem.  
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A. Skrivandet uppfattas i första hand som ett reflexionsverktyg, som ett samtal med 
sig själv. Inledningsvis upplever studenterna ett stort motstånd men detta vänds i 
slutfasen i entusiasm. 
 
B. Skrivandet uppfattas både som ett reflexions och ett kommunikationsverktyg. Att 
man upplever motstånd i skrivandet anses som självklart och utvecklande. 
 
C. Skrivandet uppfattas huvudsakligen som ett kommunikationsverktyg för att 
kommunicera estetik och position. Trots personlig tillfredsställelse med texten, 
resultatet, så upplever studenterna fortsatt motvilja inför skrivprocessen 
 
D. Skrivandet uppfattas som en färdighet som kan användas för att söka utställningar 
och stipendier. Det motstånd kategorin upplever har sin grund i en diffus och oklar 
skrivsituation. 
 
 
6.1 Kategoribeskrivningar 

 
A. Skrivandet uppfattas i första hand som ett reflexionsverktyg, som ett samtal med 
sig själv. Inledningsvis upplever studenterna ett stort motstånd men detta vänds i 
slutfasen i entusiasm. 
I denna kategori finns studenter med olika estetik och olika förhållningssätt till skrivande i 

allmänhet. Ingen student i den här kategorin kan sägas ha lätt för att skriva även om det 

förekommer dagboksskrivande tex. Denna kategori tycker initialt att skrivandet är väldigt 

tungt men ändrar sin inställning under resans gång. Här återfinns de studenter som 

upptäcker skrivandet som ett reflexionsredskap. Studenten i intervju nummer tre upplevde 

inledningsvis mycket motstånd i sitt skrivande. Hon menar att hon inte är en ”ordets 

människa” utan är utpräglat visuell. Därtill långsam i allt som har med text att göra. Under det 

pågående skrivandet upptäcker hon texten som ett reflexionsredskap. Plötsligt ser hon sitt 

konstnärliga arbete beskrivet i texten och detta utvecklas till en dialog mellan det gestaltande 

arbetet och skrivandet. Detta ger en större säkerhet i det praktiska arbetet. 
  

 ”Då kände man sig säkrare när man gick till det praktiska arbetet också.  Lite mer säker och det 
är skönt. Det är verkligen viktigt för en att, kunna formulera sig i text, det känns jätte bra” (i3) 

 
Samma student stryker också under vikten av att få öva på skrivandet. Studenten är ändå 

noga med att poängtera att den visuella upplevelsen måste komma först. Texten är alltid 

sekundär. En annan student berättar om att hon är ganska skeptisk till skrivandet från början. 

Hon tycker att det tar tid från det gestaltande arbetet och är mycket frustrerad över det. 

Senare upptäcker hon att det ger något tillbaka och att det underlättar arbetet med 
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examensutställningen. Hennes annars så långa process kan förkortas. Hon uttrycker också 

att hon kommer att fortsätta skriva efter avslutad utbildning. Skrivandet ger henne en 

möjlighet att fungera som sin egen handledare. 
 
 ”Ja absolut, för jag har ju kommit på det, resonerandet med mig själv. Jag har förstått att jag inte 

kommer att ha tillgång till ateljesamtal som jag har haft på skolan. Då måste jag ta över den rollen 

själv” (i5).  

 
Hon berättar också att hon inte varit förmögen att använda prosa hela tiden. Då har hon 

istället använt en form av poetisk text, för att komma vidare. I denna kategori är glädjen över 

resultatet slående och förändringen av uppfattning tydlig.  
 

B. Skrivandet uppfattas både som ett reflexions och ett kommunikationsverktyg. 
Att man upplever motstånd i skrivandet anses som självklart och utvecklande. 
I den här kategorin ryms studenter från flera olika estetiker. Uppfattningen är att motstånd är 

självklart, självklart i skrivandet liksom i den gestaltande processen.  
 

 ”Det är ett motstånd, med skrivandet, men det kan ändå vara bra och man kan ändå utvecklas 
av det. Jag kan inte förstå hur någon kan stå inför ett gestaltande arbete och säga att det inte 
bjuder motstånd på samma sätt. Att det skulle vara enklare. Bara något som man i vild 
spontanitet får ur sig. Det är absolut inte så. (i2) 
 

Gruppen använder skrivandet både som ett verktyg för reflektion i den gestaltande 

processen och ett verktyg för kommunikation. Uppfattningen finns att det är stor skillnad i att 

skriva utifrån en teoretisk position och utifrån en konstnärlig. Det regelverk som i vissa fall 

omger uppsats och rapportskrivande är för vissa en hämsko, andra tycker att givna strukturer 

är viktiga. I gruppen som gett upphov till den här kategorin finns den största spännvidden på 

skrivvana. Här finns de som skrivit akademiska arbeten tidigare och de som har vissa 

skrivproblem på språklig basis. En student i den här kategorin hänvisar invändningar mot 

skrivandet i konstnärliga sammanhang till den konstsyn där man betraktar konstnären som 

ett geni, en konstsyn som inte ser konstnärens arbete som ett vanligt arbete utan som menar 

att det är ett skapande i ett speciellt icke reflekterande tillstånd. Hon hävdar att konst 

naturligtvis är reflektion. Studenter i denna kategorin berättar också om skrivande som börjar 

som kommunikation men sedan övergår i ett reflekterande skrivande. Skrivandet har blivit 

alltmer självklart.  

 
” I inledande skeendet har det handlat om kommunikation men oftast när jag skriver så 
utvecklas det till att mer handla om att skriva för min egen skull” (i1) 
 

För vissa har skrivandet fungerat i många år. En student berättar om ett kontinuerligt 

skrivande som pågått sedan han började arbeta med konst. Han har också med sig sin 
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skissbok och antecknar av och till under intervjun. Skrivandet hör ihop med den konstnärliga 

processen och är i vissa skeenden lika intuitivt som konsten. Senare kommer en 

strukturering av texten. I hans fall fungerar texten fullständigt självklart i livet som inte skiljs 

så tydligt från konsten. 

 
” Jag förhåller mig väldigt fritt och jag använder texten för att hela tiden göra anteckningar och 
påminna mig själv om vilka tankar det handlar om i en process.”  ”Så innehållet i texten hör ihop 
med den konstnärliga processen. Det som strukturerar upp texten, det kommer mycket senare 
och blir en konstruktion av dom första nedslagen i texten ” (i6) 

 

I denna kategori finns den student i undersökningen som uttrycker den största fascinationen 

för skrivandet. För honom har det blivit en integrerad del av den konstnärliga processen. Det 

som började som essäskrivande utvecklas till poesi som flätas ihop med det gestaltande 

arbetet i övrigt. Här har skrivande blivit ett verktyg helt integrerat i det praktiska arbetet. 
 
 ”Ibland brukar jag försöka hitta ett ord för, det jag jobbar med. Titeln kommer ju inte på en 
gång. Jag skrev om en gammal dikt som jag hade tänkt att ha till Y och det var där det började. 
Det var så det började alltihop med skrivandet” (i4) 

 
Studenten menar att skrivandet i utbildningen gav honom en grund att stå på för fortsatt 

skrivande. När jag frågar honom varför det var bra att skriva säger han att det blev så 

suveräna texter. Han berättar också om svårigheter att stava, men regelrätt dyslexi kan man 

ändå inte tala om. Det verkar ha varit ett större problem för lärarna än för honom själv. 

Studenten har också fortsatt att skriva hela året efter sin examen.   

En student svarar på frågan om vad han vill stryka under vad gäller skrivande under sin 

utbildning: 

 
 ”Jag skulle vilja stryka under terminsrapporterna, de är jätteviktiga för att just reflektera över det man 
har sysslat med under terminerna och jag skulle vilja, får väl stryk om det här kommer ut men, jag 
skulle vilja att man införde arbetsdagbok. Terminsrapporten har betytt väldigt mycket för mig. Det kan 
vara jättejobbigt att komma igång, det kan kännas motigt men när man väl börjar skriva under de olika 
rubrikerna, som är de olika uppgifterna, så är det så mycket som kommer fram som aldrig skulle ha 
kommit fram om man inte hade satt ner det i text. Man får lugn och ro att konsolidera sina ställningar, 
fundera på vad de här uppgifterna betytt för en egentligen” (i1) 
 
Skrivandet används också som kommunikation inom utbildningen och tänks som ett verktyg i 

ett kommande yrkesliv. 
 
 ”Om jag ska verka professionellt så krävs det av mig att jag ska kunna formulera mig i text också. 
Man skall kunna debattera om man känner för det, kunna författa, utställningskataloger eller vad det 
nu kan röra sig om” (i1). 
 

Gemensamt för flera studenter i denna kategori är att de upplevt mycket stöd i sitt skrivande.  
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 ”och att vi själva får skriva om arbeten och börja redan tidigt i ettan med små korta essäer om andras 
konstnärskap och att förhålla sig och att skriva om konst och att skriva om sitt eget arbete och man får 
väldigt mycket stöd” (i2). 
 
C. Skrivandet uppfattas huvudsakligen som ett kommunikationsverktyg för att 
kommunicera estetik och position. Trots personlig tillfredsställelse med texten, 
resultatet, så upplever studenterna fortsatt motvilja inför skrivprocessen 
I den här kategorin används skrivandet som ett analysverktyg men det uppfattas i första 

hand som ett verktyg för att kommunicera. Avsikten är inte att samtala med sig själv utan att 

tydliggöra sin position och sin estetik för att kommunicera denna till andra. Skrivandet 

upplevs nästan plågsamt svårt. Efteråt finns en tillfredställelse över att ha formulerat sig men 

motviljan inför skrivprocessen kvarstår. Det finns en kluven känsla inför text. Den är ett slags 

nödvändigt ont. Uppfattningen att det är viktigt att formulera sig är tydlig samtidigt som lusten 

att reflektera egentligen inte finns.  
 

”Tycker du att det är viktigt att man kan prata om vad man gör?”   ”Ja det tycker jag nog att man 
måste kunna ändå” (i9). 
 

Det finns inga skrivproblem vad gäller det svenska språket i gruppen. En student uttrycker att 

hon tyckt om att skriva tidigare. Det svåra är att formulera sig kring sitt eget arbete. Det är 

jobbigt att det blir så bestämt säger en student, fast det är en fördel att hitta sina kompisar på 

konstarenan. 
 
 ” Man kanske kan sätta sitt verk i ett större sammanhang än innan för man blir tvungen att göra 
så mycket research på var begrepp kommer ifrån och varför man tolkar den här sortens konst 
på ett sätt och den här på ett annat. På det sättet får man ett större sammanhang i det man 
håller på med men ditt konstnärskap är inte förändrat. Det är bra att ha lite koll på släktingarna 
omkring en” (i9). 
 

Studenten ovan stryker under att det gestaltande arbetet inte påverkas av skrivandet. Den 
här kategorin använder inte skrivandet som verktyg i den egna gestaltande processen. Det 
blir istället ett analysverktyg för att studera sina egna redan producerade verk för att 
kommunicera sin ståndpunkt till andra. Självförtroendet stärks genom att man blir tydlig för 
sig själv i förhållande till omvärlden. 
 
D. Skrivandet uppfattas som en färdighet som kan användas för att söka utställningar 
och stipendier. Det motstånd kategorin upplever har sin grund i en diffus och oklar 
skrivsituation. 
Studenterna i denna kategori upplever skrivprocessen stressande och otrygg. Egentligen vet 

ingen riktigt varför man ska skriva och inte riktigt vad man skall skriva. De studerande 

berättar om dubbla budskap från skolans personal angående examenstexten. Texten är inte 

viktigt men de måste ändå skriva den. Det är den praktiska gestaltningen som betyder något, 
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men vid oppositionen tas ändå texten upp. Samma oklara anvisningar ges, enligt 

studenterna, ofta i skrivsituationer. 
 

”Samtidigt som undervisande personal på utbildningen har svårt att definiera varför man skall 
skriva terminsrapporter. Ska du referera vad du har gjort? Är det mer tankar om varför du har 
gjort det? Det tycker jag har varit oklart” (i8). 

 

Uppfattningen är ändå att skrivandet är en del av konstnärens yrkesbild. Man måste kunna 

formulera sig för att söka utställningar och stipendier. Kanske är det bra att lära sig reflektera 

också säger en student, fast det är svårt.  
 

 ” Jag tycker man skulle ha lite mer skrivande faktiskt. Det ska inte vara de enda gångerna, man 
skriver när man kommer till en examenstext. Om man skall ha text så måste man träna lite 
innan. Vi tillhör ju en yrkesgrupp som måste skriva stipendie- och utställningsansökningar. Jag 
tycker inte att jag har fått någon träning i det. Så jag tycker att det skulle vara mer eftersom det 
är i vår yrkesbild”. Vare sig man vill eller inte så är det ju så.  Det är kanske bra också att lära 
sig reflektera lite över sitt arbete även om det är jädrigt svårt” (i7).  
 

Skrivandet i kategori D är ganska distanserat. Skriftspråk är i sig inget problem. Någon pratar 

om klasskompisar som är duktiga på att formulera sig och hur bra det är när man ska söka 

tex. stipendier. En annan student skriver stipendieansökan på samma gång som en 

projektformulering och finner detta värdefullt. Det behöver inte vara fel att skriva säger 

någon, ”men det var inte bra att skriva på det sätt som vi gjorde” (i8). Det behövs en annan 

form för skrivandet. Kravet på färdighet kommer plötsligt. Mera skrivträning, samtal och stöd 

behövs. Skrivandet används här som ett kommunikationsverktyg men inte i första hand för 

att kommunicera en position utan i en mycket pragmatisk kontext, man behöver använda det 

för att söka stipendier och utställningar. 
 

6.2 Beskrivningskategorier med diskurs som utgångspunkt  
Efter det att beskrivningskategorierna för skrivandet är klara, upptäcker jag att det, i 

undersökningen finns ett samband mellan de olika institutionernas diskurs och hur 

studenterna uppfattar och upplever skrivandet i sina utbildningar. Då bestämmer jag att 

också kategorisera svaren som redovisar uppfattning av diskurs. Jag hittar tre 

beskrivningskategorier vad gäller hur studenterna uppfattar diskurs bland skolans personal. 

 

Studenten uppfattar institutionens diskurs angående skrivande som positiv, tydlig och 
målinriktat men i vissa fall fortfarande under utveckling 
Denna kategori berättar om en utbildning där man tränar sina studenter från årskurs ett och 

verkligen anser skrivandet vara en jätteviktig del av utbildningen. På en del institutioner gäller 

ovanstående mera de som börjar i årskurs ett nu. Hur institutionerna lägger upp skrivandet 

har förändrats sedan avgångsstudenterna började sin utbildning. 
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”Så var det ett tungt vägande skäl till att jag ville gå här. När jag gick ut efter tredje året och satt 
på avgångsmiddagen blev det uppenbart för mig att personer som börjat här, som verkligen inte 
ville skriva och inte tyckte att det var bra, ändå hade fått ur sig ganska schyssta akademiska 
uppsatser och ett förhållningssätt till sitt eget arbete och kunde förklara och sätta in sig själv i ett 
sammanhang och, hade en ganska bra bild av hur samtidsgrejerna ser ut och vet vilka som är 
deras kompisar på konstarenan” (i2) 

 
Studenten uppfattar institutionens diskurs vad gäller skrivande som oklar och diffus 
Denna kategori studenter upplever att institutionen har förmedlat dubbla budskap. Skrivandet 

i sig är oklart. Varför ska man skriva? Meningarna är delade. 
 

 ”Undervisande personal på utbildningen har svårt att definiera varför man skall skriva 
terminsrapporter. Ska du referera vad du har gjort? Är det mer tankar om varför du har gjort 
det? Det tycker jag har varit oklart” (i8). 
 

Studenten är osäker på sin uppfattning vad gäller institutionens diskurs och skrivande 
Vissa studenter är osäkra på vad den pedagogiska personalen har för uppfattning om 
skrivande.  
 

”Det vet jag faktiskt inte, vi har aldrig pratat om det” (i5) 
 

Beskrivningskategorier för de intervjuade studenternas uppfattning om diskursen vad 
gäller skrivande bland sina studiekamrater.  
 
Här hittar jag fyra kategorier. 
 
Studenterna uppfattar skrivandet som bra, alternativt väldigt roligt 
Studenterna menar att kurskamraterna är väldigt engagerade och tycker det fungerar bra att 

skriva och många tycker till och med att det är väldigt roligt. 
 
”Dom tyckte nog att det var helt okey alternativt väldigt roligt att skriva” (i9). 
 
Studenterna uppfattar skrivandet som tungt men utvecklande 
Många av studenterna i gruppen beskriver att de flesta andra studenter uppfattar skrivandet 

som tungt men utvecklande. 
 

”Jag upplever det som om man generellt sett tycker att det är jobbigt samtidigt som det stora 
flertalet ändå inser hur viktigt det är” (i1).  
 

Studenterna uppfattar skrivandet väldigt olika det finns ingen samlad uppfattning 
Vissa studenter menar att det inte finns någon samlad uppfattning. Skrivandet uppfattas olika 

från student till student. 
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  ”Tror att det är jätte olika. En del har jobbat jätte mycket med texter hela tiden och lagt ner super 

mycket jobb på sin examenstext” (i7). 
 

Studenterna uppfattar att det finns ett stort motstånd  
I denna kategori uppfattar man att andra studenter på utbildningen har ett stort odefinierat 

motstånd mot skrivandet. 
”Jag tror inte att de gillar att skriva. Det är ett hot” (i4) 
 
6.3 Andra uppfattningar av betydelse för resultatdiskussionen med utgångspunkt i 
intervjufrågorna 
Svaren på frågorna angående skrivande i allmänhet och frågorna om studenternas olika 

estetik redovisas sammanfattat nedan utan att de för den sakens skull utgör några 

kategorier. Flera studenter uppfattar inte att skrivande i allmänhet är något problem. Några 

skriver ofta brev och andra reflekterar över arbete och liv via långa mail. Någon har sysslat 

med lite novellskrivande. Det finns de som skrivit akademiska arbeten. Dagboksskrivandet är 

utbrett. 
 

”skriver brev, långa mailbrev och sådär. Det tycker jag är roligt” (i8). 
 
Andra studenter har börjat skriva i det konstnärliga sammanhanget och använder det 

framförallt där. Någon av dessa har egentligen aldrig skrivit före sin konstnärliga utbildning 

och uppfattar skrivandet som ganska svårt. 
 

 ”Innan dess hade jag i princip aldrig skrivit någonting och det kändes som något oöverskridligt” (i5). 
 

Det finns en fråga i intervjun som handlar om estetik. Några studenter svarar att de inte vill 

definiera sin estetik. I en tid när man har alla möjligheter att arbeta gränsöverskridande vill 

man inte begränsa sig i onödan. Dessa studenter förhåller sig till ett postmodernt 

konstbegrepp. 
 

 ” Det är så mycket som händer och på alla olika håll och kanter, delvis med definitionen av 
konstbegrepp eller musikbegrepp, vad musik är och genremässiga korsningar hit och dit som 
pågår hela tiden, att det känns dumt att nu stoppa in sig i ett fack, när själva fackbegreppet 
börjar raderas ut totalt. Nu kan man vara både designer, musiker och konstnär och allt det där i 
en enda stor härlig goja”! (i6) 
 

Flera studenter beskriver sig själva som visuella människor och arbetar både i traditionella 

och otraditionella tekniker men använder ett tydligt visuellt språk och använder också en 

utpräglat visuell terminologi. Bland dessa finns en lång bakgrund i tecknande och målande 

på förberedande skolor. 
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”Vi har ju faktiskt valt att vara bildkonstnärer för att vi har ett visuellt språk” (i5) 
 

Några skiljer sig från gruppen ovan genom ett utpräglat poetiskt förhållningssätt. Berättelsen 

är central. Här finns också ett stort intresse för material. 
 

”Jag jobbar med berättande bilder på något sätt i olika former” (i8). 
 
Det finns andra som liksom den förra gruppen uttrycker intresse för material och teknik. 

Skillnaden är att dessa studenter klart tar ställning för ett konstbegrepp som förhåller sig till 

det sköna. Intresset för det vackra är påfallande. 

 
”Där man använder det dekorativa värdet för att påverka sin omgivning” (i1). 

 
6.4 Resultat i form av lärandemodell  
Under tiden jag tolkar intervjuerna tycker jag mig se speciella lärprocesser beskrivna i 

intervjumaterialet. Det ger mig tanken att föra en del av diskussionen utifrån en pedagogisk 

modell formulerad av Knud Illeris. Då behöver jag först presentera modellen, en modell som 

huvudsakligen stämmer med mitt eget sätt att se. Illeris beskriver lärandet som en integrerad 

process som omfattar både en kognitiv, en psykodynamisk och en social och samhällelig 

dimension. I lärandet samspelar individen med material, medieförmedlat lärostoff och den 

sociala omgivningen. Lärandet är både individuellt och socialt och det har ett samhälleligt 

moment. Det individuella lärandet är en inre psykisk tillägnelseprocess som alltid är socialt 

och samhälleligt präglat. Individens inhämtande av kunskap sker genom perception, 

förmedling, upplevelse, imitation, verksamhet eller deltagande. Dessa kunskapsvägar 

interagerar med varandra och det är omöjligt att i en verklig situation skilja dem åt. För att 

kunskapsstoffet skall bli användbar personlig kunskap måste individen tillägna sig stoffet 

genom inre psykiska processer. Dessa psykiska processer är både av kognitiv och 

psykodynamisk karaktär. Kunskapsstrukturerna är alltid känslomässigt laddade. Tillsammans 

skapar de kognitiva strukturerna och de känslomässiga mönstren en integrerad personlighet. 

De psykiska processerna kan vara huvudsakligen kumulativa (mekaniska), assimilativa 

(additiva) eller ackommodativa (överskridande). Vid assimilation läggs nya kunskapselement 

till redan existerande strukturer och mönster. Ackommodativa processer sker när individen 

får impulser eller möter situationer som inte kan hanteras utifrån de strukturer och mönster 

som individen redan har.  

 
”Själva det ackommodativa inlärningsförloppet är påfrestande för individen. Det präglas av oro, 

förvåning och överraskningar som kräver att individen har kraft att klara av det” säger Nissen 

(Illeris sid. 34  2005) 
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Ackommodationen innebär att rådande psykiska strukturer måste brytas ner för att de nya 

elementen skall kunna fogas in. Om studenten är otrygg, eller om ackommodationen 

forceras kan det leda till desorganisation och förvirring. Om individen stöttas, uppmuntras 

och motiveras så kan en ackommodation äga rum. Assimilationen kan då fortsätta men 

utifrån en ny basstruktur. Ackommodationer är den form av lärande som har störst betydelse 

för en individs utveckling men det är inte ett bättre lärande än assimilation och kumulativt 

lärande. Tvärtom så förutsätter en ackommodation att det finns mönster och strukturer som 

skapats genom assimilationer (Illeris, 2005). 

 
6.5 Resultatsammanfattning  
De flesta studenterna i undersökningen har upplevt skrivandet som svårt och mödosamt. Det 

är tydligt att samtliga studenter ändå uppfattar avgörande kvalitéer i det. Flera antyder att de 

gått från en negativ uppfattning till en positiv uppfattning under tiden som de arbetat med sin 

examenstext. Studenterna berättar också om medstudenter som ändrade sig på vägen och 

hittade ett verktyg i skrivandet även om de varit mycket negativt inställda från början. 

Påfallande många av studenterna använder skrivandet som ett verktyg i den egna 

gestaltande processen. En av studenterna påpekar att den gestaltande processen också 

bjuder motstånd likväl som skrivprocessen. I den här undersökningen syntes inget samband 

mellan att ha lätt eller svårt för att skriva och en givande skrivprocess. Någon som har lätt för 

att skriva upplever processen förfärlig medan en annan student som måste kämpa med varje 

ord hittar ett verktyg. Det mödosamma med skrivprocessen handlar alltså om något annat än 

skrivproblem. Funderingar kring detta tas upp i diskussionen. Jag fann heller inte att val av 

estetik spelar roll för hur man uppfattar skrivandet. I undersökningen finns två frågor om 

skrivandets diskurs på de olika skolorna, en fråga om hur skola och undervisande personal 

ställer sig och en annan om hur studenterna som grupp förhåller sig till skrivandet. Dessa har 

gett upphov till ytterligare beskrivningskategorier.  Detta belyses i diskussionen under 7.2. 

Man får en indikation på att studenter som går på skolor där skrivandet anses viktigt och där 

man också får mycket stöd, i större utsträckning uppfattar skrivandet som ett 

reflektionsverktyg i sina egna processer än studenter i sammanhang där skrivandets mening 

är oklar eller ifrågasätts.  
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7 Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
Studiens tillkomst har sina rötter i den pågående debatten om skrivande / icke skrivande i 

konstnärliga sammanhang. 

 
”Just nu sysslar konstskolorna på universiteten med teoretisering och begreppsbildning på ett sätt som 
skapar en air av exklusivitet kring konsten och i den narcissistiskt individcentrerade tid vi lever i är det 
kanske inte alls förvånande. Kontakten med publiken och även konstnärer utanför de akademiska 
sammanhangen silas genom ett akademiskt språkbruk och den som inte känner till det 
marginaliseras.” 
(Bondesson 99) 

 

 Utgångspunkten var att pedagoger i det konstnärliga sammanhanget ger uttryck för olika 

uppfattningar om huruvida skrivandet tillför något till den konstnärliga processen. Min 

utgångspunkt var att jag vill fråga studenterna om deras upplevelse och uppfattning för att 

inhämta ett underlag som kan användas i utvecklingen av undervisningen och eventuellt för 

en enkät i ämnet. En sådan skulle kunna nå många fler studenter och på så sätt kunna 

bekräfta samband eller fastställa oberoenden mellan vissa företeelser. 

 I undersökningens inledning låg fokus på hur studenterna upplevde, i betydelsen, kände 

inför att skriva i anslutning till sina konstnärliga processer. I intervjuerna visade sig också 

olika uppfattningar av skrivandet. Beslut togs att flytta fokus från upplevelse till uppfattning 

för att undersökningen som fenomenografi skulle bli tydligare. Jag valde då också att ändra 

min problemformulering till att innefatta både upplevelse och uppfattning. Detta kan påverka 

såväl trovärdighet som validitet. Kanske hade frågorna ställts på ett annat sätt och samtalen 

blivit annorlunda om fokus redan under intervjuerna legat på uppfattning. Å andra sidan så 

handlar fenomenografi om uppfattningar som visar sig, inte om reflekterade åsikter, så det 

kan också varit en fördel att samtalen fördes utifrån känslan.  

Efter det att huvudkategorierna beskrivits bestämde jag också att kategorisera studenternas 

uppfattning av diskurs i sina utbildningar. Detta påverkar inte, menar jag, trovärdighet och 

validitet då dessa kategorier skiljs tydligt från huvudkategorierna. 

Undersökningen genomfördes öppet. Jag hade en mycket diffus uppfattning av hur 

studenterna upplever och uppfattar sitt skrivande. Därför var valet av kvalitativ metod den 

enda möjliga. Undersökningens inriktning var explorativ och den bjöd också på flera 

överraskningar redovisade i resultatet ovan. Den överraskning jag faktiskt upplevde 

avslöjade att jag, trots min parentes, hade vissa förväntningar. I avsnittet 5.1, intervjufrågor, 

redovisas avsikten med frågorna. Jag kunde inte i intervjumaterialet, se någon tendens till 

samband mellan val av estetik och uppfattning av skrivandet som reflexions- och 
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kommunikationsverktyg. Eftersom jag ägnade en stor del av intervjun till att ställa frågor om 

studentens arbete och konstnärliga förhållningssätt så kan jag efteråt se att jag trodde att det 

skulle finnas ett samband där. Jag fann heller inte att skrivvana har betydelse för hur man 

uppfattar skrivandet som verktyg. Det överraskade mig också. Det är förstås omöjligt att 

frigöra sig totalt från förväntningar i en undersökning och att det påverkar resultatet måste 

finnas med i bedömningen men här infrias inte min förväntning och trovärdigheten borde inte 

påverkas. Att diskursen på de olika skolorna utövar inflytande på studenternas uppfattning är 

en självklarhet men att det var så tydligt var en överraskning. Här infrias min förväntning och 

det skulle då mera kunna påverka undersökningens trovärdighet. Valet av intervju som 

kvalitativ metod var det enda möjliga inom den tidsram som stod till förfogande och också 

vad gäller studentgruppens tillgänglighet. Observation skulle under andra omständigheter 

kunnat vara ett alternativ. En undersökning som kan pågå under en längre tid och som 

innehåller en stor mängd observationer kombinerat med intervjuer får naturligtvis en högre 

trovärdighet förutsatt att den utförts under korrekta former. 

Om jag hade undersökt studenternas uppfattningar och upplevelser med utgångspunkt från 

deras egna texter så hade jag uppfattat deras inställning till skrivandet mindre positiv. Detta 

är ett observandum. Det kan vara ett trovärdighetsproblem att mina intervjuer visar en mera 

positiv bild. Å andra sidan så berättar student efter student om uppfattningar som ändras 

under skrivandet men också efter det att studenterna examinerats på sina texter och fått 

distans till processen.  

 

De olika uppfattningarna av skrivande, i materialet var, i relation till problemformuleringen, 

ganska självklara. Det är intressant hur uppfattningarna kopplas till upplevelse i betydelse 

känsla och hur de olika diskurserna påverkar studenternas uppfattningar och upplevelser. 

 

Studenterna har fått studera sina redigerade texter, d.v.s. citat från intervjuerna som 

formulerats om för att fungera i skriftspråk. Alla studenter har inte svarat på detta mail. Det 

hade varit bättre för trovärdigheten om alla svarat.  

 

7.2 Diskussion med huvudkategorierna som utgångspunkt 
Den mest intressanta kategorin i materialet menar jag är kategori A. Detta för att det skedde 

en svängning i uppfattning under tiden man skrev. Uppfattningen uttrycktes av studenter som 

arbetar med alla typer av konst både materialbaserad och mera konceptuell. Ordet tyst 

kunskap användes aldrig, men studenterna var tydliga med att det var mycket svårt att hitta 

ord för vissa företeelser. En student påpekade att det visuella måste komma först alltså 

praktik före teori. Det är lätt att referera till Schöns reflekterande praktiker i Molander (1996) 

se avsnitt 3.3 i denna text. Ingen i gruppen påtalade några skrivsvårigheter som har med 
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dyslexi att göra. Det finns de i kategorin som ibland använder skrivande som 

reflektionsverktyg i andra sammanhang. Alla talade om ett mycket mödosamt skrivande men 

ett skrivande som varit givande och viktigt. Efter fullgjort uppgift så hade man en mycket 

positiv bild av skrivandet.  

Om man sätter in de här berättelserna i Illeris pedagogiska modell presenterad under 6.4 kan 

man tänka sig att uppgiften att skriva och själva skrivandet gav upphov till reflektion som i sin 

tur startade ackommodationer hos studenterna. Att reflektera i skrivandet innebar att nya och 

olika erfarenheter sattes i relation till varandra och till tidigare upplevelser, mönster och 

strukturer. Detta ledde till ackommodationer då strukturer och mönster bröts upp för att 

byggas om och innefatta nya aspekter. I examenstexterna var det en särskild sorts reflektion 

som krävdes. Det handlade om att kunna förhålla sig till sig själv, och att tydliggöra sin 

position i världen, just det som Illeris kallar reflexivitet. Personlighetsutvecklingen genom 

reflexiviteten skedde genom kedjor av ackommodationer där studenterna bearbetade intryck 

från det omgivande samhället, från konstvärlden och också bearbetade samspelet mellan sig 

själva, studiekamrater och lärare. Det som gör reflexiviteten så speciell är att den omfattar 

”självets struktur” (Illeris, 2005). Detta skulle kunna förklara det stora motståndet och också 

förklara upplevelsen av tillfredställelse efteråt. En del talade om en större trygghet i 

processen medan andra talade om att ta över handledarrollen själv. Sammantaget handlade 

det om att bli trygg i sin kunskap, process, estetik och i sig själv.  

 
Bland studenterna i kategori B, de som upplever skrivandet självklart, fanns en stark 

drivkraft.  Att gå igenom ackommoderande processer verkade ganska naturligt och något 

som man hade erfarenhet av. Motståndet som upplevdes i samband med skrivandet såg 

man som en del av livet och arbetet. Det uppfattades inte som farligt utan tvärtom 

utvecklande. I kategorin finns de äldsta bland de intervjuade studenterna. 
 
Studenterna i kategori C är en problematisk och spännande grupp. Kategorin omfattades av 

få i studien.  Ingen är dyslektiker i gruppen eller har något problem med själva skrivandet. 

Problemet handlade om att man så mycket hellre ville syssla med sitt gestaltande arbete än 

att skriva om det. Samtidigt hade man en insikt om att det inte fanns någonting att relatera 

sin konst till om man inte skapade det själv. Man insåg behovet av biograficitet även om man 

inte kallade det så. Det var plågsamt svårt för studenterna att släppa det konstnärliga arbetet 

för skrivandet. Sätter vi in denna kategori i Illeris modell så ser vi en förklaring som liknar den 

för grupp A. Skillnaden är bara den att det verkar som om processen här blev mer 

påfrestande. Så påfrestande att en student sa att hon tappade all sin glädje. 

Ackommodationer innebär att rådande psykiska strukturer behöver brytas ner för att nya 

element skall kunna fogas in (Illeris, 2005).  Om studenten egentligen inte ville reflektera 
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över sitt arbete så saknade han delvis motivation och hamnade då i konflikt med sig själv.  Å 

ena sidan förstod han att han behövde formulera sig för att skaffa sig en position att arbeta 

utifrån. Å andra sidan så ville han inte göra detta. Om den lärande upplever för mycket 

motstånd t.ex. på grund av att han känner sig maktlös i situationen så kan restriktiva 

ackommodationer äga rum och den studerande kan uppleva en stark aggression (Illeris, 

2005). Eftersom dessa studenter inte ville påverka sitt konstnärskap utan var nöjda med 

detta så blev skrivandet något man gjorde mera för andra. Ackommodation som resultat av 

reflektion i skrivandet skulle kunna hota hela konstnärskapet eftersom ackommodationer i 

första fasen är destruktiva till sin karaktär, se 6.4. De upplevelser som beskrevs av 

studenterna i kategori C berättade om motstånd men de gav aldrig upphov till den vändning i 

uppfattning som de gjorde hos kategori A. Man nådde målet i fråga om texter som 

tydliggjorde identiteten som konstnär och positionen på det konstnärliga fältet, men man var 

inte nöjd med skrivprocessen. Eftersom studenterna i kategorin var nöjda med sitt 

konstnärskap ville man kanske bevisa för omvärlden att mönster och strukturer fungerade. 

Skrivandet blev då inte ett öppet reflekterande utan en strid med pennan. Trots allt fanns 

efteråt en tillfredsställelse med den färdigskrivna texten och det förtydligande av 

konstnärskapet som den åstadkom.  
 

Studenterna i kategori D upplevde också ett stort motstånd i skrivandet men här handlade 

det mera om att hela skrivuppgiften var diffus man förstod inte vad man kunde ha skrivandet 

till och handledningen var enligt studenterna otillräcklig. Så som kategoriseringen till sist 

gjordes så arbetar studenterna i den här gruppen med ganska lika estetik. Ingen hade 

problem med att jobba med text. Det fanns en positiv inställning till skrivande såtillvida att 

man visste att i det yrkesliv man kommer att möta ska man söka utställningar och stipendier. 

Därför vill man öva sitt skrivande redan tidigt i utbildningen så att man har en viss färdighet 

när examensarbetet börjar. Även om dessa studenter var förvirrade, stressade och tyckte att 

skrivandet var jobbigt så var det ändå inte en genomgripande personlig erfarenhet att skriva. 

Ingen i gruppen berättade om skrivandet som ett reflektionsverktyg. En av studenterna 

menade att det kanske kunde ha varit bra att använda skrivandet så. Ingen var helt nöjd med 

sin examenstext även om man lagt ner mycket tid på den. Att gå in i reflekterande 

ackommoderande processer kräver jättemycket stöd och det har i stor utsträckning saknats 

här. Skrivandet gav ingen erfarenhet som kopplades till det konstnärliga arbetet. Det hade i 

stort sett inte med lärprocessen i det gestaltande arbetet att göra. Hur vida dessa studenter 

skulle ha varit betjänta av sådana processer kan vi inte veta. 
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7.3 Pedagogiska konsekvenser 
Som en avslutning på diskussionen vill jag sätta resultat och skrivande i relation till  

traditionell konst och hantverksutbildning som ofta historiskt bedrivits i mästare, 

lärlingssystem. Nya gesäller har socialiserats in i nya verksamheter och så småningom 

kanske själva utvecklat mästerskap. Under medeltiden följde urvalet av gesäller i huvudsak 

skråväsendet. Familjer och släkter utförde vissa sysslor och för den enskilde fanns inte så 

många val; 

 
”Enligt den premoderna traditionen bestäms individen utifrån hennes relationer. 
Individbegreppet ses inte isolerat. Den jag är bestäms av att jag är just den mannens och just 
den kvinnans son, att jag är make, pappa, bonde, svensk osv. Relationerna bestämmer min 
identitet och min identitet består av olika roller som jag kan lyckas eller misslyckas med att 
gestalta. ”Hon (människan) har ett syfte, en funktion, ett telos, som gör frågan om huruvida en 
viss person är "bra" till en fakta fråga” (Selander Internet 2007). 
 

 I och med subjektets framväxt och upplysningstiden blev tankar om naturlig fallenhet och 

begåvning aktuella. Alltsedan dess har språkbruk som att ”bli upptäckt” eller att människor 

med inflytande ”hittar” genier i alla former varit i bruk. Studenten i intervju nummer 2 refererar 

bland annat till detta;  

 
 ”Jag undrar alltid när någon hävdar bestämt att skrivandet tar bort tid från den gestaltande 
processen. Det finns ju en väldigt fin och god, nästan manlig tvingas jag att säga, tradition av 
konst och natur som inte kan bortses från här. Där det fortfarande är så att konst ligger nära ett 
inspiratöriskt tillstånd av inlevelse som hör ihop med en gammal geni myt” Denna måste vi 
faktiskt kämpa för att ta död på. Den hör ihop med en föreställning om, att konst skulle vara 
något slags annat jäkla arbete och det är det inte, konst är naturligtvis reflektion” (i2) 

 
 Konst skapas enligt det moderna paradigmet av begåvade människor i ett tillstånd av 

mediumlik inspiration. Konstutbildning har därför utmärkts av emotionella processer i kraftigt 

präglande miljöer. På så sätt har starka psykodynamiska mönster skapats med avseende på 

känsla, attityd och motivation. Utifrån detta är det enkelt att förstå hur olika skolor i konsten 

uppstår, eller hur olika ”formbilder” uppstår. Det senare, hur vi bestämmer vad som är okay 

och vad som inte är det. Detta finns bra beskrivet i ”Constructing a formbild12” (Gulliksen 

2006). Självklart skapas i olika kulturer något som anses vara bra och något som inte anses 

vara lika bra. Detta beror på ledande professorer, vilka som är starka och svaga i gruppen 

och vilka andra krafter som kan påverka diskursen. Hur formbilden ser ut växlar mellan olika 

tider och beroende på sammansättningen av de individer som ingår i ett visst kollektiv. En 

                                            
12 Formbild är en uppsättning principer som används vid bedömning av en forms kvalité (Gulliksen 2006). 
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formbild som skapas på det sättet är inte medveten hos kollektivet. En formbild är något som 

är kutym. Intuition har av historisk hävd haft en hög position i konstutbildning medan reflexion 

och andra kognitiva lärprocesser inte haft det. I en senmodernitet som i hög grad är 

språkfixerad är det lätt att förstå en oro för att de visuella värdenas status ska försvinna, en 

oro för sinnenas plats i samhället överhuvudtaget. Kanske är en språklig artikulering av de 

visuella värdena nödvändig för att skapa en visuell position. Aristoteles försvarar de 

avbildande konsterna gentemot Platon och stryker under att det är genom våra sinnen som 

vi lär känna världen. Kant påstår senare att genom våra sinnen lär vi känna världen men vi 

behöver också begrepp för att tänka den (Höffe, 1995). Man inhämtar kunskap genom 

perception, förmedling, upplevelse, imitation, verksamhet eller deltagande. Men för att göra 

kunskapen till sin egen krävs också psykiska processer. Att lägga in skrivande i konstnärliga 

lärprocesser är samma sak menar jag som att kräva reflexion och därmed också kognitiva 

lärprocesser i konstutbildning. Att reflektera är att sätta olika tankar och idéer i relation till 

varandra och till tidigare erfarenheter. Därav följer att man medvetandegör rådande 

formbilder och tar personlig ställning till dem. Skrivande är inte den enda möjliga formen av 

reflektion, men i texten blir reflektionen synlig, man kan också spara den. I texten blir det 

tydligt för pedagogerna i det undervisande sammanhanget vad studenten avser och hur han 

tänker. Det kan vara en god hjälp vid handledningen. Genom att gå tillbaka till sin text kan 

studenten omformulera sig och upptäcka nya associationskedjor, nya tankebanor, och 

avslöja motsägelser, se 3.4. Formbilder kan på det sättet diskuteras och revideras. 

Examenstexterna i konstnärliga sammanhang handlar bl.a. om att kunna förhålla sig till sig 

själv, och att tydliggöra sin position i konstvärlden inte i första hand för andra, det handlar om 

att bli tydlig för sig själv.  Den reflexivitet som skrivandet möjliggör ger i bästa fall upphov till 

en självförståelse som kan ge kraft att välja en annan position än rådande ”formbild”. I detta 

ljus blir skrivandet på våra konsthögskolor meningsfullt. Om man kan tydliggöra sina 

konstnärliga problemställningar, som konststuderande, kan man kanske också bedöma om 

man kommit dit man önskade. Det handlar inte om att skriva ”bruksanvisning” till sina verk. 

Genom att bli tydlig för sig själv kan man också våga släppa det man har uppnått för att gå 

vidare ut i det okända som konst måste handla om för att vara i utveckling. Att göra konst 

som har svaret från början är lika ofruktbart som att bedriva vetenskap på samma premisser. 

När man tydliggör process och resultat genom reflektion måste man gå vidare för att kunna 

”arbeta i osäkerhet” som en student uttrycker det i sin examenstext. Efter en 

ackommodationsprocess står man på en ny bas redo för nya assimilationer. 

Den här undersökningen visar på ett behov av mera skrivträning i utbildningarna och mera 

stöd. Flera studeranden från olika kategorier påpekar detta. De ackommodationer vi talar om 

i sammanhanget är genomgripande och berör den studerandes självförståelse. Skrivandet 
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behöver komma in tidigare i utbildningarna så att studenterna inte behöver bli så stressade 

inför sina examensarbeten och institutionerna måste ha tydliga förhållningssätt till skrivandet.  

Texterna behöver diskuteras på samma sätt som de gestaltande arbetena. Det är viktigt att 

studenternas texter diskuteras i relation till det gestaltande arbetet. Detta är en konsekvens 

av insikten om att problemet med skrivandet är något helt annat än skrivproblem. Något som 

Hagström (2005) också påpekar i sin avhandling se 3.5. Eventuellt behöver lärargrupperna 

utbildning i att handleda i dessa samanhang eller behöver man kanske skapa arbetslag som 

tillsammans handhar gestaltningsprocesser där kognitiva processer och skrivandet får en 

självklar plats. 

 

 9 Vidare undersökningar 
När jag började det här arbetet var ett av mina syften att inhämta kunskap om de 

studerandes upplevelser och uppfattningar av skrivande för att använda denna i utformandet 

av en enkätundersökning som skulle nå många flera studenter. En sådan undersökning är 

nödvändig om man vill verifiera de resultat som den här undersökningen indikerar. En 

eventuell enkätundersökning skulle även kunna gälla undervisande personal. För att prova 

de antaganden som gjorts i den här studiens resultatdiskussion om ackommodativa 

processer, reflexifitet och biograficitet skulle man behöva följa upp den här studien med ännu 

en kvalitativ undersökning där man följer en grupp studenter under längre tid, observerar och 

gör upprepade intervjuer. Vidare skulle jag vilja fördjupa mig i hur man kan utveckla formerna 

för skrivande i konstnärliga sammanhang? I intervjumaterialet finns både åsikten att man 

måste få förhålla sig fritt till formen och ståndpunkten att man vill ha en struktur att vila i. Det 

skulle också vara intressant att gå tillbaka till det material jag har samlat. Vad händer om jag  

gör en snävare problemformulering och avgränsar frågan till att gälla skrivande som 

reflexionsverktyg? Vilka kategorier visar sig då i materialet? 

 
 
Avslutning 
Ur intervjuerna 
” Inställningen till skrivandet skiljer sig väldigt mycket från när vi började. Då var det lite pest och pina. 
Måste jag göra det? Nu har man faktiskt insett att det är väldigt viktigt. Det känns som om de som 
börjar i ettan är mer förberedda på att kommer att ingå text. De börjar ganska tidigt, de skriver rätt 
mycket redan nu. Det hänger ihop med konstbegreppets utveckling antar jag… Man kan inte förhålla 
sig lika flummigt längre. Man ser det som händer ute i världen och applicerar det här. Så bör det vara 
tycker jag. Man kan inte sitta kvar och vara bohemiskt medan resten av världen kan förhålla sig i hur 
bra som helst. Reklammänniskor kan presentera mitt konstverk bättre än jag kan. Du vet att de snor 
jättemycket från oss och vi borde ju inte ta såna grejer.  Vi borde inte vara så flummiga helt enkelt” 
(Andreas Björk). 
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Bilaga 1 intervjufrågor 
 
1. I vilket estetiskt sammanhang placerar du dig? 
 
2. Vilken konst är viktig för dig? 
 
3. Vilket förhållande har du till skrivande i allmänhet? 
 
4. Skriver du spontant, i andra sammanhang? 
 
5. Hur mycket har du skrivit inom din konstnärliga utbildning? 
 
6. Visste du innan du började att din utbildning hade sådana moment? 
 
7. Hur upplever du skrivandet som fenomen i konstnärliga sammanhang? 
 
8. Hur har du upplevt skrivandet i denna speciella situation, just med den här texten? 
 
9. Hur har skrivandet gått till? Förberedelse? PM? Hur mycket tid? Har ni läst varandras texter? 
 
10. Har skrivandet av bakgrundstexten/magisteruppsatsen/ rapporten haft någon betydelse för ditt 
examensarbetes utveckling?  
 
11. (Vilken?)  Beror av svaret på föregående fråga. 
 
12. Har skrivandet påverkat arbetet med ditt praktiska examensarbete ? (Hur?)  
 
13. Har skrivandet gett dig några upptäckter eller har du upptäckt konstruktioner i texten som du inte 
riktigt har täckning för? 
 
14. Beskriv skrivandets plats i den allmänna diskursen på din skola, dels bland undervisande personal 
och dels bland kurskamrater. 
 
15. Tycker du att skrivande är speciellt i konstnärliga sammanhang? Alltså annorlunda än i rent 
teoretiska sammanhang? 
 
16. Hur förhåller du dig till skrivandet som en del i din examination? 
 
17. Kommer du att skriva som en del i dina konstnärliga processer när du själv kan välja? 
 
18. Säg något, vad som helst om skrivandet i din utbildning som du verkligen vill stryka under! 
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