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Abstrakt

I den här undersökningen ställs frågan: Hur kan informella lärprocesser inom 

tatueringskonsten relatera till bildämnets praktik och vad kännetecknar denna praktik? 

Genom att undersöka hur en sådan process kan gestalta sig synliggörs också varför den 

gestaltas. Undersökningen består av två delar där den första utgörs främst av samtal och 

intervjuer med aktiva tatuerare och den andra är en konstnärlig process som har sin 

utgångspunkt i den första delens samtal och berättelser. Också undersökningens resultat 

redovisas av två separerade men likväl, sammanlänkade och samverkande delar där den ena 

utgörs av den här uppsatsen och den andra av en visuell gestaltning som ställs ut på Konstfack 

i samband med författarens examination. 

Genom att undersöka två separata lärprocesser har jag fått syn på ett par intressanta aspekter 

av lärande som sammantaget har bidragit till att utöka min kunskap kring varför estetiska 

lärprocesser uppstår. De berättelser jag har fått ta del av beskriver hur olika former av 

ramverk kring lärande kan generera olika förutsättningar för lärande och hur makten att skapa 

sitt eget ramverk kan påverka, samverka med och även bidra till dessa förutsättningar. I 

skolan är det knappast möjligt och inte heller önskvärt att låta eleverna skapa sina egna ramar 

men här som så ofta annars, bör inte frågor polariseras i ett antingen eller, utan hellre ges 

formen av en dialog där ramar kan förhandlas och fastställas i samtal och kommunikation 

mellan de som förväntas verka inom dem. Undersökningen visar hur ett intresse kan leda till 

ett annat och visar på möjligheter att söka, finna och uppmuntra dessa intressen, vilka sedan 

med fördel kan tillgodoses, tillvaratas, interagera med, och ibland integreras i 

undervisningssammanhang. I undersökningen ställs en fråga kring lärande som besvaras med 

de två berättelser om lärande, i vilka jag haft min utgångspunkt då jag skapat en tredje, egen, 

berättelse som resulterat i en visuell gestaltning. Genom att tillföra en konstnärlig dimension 

till undersökningen skapar jag dynamik och nyanser vilka bidrar till att ge ett bredare 

perspektiv på undersökningen. De viktigaste frågorna är till för att diskuteras, inte besvaras. 

Med den här undersökningen hoppas jag bidra till en ständigt pågående dialog om och 

kunskap kring motivation inom estetiska lärprocesser.

Nyckelord: Informellt lärande, tatuering, stick and poke, motivation
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1 Inledning

Då jag själv var elev i den svenska grundskolan hade jag en vän som var exceptionellt duktig i 

ämnet engelska. En betydande del av min väns kunskaper hade inhämtats genom flitigt 

dataspelande samt genom en minst lika flitig konsumtion av amerikanska VHS-filmer. 

Intressant ur ett lärarperspektiv är förstås att titta på vad min vän lärde sig, men en minst lika 

relevant fråga för en lärare att ställa sig är också varför han lärde sig. Det var inte särskilt 

vanligt, men det hände att en del lärare i min grundskola använde sig av dataspel och film i 

sin undervisning. Som blivande lärare är det högst troligt att ramarna för mitt yrkesutövande 

kommer utgöras av skolans väggar, både bildligt och bokstavligt talat, men jag vill att mina 

ramar ska vara ett stöd, inte en begränsning. Därför vill jag alltid vara öppen för lärande som 

sker utanför min ram och lära mig av det. 

Vi kan inte vara barn för evigt och vi kan heller inte fuska oss fram till vuxenhet. För att mina 

tonår inte ska vara helt förgäves vill jag gärna tro att de spelade en central roll i formandet av 

det som idag är, eller kanske den jag just nu är. Mina tonår var inte bara kaos och tingens 

upplösning, utan också på flera sätt spännande och en tid för upptäckter. I rask takt upptäckte 

jag musik, kärlek, och inte minst Stockholms tunnelbanenät. Tonåren var på många sätt en 

otrevlig tid med mycket oro och osäkerhet. Men det var också en skapandets tid då jag 

skapade alltifrån relationer, sammanhang och tankar till musik och graffitimålningar. Denna 

återblick mot mig och mina tonår beror inte på att jag anser dem vara av särskilt stor 

betydelse, åtminstone inte för någon annan än för mig själv. Men jag tror ändå att en återblick 

mot denna period kan vara mig, och i förlängningen kanske också någon annan till viss nytta 

då den utgör en viktig del i den begränsade kunskapsbas jag har kring tonåringar och deras 

situation/situationer. 

Denna kunskapsbas är för mig ytterst relevant då det är just denna period i människors liv jag 

som blivande lärare kommer att ägna mig åt. Tonåringar, precis som andra människor, ägnar 

sig åt massor av vitt skilda saker hela tiden. Tonåren är heller inte möjlig att klart avgränsa 

vare sig i tid eller i rum. De är processer som pågår parallellt i samverkan, motverkan, eller 

båda samtidigt med varandra och med allt annat. Mitt i detta inferno av processer förväntas 

också tonåringar förvärva en mängd kunskap kring allt mellan himmel, matematik, 

hemkunskap och jord. På den något diffusa frågan, vad lär sig ungarna nu förtiden, kan man 
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med fördel drämma en kursplan och ett tjugotal läroböcker i bordet och sen ändå ställa sig 

frågan; men är det verkligen allt? Lärande är en stark kraft som ofta samverkar med lärare 

och kursplaner, men inte alltid definieras eller tydligt avgränsas av dem. Lärande är inte heller 

exklusivt för tonåren, vi ägnar oss åt detta så länge vi lever. Det är inte heller begränsat till 

vad som genom kursplaner och styrdokument har beslutats av politiker och sakkunniga. 

Under ett förhoppningsvis långt och spännande yrkesliv kommer jag att ha gott om tid att 

studera och undersöka lärprocesser som sker inom skolans ramverk. Därför vill jag ta den 

möjlighet som denna uppsats är och undersöka lärande utanför skolans institutionella 

ramverk.

1.2 Bakgrund

På tv och i politiska debatter har jag ibland hört sägas att vi idag lever i ett kunskapssamhälle. 

I ett sådant samhälle blir tillgång till information och kunskap en fråga om makt och 

demokrati. Jag minns att jag som barn läste om det medeltida Sverige och ett kunskapssystem 

som byggde på lärlingsskap där de olika kunskapsområdena var indelade i så kallade skrån. 

Skråets ramverk utgjordes av den yrkesgrupp det representerade och dess utövare var indelade 

i kategorierna mästare och gesäller. Gesällerna befann sig i ett lärlingsskap under respektive 

mästare. Detta är ett system som också Roger Säljö tar upp i Lärande i praktiken - ett 

sociokulturellt perspektiv, där han sätter lärlingsskap i relation till lärande, som kanske är en 

mer vanlig form av kunskapsutveckling idag.  Att tillhöra ett skrå var en förutsättning om 1

man ville utöva ett yrke och det var en process som inte gick att fuska sig igenom. Den gick i 

korthet ut på att först beviljas inträde i skrået följt av en tid i lärlingsskap, för att slutligen 

upptas som fullvärdig skråmedlem. Systemet med lärlingsskap finns kvar och lever vidare 

inom vissa yrken, men en stor del av vårt lärande sker numera i skolan. Även om man idag 

kan lära sig många praktiker i skolan, inte minst estetiska, så kan man inte lära sig alla. Man 

kan till exempel inte lära sig att tatuera. I Sverige saknas det idag skolor för att lära sig att 

tatuera, men samtidigt finns det gott om tatuerare. Kunskapen och informationen måste 

således finnas därute, men var finns den då om inte i skolan?

 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, s. 43.1
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Då jag för ett par år sedan läste en kurs på Konstfack som fokuserade på visuella kulturer 

bland barn och unga, fick jag tillfälle att under en tid följa en grupp tonåringar som ägnade sig 

åt så kallade danscovers. Det fanns många intressanta aspekter på deras verksamhet men för 

mig stod det snabbt klart att det jag fann mest spännande var själva lärandet och den stora 

glädje och kreativitet jag upplevde fanns inom ramen för detta. Ungdomarnas lärprocesser 

skedde på eget initiativ, utan formella ledare och utan inblandning av vuxna. I boken, 

Perspektiv på den svenska skolan, kan man läsa om hur, ”kunskap som en relation respektive 

att uppfatta dess kontextualitet är egentligen två sidor av samma sak. Man formas av sina 

erfarenheter, som i sin tur formas av den praktik man deltar i”.  Det ungdomarna jag följde i 2

min tidigare studie ägnade sig åt var lärande i ett informellt sammanhang, men likväl 

kunskapsbildande processer.

I Stockholm finns det två konsthögskolor med ett flertal inriktningar inom konst och design. 

Båda konsthögskolorna erbjuder långa och gedigna utbildningar, men jag har slagits av hur få 

det tycks vara som faktiskt kan försörja sig på det de har utbildat sig till, efter att de avslutat 

sina studier. Detta är en problematik som Konstnärsnämnden tar upp i en rapport från 2016 

där de bland annat skriver att, ”långa utbildningar och högskoleutbildningar brukar ofta leda 

till höga inkomster men det gäller generellt inte för konstnärer”.  Jag finner det också 3

intressant att en konstform som verkar erbjuda goda möjligheter till försörjning är en av få 

konstformer som det i Sverige saknas formell utbildning för, åtminstone på högskolenivå. Jag 

har därför bestämt mig för att närmare undersöka tatueringskonsten. Inte främst som visuell 

kultur, utan snarare ur ett didaktiskt perspektiv. Om lärprocesser kopplade till tatueringens 

praktik, med mer fokus på teknik än på estetik. Det finns förstås lika många aspekter av 

tatueringskonst som med vilken annan konst som helst. Men även om de estetiska, kulturella, 

visuella eller till och med politiska aspekterna berörs, vill jag inte att de ska dominera. 

Undersökningen utgår från deltagarnas kunskapsbildande processer för att se hur de sker och 

därigenom förhoppningsvis också få en inblick i dess orsaker, varför de sker.

 Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca (2009). Perspektiv på den svenska skolans 2

kunskapsdiskussion [Elektronisk resurs]. Stockholm: Stockholms universitets förlag, s. 25

 Larsson, Ann. (2016). Konstnärers demografi, inkomster och sociala villkor - en rapport konstnärer inom alla 3

konstområden verksamma i Sverige 2014 utifrån kön, ålder, inkomst, näringsverksamhet, bosättning, utländsk 
bakgrund, utbildning och social bakgrund. Konstnärsnämnden. 
http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Publikationer/PDF/
Knamnden_Rapport_Konstnarernas_Inkomster_Webbversion_2016_12_20.pdf (Hämtad 2016-12-31)
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1.3 Syfte

Undersökningens syfte är att med fokus på ett informellt lärande som sker vid sidan av skolan 

och utanför kursplanens ramverk undersöka motivation för lärande. Genom att undersöka hur, 

vill jag ta reda på varför och genom varför vill jag, ur mitt perspektiv som lärare, utveckla 

kunskaper kring hur lärprocesser kan eller skulle kunna se ut. Även om undersökningen 

fokuserar på informella lärprocesser är det inte min avsikt att i onödan försöka separera eller 

värdera olika former av lärande. Jag vill snarare sortera en aning för att tydliggöra en del 

särdrag inom ett mer informellt lärande, vilka jag tror att det kan vara konstruktivt att lyfta 

fram. Jag lägger inte någon värdering i olika former av lärande där den ena skulle vara mer 

eller mindre bra eller relevant, de är alla bra och relevanta på sitt sätt. Vad jag vill ta reda på 

om de olika formerna är snarast vad de eventuellt har att lära av varandra. Inledningsvis 

ställde jag mig den retoriska frågan, vad lär sig ungarna nuförtiden. Förvisso en relevant 

fråga att som blivande lärare ibland ställa sig. Men en likväl relevant följdfråga att ställa sig är 

också hur lär sig ungarna nuförtiden? Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och 

analysera dess deltagares lärprocesser och deras relation till bildämnet. Ett sätt att göra detta 

på är att undersöka själva lärprocesserna, vilket jag också gör inom ramen för denna uppsats. 

En annan och kanske en minst lika givande undersökningsmetod, är att för en stund inta ett 

elevperspektiv och iscensätta en egen kunskapsbildande process ,vilket också görs i form av 

en konstnärlig undersökning inom ramen för en visuell gestaltning.

1.4 Frågeställning

Hur kan informella lärprocesser som sker utanför skolans institutionella ramverk ge 
perspektiv på bildskapandet inom bildämnet?
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2 Empiri

Min empiri består i huvudsak av två skilda men likväl förenade delar. Den första delen utgörs 

av samtal och intervjuer med aktiva utövare av tatueringskonst. Den andra delen av min 

empiri bygger på den första och utgörs av min egen lärprocess, vilken styrs av innehållet i den 

första delen. Min konstnärliga process utgår från de berättelser som framkommer under 

undersökningens intervjuer och inspireras rent visuellt av de intervjuades instagramkonton, 

(se bild på sida 25). Jag har intervjuat två personer som är aktiva utövare av tatuering, i 

undersökningen kallade Maja och Liv Astrid. Intervjun med Liv Astrid är en timme och tolv 

minuter lång och intervjun med Maja är 23 minuter lång.

3 Urval och avgränsning

Lärande är som bekant ett vitt och brett begrepp. Det pågår överallt i mängder av former och 

sammanhang och vi är kanske till och med, som det ibland sägs, summan av våra 

erfarenheter, eller till och med summan av vårt lärande. Även om det är viktigt att begränsa 

sitt forskningsfält ville jag börja så brett som möjligt och mera övergripande undersöka 

informellt lärande, för att sedan välja en specifik verksamhet och fokusera närmare på den. 

Det hade varit intressant att undersöka informellt lärande inom ett flertal estetiska praktiker 

men då min tid och denna uppsats sidantal är begränsade har jag valt att avgränsa min 

undersökning till att studera lärande inom tatueringskonsten. Därmed inte sagt att just detta 

estetiska fält skulle vara bättre eller mer relevant än något annat, men min förhoppning är att 

genom en undersökning kring tatueringskonst kunna bidra till en ökad kunskap kring 

informellt lärande, som i sin tur ska kunna bidra till ökad kunskap inom lärande på ett mer 

brett och generellt plan. 

Jag har valt att intervjua två personer. Intervjuerna är utförda i linje med en kvalitativ 

forskningsmetod där jag fördjupar mig i mina deltagares berättelser för att lära mig av deras 

erfarenheter. Inom forskning av det här slaget är det viktigt att ställa sig frågor kring vem som 

berättar och vilka röster som får komma till tals och därmed också vilka som inte får komma 

till tals. Det är dock inte möjligt att skapa heltäckande berättelser då antalet berättare i det här 
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fallet begränsas av praktiska ramfaktorer såsom tid och utrymme. Min förhoppning är ändå att 

jag genom mitt urval ska kunna bidra till att skapa en så bred och nyanserad berättelse som 

möjligt och att röster och perspektiv som av praktiska skäl saknas ändå kommer att finna 

relevans i det undersökningen leder fram till. Fokus i min undersökning ligger på mina 

deltagaras berättelser, men jag tar även i viss mån del av andra berättelser som kretsar kring 

tatuerande och lärande.

3.1 Deltagare i studien 

Genom en vän kom jag i kontakt med Liv Astrid. Hon har tatuerat i cirka ett och ett halvt år 

och ägnar sig nästan uteslutande åt stick and poke.  Hemma i sin lägenhet tatuerar hon en 4

växande skara som främst utgörs av vänner, bekanta och bekantas bekanta. Hon har testat att 

tatuera med maskin, men ägnar sig främst åt stick and poke, eller handpoke, som hon också 

kallar det. Förutom att tatuera ägnar sig Liv Astrid åt flera andra estetiska praktiker, såsom 

teckning med mera. Den andra deltagaren i undersökningen, Maja, kom jag i kontakt med på 

ett socialt forum på internet. Maja har en konstnärlig bakgrund och ägnar sig åt flera 

konstformer varav tatuering är en, där hon i likhet med Liv Astrid närmare bestämt arbetar 

med stick and poke. I undersökningen förekommer också en tredje person. Doc Forest eller 

Ove Skog, som är hans riktiga namn, anses vara Sveriges första yrkesutövande tatuerare. Sin 

första tatuering gjorde han på 50-talet och han har sedan dess tatuerat runt 45 000 personer 

under sitt yrkesliv. Han har också profilerat sig genom att kämpa för goda hygienförhållanden 

inom tatueringsbranschen, något vi kommer att få anledning att återkomma till. Jag blev 

genom en vän tipsad om Doc Forest sommarprat i Sveriges radio från 2016 och även om 

tonvikten av den här undersökningen kretsar kring dess två deltagare, Maja och Liv Astrid, 

kommer jag ibland även referera till Doc Forests sommarprat främst för att skapa dynamik 

och nyanser åt deltagarnas berättelser.

 Stick and poke är en särskild teknik för tatuering där man med nål och bläck petar eller, pokar, in bläcket i 4

huden.
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4 Metod

Inför den här undersökningen gjorde jag mitt bästa för att inte tjuvstarta. När jag väl hade valt 

forskningsområde, informellt lärande, och avgränsat mig till tatuering som specifikt 

undersökningsområde, var det lockande att på egen hand börja söka information. Det var dock 

viktigt för mig att i möjligaste mån undvika att skaffa mig förkunskaper och i och med dessa 

en ökad förförståelse för undersökningsområdet. Detta för att utgångspunkten skulle vara så 

fri och öppen som möjligt då jag skulle påbörja undersökningen. Jag ville inte på förhand vara 

alltför precist formulerad i mina frågor. Detta för att i möjligaste mån undvika att styra 

undersökningen i en given riktning, eller låta frågorna i för stor utsträckning definiera 

resultatet. Jag ville att själva materialet, det vill säga de berättelser jag fått ta del av, skulle 

styra vilken riktning undersökningen skulle ta. Detta främst av två anledningar. För det första 

för att jag inte ville ha svar på en given fråga. Jag ville att svaren skulle bli frågor vilka i sin 

tur skulle föra mig vidare i den riktning de själva ville. Den andra anledningen är 

demokratisk, jag ville i så hög grad som möjligt inkludera undersökningens deltagare och låta 

deras berättelser vara med och påverka vilken riktning undersökningen skulle ta. 

Jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och uppfyllt dess fyra 

huvudkrav vilka gäller informations-, samtyckes- , konfidentialitets- och nyttjandekraven.  I 5

de intervjuer jag genomfört har jag använt mig av en kvalitativ intervjumetod. Som stöd i 

utformandet av intervjusituationerna har jag främst använt mig av Steinar Kvale och Svend 

Brinkmanns, Den kvalitativa forskningsintervjun. Under själva intervjuerna eller samtalen, 

har jag förhållit mig till bland annat tolv aspekter på kvalitativ forskningsintervju där begrepp 

som till exempel, livsvärld, mångtydighet eller medveten naivitet står som rubriker, vilka var 

och en sammanfattar varsin aspekt på hur man kan skapa en intervjusituation som blir just 

kvalitativ.  Kvale och Brinkmann lyfter i sin bok fram ett synsätt på forskningsintervjun som 6

ett samspel mellan den intervjuade och den som intervjuas, där kunskap konstrueras genom 

interaktion dem emellan.  Jag refererar främst till undersökningens intervjusituationer som 7

 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 5

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 2016-11-05). s. 
7-14.

 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Upplaga 2:2 Lund, 6

Studentlitteratur AB, s. 43.

 Ibid., s. 18.7
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samtal och till dess svar som berättelser. Också Kvale och Brinkmann tar upp begreppet 

berättelse och beskriver två synsätt på kvalitativ forskningsintervju där det ena främst är att 

gräva fram information från den intervjuade personen medan kunskap ur det andra 

perspektivet är något intervjuaren och den intervjuade konstruerar tillsammans.  Det första 8

synsättet är enligt Kvale och Brinkmann ett sökande efter den egentliga meningen som 

riskerar att leda till, ”ett ändlöst letande efter en obestämd och fiktiv enhet”.  Med denna och 9

andra eventuella problematiker i åtanke har jag valt att främst utgå från kunskapen som något 

jag skapar tillsammans med undersökningens deltagare.

Jag har i förhållande till undersökningens deltagare förhållit mig så transparent, ärlig, öppen 

och inkluderande som jag har kunnat, men att uppnå ett jämlikt och till fullo demokratiskt 

förhållande mellan forskare och deltagare är tyvärr inte möjligt. Om denna problematik 

skriver också Kvale och Brinkman. De lyfter fram problem med maktasymmetri i 

forskningsintervjuer och menar också att det bästa sättet att komma tillrätta med dessa 

problem är att synliggöra, vara medveten om och förhålla sig ödmjuk inför dem.  10

Intervjuforskning innebär en fara för expertifiering av meningen, där intervjuaren som den store 
uttolkaren beslagtar meningarna från intervjupersonernas levda värld och förtingligar dem i 
enlighet med sina teoretiska scheman som uttryck för en mer grundläggande verklighet.11

Eftersom jag skulle utgå från intervjuer var det viktigt att dela med mig så mycket makt som 

möjligt till de jag skulle intervjua. Som forskare är det jag som har sista ordet och därmed ett 

stort ansvar att förvalta de berättelser jag får ta del av. Jag har makten över den här berättelsen 

men den bygger på deltagarnas berättelser och genom att låta dessa i viss mån styra eller 

åtminstone påverka undersökningen hoppas jag på att i någon mån ha delat med mig av den 

makt över ord som är forskarens att förvalta. 

Genom litteraturstudier har jag skaffat mig en bredare bas och kunskap kring informellt 

lärande i stora drag,  för att i så stor mån som möjligt reda ut begreppet och få en vetenskaplig 

grund att stå på i min vidare undersökning. Själva undersökningen handlar om hur man lär sig 

att tatuera och utgår främst från intervjuer med aktiva tatuerare. Som avslutande del  av 

undersökningen använder jag mig av de metoder och den information som framkommer 

 Ibid., s. 34.8

 Ibid., s. 233.9

 Ibid., s. 48.10

 Ibid., s. 235.11
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genom intervjuer i undersökningen för att iscensätta en egen konstnärlig lärprocess. Jag 

dokumenterar min undersökning dels genom text och dels genom ljudupptagning. 

Undersökningen redovisas genom text i form av denna uppsats men också i form av en visuell 

gestaltning vilken dokumenteras genom foton som redovisas i uppsatsen bildbilaga. Den 

visuella gestaltningen utgår från deltagarnas berättelser och dess främsta uppgift är att tillföra 

undersökningen en konstnärlig dimension. I intervjuerna ligger störst fokus på praktiska/

hantverksmässiga aspekter av deltagarnas lärprocesser, men eftersom att tatueringar är bilder 

är det dock så att bildens betydelse inom tatuering är central. Istället för att söka upp och 

använda andras bilder väljer jag i likhet med undersökningens deltagare att skapa mina egna. I 

arbetet med mina dessa bilder fokuserar jag inte på att lära mig rita klassiska tatueringar eller 

ta reda på deras olika betydelser i olika tid och i olika rum. Jag vill istället iscensätta och 

utveckla min egen bildvärld och ta reda på vad den betyder för mig och vad den kan lära mig 

om motivation till lärande. Min konstnärliga undersökning sker hemma på kammaren, på 

stan, på väg till skolan eller vilken plats som helst där jag råkar befinna mig och har en penna, 

ett papper eller en sprayburk till hands. Undersökningens konstnärliga gestaltning utgår från 

min egen bildvärld, men är inspirerad av studiens deltagares bilder och bildskapande, med ett 

extra fokus på hur dessa gestaltas på deltagarnas respektive instagramkonton. Deras bilder är 

inte fokus i tolkningsarbetet men det finns likheter och gemensamma nämnare gällande 

språkbruk och flöde mellan deras och mitt visuella uttryck. (Se bilaga 1 och 2).

5 Teori och tolkningsram

Att dela in lärande i fack och separera informellt från formellt kan te sig en smula vanskligt 

då det helt säkert finns lika många, eller kanske till och med fler, aspekter som förenar de båda 

än som skiljer dem åt. Men en viktig ingrediens i informellt lärande är att det till skillnad från 

formellt lärande inte är institutionaliserat, ”lärande organiserat genom läroplaner, som vi kan 

se som det som utmärker studier i formella utbildningsmiljöer”.  Informellt lärande sker 12

utanför de formella kunskapskanalerna såsom skola/kvällskurser med mera, även om 

informella lärprocesser också finns i formella utbildningsmiljöer. Motsatspar är sällan det 

mest konstruktiva sättet att sortera världen i, och det finns inte per automatik en motsättning 

mellan informellt och formellt. De båda har mycket gemensamt och inkräktar ständigt också 

 Säljö (2015), s. 18.12
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på varandras domäner men i den här uppsatsen blir det ändå nödvändigt att dra en del gränser, 

skapa ett par fack och en del boxar. Roger Säljö resonerar i inledningen till sin bok, Lärande- 

En introduktion till perspektiv och metaforer, om lärande som ett alltför komplext fenomen för 

att kunna reduceras till något enhetligt.  Definitionen av komplexa och vida begrepp som 13

lärande bör således hållas öppna och inte låsas vid en enda teori eller en enda tolkningsram. I 

användandet av ett teoretiskt begrepp är kontexten eller sammanhanget av yttersta vikt och då 

den här undersökningen främst kretsar kring ett informellt lärande vill jag låta detta utgöra 

min teoretiska tolkningsram och de vetenskapliga teorier jag använder i den här uppsatsen 

utgår från denna. Även om min ansats är att finna perspektiv som är extra användbara för just 

den här undersökningen hyser jag inte någon som helst förhoppning om att hitta perspektivet 

med stort p. Jag vågar däremot hoppas på att vissa vetenskapliga perspektiv på lärande visar 

sig vara mer relevanta för just det här sammanhanget. Och även om jag vill undvika att i 

onödan stänga alltför många teoretiska dörrar lutar jag mig mot ett sociokulturellt perspektiv 

där lärande med betoning på samhörighet mellan sociala praktiker och intellektuella och 

fysiska redskap bör förstås som något som är inbyggt i samhällets sätt att fungera.  Säljö 14

menar att, ”Människor kan inte undvika att lära, och deltagande i olika verksamheter ger 

människor erfarenheter som de – på gott och ont – tar med sig”.  Mina kunskapsteoretiska 15

utgångspunkter är att kunskap står i relation till tid, rum och sociala processer. Till detta vill 

jag dessutom lägga ett social-konstruktionistiskt perspektiv och hävda att jorden inte är 

varken rund eller platt utan den görs rund eller platt av oss som har kommit överens om saken. 

Saker och ting finns, i viss mening, inte utan konstrueras.  Även om undersökningen studerar 16

lärande i informella sammanhang och situationer är det som jag också tidigare nämnt inte 

alltid möjligt eller kanske ens önskvärt med alltför skarpa gränsdragningar mellan olika 

former av lärande. För att undersöka informellt lärande är det därför nödvändigt att också 

studera forskning kring lärande ur ett bredare och mer allmänt perspektiv. I Roger Säljös bok, 

Lärande- En introduktion till perspektiv och metaforer, avhandlas en rad perspektiv på lärande 

vilka jag också återkommer till i min bearbetning och analys. En viktig ståndpunkt för mig, 

som jag också finner stöd för i Säljös bok, är att vilka perspektiv som är fruktbara också 

 Roger, Säljö (2015). Lärande- En introduktion till perspektiv och metaforer, Polen: Gleerups utbildning AB, s. 13

23.

 Ibid., s. 235.14

 Ibid., s. 235.15

  Burr, Vivien. (2007). Social constructionism. (2. ed.) London : Routledge, s. 151.16 16
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avgörs av just sammanhanget.  Till exempel kan neurovetenskapliga perspektiv på lärande 17

vara ytterst relevanta i de sammanhang där de passar men jag håller med Säljö i hans 

synpunkter kring till exempel att, ”Det är inte hjärnor som går i skolan utan barn”.  Mest 18

fruktbart i detta sammanhang är att främst utgå från ett lärande där sociala varelser skapar 

mening, sammanhang och kunskap i interaktion med andra och med sin omvärld. Jag håller 

med Säljö om att, ”kunskaper finns och blir först synliga mellan människor i 

kommunikation”.  I den här undersökningen vill jag sätta mina deltagares och min egen 19

berättelse i fokus, låta orden tala för sig och i minsta möjliga mån definieras av andras teorier. 

Men ingen berättelse är en isolerad ö. Berättelser som allt annat existerar i samklang, samtal, 

relation till och genom förhandling med sin omgivning, sitt eller till och med sina 

sammanhang, sin kontext. Uppsatsen som berättelse, undersökning, diskussion eller allt annat 

den är eller kan vara, har också en alldeles egen kontext. Denna kontext är akademisk och 

vetenskaplig och utgörs, väldigt kortfattat, av en diskurs eller till och med flera diskurser.  20

Diskurser förändras över tid, rum och alla andra faktorer som utgör deras sammanhang och 

diskurser kring skolan och lärande präglas eller påverkas som jag också tidigare berört i stor 

utsträckning av politiska debatter. 

6 Tidigare forskning

Jag är varken den första och troligtvis samt förhoppningsvis inte heller den sista som gör en 

undersökning kring lärande. Motivation för lärande är heller inte något nytt forskningsfält och 

i mitt sökande efter tidigare forskning inom ämnet behöver jag faktiskt inte ens sträcka mig 

utanför mitt eget lärosäte för att hitta relevant och intressant forskning. Jag behöver inte ens 

lämna min egen instutition. I examensarbetet, Ungdomars lust och intressen i skolans 

undervisning, ställer sig Jennie Ledder frågan, ”Vilken plats har ungdomars intresse och 

 Säljö (2015). s. 26.17

 Ibid., s. 58.18

 Ibid., s. 95.19

 Burr (2007). s. 259.20
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intressen i skolans undervisning”.  I sin uppsats undersöker hon, ”hur man kan förbättra 21

elevers lärande i dagens skola genom att förankra undervisningen i deras värld”.  Hon ser ett 22

problem i att skolan ibland upplevs som tråkig och undersöker om den upplevelsen kan 

påverkas genom att utgå från barn och ungas egna intressen. Jennies undersökning kopplar an 

till min egen så till vida att den undersöker intressen utanför skolan för att hitta drivkrafter 

och motivation att ta med sig in i skolan, vilket också är min avsikt.

Om möjligheter att lära sig av ungdomars fritidsintressen och hur vi eventuellt kan integrera 

dessa i bildundervisning skriver också Hanna Engström i uppsatsen, Fritid och skolarbete - 

två skilda världar? Studien knyter an till min egen undersökning då dess syfte är att 

undersöka om integrering av ungdomars fritidsintressen kan leda till ökad motivation bland 

elever.  23

Det råder inte heller någon större brist på tidigare forskning kring tatuering och 

tatueringskultur. Men även om lärande kopplat till tatuering har undersökts och 

dokumenterats i viss utsträckning, (på marknaden finns det till exempel gott om handböcker i 

hur man kan lära sig tatuera), så finns det begränsat med forskning med fokus på just själva 

lärprocessen. Om tatueringars historik, visuella kultur och även tatueringars 

identitetsskapande finns det dock gott om forskning. I uppsatsen, "Min tatuering speglar inte 

vem jag är, jag speglar min tatuering": Ungdomars uppfattningar kring tatueringar och 

identitetskapande”, undersöker Linda Romlin bland annat frågan, ”Hur förhåller sig de 

intervjuade ungdomarna till tatueringskonsten som visuellt uttryck för identitetsskapande?”  24

Men en person som mer i likhet med mig själv har valt att främst fokusera på själva 

lärprocessen kopplat till tatuering är Theres Wigerdal Erneryd som i sin uppsats, Tatuering: 

En studie om att lära sig tatuera, genom att själv lära sig tatuera vill utöka sin kunskap dels 

 Ledder, Jennie (2006), Ungdomars lust och intressen i skolans undervisning. Examensarbete, Institutionen för 21

bildpedagogik, Konstfack. s. 5.

 Ibid., s. 222

 Hanna, Engström (2014), Fritid och skolarbete - två skilda världar? Examensarbete, Linnéuniversitetet, 23

Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB). s. 2.

 Romlin, Linda (2013), Min tatuering speglar inte vem jag är, jag speglar min tatuering- Ungdomars 24

uppfattningar kring tatueringar och identitetskapande. Examensarbete, Instutitionen för bildpedagogik, 
Konstfack. s. 8.
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om konstformen men också kring själva hantverket.  Även om det finns uppenbara 25

beröringspunkter mellan Wigerdal Erneryds undersökning och min egen, skiljer sig våra 

undersökningar åt på flera sätt, främst genom sina metoder där Wigerdal Erneryd främst söker 

information på egen hand genom bland annat litteratur och internet,  medan jag själv väljer 26

att uteslutande utgå från intervjuer och samtal utförda med min undersöknings deltagare. Våra 

undersökningar skiljer sig också åt i sina syften där Wigerdahl Erneryds främsta syfte är att 

med sin uppsats öka sin egen och andras kunskaper inom tatuerings- och bildskapande, medan 

jag själv fokuserar främst på själva lärprocessen.27

7 Bearbetning och analys

7.1 Stick and poke

Ingången till min studie förändrades i takt med mötet med dess deltagare. Jag var på det klara 

med att den handlade om ett lärande som skedde inom ramen för tatueringskonst, men inte så 

mycket mer. Jag visste inte om jag skulle få höra om lärlingsskap, youtube eller kvällskurser. 

Men det visade sig snart att den form av tatuerande som båda mina deltagare ägnade sig åt är 

så kallat stick and poke, en teknik som verkar vara på stark frammarsch, åtminstone i Sverige, 

främst tack vare internet. Liv Astrid berättar: 

Men nu har det ju börjat gå tillbaka i och med att vi har ett sånt enormt medieutbud och vi är 

så internationella, genom internet och olika forum på nätet att DIY, (do it yourself) -kulturen 

har bräddats enormt de senaste åren det har nästan blivit lite trendigt typ att sitta hemma. Jag 

vet inte om jag kan använda ordet trend egentligen men det har blivit populärt att lära sig själv. 

Du är inte i behov av att sitta som lärling hos nån som håller på informationen längre för du 

kan hitta den på nätet, du kan hitta videos på hur man gör. (Se bilaga1)

 Therese, Wigerdal Erneryd (2013), Tatuering- En studie om att lära sig tatuera. Examensarbete, Institutionen 25

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  s. 3.

 Ibid., s. 10.26

 Ibid., s. 3.27
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Stick and poke är en form av tatuerande där ingen maskin behövs, man arbetar för hand med 

bläck och nål. Genom att sticka och peta arbetar man fram sitt motiv. Till skillnad från en 

tatueringsmaskin som arbetar i fält eller linjer handlar det här om att arbeta i punktform, lite 

som med raster. Med poke-tekniken kan man göra det mesta som man kan göra med en 

tatueringsmaskin men tekniken är annorlunda. Då till exempel en linje skapas genom en rad 

av punkter kräver det stor precision och ett visst tålamod då det går långsammare än med en 

maskin. En del saker som till exempel fadningar/skuggningar är svårare att poka men alls inte 

omöjliga. Det som tydligast definierar begreppet stick and poke, är att man inte använder 

maskiner, åtminstone inte maskiner i traditionell eldriven mening. När Maja började tatuera 

utgick hon från de tekniska förutsättningar som fanns till hands och dessa fann hon i sin 

systers tatuerande: 

Det var året eter gymnasiet som hon började göra tatuering på sig själv, sån här stick n 

poke-tatuering där hon hade kopplat på eller satt på en synål på en penna ett sånt här 

blyerts, en blyertspenna med en sån här liten suddgrej på änden och då hade hon tryckt 

in synålen där, hon hade sett hur man gjorde på nätet då. Hon tryckte in synålen mellan 

metallen och suddgummit och sen så virat upp sytråd upp på nålen och sen så tejpat 

fast allting så att det satt hårt liksom. Sen så hade hon kört med nåt slags pennbläck 

som hette indian ink. När man doppar synålen i bläcket så sugs bläcket upp i tråden 

och sen när man trycker in i huden så åker bläcket ut. Och då blir det tatueringar.

7.1.1 Kunskap är makt

Kunskapen att tatuera finns som sagt därute men var om inte i skolan? I mitt samtal med Liv 

Astrid berättar hon om hur kunskapen i Sverige traditionellt sett har ägts av de etablerade 

tatueringsstudiorna. De har haft makten över kunskapen och förmedlat den vidare, på sina 

egna villkor. Villkoren utgörs generellt av ett lärlingsskap där den som vill lära sig tatuera 

ansöker hos en studio för att sedan gå som lärling under en period innan hen själv kan börja 

tatuera. Systemets struktur påminner om medeltidens lärlings-mästaresystem där man som 

lärling börjar med enklare uppgifter och att lära sig saker som hör yrket till men inte genast 

får utöva själva yrket. Detta stämmer överens med strukturen för lärlingsskap inom tatuering 

där man ofta börjar med uppgifter som inte är direkt kopplade till själva tatuerandet, till 
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exempel bokföring eller hygien. Liv Astrid kan se både för och nackdelar med det 

traditionella lärlingsskapet. Den främsta fördelen ligger i att det blir en slags institution som 

reglerar och i viss mån garanterar säker och kvalitativ tatuering. Just säkerheten är en viktig 

aspekt av tatuering som båda Liv Astrid och Maja återkommer till med deras ord, hygien, ett 

begrepp som det finns anledning att återkomma till längre fram i den här undersökningen. 

Men en annan aspekt som, främst Liv Astrid men även Maja, återkommer till är också väldigt 

viktig, maktaspekten. Kunskap är makt och den som besitter kunskap besitter också makt.  28

Det blir en fråga om vem som har rätt till kunskap och vem som har rätt att avgöra detta. Det 

här är en problematik som främst Liv Astrid återkommer till flera gånger under vårt samtal. I 

boken, Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv, läser jag om hur kunskap i ett 

komplext samhälle får ett marknadsvärde och blir en utgångspunkt för maktutövning där, 

”den som har kunskap kan skaffa sig privilegier av olika slag”.  Diskussionerna om makt 29

berör en bredare diskurs kring kunskap och information där informationen kan vara fri 

respektive reglerad. Det här är en svår fråga generellt och likaså inom tatuering. Liv Astrid 

anser ur ett politiskt perspektiv att kunskap bör vara fri men hon ser samtidigt en rad problem 

som fri information kopplat till tatuering kan skapa, där det främsta och viktiga problemet är 

säkerhet eller den så kallade hygienen. Hygienaspekten ligger också tatueraren Doc Forest 

varmt om hjärtat. Han talar i sitt sommarprat i Sveriges radio P1 en hel del om hur 

tatueringsbranschen över tid alltmer har kommit att regleras. En utveckling som han själv 

också har varit drivande i. Bland annat var han med om att starta föreningen, Sveriges 

registrerade tatuerare, och har engagerat sig för ökad hygien och tillsyn inom branschen för 

att undvika blodsmitta och andra skador. Han anser att en tatueringsstudio hygienmässigt ska 

ligga i nivå med en tandläkarpraktik och är skeptisk till att outbildade personer tatuerar 

hemma. Liv Astrid och Doc Forest har olika åsikter om många aspekter på tatuering men 

kring vikten av säkerhet och hygien är de dock överens.

I inledningen till Marita Sturken & Lisa Cartwrights, Practices of looking- an introduction to 

visual studies, läser jag att, ”Our lives are increasingly dominated by the visual and by 

communication technologies (both wired and wireless) that allow for the global circulation of 

ideas information, and politics.  Vad vi än tycker om det så lever vi i en alltmer globaliserad 30

 Burr (2007). s. 79.28

 R, Säljö (2015), s. 102.29

 Marita Sturken, Lisa Cartwright, (2009). Practices of looking- an introduction to visual studies. Oxford 30

University Press. s. 1.
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värld där kunskap genom bland annat internet blir alltmer tillgänglig. Men då Ove Sernhede i 

sin bok, Förorten,skolan och ungdomskulturen, hävdar att, ”det självklara monopol skolan en 

gång hade på kunskap och lärande är idag brutet – skolan har fått konkurrens från en rad 

olika sektorer och miljöer i det postindustriella och högteknologiska informations- och 

kunskapssamhället”,  ställer jag mig frågande till huruvida ett sådant monopol någonsin 31

verkligen existerat. Det är bevisligen så, Doc Forest är för övrigt ett utmärkt exempel på detta, 

att hemmatatuerare inte är ett nytt fenomen, de fanns långt innan internet. Om betydelsen av 

internet och andra kommunikationskanaler berättar förvisso både Maja och Liv Astrid, men 

samtidigt som det är viktigt att se internets betydelse för informations- och 

kunskapsspridning,  är det också viktigt att inte låta sig förblindas av den samma.

Roger Säljö hänvisar i sin bok, Lärande i praktiken, till en undersökning om ett nutida 

mästare-lärlingssystem som finns bland skräddare hos Vai- och Golafolken i västra Afrika. 

Säljö beskriver hur dess struktur kan bidra till att förstärka dimensioner av makt till exempel 

genom hur utvecklandet av kompetenser inom systemet återspeglar och förstärker sociala 

värderingar.  Inom ramen för det system Säljö beskriver sker en rangordning av olika 32

arbetsuppgifter och moment som påminner mycket om den hierarki Liv Astrid ovan har 

beskrivit. Hon talar om hur hon har velat skapa sin egen struktur för lärande istället för att 

inordna sig i mästare- lärlingsstrukturen, den passar inte hennes sätt och tempo för lärande 

och bygger på en hierarki hon inte vill vara en del av. Säljö beskriver också ett annat problem 

med mästare-lärlingssystemet som han sätter i relation till undervisning som sker i skolan där 

han särar på begreppen produktion, som är starkt kopplat till lärlingssystemet och lärande, 

som är kopplat till skolan.  När Säljö ställer lärlingsskapets produktion mot undervisningens 33

lärande kan jag inte låta bli att se det som en aningen förenklad bild. Jag anser att skolans 

bildundervisning i likhet med slöjden brottas med krav på att producera och att lärprocessen 

förväntas resultera i en färdig produkt istället för att i högre grad och i likhet med andra 

ämnen vara mer av ett självändamål. En central aspekt av lärande ligger i att skapa utrymme 

för experimenterande eller till och med misslyckanden. Utrymme för misslyckande är något 

som också betonas av Lotta Björkman i boken, Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och 

 Sernhede Ove (2011), Förorten,skolan och ungdomskulturen. Reproduktionen av marginalitet och ungas 31

informella lärande. Göteborg: BokförlagetDiablosAB, s.14. 

 Säljö (2015), s. 44.32

 Ibid., s. 45.33
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strategier för förändring, där hon myntar begreppet, misstagens potential.  I misslyckande 34

ligger också framsteg, vi har väl alla hört uttrycket, lära av sina misstag. Maja berättar till 

exempel att hon allra helst tatuerar på sig själv för att då gör det inte lika mycket om hon 

misslyckas och därför kan hon vara mer fri i sin praktik. Båda deltagarna i min undersökning 

har skapat sina egna utrymmen där de själva får bestämma över sina lärprocesser och 

misslyckas, lyckas, utvecklas eller bara verka i den omfattning och takt som passar de själva,  

och i detta utrymme har de lärt sig en konstnärlig praktik. Jag kan som lärare skapa 

förutsättningar för liknande utrymmen men jag tror att en viktig faktor till framgång i 

deltagarnas lärprocesser har varit att de själva fått skapa sina utrymmen för lärande. Som 

lärare kan och bör jag ta lärdom av detta och i möjligaste mån låta mina elever själva få skapa 

sina utrymmen.

7.1.2 Bilden kom först

Att Maja skulle komma att fastna för tatueringskonsten var kanske inte självklart men det var 

inte heller otänkbart. När jag intervjuade Maja berättade hon om hur hon alltid haft ett starkt 

intresse för teckning och bild, ett intresse hon även utvecklat genom att vidareutbilda sig inom 

konst på en folkhögskola. Att ett intresse för bild och teckning kan leda vidare in på ett 

intresse för tatuering är kanske inte så märkligt men räcker det som förklaring? Under 

intervjun återkommer vi upprepade gånger till en slags frihet eller utrymme som Maja 

upplever i sitt tatuerande. Hon berättar om hur avsaknandet av en formell utbildning kan 

sänka krav och skapa ett mer prestigelöst och fritt kreativt utrymme. Och den kreativa friheten 

som Maja inte riktigt har känt i skolmiljö är en viktig faktor för att hon kommit att fastna för 

just tatuering som konstform. Men hur lär man sig då att tatuera? Ett talesätt som med tre 

korta ord på ett effektivt sätt skulle kunna sammanfatta inte hela men en central del av de 

lärprocecesser som framträder i Majas berättelse är John Deweys, learning by doing.  35

Deweys görande innefattar ett undersökande vilket står i relation till det sammanhang det 

 Björkman Lotta, (2010), Bromseth Janne, Darj Frida. (red). Normkritisk  34

pedagogik-makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Uppsala tryck, s. 158. 

 Säljö, (2015), s. 75.35
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uppstår inom. Att lära genom att göra är något vi kommer få anledning att återvända till flera 

gånger under det här avsnittet men det var trots allt ändå inte så det började.

För att komma på att man vill börja tatuera måste man rimligtvis få en första kontakt med 

tatuering och tatueringskultur. För Maja skedde denna kontakt genom hennes storasyster. 

Majas syster började tatuera sig själv i slutet av gymnasiet och efter att ha iakttagit systerns 

tatuerande bestämde sig Maja för att också testa. Hon och hennes dåvarande pojkvän började 

tatuera genom att pröva på varandra. Maja återkommer under intervjun till hur den här typen 

av kunskap inte går att läsa sig till man måste känna och testa sig fram. Maja återkommer 

också till begreppet frihet, hon känner mindre press när hon tatuerar på sig själv dels för att 

det inte gör lika mycket om det blir fult och dels för att hon får full frihet i val av motiv med 

mera. Även för Liv Astrid verkar frihet eller oberoende vara en viktig aspekt av tatuerandet. 

När jag frågar Liv Astrid om hon skulle kunna tänka sig att jobba i en studio blir hennes svar 

en aning ambivalenta och hon ger sig in i resonemang där för och nackdelar vägs mot 

varandra men ibland också motsäger varandra. Fri kunskap är bra för jämlikheten men kan 

vara dåligt för säkerheten och både jämlikhet och säkerhet är frågor som ligger Liv Astrid 

varmt om hjärtat. Den största fördelen tycks dock ligga i oberoende och krav på att inordna 

sig i någon annans struktur. En struktur som det visserligen skulle vara möjlig att påverka men 

bara till en viss gräns. Liv Astrid berättar:

Jag har inte fått en plats på nån annans villkor och varit deras lilla papperslisa i ett år innan jag 
får ens hålla i en maskin liksom utan jag har hittat min egen väg, jag är inte intresserad av att 
ta del av den här strukturen jag vill ha min egen struktur och det blir tydligare och tydligare ju 
längre jag håller på. 

Också Maja berättar en hel del om vinsten i att få skapa sina egna ramar och strukturer. I sitt 

tatuerande upplever hon en prestigelöshet och frihet som hon inte upplevde till exempel då 

hon gick på en konstnärlig folkhögskola. I, Förorten, skolan och ungdomskulturen, tar 

Sernhede upp något han kallar, alternativa ideal, vilka ska ses som alternativ till de ideal som 

förmedlas av föräldrar eller skola, ”den estetiska praxisen kan kanalisera ett problematiskt 

förhållande till prestationskrav som man inte kunnat ge utlopp för inom ramen för en 'normal' 

karriär i t.ex. skolan”.  36

 Sernhede (2011), s. 59.36
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Maja kom i kontakt med tatuerande genom sin syster men kommer samtidigt från en miljö där 

tatuerande inte har varit särskilt vanligt. En av orsakerna till att hon fastnade för konstformen 

ligger också just i dess ovanlighet, ”Alltså det var nog att det var ganska ovanligt. Även fast 

det inte var så länge sen i alla fall med de som jag umgicks med då så var det inte så många 

som hade tatueringar och så kändes det häftigt typ”. Men en annan minst lika viktig orsak 

verkar finnas i själva tekniken, ”Och sen så kändes det för seriöst att gå till en riktig tatuerare 

för då kändes det som att man måste tänka igenom det så himla mycket men om man gör stick 

and poke så känns det som att man kan göra det mer spontant”. Även i Liv Astrids fall tycks 

tekniken med stick and poke ha haft viss betydelse, till skillnad från maskintatuering verkar 

stick and poke vara relativt direkt och lätt att komma igång med. Till skillnad från Maja 

kommer Liv Astrid från en miljö där det har funnits tatueringar, hon berättar till exempel att 

hennes styvpappa hade väldigt mycket tatueringar när hon växte upp. Liv Astrid har också 

haft nära vänner som tatuerar och umgåtts i kretsar där tatueringar har varit vanligt 

förekommande. Både Maja och Liv Astrid har ägnat/ägnar sig åt andra konstnärliga 

verksamheter och även om ingen av dem upplever att just tekniken med stick and poke har 

påverkat deras konstnärliga uttryck så värst mycket finns kopplingar mellan teknikens särart 

och deras övriga konst. Liv Astrid berättar till exempel om hur tekniken med sina punkter och 

prickar stämmer väl överens med hur hon vanligtvis jobbar med teckningar och illustrationer:

Så jag gör prickar på rad efter varandra vilket till slut bildar en linje vilket är 

synonymt med hur jag jobbar konstnärligt annars jag jobbar jättemycket med dotwork 

till exempel, alltså med prickkonst pointerism tror jag det heter på svenska.. Skit 

samma, och därför är det jättesynonymt med hur jag jobbar annars så därför så är det 

helt logiskt på det sättet.

7.2 Tatuering är bild 

Det tråkiga med frågor är när de besvaras. När jag skulle intervjua den här undersökningens 

deltagare hade det väl gott kunnat räcka med att rakt ut fråga, varför tatuerar du? Men när det 

kommer till att ställa frågor är det viktigt att ha i åtanke, inte främst vilket svar man vill ha 

utan snarare vilken sorts svar man vill ha. Det är knappast någon slump att jag valt att utbilda 

mig till bildlärare. Jag har under tiden som gått sedan jag först fick en penna i min hand till att 

jag spraymålade min första vägg, till att jag för första gången fick undervisa en grupp elever i 
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hur man kan skapa konst av, i, om och i samspel med naturen, utvecklat en alltmer positiv syn 

på bildämnets potential. Jag har en optimistisk syn på bildämnet och dess förutsättningar till 

att vara eller åtminstone bli en utgångspunkt för alltifrån bildskapande till demokratiska 

samtal till ett sätt att hantera, formulera och förhandla den värld som mina elever kommer 

vara delaktiga i att forma. Hur kan det då komma sig att jag har så höga tankar om det från 

alla håll och kanter ifrågasatta och alltför ofta i debatter perifera ämnet bild? 

Min egen relation till den svenska skolan har varit allt annat än friktionsfri. Jag ville aldrig dit, 

jag ville aldrig stanna kvar men jag ville ofta därifrån. Som tur var hade jag en lärare som 

insåg att så länge jag fick rita så gick det ändå ganska bra. För mig har aldrig bildskapande 

eller konst varit ett mål, det har varit ett självändamål. Mina erfarenheter kring estetiskt 

skapande i och utanför skolans ramar och dynamiken dem emellan ligger till grund för mitt 

yrkesval. Och i denna dynamik återkommer frågan om varför som en lång och stundtals 

trasslig men likväl ytterst röd tråd. Anledningen till att jag inte rakt ut frågat undersökningens 

deltagare varför de tatuerar är att jag inte vill ha något svar, i stället vill jag ha en berättelse 

som jag hoppas ska ge ett mindre slutet men mer öppet svar på frågan om varför. Med 

utgångspunkt i de berättelser jag fått ta del av har jag sedan också försökt hitta mitt eget 

varför. Detta, varför, är en central del av bildundervisning, (och för den delen vilken som helst 

undervisning). Att en viktig del av motivationen till att skapa bilder finns i själva skapandet 

låter kanske inte så konstigt men kan ändå vara svårt att förstå, eller åtminstone att förklara. 

Detta är anledningen till att jag, med stöd i min tilltro till bilders kommunikativa kapacitet, 

väljer att försöka förstå och sedermera förklara mitt eget sökande genom det konstnärliga 

utforskande/gestaltande som utgör den här undersökningens visuella gestaltning.
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8 Tolkning och resultat

8.1 Motivation

Inlärning talas ofta om som ytinlärning, som att träna in kunskaper utan att reflektera, medan 
lärande får betydelse av att skapa insikter som tar sin boning i individen och som förvandlar 
eleven till en lärande person, en som förstår sitt eget sätt att tänka och lära och därigenom 
också själv tar ansvar för att söka kunskaper.37

Citatet ovan är hämtat från Inger Assoarsons Utmaningar i en skola för alla -några filosofiska 

trådar, där hon bland annat skriver om synen på, eller diskursen kring lärande och om 

betydelseskapande inom lärande. Citatet kan ryckt ur sitt sammanhang tyckas en aning hårt 

och generaliserande men icke desto mindre sätter det fingret på det fält jag har tagit mig an att 

utforska. När får lärande betydelse och varför? 

Receptet för att lära sig tatuera är inte statiskt, hugget i sten eller formulerat i en kursplan. Det 

är variationsrikt och rörligt.  Med recept är det ofta så att de ibland är väldigt öppna för 

tolkning, och ibland mer låsta. En del följer väl utarbetade och mer eller mindre fasta 

strukturer och en del utformas helt av och/eller i samklang med individen efter individens eget 

tempo, tycke och temperament. Om man vill lära sig tatuera kan man göra det genom att följa 

en befintlig struktur eller som i fallet med undersökningens deltagare skapa sin egen. Ett par 

ingredienser är dock nödvändiga och alla recepts fundament, en sådan ingrediens skulle i det 

här fallet kunna vara nålen, en annan hygien eller en tredje bläck. Men en minst lika viktig 

ingrediens är motivation. Oavsett om man vill gå vägen via lärlingsskap, söka information på 

internet, fråga en vän eller gå i en skola, den måste helt enkelt finnas. Intressant med både 

undersökningens deltagare och sedermera också mig själv, är att de har lärt sig en konstnärlig 

praktik. om inte helt, så åtminstone till stor del på egen hand. Ännu intressantare är att 

initiativet till denna lärprocess, både av deltagarna och av mig själv har tagits i stort sätt på 

egen hand även om sammanhang, omständigheter med mera så klart spelar in på alla beslut 

som fattas. Slutligen och likväl intressant är det faktum att de har fortsatt sin konstnärliga 

praktik. Vi har sett hur hantverk och estetiskt skapande samverkat och entusiasmerat varandra, 

en process som jag hoppas kunna levandegöra genom min visuella gestaltning.

 Assarson, Inger (2010). Utmaningar i en skola för alla. Några filosofiska trådar. Johanneshov: TPB, s. 152.37
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8.1.1 Bild

Kopplingen mellan tatuerande och bildskapande kan tyckas uppenbar men den tål ändå att 

tittas närmare på. Då jag inledde min undersökning hade jag inte några förhoppningar eller 

ens önskan om att finna något enkelt svar på min relativt enkla fråga. Jag ville genom mina 

deltagares berättelser synliggöra olika aspekter på lärande och motivation till lärande. En 

betydande del av motivationen har funnits i känslan av frihet och oberoende gentemot både 

omvärld och det egna skapandet men en annan ligger i själva skapandet. Och vad är 

egentligen en tatuering om inte en bild? Och vad är egentligen tatuerande om inte 

bildskapande? Tatuerande är på många sätt synonymt med bildskapande och i drivkraften till 

att lära sig tatuera blir därmed själva bilden central. Det kan ibland vara relevant att tala om 

saker i termer av hönor och ägg och ibland inte. Oftast är det kanske så att förhållandet mellan 

hönor och ägg är cyklisk utan givet slut eller startpunkt. Men att både Liv Astrid och Maja 

började teckna innan de började tatuera är och förblir ett faktum. Även om jag känner till att 

det ibland är tvärt om, att man börjar teckna för att kunna tatuera, så är detta inte fallet hos 

den här undersökningens deltagare. Att själva bilden och bildskapandet är en central del i 

drivkraften till mina deltagares lärprocesser är ett faktum. (Se bilaga1).

I den skriftliga delen av den här undersökningen fokuserar jag på berättelser om lärprocesser 

kopplade till tatuering snarare än tatueringars visuella innehåll. Inte därför att detta vore 

ointressant, utan därför att det finns ett bättre sätt att göra det på. Min tanke var ända från 

början att omsätta delar av undersökningsmaterialet i praktisk handling och själv lära mig 

något genom att iscensätta en egen lärprocess. Exakt vilka delar gick så klart inte att 

bestämma på förhand då jag inte visste vilken information underökningen skulle generera. 

Det hade kunnat bli så att jag beslutat mig för att uteslutande ge mig in i en undersökning 

kring hygien och smittorisker. Jag hade också kunnat fokusera på själva hantverket, nålar, 

bläck med mera. Eller på att lära mig teckna olika tatueringsstilar. Men eftersom själva bilden 

i deltagarnas berättelser om lärande är central föll valet ganska snabbt på just bild. En viktig 

del av drivkraften finns i bildskapandet och genom att iscensätta ett eget bildskapande vill jag 

levandegöra en process som jag anser vara en central aspekt av deltagarnas berättelser kring 

lärande. 
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Jag har därför under denna så kallade resas gång parallellt med min undersökning ägnat mig 

åt ett intensivt tecknande. I sökandet efter deltagarnas drivkraft vill jag lägga till en dimension 

genom att finna min egen. Vad skulle jag vilja göra? Och varför? Och hur? Det hade varit 

väldigt roligt att visa Liv Astrids och Majas bilder och visuella världar men jag har valt att 

låta bli främst av två anledningar. Dels ville jag inte att deras bilder skulle påverka tolkningar 

och upplevelser av deras berättelser. Och dels, (även om till exempel Maja berättar om 

inspirationen från andra tatuerare), så är bildvärldarna deras och jag har valt att styras av deras 

ord och inte av deras bilder.

 Allt handlar om berättelser och tolkningar av berättelser. Ett sätt att tolka en berättelse på är 

att omsätta den i praktik, därför handlar det sista ledet i min undersökning om mig själv. Med 

utgångspunkt i deltagarnas berättelser kring lärprocesser vill jag skapa en egen process. 

Genom att iscensätta en egen process hoppas jag kunna tillföra en till dimension till den här 

undersökningen och genom att skapa min egen berättelse hoppas jag på att bättre kunna förstå 

andras generellt och, i det här fallet mer specifikt, Majas och Liv Astrids.

Jag har ibland känt mig splittrad då jag ofta pendlar snabbt mellan många olika 

uttrycksformer. Jag har dock kommit att inse att splittringen kanske inte är en splittring utan 

snarare en mångsidighet och att det finns gemensamma nämnare som förenar mina vitt skilda 

uttryck, att jag kanske egentligen hela tiden gör precis samma sak men via olika medium. 

Mina konstnärliga uttryck må hamna på vitt skilda platser, en del i anteckningsblock, en del i 

musik och en del på betongväggar. Men detta till trots kommer de alla från samma plats, mig 

och min drivkraft. De skiljer sig i sina uttryck men delar sitt ursprung och precis som med 

deltagarnas berättelser kring lärande ligger en viktig förklaring till varför mina kreativa 

processer sker i hur de sker, vilket jag hoppas kunna visa i min visuella gestaltning.

9 Slutdiskussion

På vilket sätt kan informella lärprocesser inom tatueringskonsten relatera till bildämnets 

praktik och vad kännetecknar denna praktik? Min förhoppning med den här uppsatsen är att 

genom att finna svar på en relativt enkelt formulerad fråga kunna såväl besvara som väcka en 

rad andra och kanske mera komplexa frågor. Redan i inledningen ställde jag frågan, hur lär 
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man sig tatuera. Frågan är så klart omöjlig att fullt ut besvara. Det finns säkerligen tusentals 

sätt, metoder och perspektiv på att lära sig tatuera men svaret jag söker och hoppas finna 

kommer inte besvara frågan utan istället bidra till en ökad förståelse och kunskap kring en 

nära besläktad och kanske ännu större fråga. Jag vill veta hur för att få reda på varför. Jag vill 

ta reda på varför ett intresse väcks, varför det utvecklas till en praktik och varför det består.

Det är kanske inte helt orimligt att anta att jag under mitt kommande yrkesliv som lärare då 

och då av mina elever kommer ställas inför frågan varför? Varför ska jag lära mig det ena 

eller varför ska jag i hela fridens namn lära mig det andra? Även om frågan är tydligt 

formulerad och rätt så direkt till sin karaktär är den inte alltid helt lätt att besvara och det 

samma gäller dessvärre eller dessbättre också för den här uppsatsen. Att en fråga ibland är 

svår att besvara gör den dock inte mindre relevant. 

Jag anser frågan om varför i skolsammanhang likaväl som i många andra sammanhang vara 

högst befogad och viktig att alltid ta på allvar. Hur meningsfullt känns det att göra saker utan 

att veta varför? Och hur blir resultatet? Frågan varför har dessvärre eller som tur är liksom 

många andra viktiga frågor inte ett svar utan flera. Svar kan finnas i kursplaner eller 

arbetsbeskrivningar eller inom individer. Men svar finns också ofta i en dialog. I den här 

undersökningen har jag försökt ta reda på hur man kan lära sig tatuera för att därigenom få en 

veta varför man lär sig tatuera. Jag ville veta varför man vill lära sig tatuera för att lära mig 

om varför man överhuvudtaget vill lära sig saker. Jag ville dessutom i viss mån inta elevens 

position och därigenom ytterligare vidga mitt perspektiv. 

Jag har i min undersökning lyft fram aspekter som är kopplade till motivation och drivkraft 

inom ramen för ett informellt lärande. En grundbult i läraryrket utgörs av just dessa saker och 

min förhoppning är att jag genom denna undersökning i någon mån har kunnat bidra till 

forskningen om detta samt att öka min egen kunskap. Lärandet i skolan ska självfallet 

motiveras för eleverna men det regleras i slutändan också av en kursplan och jag kan inte helt 

blunda för det faktum att när min tröttaste dag på jobbet en vacker dag står för dörren, finns 

det kanske trots allt en risk för att mitt svar på frågan varför blir, därför, därför att det står i 

kursplanen.

I ansatsen till den här uppsatsen ryms en from förhoppning om att i någon mån kunna minska 

dylika risker och att jag ska skaffa mig lite mer av vad som krävs för att kunna motivera mina 

elever på deras egen tröttaste dag. Har jag då lyckats besvara min fråga? Ja. eller, åtminstone 
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delvis. Bildämnets praktik utgörs av sitt innehåll och en central del i detta innehåll utgörs av 

de lärprocesser som där äger rum. Jag har försökt lyfta fram och  delvis, återberätta två vitt 

skilda, delvis liknande, men alltjämt unika, berättelser om lärande inom ramen för en estetisk 

praktik. 

Genom frågor som hur och vad har jag närmat mig frågan om varför. Det är dock så att 

viktiga frågor sällan kan eller ens bör besvaras på ett direkt och statiskt sätt. Det är min 

bestämda uppfattning att viktiga frågor är till för att diskuteras, inte besvaras. En förutsättning 

för att hålla en diskussion vid liv är att hålla frågan vid liv och ett sätt att göra detta på är att 

diskutera den vilket jag också har gjort ovan. Genom att besvara en fråga stänger man frågan. 

Viktiga frågor bör hållas öppna och rörliga och den något klyschiga men därmed alls inte 

alltid osanna formuleringen, frågan är svaret, blir relevant i det här sammanhanget. Svaret 

ligger i själva frågan. Det är genom att ständigt ställa oss denna fråga som vi närmar oss 

svaren. Inte ett svar utan flera. I den här uppsatsen har jag ställt ett par frågor och på dessa har 

jag fått ett par svar eller snarare berättelser. Något slutgiltigt svar på frågan varför existerar 

tyvärr inte. Och tur är väl det.
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