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Tanken med denna uppsats är att reflektera över och dokumentera förhållandet 

mellan konst, estetik och lärande som jag: konstnären, lärare och master studenten 

upplever inom ett offentligt uppdrag. Syftet är dubbelt: dels att dokumentera egna 

konstnärliga processer och samarbetsprojekt och dels att beskriva de 

bakomliggande metoderna och möten.

I dessa metoder utkristalliserar sig fyra positioner som centrala: konstnärens, 

deltagarnas, lärarnas och det officiella samhällets. Studien gestaltar därför dessa 

fyra positioner och uppsatsen är komponerad på ett sätt som ger läsaren en bild av 

konstnärliga arbetssätt och dess bakomliggande processer.

Som konstnären Iryna Hauska reflekterar jag över min egen praktik samt 

samarbete med olika offentliga aktörer vid ett uppdrag. Jag använder 

a/r/tography som konstnärlig metod och visar hur den har utvecklats under 

projektets gång. Rita L. Irwin förklarar begreppet a/r/tography på följade sätt:

”A/r/tography is inherently about self as artist/researcher/teacher yet it is also 

social when groups or communities of a/r/tographers come together to engage in 

shared inquiries, act as critical friends, articulate an evolution of research 
1questions, and present their collective evocative/provocative works to others.”

I en praktiskt samarbete mellan skola och konstnär undersöker jag frågor om hur 

pedagogiken och konstbaserad visuell praktik lämnar spår och utvecklar vissa 

mönster.

Utifrån konstnärens perspektiv visar jag hur de relationer utformas som skapas 

mellan konst och multimodalitet som en estetisk inställning till utbildning. 

Min studie visar att metaforen rhizom som estetisk utformning och process kan 

vara lämpligt att hänvisa till när man skapar konstbaserade utbildningsstrategier, 

dialoger och när konstbaserade meningsbildning görs i estetiskt lärande inom 

utbildning.

Det mönster som utvecklades under studier hjälpte mig att undersöka ett estetiskt 

förhållningssätt till konstpraktik inom utbildning.

Abstract

Nyckelord Konstnär, Skapande, Mellanrum, Skapande skola, Offentligt uppdrag.

1 http://artography.edcp.educ.ubc.ca/?page_id=69  
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Tack alla som varit mig nära och hjälpt mig enormt mycket i mitt arbete. Tack till alla 

elever och lärare i Vallentuna kommun som jag mött under Skapande-skola 

projekt vi gjorde tillsammans år 2016-2017. Särskilt tack för Skapande skola-

samordnaren i Vallentuna kommun Vesna Stanisic som var ett stort stöd under 

projektets gång och med sitt engagemang hjälpte mig utforma projektet på bästa 

sättet. Tack till Anette Göthlund och Ulla Lind, för åren på Konstfack och alla era 

kloka ord! Tack mina kurskamrater för fina diskussioner som fick mig att utvecklas 

till den jag är. Tack mina handledare för era idéer och intresse för mitt arbete. 
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Det, som jag försöker belysa i detta arbete uttryckte framförallt Dostoevskij, vilken i 

sin tur citerade Lev Vygotskij ganska tydligt i sin bok Fantasi och kreativitet i 

barndomen. Där ger båda en bild av känslor under skapande process. 

         ”Skapandet ger människan mycket glädje. Det har också sin smärta, som med ett 
bevingat uttryck har kallats ”skapandets våndor”. Att skapa är svårt, behovet av att 
skapa sammanfaller inte alltid med förmågan att skapa, och härur uppstår en plågsan 
känsla av lidande över att tanken inte övergick i ord, som Dostoevskij säger. Poeterna 
kallar detta lidande för orrdets kval:
        Det finns ej på jorden ett lidande värre än ordets kval. Fåfängt slitter sig stundtals 
ett vettlöst skri ut ur munnen: Förgäves är kärleken stundtals redo att bränna upp själen. 

2Kallt och ömkligt är vårt arma språk.”

2Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos, s. 47
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Vad? Var? och Hur?

Jag är en yrkesverksam konstnär med ett stort intresse för det offentliga rummet och 

den kommunikativa sidan i mitt konstnärliga skapande. I både mitt konstnärliga 

arbete och tidigare studier har jag intresserat mig för hur konstnärlig kompetens kan 

införlivas i den offentliga skolans miljö antingen som tillfällig, permanent eller som 

ett synsätt som genomsyrar ett projekt. På vilket sätt kan man i sin konstnärliga 

praktik ha inflytande och bli delaktig i att förändra och bidra till de estetiska 

processerna i skolan.

År 2017. Efter mina åtta år i Sverige som bland annat ordförande i olika konstnärliga 

organisationer och som yrkesverksam konstnär, ser jag tydligt två starka trender, 

som konstnärer med hopp och stort engagemang tar till sig. 

Det första är ett offentligt uppdrag som konstnärer söker för att förverkliga själv, sina 

egna, ofta redan färdiga visioner och ideer.

Det andra är ett Skapande-skola projekt, där konstnären ofta är en projektledare 

som engagerar elever och tillsammans genomför ett projekt en del av den offentliga 

sektorn, som är för konstnären vilket beställt offentligt uppdrag som helst.

På olika konsthögskolor erbjuds det nya kurser, speciellt utformade för konstnärer, 

för att de lättare ska kunna börja jobba med olika offentliga uppdrag, bland annat ett 

konstnärliga projekt i skolans miljö. Där får jag som konstnär komma in med egna 

idéer och kunskaper; samtidigt som jag har en "beställare" med egna intressen och 

regler. Det som intresserar mig är konstnärens "innifrån" perspektiv i det "beställda  

jobbet".

Konstnärligt skapande upplever jag i de flesta fall som upplyftande och lustfyllt. Som 

konstnär vill jag både beröra och kommunicera genom min konst. Men vad händer 

när konstnären får ett offentligt uppdrag och kliver in i helt nya sammanhang? Där 

relationer mellan konstnären och andra aktörer kommer att uppstå i ett 

MELLANRUM.

Mellanrummet i detta avseende intresserar mig mycket. Där möts skolan och 

konstnären med sina konstnärliga ambitioner, ett stort ego och sin enorma 

kreativitet. 

Sociologen Dan Porsfelt beskrev detta osynliga, men påtagliga rummet på följande 

sätt:

Jag vill försöka förstå denna komplexitet genom att se det som motstridigheternas 

eller relationernas rum. En mängd förhållanden, krav, strukturer, möjligheter, värden 

och praktiker i relation till varandra formar en sorts gränszon, en zon för reflektion 

som utgör grund för utveckling, rörelse och handling. Denna gränszon utgörs av vad 
3

jag vill benämna mellanrum.

I föreliggande undersökning berörs frågor om konstnären som sätter sitt skapande 

i ett yttre sammanhang som är ett sätt att använda sig av konsten som fält. 

Konstnären kopplas med hjälp av konstsynen till vissa positioner och idéer inom det 

konstnärliga fältet. Mårten Medbo skrev i sin doktorsavhandling "Lerbaserad 

erfarenhet och språklighet" om mekanismer som skapar rörelser inom fältet: "Det 

handlar om de yttre ramar man som utövare har att anpassa sig efter. Alla aktörer 
4

inom ett fält har sina agendor och sina viljor och försöker påverka dessa ramar ".

V a d  h ä n d e r  n ä r 

k o n s t n ä r e n  f å r  e t t 

offentligt uppdrag och 

k l i v e r  i n  i  h e l t  n y a 

sammanhang?

E T T  M E L L A N R U M : 

P l a t s e n ,  d ä r  n å g o t 

osynligt äger rum som 

v ä c k e r  f r å g o r  o c h 

undringar.

3 Porsfelt, D. (2001). Management trainee: möten med förhinder. Diss. Luleå : Univ., 2001. Luleå, s. 24
4 Medbo, M. (2016). Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016. 
Göteborg, s. 33 

Inledning



8

Min väg från sovjetisk barndom till svensk konst

Jag föddes under den sovjetiska tiden i Belarus. Min far var trogen kommunist och 

officer inom Röda Armén. Min mor var lågstadielärare. Under min uppväxt var jag 

mycket med min pappa. Som liten flicka besökte jag olika militärområden där 

soldater tränade. Jag fick lära mig att skjuta. Det var jag mycket bra på också. 

Allting var så enkelt, men samtidigt levde man under ständig ovisshet. Vi flyttade 

ofta. Jag visste aldrig var vi skulle bo imorgon. Vart skulle man bli skickad? 

Jag lärde mig tidigt att ha så få egna saker som möjligt, för att hinna packa om vi 

skulle vara tvungna att flytta till andra sidan av Unionen igen. Det enda jag ägde var 

mina tankar, kunskaper och erfarenheter. Min fantasi och min egen värld som jag 

hade skapat fanns alltid med mig. 

Jag insåg behovet av skapande och det experimentella redan då och det är det som 

finns kvar i mig idag från min barndom efter Unionens kollaps och pappas död.

Jag har bott och varit verksam på många olika ställen och under olika politiska 

förhållanden, men temat "Hem" dyker ständigt upp i mitt konstnärskap. Min 

ambition är att skapa en fantasifull, varm värld, med tanke på de gamla 

traditionerna. En spännande plats där man glömmer tiden och vill vara, bara vara.

Hem. Det är en plats som fascinerar mig mycket för att där är det lugnt och tryggt. 

Man kan alltid återvända hem. Men var finns MITT hem? Det vet jag inte. Mitt hem 

var Sovjetunionen en gång i tiden, men nu... 

Jag har studerat konst, psykologi, filosofi och medicin under nästan ett decennium 

vid ett av de bästa universiteten i Vitryska Sovjetiska Socialistiska Republiken. 

Detta gav mig ett stadigt skelett att bygga mitt konstnärskap på. Konststudierna 

var nästan samma som de gamla konstutbildningarna på sextonhundratalet, 

förutom att vi, blivande konstnärer, skulle tänka på att vara trogna den politiska 

ideologin, inte bara våra egna tankar och föreställningar. 

En stor kurva i min konstnärliga utveckling blev till efter de senaste åtta år som jag 

har bott i Sverige. Allt stöd och all frihet man får i Sverige öppnade helt nya vägar 

och möjligheter för mig.

   

Det är intressant att se hur olika ekonomiska och politiska vågor påverkar konsten i 

allmänhet samtidigt som konstnärer uppfinner nya sätt för att klara sitt uppehälle, 

med eller utan statlig hjälp. Så kom jag på en idé för ett Skapande-skola projekt där 

elever i olika åldrar skulle gemensamt bygga ett träd. En egen fantasifull skulptur. 

Med virknål, mormors textila favoritmotiv och eget skapande skulle vi att bygga en 

hemlig värld.

Att beskriva skillnader som dagens konstnärer upplever, ur ett konstnärligt och 

personligt perspektiv, är väldigt intressant tycker jag och viktigt både för mig och 

allmänheten. De omständigheterna som konstnären arbetar i brukar bli bortglömt 

i de flesta fall. Jag vill lyfta fram det konstnärliga arbete och tillstånd som 

konstverket skapas i.

Introduktion

På bilden: Jag är 16 år 

gammal och är under 

mitt första år på Vitebsk 

State University (Belarus), 

konst-grafiska fakultet. 

Jag befinner mig i början 

av den långa konstnärliga 

vägen och vet ännu inte 

v i l k a  s v ä n g a r  s o m 

kommer att dyka upp för 

mig...

Berättelsen har en 

autoetnografisk 

karaktär och bilder 

sätts samman till 

en inter textuel l 

helhet.  Ti l lsam-

m a n s  s k a p a r 

berättelsen och 

bilder ett kulturellt 

r h i z o m  s o m 

k o m b i n e r a r 

verbala och visuel-

la  uttryckformer.
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Som utgångspunkt för denna studie behöver jag också beskriva min syn på den 

egna konstnärliga praktiken. Min praktik står inte stilla utan rör sig mellan olika 

tekniker, som jag experimenterar mycket med för att utveckla en egen vision. Mina 

ambitioner är enkla - att ge textila uttryck mer plats i det offentliga rummet.

MATERIAL/ METOD 

Jag använder i huvudsak textil som uttryck och vill förmedla vidare till kommande 

generationer den taktila, mjuka tekniken i kombination med de hårda material 

såsom betong och brons. 

Jag har i 25 år arbetat med framför allt  textil. Jag har undervisat i ämnet och har 

haft ett flertal utställningar. I dagens digitala samhälle glömmer vi oftast bort 

värdefulla kunskaper och gamla traditioner som vi ärvde av tidigare generationer.

Mitt intresse riktar sig mot förhållande mellan kontrasterna som gammal-modern, 

mjuk-hård och reflekterar över människans underskattning av det tidskrävande. I 

en tid av överflöd, gytter och även missljud vill jag att mina filosofiska skulpturer 
5ska påminna oss om vår historiska uråldriga själ.  De skapar en kontrast till "livet" 

där all hastighet, ångest och buller ger en illusion av att harmonier inte längre 

existerar. 

ARTIST       COLOUR        TEXTURE        HANDMADE 
SCULPTURE IN TEXTILE     BRONZE      CONCRETE   

På bilden:   Första proven på mina handvirkade element i brons.  2016

5 Med ”uråldrig själ” menar jag här: den kulturella och gamla visdomen, minnens kärna som finns i var och en av oss. 
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På Kulturrådets webbsida kan man läsa om Skapande skola i en Rapport från 
6Myndighet för kulturanalys 2014.  En första utvärdering av Skapande skola 

Myndigheten för kulturanalys 2013, genomfördes av Myndigheten för 

kulturanalys på uppdrag av Kulturrådet. Både Rapporten och Utvärderingen ger 

en bra inblick i de estetiska processer som sker i skolans miljö, där konstnärer 

fungerar som handledare och ibland jobbar på liknande sätt som Artist in 
7Residence.  Bristande information tycks vara den mest påfallande problematiken. 

Men vad händer med yrkesverksamma konstnärer när de kommer i skolans 

reglerade och förutbestämda miljö?  Hur går det för dem? Om detta finns ingen 

dokumentation att ta del av. 

Jag frågar mig: Vad vet grundskolans elever om konstnärliga processer och hur går 

det till när dessa två helt olika världar möts? Varför vill en konstnär driva ett projekt i 

skolmiljö? Vad är det största intresset och syftet för konstnärer när de söker 

offentliga uppdrag? Hur går det till?

I mitt fall handlar det om en kombination av intresse och tillfällighet.

Mitt första kunskapsbaserade samarbetsprojekt i den här formen av lärande 

praktiker inleddes 2015. Jag tyckte mycket om arbetet med yngre barn, men 

reflekterade aldrig över att det intresset kunde leda till ett framtida 

undersökningsområde som jag nu blivit ännu mer intresserad och upptagen av.

Fakta om Skapande skola

6www.kulturradet.se, senast besökt 2017-05-19
7Wikipedia: ...är konstnär... som genom ett residensprogram, institution, stad eller arbetsplats fått möjlighet att bo 
och verka under en annan miljö än den vanliga. Senast besökt 2017-05-19

På bilden:  Jag är i min ateljé i Årstaberg, under 

process av skapande av en handvirkade skulptur i 

betong.  2016

Bakgrund
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"Torra Fakta…" 

I december 2000 startades ett Skapande-skola projekt i Norge liknande det i 

Sverige och i Storbritannien genomfördes likartade aktiviteter mellan åren 2002-

2011. År 2008 initierade Statens konstråd projektet Skapande skola. Avsikten med 

sådana och andra, liknande projekt var att stimulera barns konstintresse genom 

aktivt samarbete med en konstnär. Projektet var – i alla fall i Sverige – förknippat 

med ett extra anslag från regeringen. Universitetet i Lund fick 2016 uppdrag av 

Kulturrådet att undersöka framförallt de ekonomiska konsekvenserna för 
8projektet.  

På Kulturrådets webbsida får man läsa att "Alla barn och unga har rätt att få ta del 

av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger 

perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och 

förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter 
9att uttrycka sina tankar genom kultur och konst".

Skapande skola har som övergripande mål att:

Ÿ Kulturella och konstnärliga uttryck integreras långsiktigt i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 med utgångspunkt i 

skolans kulturuppdrag ... och

Ÿ öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så 

att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till 

eget  skapande  ökar.

 

Det är många konstnärer som gärna vill jobba med olika "beställda" jobb och 

Skapande-skola projekt är ett exempel. På nätet hittar man en mängd olika 

spännande förslag inriktade mot skola, sjukhus och äldreboende från olika slags 

konstnärer. Det finns mycket att välja på. 

På KonstnärsCentrum Östs webbsida (KC Öst är en fristående ideell organisation 

med en bred medlemsbas av ca 300 professionella konstnärer och arkitekter) står: 

      Det finns ett stort intresse bland konstnärer för att arbeta inom skolan. 

Anledningarna är många, som exempelvis att man vill dela med sig av sina visioner, 

att man vill erbjuda en vidgad syn på det visuella språket eller att man vill gå in i ett 

spännande processinriktat samarbete med elever.

En annan utmaning är att genom bildskapande nå barn och unga som inte tar till 

sig kunskap på vanligt sätt. Vi i KC Öst tycker att det är viktigt att hålla fast vid 

målformuleringen för Skapande skola att tanken är att stärka samverkan mellan 

skolan och det professionella kulturlivet samt att eleverna ska få möjlighet till eget 

skapande.

Alla våra konstnärer har utbildning och bred konstnärlig erfarenhet. Många har 

dessutom lång pedagogisk erfarenhet. Vår målsättning är att elever får vara med 
10och skapa konst av hög kvalitet inom skolundervisningen.  

En konstnär i skolans 

m i l j ö .  K o n s t n ä r e n s 

besök väcker förundran, 

t v e k s a m h e t  o c h 

nyfikenhet. 

Det obestämbara är 

u p p e n b a r t  i  e t t 

mellanrum.

8 Katja lindqvist och Roge R Blomg Ren  (2016) Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola. 
Lunds Universitet, Lund
9  senast besökt 2017-05-19 www.kulturradet.se,
10  senast besökt 2017-04-09 www.ksost.se,

P å  b i l d e n :  K å r s t a  s k o l a , 

Vallentuna kommun. Eleverna 

h j ä l p e r  m i g  a t t  l a s t a  i n 

skulpturens ”kropp”i bilen. 

2017

http://www.kulturradet.se,
http://www.ksost.se,


Syftet med denna undersökning är att belysa och synliggöra komplixitet av:

      ·Konstnären i relationer med andra aktörer vid ett offentligt uppdrag. 

      ·Konstnärens praktik vid ett Beställningsarbete - i detta fall för skola och elever.

Förhoppningen är att resultatet ska kunna vara behjälpligt för de 

styrande/involverande parterna i arbetet med att öka förståelsen för 

konstnärens roll inom en konstbaserad lärande praktik.

Som grund för detta arbete ligger eget konstbaserat projekt i skolans kontext och i 

samtal med andra konstnärer, bildlärare, kulturarbetare på kommun och 

handledare på Kulturrådet. Genom barnens berättelse om vårt samarbete och min 

egen dokumentation relaterad till egna reflektioner kring konstnärer i skolan vill 

jag synliggöra komplixitet av samarbete med många olika aktörer.

- Vad sker i Mellanrummet som formas i ett samarbetsprojekt?

- Hur samspelar de olika aktörerna i en  konstbaserad  lärande praktik?  

- Hur inverkar ett offentligt uppdrag på konstnärens praktik?

Frågeställning:

Syfte:

Syfte. Frågeställning.

12
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Denna undersökning riktar sig särskild till mina konstnärskollegor som jobbar med 

olika offentliga uppdrag och som framför allt driver ett eget konstnärligt projekt i 

offentligheten. Samtidigt hoppas jag bidra till kunskap även till Kulturrådet och 

kommuner . De flesta konstnärer tar av sin tid och energi för att skicka egna förslag 

till uppdrag i det offentliga rummet eller för att skriva ett eget Skapande-skola 

projekt. 

Jag har själv, för andra året i rad, fått i uppdrag av Vallentuna kommun att 

organisera ett kreativt projekt i skolmiljö. 
11Jag jobbar gärna med de projekt  jag föreslagit, för att jag upplever att det är både 

spännande och givande för såväl konstnären som eleverna. Mängder av idéer 

uppstår spontant under processens gång och utvecklas gemensamt med elever i 

stunden. 

Jag kommer att använda mig själv som verktyg för att belysa och diskutera några 

aspekter av konstnärernas arbete vid offentliga uppdrag. 

Med hjälp av A/r/tography, mina reflektioner och dokumentation från mitt eget 

konstnärliga projekt i skolans miljö vill jag bidra till teoribildningen kring 

konstnärernas offentliga praktik. 

Min undersökning har ett estetiskt förhållningssätt till utbildningen med särskilt 

fokus på hur KONST och PEDAGOGIK skapar dialogiska inlärningsutrymmen inom 

utbildningen. DIALOGEN bygger på Relationella begrep och Rhizomatiska 

formationer och främjas av KONSTBASERAD LÄRANDE I PRAKTIKEN.

A / r / t o g r a p h y :  i s  a 

p e d a g o g y  f o r 

a r t i s t r y – t h e  a r t  o f 

researching, teaching, 

and learn ing in  the 

c reat ive ,  re la t iona l , 

generative spaces of 

int ra/ inter-per sonal 

m u l t i p l i c i t y.  L i v i n g 

a/r/tographic inquiry is 

situating and accepting 

self as a continuous 
13 burgeoning being.

11 Ett samarbete mellan en skola och en konstnär, så kallad Skapande-skola projekt.
12 Wikepedia, senast besökt 2017-05-19
13 Springgay, S., Irwin, R.L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (red.) (2008). Being with a/r/tography. 
Rotterdam: Sense Publishers, s. 49 

På bilden:  Skiss till min förståelse 

för konstnärens roll under ett 

uppdrag. Penna på papper.  2017

Det syns ett rum, där 

formas något nytt, där 

händer det heliga.

Heliga Rummet:  Det är 

inte en fysisk plats.

På Wikipedia läser man 

att Helig är ett ord från 

f o r n s v e n s k a n  m e d 

b e t y d e l s e n 

"okränkbar", "fridlyst", 
12"som ej får skadas".

Varför?
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En historia om en skulptur...

Mitt sätt att jobba med egna konstverk är att hitta en inspiration. Ofta blir det mina 

egna upplevelser, möten och diskussioner som sätter min fantasi i gång. Det blev 

så att under  kursen Gestaltning i Visuell kultur, i min Master utbildning på 

Konstfack fick vi en uppgift att utifrån vår egen erfarenhet som lärare skriva en 

historia. Det fanns en situation som lämnade en känsla i mig som jag ville komma 

tillbaka till och reflektera över. Det var en sådan situation som lämnade sina spår i 

mitt hjärta och som jag sedan länge haft behov av att reflektera över. Det var något 

hände med mig, för många år sedan som lärare i en Svenska skola.

Jag ville använda mitt konstnärliga språk och ge min berättelse en 

”kroppslig”utveckling.  Här fanns tillfället. I gruppen skrev vi våra pedagogiska 

historier och fick utveckla dem vidare genom att gestalta de ord vi skrev i ett fysiskt 

material . Jag blev oerhört glad och engagerad. Det var just det jag ville. Textil är 

min utgångspunkt i eget skapande och det är det språket jag har närmast för att 

uttrycka mig med. Därför började jag virka, sy och bygga skulpturens kropp. Min 

historia levde igen, den blev mer och mer verklig för mig och alla känslor, som jag 

börjat glömma dök upp på nytt. Allt det jag vill berätta, allt som hände den dagen 

på skolan väcker fortfarande starka känslor i mig. Därför reflekterade jag under 

skapandet över nu och då, bläddrande vävde jag in mina upplevelser, syn på 

identitet, lärande och det visuella som ger mig makt att uttrycka mig... 

Jag letar efter kvinnliga konstnärer som arbetat med "kavaj" som en form, symbol. 

Kavajen som symbol. År 1967 skapade Yves Saint Laurent Le Smoking- en smoking 
14för kvinnor.  Sexualitet, makt, feminism blir ord som speglas. En kvinna bär en kavaj 

istället för en man. Vad gör en kavaj med en kvinna? Lånar hon "mannen's" makt 

då? Jag reflekterar kring Pauline Botys verk It's a Man's World I och It's a Man's 
15World II (1963-65)  med feminismens influenser som är aktuellt i konst på 1960- 

16talet. Jag vänder mig till modeteoretikern Anne Hollanders Sex and Suits (1994)  
17och konstvetaren Gunn Hasvéns doktorsavhandling Den grå kostymen (1992)  

där de fokuserar på kostymens sociala funktion. Min stora inspirationskälla är 
18konstnären Yoko Ono  som på 1960 - talet spelade en stor roll i den feministiska 

konsten och som fortsätter skapa verk med stor vikt på kvinnorollen. Jag fortsätter 

att jobba mycket praktiskt. Jag bygger en kropp för kavajen. Lager på lager med 

papier-mache som teknik som påminner mig om det kvinnliga hantverket och 
19konstnären Eva Hesse (1936-1970)  som genom hantverket utforskade sig själv 

och illustrerade detta identitetssökande. Frågor om vem hon var som person, 

konstnär och kvinna är aktuella i mitt gestaltningsarbete idag. Jag fortsätter att 

tänka på den kvinnliga lärarens roll med betoning på kvinna, makt, moderskap.

Lärare. Vad finns bakom fasaden inne i den officiella kavajen? Jag fortsätter att 

jobba parallellt med denna dolda värld. Jag jobbar med den lilla flickan som själv 

behöver värme och kärlek. Jag drömmer om det bekväma inre, där min flicka blir 

lycklig. Nu vill jag skapa två olika världar som skiljer sig starkt och representerar 

olika aspekter av samma person.

Reflektioner över 

eget lärande som 

har utgånspunk i 

egen under vis-

ning och blev ett 

konstverk.  

Sexualitet, makt, 

feminism

14Wikipedia, 2016. Yves Saint Laurent, Le Smoking, senast besökt 2017-05-19
15Pauline Boty, 1965. It's a Mans World I+II, senast besökt 2017-06-10
16Hollander, A. (1994). Sex and suits. (1. ed.) New York: Knopf.
17Hasvén, G. (1992). Den grå kostymen: bilder av herrmodet genom 200 år. (1. uppl.) Diss. Lund : Univ.. Malmö.
18Wikipedia, 2017. Yoko Ono, senast besökt 2017-06-02
19Guggenheim Foundation, 2017. Eva Hesse, senast besökt 2017-05-16
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Gestaltning

På bilden: Det pågår en lång process av skapande, innan skulpturen blir färdig i brons. Det tar ett år arbete. 

Handvirkade modellen för den blivande skulpturen i brons. 2015

Under processen fick jag fantastiska reflektioner av mina kurskompisar Åse och 

Linda som skrev till mig: ”Jag tänker på bergkristaller som är annorlunda i och 

utanpå. I texten sker en förskjutning från intresset för lärarens relation till barnen 

och nu är focus mer kvinna, makt, modeskap. Kavajen är också laddad. Det blir jag 

intresserad av. Vad har kavajen betytt för dig? Vad har du för erfarenheter av 

kavajen? Makten, mannen och kavajen hör ihop. Men läraren och kavajen hör 

också ihop. Även om läraren är en kvinna.”

”Det handlar också om det inre och det yttre. Hur personlig kan man vara när man 

bär kavajen/lärarrollen? Vad finns där inne? Vad kan man avslöja utåt? Där inne 

finns den lilla flickan som vill ha bekräftelse. Det är ett helt register. En liten flicka 

och en stor stark man med makt. Allt ryms i kavajen. Det är intressant att fundera 

över dina frågor. Hur sårbar kan jag visa mig för mina elever/studenter? Jag tänker 

utifrån min erfarenhet att såklart kan jag visa att jag är sårbar, att jag är mänsklig 

och behöver bekräftelse. Men att jag försöker skilja mellan att visa sådana sidor 

och att kräva av eleverna/studenterna att fylla mina bekräftelsebehov. Det har med 

makten att göra, att lärare-elev aldrig fullt ut kan bli en jämbördig relation, inte 

inom skolans värld där det finns betyg och kursmål som ska bedömas. Men det är 

svårt. Jag tycker det är lätt att glömma bort att jag hela tiden måste ha kontroll över 

vad som egentligen pågår, fast jag kanske inte alltid riktigt förstår det och att jag 

har så mycket makt som jag faktiskt har som lärare.”

   

Jag tänker att det krävs så mycket av en lärare idag, då vill jag visa på något sätt med 

hjälp av materialet vilka superkrafter en person måste ha. En annan tanke med 

kavaj-skulpturen var att det är ett meddelande för vår framtida generationer och 

att det är just brons som är lämpligt att jobba vidare med. Tillsynes en hård struktur 

är i grund och botten ett mjukt och taktilt material. Textilens form blev som en 

allegori, skyddad och förstärkt av metallets hårda skal. Den mjuka naturen som 

textil representerar omvandlas till den starka själen.

Varför fortsatte jag då att 

bygga min  skulptur 

vidare i brons? Varför 

räckte det inte att ha den 

kvar i textil? 

På bilden: Min egen kavaj som 

inspirationskälla för blivande 

skulptur.
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Jag försöker att vara en bra lärare i den 

Svenska skolan...

23 år gammal är jag redan en färdig lärare i konst. 

39 år gammal är jag under mitt första år på en grundskola som lärare i Sverige och 

undervisar i Bild. Årskurs 6, en klass med bild som inriktning, med elever som tycker 

om att rita och vara kreativa. En solig, ljus, kall dag, tidigt på morgonen, började jag 

min lektion precis som vanligt med temat bok och illustration. Emma är en ganska 

liten, tunn flicka med långt ljust hår i fina jeans och en skjorta som sitter slarvigt. 

Hon springer in i rummet och börjar skrika, hoppa omkring och kasta olika grejer 

som finns tillgängliga i rummet på andra elever. Emma har inga diagnoser och de 

andra eleverna i klassen blir förvirrade och står några sekunder i kaos. Några av 

hennes kompisar i klassen försöker lugna ner henne men det går inte så bra. 
20I samma ögonblick kraschades hela mitt,  med  åren  byggda  "Lärarellssystem”   

i mig! HJÄLP! Lärarmakt, vart tog du vägen? Vad gör jag nu? Alla mina metoder som 

jag har i beredskap, får man inte använda här i den svenska skolan. Disciplin, 

ordning och reda är grunden för mig, för att lektionen ska lyckas. Ja, men jag är 

kreativ och stark, jag måste hitta på något och klara Emmas beteende. Det tar bara 

några sekunder för mig att bestämma mig att jag bara ignorerar flickan och vi kör 

lektionen som vanligt. 

Hallå!  Hör du inte mig?  Skriker  Emma.  "Är du blind, jävla Hitler?”-  fortsätter 

hon. Jag pratar ju med dig!  A juste, du förstår ju inte vad jag säger. Du! Lär dig först 

säga "skära" så att det låtar som det måste, istället "schera". Nej. Jag bestämde mig, 

jag spelar inte med dig, tänker jag. Det vågar inte de andra i klassen. Eleverna sitter 

tysta och låtsas att de ritar sina illustrationer. Jag är sträng och kall. Vi har en distans 

mellan oss. Jag är lärare, det är mig ni behöver för att gå vidare i era studier, sitter i 

mitt huvud. Snart tar lektionen slut och Emma blir trött och syr. På något sätt blir 

det inte roligt för henne.  

Jag. Jag känner mig helt slut! Jag kan inte, jag vill inte, jag förstår ingenting! Jag 

måste lösa denna uppgift i mitt liv, precis som jag fick lära mig i skolan! Inga känslor. 

Bara fakta.

Det börjar bli mörkt. Emma och jag sitter och pratar. En och en. Förklara. Jag måste 

förstå, säger jag. Hon sitter tyst, rädd, stackars… Nu, fick jag min makt tillbaka. Men 

istället smälter jag. Hon börjar försiktigt: a..a, min pappa är turk, han bor inte med 

oss, förstår du? Jag tittar rakt i Emmas ögon. 

Plötsligt tänker jag på mina vitryska elever. De har inte en chans att dela sina 

känslor och tankar med lärare. Bara relevanta frågor. Tack! Emma, du vet inte, hur 

mycket du gjorde för mig idag, säger jag! Vi gråter båda två! Vi kramas och sitter 

stilla...

KVINNA. LÄRARE. MAKT. AUKTORITET. MAMMA. VÄRME. TEXTIL. KORSETT. KÖTT. 

FÄRGER. IDENTITET. KONTRAST. Alla dessa ord betyder mycket för mig.

Nu, bygger jag kött. Jag bygger kropp. Jag bygger ett monument över kvinnan.

Lärare i mitt gamla 

hemland har så 

mycket makt som 

p o l i t i k e r  b a r a 

s k u l l e  d r ö m m a 

om!

20Mina egna föreställningar om lärarens betydelse i undervisningen.  

På bilden: Jag bygger 

skulpturens  ”kropp”i 

papier maché.
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Till sist blev det en skulptur, som representerar min öppna kropp, värme, känslor. 

Kavajen skiljer sig på ut- och insidan där insidan är mjuk, färgad och taktil. Där sitter 

också en liten flicka som håller ett nystan med en tråd kopplad till en artär som 

syns. Ju länge flickan kommer att dra i tråden, desto mer ont kommer det att göra. 

Jag använder min egen kavaj till skulpturens utsida. Insidan är handvirkad. Mina 

tankar är att översätta det textila språket till det kalla, starka, monumentala 

bronset. Det blev en handvirkad skulptur i brons som kommer att gestaltas i ett 

rum. Det jag tänker på är att jag vill gestalta det heliga mötet mellan mitt inre och 

yttre som blir synligt, så fort du kliver in i rummet. 

Det du får uppleva under Vårutställningen på Konstfack är:

Det är inte lugnt i rummet. Det är också mörkt. Du kan inte se tydligt. Du ser inte så 

bra framför dig. Du vet inte vad som förväntar dig. Du hör. Du upplever. Det är 

många röster omkring dig och du bombarderas av olika intryck, som vill ha din 

uppmärksamhet. Du rör dig fram och samtidigt påverkas dina tankar av alla 

upplevelser. Du får komma in, du får känna och uppleva min inre värld, precis i den 

situationen där jag som konstnär befinner mig vid det "beställda" jobbet, eller 

Skapande skola som en del av det. 

Det har tidigare gjorts studier om Skapande skola och det jag vill lägga till är ett 

inre perspektiv från konstnärens arbete vid offentliga uppdrag, med särskilt fokus 

på konstnären, som står i centrum och "drabbas" av en mängd krafter.

Gestaltning

På bilden: Handvirkade modellen i textil för den blivande skulpturen i brons. 2015

På bilden: En liten flicka som 

kommer att sitta inne i kavajen 

och dra en tråd som kopplas med 

arterie.
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Konstbaserad lärande, Vallentuna kommun. 2017

Eleverna i åk 3 formar trädets kropp tillsammans med konstnären. En av eleverna agerade modell och 

befinner sig inne i den blivande skulpturen. Det pågår en performativ skapande process, där eleverna 

upplever och skapar med hjälp av sina egna kroppar.
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Kreativt skapande, åk 5, Vallentuna kommun. 2017

Eleverna lär sig att jobba tillsammans och ta ansvar för det gemensamma skapande. Det visar sig att det inte 

alltid är lätt att respektera andras kreativa lösningar och kunna fortsätta bidra med egna små delar som i 

slutändan blir ett gemensamt konstverk. Det blir en rhizomatisk praktik.
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På grund av att projektet genomfördes i tre olika skolor, vandrade skulpturen mellan skolorna i konstnärens 

bil. Eleverna i en skola hjälper till att lasta in den gemensamt byggda kroppen i bilen. Det går knappast men 

alla är envisa och kämpar för att på bästa sättet leverera konstverket till en annan skola.

 Vallentuna kommun 2017
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Vi formar trädets kropp med hjälp av papier mache. Där jobbar man med trälim och papper. Viktigt är att pappret är 

tillräckligt tunn och därför använder vi tidningar som är det bästa materialet. Det blev heta politiska diskussioner på 

en gång, så fort tidningarna hamnade i barnens händer. Barnen använde det visuella material de har tillgång till för att 

limma utvalda bitar, med bilder på politiska ledare.  Trump och Merkel blev tvungna att sitta limmade tillsammans på 

trädets underlag som blev en stor glädje!  Vallentuna kommun 2017
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Konstbaserad Lärande praktik    

I detta avsnitt kommer jag att kort introducera de teoretiska principer som jag 

använder i mitt arbete. Hannah Kaihovirta-Rosviks (Kaihovirta-Rosvik, 2009) ger i  

sin doktorsavhandling "Images of Imagination. An Aesthetic Approach to 

Education" exempel på konstbaserad praktik i skolan, om relationer och rhizom 

mellan erfarenheter av tid, plats, verklighet och fiktion. Hennes studier "visar att 

genom att förhållandet mellan konst, estetik och lärande aktivt bearbetas i 

undervisning synliggörs den förändring som sker i allt lärande på ett konkret sätt 
21som berör och skapar mening."  Hon skriver också att konstbaserad 

undervisning utvecklar elevers och lärares förmåga att tolka och kritiskt förhålla sig 

till förhållandet mellan kultur och identitet. Samtidigt belyser Kaihoranta-Rosviks 

studier det jag också upplever starkt och diskuterar här - hur en konstnärs sociala 

samspel med en utbildningsarena berikar både konstnärens och pedagogens 
22professionella verksamhet.

Samtidigt vill jag både använda mina egna studier i ämnet samt forskning som 

redan finns om konst, konstnärens roll och estetik i skolan. Vygotsky är ett bra 

exempel på detta. Det faktum att Vygotsky föddes bara 10 mil från den plats där jag 

själv föddes och att han i mina tidigare Vitryska studier på Vitebsk State University 

var allestädes närvarande och att vi jämnt har använt hans ideér blir det bekvämt 

och välkänt för mig att använda hans arbeten som den teoretiska grunden i min 

egen studie.

I boken ”Fantasi och kreativitet i barndomen” diskuterade Vygotsky fyra 

aspekter av förbindelserna mellan fantasi och verklighet, vilka bildade några 

begynnande rhizomatiska formationer mellan kunskapsbaserad inlärningspraxis 
23och relationell estetik som finns i utbildningen.

¤ I den första aspekten hävdar Vygotsky att fantasiskapelser skapas ur 

erfarenheter av befintliga kulturella element som människor hänvisar till i livet.

¤ Den andra aspekten av fantasifull förmåga porträtterar förbindelsen mellan 

fantasi och verklighet genom att rikta uppmärksamhet på kulturella 

representationer och artefakter som resultat av fantasi som jämföras med 

verkligheten.

¤ En känslomässig egenskap som bildar den anslutning som människor gör mellan 

fantasi och verklighet är den tredje aspekten.

¤ En transformativ potential av fantasi är den sista men inte den minst viktiga 

aspekten där utbildningen kräver en etisk balansering där utbildaren aldrig kan 

vara helt säker på om fantasi är en nyckelöppning för goda avsikter eller en nyckel 

som låser in dem.

Alla fyra aspekter hänvisar egentligen till praktiska uppfinningar och det är därför 

mycket relevant att  använda dem här. Genom engagemang i konst kan man 

presentera uppgifter och problem som betonar vissa eller alla fyra aspekter av 

fantasi som Vygotsky presenterar. 

Mellan personer som är inblandade i en konstnärliga lärandeprocess skapas 

multimodala resurser vilka genereras i dialoger när konsten och fantasin aktiveras i 

undervisningen.

1. Чем богаче опыт человека, 
т е м  б о л ь ш е  м а т е р и а л , 
которым распологает его 
воображение. 
2. Если в первом случае 
воображение опирается на 
опыт, то во втором сам опыт 
опирается на воображение.
3 .  . . В с я к о е  п о с т р о е н и е 
йантазии обратно влияет на 
наши чувства, и если это 
построение и не соответствует 
само по себе действительнос-
ти, то все же вызываемое им 
чувство является действен-
ным, реально переживаемым, 
захватывающим человека 
чувством.
4.  Построение фантазии 
может представлять из себя 
нечто существенно новое, не 
бывшее в опыте человека и не 
соответствующее какому-
нибудь реально существу-
ющему предмету. однако, 
будучи воплощено вовне, 
принявши материальное 
воплощение, его «кристал-
лизованное» воображение, 
сделавшись вещью, начинает 
реально существовать в мире 
и воздействовать на другие 
вещи. 

Каждая потребность, - 
г о в о р и т  Р и б о ,  - 
стремление или желание 
отдельно или же вместе с 
несколькими другими 
может поэтому служить 
импульсом к творчест-

24ву.  

The imaginative process 
starts from individuals´ 
needs, fixations or even 
greed (for example, that 
something is lacking in 

25his/her reality.  

Tidigare forskning

21 Kaihovirta-Rosvik, H. (2009). Images of imagination: an aesthetic approach to education. Diss. Åbo Akademi University. Åbo s. 189
22 Ibid 
23 Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos
24 Ibid, (en ryssk version av boken) Л. Выготский, (1930). Воображение и творчество в детском возрасте
25 Ibid s. 121

På bilden: Skapandet av 

e n  s k u l p t u r  m e d 

Karlsbergsskolans elever. 

2016



Med hjälp av teori kan jag ifrågasätta och förändra mitt förhållande till andra, som 

är involverade i mitt projekt. 

Rhizomatiska ideér är centrala i min tankevärld. De hjälper mig att utveckla en viss 

förståelse av helheten.  

Jag  inspireras av de stora filosoferna och framför allt den praktiska (som han själv 

kallade sig) filosofen Gilles Deleuze, samt hans syn på skillnaden som den 

grundläggande kraften i allt liv. Mina praktiska, konstnärliga  processer speglas 

enligt hans teori på processer i förändring och blivande istället för färdiga 

identiteter. 

Rhizomatiska tankestilar, där det inte finns någon fast kärna eller ordning. Istället 

finns det en mångfald av växande och  överlappande förbindelser.

Jag är mycket intresserat av att genom rhizomatiska teorier se på min konstnärliga 

praktik i det offentliga rummet där jag ständigt utmanar det bekväma 

accepterandet och erkännandet av mitt sätt att tänka. Samtidigt tänker jag på 

livets rörlighet och behovet av att vara rörlig själv, samt att skapa alla möjliga 

kopplingar och att ständigt hitta nya vägar.

Samtidigt kan detta kopplas till nutida forskning om relationella estetikteorier. 
26Helene Illeris  har uppmärksammat teorin genom att fokusera på möjligheten att 

förstå samtida konst inom utbildning med hjälp av relationer till estetisk 

erfarenhet.  Relationell konstnärlig praktik bidrar till undervisningen och 

förståelsen av estetiska och etiska aspekter i livet genom att skapa dialog, 

erfarenhet och kreativa moment mellan konstnären och andra aktörer.

Teorier

Rhizom/Rhizomatik:

Varje punkt kan utgöra 

e n  b ö r j a n  e l l e r 

förbindelse för någon 

annan ... ........

26 Illeris, H. (2006). Aestetiske laereprocesser i et senmoderne pespektiv. In: UP Lundgren (Ed.) Uttryck, intryck, 
avtryck: Lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, s. 81-93; Illeris, H. (2009). Ungdomar och estetiska upplevelser - att lära med samtida konst. In: F. Lindstrand & S. Selander
(Eds.). Estetiska lärprocesser., s. 85-100

På bilden:  Början på en handvirkad skulptur. Jag befinner mig i Rhizom, där finns inget centrum, där varje bit 

av mönster kan fungera som färdigt mönstret.

A/r/tography is a research 

m e t h o d o l o g y  t h a t 

entangles and performs 

what Gilles Deleuze and 

Felix Guattari (1987) refer to 

as a rhizome. A rhizome is an 

assemblage (på franska  

”sammansättning”) that 

moves and flows in dynamic 

momentum. The rhizom 

o p e r a te s  b y  va r i a t i o n , 

per verse mutation, and 

flows of intensities that 

p e n e t r a t e  m e a n i n g , 

opening it to what Jacques 

Derrida (1978) calls the ”as 

yet  unnameable  which 

b e g i n s  t o  p r o c l a i m 

itself”(p. 293) (s. 158 Being 

with A/r/tography).
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Jag öppnar dörren till en skola. Jag stiger in och möter springande elever… Det är en vanlig 

dag för dem, men jag… Vad gör jag här? Hur kommer det hela att gå? Vad är en konstnär? 

Vad gör en konstnär? Jag vill veta vad elever och lärare på skolan tycker. Men… de är så 

stressade, de har så lite tid… möte, betyg, planering, undervisning… Jag har tre olika skolor 

att hålla ihop och många klasser från årskurs 3 - 7 som ska samarbeta och gemensamt 

bygga en handvirkad skulptur. Jag förbereder mig så gott jag kan, men det visar sig att det 

är sååå många andra frågor som dyker upp, som väcker nya tankar och känslor.  Det 

påverkar i hög grad min förståelse av mig själv och det sammanhang som jag verkar i. Jag 

måste åka till ateljén, tänka om och bättre förklara allt för både lärare och mig själv. En 

kommentar från en lärare är -Det går bara inte, vi har så lite tid, en annan lärare från en 

annan skola säger -Vad måste vi göra? Säg bara snabbt, ytterligare en kommentar hör jag i 

den tredje skolan -Vi blev utvalda för att tillsammans med andra bygga en skulptur!.

Jag tänker på hur min närvaro påverkar de jag träffar i skolorna. Hur kommer vårt projekt 

att utvecklas? 

I mellanrummet uppstår det heliga. Olika skolor, olika lärare, olika bemötanden. Det är 

också viktigt att komma ihåg att varje möte, varje skola utgör en situation där en mängd 

olika faktorer påverkar utfallet. Varje resultat är unikt. 

Plötsligt slår det mig att projektet inte handlar om en skulptur… det handlar snarare om 

möten och relationer som etablerar mellanrum som kräver sin utfyllnad. 

Jag kan tydligt se minst tre stadier i vårt samarbete. Förutom den första och andra – 

formella möten, där alla involverade aktörer konstruerade vårt sätt att jobba och satte 

igång själva projektet. Under de första två delarna av projektet började bara våra 

relationer utvecklas och såväl jag, lärare som elever var ganska försiktiga och 

uppmärksamma. Under drygt 9 månaders tid, ibland två, tre gånger i veckan fick jag se 

hur våra personliga relationer fick nya former och blev annorlunda. Om eleverna var 

ganska blyga i början var det tvärtom efter alla träffar. Så kom vi till det tredje stadiet.

Det tredje och viktigaste stadiet i vårt samarbete var individernas syn på deras egna roller 

och förväntningarna på deras egen del i projektet och på projektets innehåll. Personliga 

identitetsfrågor blev mycket viktiga under det tredje stadiet i projektets gång. I praktiken 

fick var och en av oss medvetet eller ej svara på följande frågor: Vem är jag? Vilken är min 

roll och plats i projektet? Tidsmässigt får man inte sätta någon bestämd gräns för varje 

stadium. Allt beror på elever och lärare, som alla är så olika, och jag fick bygga relationer 

på olika sätt. Med några aktörer formades ganska varma relationer bara efter några 

träffar, men andra stod på något sätt utanför med en positiv respons ändå. För mig blev 

alla träffar mycket givande för att jag just då tyckte att ett mellanrum aktiverades och att 

osynliga processer satte igång som påverkade hela strukturen. Mitt "Sovjetiska" sätt att 

handla märktes också, det vill säga att istället för att "ligga lågt" i början, hoppade jag in 

med allt mitt engagemang och kraft för att driva igång projektet. Senare lärde jag mig att 

ta hänsyn till alla de begränsningar, tydliga roller, regler och rutiner som respektive skola 

hade i sin verksamhet. Det blev så att vissa lärare fick svårt att i sin undervisning hitta tid 

för projektet, ett arbete de egentligen inte får sätta betyg för. Jag blev en del av detta och 

fick tydligt se dilemmat mellan de obligatoriska uppgifterna och lärarens vilja att 

interagera och hitta sätt att använda projektet i sin undervisning. Det var mycket 

intressant för mig att båda se och höra lärarnas åsikter och deras kreativa förmåga, eller 

oförmåga, att tänka utifrån nya förutsättningar. Vissa hade svårt att acceptera att jag som 

konstnär på förhand bestämt hur skulpturen, som är projektets resultat, ska utformas. 

Vissa tyckte tvärtom. Många olika händelser uppstod i stunden.

Forskare/konstnären kliver in i skolans miljö...

På bilden:  Under mitt 

första besök i skolan. 

Kårsta skola, Vallentuna 

kommun. 2016
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När dörren öppnas…

Jag tar det från början…



29

Jag tänker på hur Per-Johan Ödman beskrev att objekt ytterst sällan har någon 

given mening, utan att det är vi människor som ger objektet dess innebörd. Så kan 

man säga att meningen med att något är en representation av ett objekt eller en 

händelse och inte en avbildning. Paradoxalt nog stannar objekten på så sätt inte 

nödvändigtvis vid att vara objekt, utan de kan också vara ett subjekt. När vi 

betraktar ett konstverk, kan konstverket på samma sätt förvandlas till ett subjekt, 

fullt av frågor. Konstverket börjar ställa frågor till betraktaren. Detta går bortom 

estetiken och sätter igång en kunskapsbildningsprocess på grund av det 
27dialektiska förhållandet mellan tolkningen och förståelsen.

Ralf Stacey förklarar mellanrummets konstruktion som att  ”...the world is an 

active construction of its own world, not a passive representation of a pre-given 
28  world.”  Stacey pratar också om att mellanrummets konstruktion inte är skilt från 

emotioner, utan att dessa finns i varje meningsskapande process. Identitet och 

emotioner är också nära förknippade. På detta sätt hör kognition, emotion och 

reaktion, ihop med meningsskapande. I praktiken kan de ses som samtidigt 

närvarande i det mellanrum som uppstår mellan mig som konstnär, elever, lärare 

och det konstverk vi bygger tillsammans.

Jag befinner mig och lever ständigt i ett mellanrum. Där finns två lika viktiga länder  

för mig: Sverige och Belarus, mellan alla positioner så som konstnär-lärare-

forskare-student på Konstfack. Vad har jag i mitt Mellanrum? Det kanske är min 

identitet som förstärks och blir extra synlig, eller...? Jag öppnar en rysk/svensk 

svensk/rysk ordbok och hittar tolkning för mellanrum som på ryska betyder 

»разрыв» det vill säga intervall, avstånd eller att rivas sönder och det utrymme som 

blev kvar mellan två sönderrivna delar. Det är så jag upplever mitt mellanrum också, där 

det inte nns några skarpa kanter. Det är ett icke fysiskt rum som möjliggör användning 

av olika outnyttjade relationella ”ytor” som framträder under ett samarbete med den 

offentliga sektorn.

Min förståelse för mellanrummet…

Konstnär Mellanrum
Skola, Sjukhus, 
Äldreboende,
Ett offentligt rum

27Ödman, Per-Johan (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag 
28Stacey, R.D.  (2003).  Complexity and group processes: a radically social understanding of individuals. 
Hove: Brunner-Routledge. s. 175

Tomrum

På bilden:  Min skiss för positionen för mellanrum i relationen till alla aktörer.
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Identitet     

Är det kanske en ”Identitetsbild”som kommer att finnas i Mellanrummet som jag 

ständigt undersöker? Jag upplevde att det blev konflikter mellan olika sätt att se på 

konstnärens roll…

Temat Identitet är invävt i hela arbete med projektet. Projektet blir ett sätt att förstå 

mig själv som konstnär, mitt sätt att agera, prata, tänka inom samspel med andra 

aktörer, involverade i mitt konstnärliga projekt inom skolan.

Pat Thomson och Christine Hall har uttryckt tankar om Identitet genom vårt 

intresse av själv-bild i " Doing visual research with children and young people.": 

While identity is a story we tell ourselves about who we are, why we are the way we 

are, and how we got to be this way (Bruner, 1986), none of this happens in isolation. 

Identities are formed in the company of others and through culturally inflected 

ways of thinking, speaking and acting – they are, in other words, discursive (see Hall 

1997 for discussion)./…/ And aspects of identity are not  just about us as 

individuals, but also about the constellation of social relations (class, race, gender, 
29ethnicity and so on) in which  we  are  enmeshed.   

För att få en bredare bild av mig själv som en konstnär i skolans miljö, söker jag 

hjälp hos en undervisande lärare som vi samarbetar med i en av skolorna.

Det är inte relevant att skriva lärarnas namn eller skolan där de undervisar men det 

är lärarnas svar som är viktiga och intressanta i detta sammanhang.

Teori

Rhizom

Lek   

Fantasi

Konstnär
Forskare
Lärare

ELEVER

REKTOR

MATERIAL KULTURRA� DET

LA� RARE

KOMMUN

29 Thomson, P. (red.)  (2008).  Doing visual research with children and young people. London: Routledge.s. 148

På bilden:  Min skiss för konstnärens position och relationen med olika aktörer vid ett offentligt uppdrag t.ex. 

i en skola.

På bilden: Autoporträt 

där jag upplever starka 

känslor. 2016
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..synen på kunskap och identitet i ett konstnärligt projekt i skolmiljö. Det är en 

fallstudie med tre olika skolor i Vallentuna kommun med elever i olika åldrar. Det är 

ett gestaltningsarbete med grundskoleelever i Vallentuna kommun. 

Hur utvecklas konstnärens identitet utifrån den individuella kunskapsnivån? Jag 

ville studera vad i mellanrummet som har potential att påverka konstnärens 

praktik.

Lärandet, tid och plats i det pedagogiska arbetet

Pedagogy´s space is a space that the learning self must simultaneously read 

and write, and this means that pedagogical pivot places must turn around an 

empty center – a center both filled and vacated by a teatcher who is present 

but whose supposed superiority "ceases to be relevant to the matters at 

hand". Sometimes our experiences of these designs and the uses we make of 

them can transform the teacher´s superiority "into a useful, or bearable, or 
30even pleasurable difference."

Studien av projektet Skapande skola kan schematiskt beskrivas i följande faser: 

· Orientering: en första kontakt och intervjuer med kommunens 

representanter som jobbar med det aktuella gestaltningsprojektet. 

· Genomförande: Deltagande i aktiviteter och möten inom uppdraget, 

intervjuer med elever, lärare, skoladministration samt analys av skriftligt material. 

Löpande muntliga diskussioner. 

· Slutfas: Konstnärlig gestaltning i kommunens miljö.

I Praktiken:
En studie om konstnären i ett Skapande-skola projekt. Där jag ser på pedagogiken 

som min konstnärliga praktik.

Empiri

Det empiriska materialet består av mina egna noteringar och berättelser. Jag 

använder mig av intervjuer med medarbetare på Kulturrådet, skolor med lärare-

och elever och inte minst med mina konstnärskollegor som har jobbat med egna 

Skapande-skola projekt. Alla intervjuer hjälper mig att synliggöra lärande- och 

kunskapsprocesser samt att tydligare se det jag upplever under ett 

samarbetsprojekt. Samtidigt använder jag kompletterande information på 

hemsidor om regler och visioner för Skapande-skola projekt i Sverige. 

Materialet är insamlat under nio månader (2016-2017) och utgörs av flera olika 

delar. En del består av mitt eget projekt inom ramen för Skapande skola vid tre olika 

skolor i Vallentuna kommun. Elevernas berättelse från två olika skolor med barn i 

olika åldersgrupp har också genomförts, vilka har dokumenterats. Data består av 

samtal med en lärare, en kultursekreterare i Vallentuna kommun, en kurator på 

Kulturrådet.

I Teorin:

2016-2017 Skapande – 

s k o l a  p r o j e k t  m e d  

konstnär  Iryna  Hauska.

Va d ?  E n  h a n d v i r k a d 

skulptur. 

Var? I tre olika grundskolor 

i Vallentuna kommun.

Hur? Arbetet kommer att 

genomföras i några steg, 

såsom att hitta inspiration i 

n a t u re n ,  s k r i va  e g n a 

berättelser om ett träd, 

s k i s s a  e t t  t r ä d , 

d o k u m e n t e r a ,  v i r k a 

skulpturernas delar, bygga 

en skulptur, sätta virkade 

d e l a r  p å  s k u l p t u re n s 

”kropp”.

Projektet  kommer att 

dokumenteras i form av 

v i d e o ,  e n  b o k  m e d 

elevernas illustrationer, 

dokumentat ioner  och 

texter och en gemensam 

s k u l p t u r  ko m m e r  a t t 

ställas ut i  Vallentuna 

kommun. 

30Ellsworth, E.A. (2005). Places of learning: media, architecture, pedagogy. New York: RoutledgeFalmer. s. 31

Min studie grundar sig på…
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Etik     

Samtliga informanter har muntligen i början av intervjuerna informerats om att 

deltagande i studien är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

De har också informerats om hur och i vilket syfte data kommer att användas.

Informanterna är helt anonyma i arbetet och inget de sagt under intervjuerna 

kommer att kunna kopplas till deras person.

Jag använder mig av: "Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
31samhällsvetenskaplig forskning"som finns att läsa på Vetenskapsrådets websida.  

Dessa principer har tagits fram i syfte att tjänstgöra som rättesnöre för bedömning 

av forskningsansökningar som innehåller uppgifter om individer. 

Men de utgör också det etiska ramverk inom vilken en forskare skall behandla 

individer som deltar i forskningsprojekt. Fyra allmänna krav identifieras:

1. Informationskravet: full information bör ges till deltagare i projektet om deras 

roll i projektet, och vilka data om dem som kommer att användas, ifall någon 

deltagare skulle hysa betänkligheter inför vissa uppgifters publicerande.

2. Samtyckeskravet: alla inblandade skall ge skriftligt samtycke. För personer under 

15 år inhämtas målsmans samtycke. Deltagande i en undersökning baseras på 

frivillighet och samtycke, dvs en deltagare kan avbryta deltagande när som helst 

på egen begäran.

3. Konfidentialitetskravet: personal i forskningsprojekt som omfattar användning 

av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna 

en förbindelse om tystnadsplikt.

4. Nyttjandekravet: uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften.

Alla elever involverade i mitt projekt fick ett brev (samtycke), som deras målsman 

har skrivit under (se bilaga på sid. 61). Varje gång vi träffas vet eleverna att de är 

med i projektet helt frivilligt. 

Bilder, som jag använder, där eleverna syns, bearbetar jag på så sätt att jag sparar 

ansiktens uttryck samtidigt som man inte kan identifitiera eleven. Genom att jobba 

med bilder på detta sätt får jag både en uttrycksfull visuell bild och skyddar 

elevernas identitet.

31www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

På bilden: En elev som  

kramar skulpturen, innan 

den kommer att flyttas till 

Vallentuna Kulturhuset.
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Detta arbete lyfter i första hand fram konstnärens perspektiv genom att diskutera 

och presenterar dennes upplevelser och erfarenheter. 

I undersökningen kommer många röster att höras, konstnärliga personliga åsikter 

kommer att presenteras, men det är jag: en konstnär, forskare och bildlärare som 

tolkar allt material och gör urvalet.

Metoder som används i detta arbete används delvis inom konstnärlig forskning. 

A/r/tography som är etnografiskt inspirerat och blandas med informella samtal 

och intervjuer samt dokumentation. 

Carl Leggo förklarar sin relation till den autobiografiska metoden genom: 

I write autobiographically as a way to know myself and others in words and in tre 

world. The writing is a part of living, a way to understand, a way to stand in the 

world, a way to wisdom even… My poems are journeys or performances in 

language. The person is always only a location where language works to reveal 
32awareness and embodiment and identity.

Jag utgår även från Reflexiv Etnografi, fast som Charlotte Aull Davies skrev i "A 

guide to researching selves and others": "But however flexible the relationship 

between topics, methods and methodologies may be, it is nevertheless essential 

that researchers be aware of the theoretical perpective that underlies their 

approach and that their choice of topics and methods be informed by and 

answerable to their reflexive awareness of where they are situated both personally 
33and theoretically".  

Jag utgår vidare från den egna praktiska kunskapen och mina konstnärliga 

metoder. Det är en kvalitativ ansats som är inriktad på att generera förståelse för 

olika processer och fenomen, och passar väl för att samtidigt studera sociala 

processer och meningsskapande.

Första delen och studiens metodiska utgångspunkt ligger i arbetet med elever, 

framför allt material och berättelsebaserat gestaltningsarbete.  

Andra delen i studien är samtal och intervjuer med andra konstnärer och andra 

aktörer. Intervjuer är en etablerat metod för att samla in människors föreställningar 
34och erfarenheter.  

Den tredje och inte minst viktiga delen är analysmetoden där jag bland annat 

använder mig av mina egna reflektioner.

För att kunna ta reda på 

d e  o l i k a  p u n k t e r n a 

använder jag mig av 

fältarbete med olika 

aktörer. 

 "in making our cultural 

w o r l d s  w e  m a k e 

ourselves". This mutual 

constitution was located 

in the space where youth 

lives, VMC, and aspects 

o f  l o c a l  p l a c e s 

intersected – a space I 

will come back to in a 

moment. I argued that 

youth at the Hope used 

VMC to produce aspects 

of  p lace and place-
24based identities . 

Hur jag gjort:

                

Mina           

metoder

32
Springgay, S., Irwin, R.L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (red.)  (2008).  Being with a/r/tography. 

Rotterdam: Sense Publishers. s. 3-25
33

Ellsworth, E.A. (2005). Places of learning: media, architecture, pedagogy. New York: RoutledgeFalmer.
34

Eglinton, K.A. (2013). Youth identities, localities, and visual material culture: making selves, making worlds. 
Dordrecht: Springer Netherlands. s. 168

Metod och urval
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Material - handarbete     

Så som de flesta yrkesverksamma konstnärer pendlar jag mellan de olika material 

som jag använder mig av för att förverkliga mina idéer. Men med textil har jag 
35särskilda relationer. Situationen, som Mårten Medbo  beskriver i sin 

doktorsavhandling, där materialet spelar den mest betydande rollen i eget 

skapande känner jag igen. Han menar att "Som keramiker riktar jag ofta 

uppmärksamheten mot leran, men min inlevelse finns i förhållande till idén om vad 

som skall komma till uttryck och inte primärt till leran. Men eftersom det som ska 

komma uttryckas ska göra det i lera, lägger sig leran naturligtvis ofta i och pekar ut 

andra riktningar än den jag från början planerat. Leran har sitt finger med i 
36spelet."

I dagens överflöd av tekniska möjligheter lär man sig inte att lägga mycket tid på 

görandet. När man får resultat nästan omedelbart är det intressant att diskutera 

frågor om långsamt skapande. 

Konstnärligt arbete måste delas i några olika faser och att man i varje fas lägger tid 

och kraft på att skapa med händerna, det vill säga långsamt, och sedan reflekterar 

över det egna skapandet. Samtidigt planerar man vidare för nästa fas, med hänsyn 

tagen till de problem som uppstod i de tidigare faserna.

Under det aktuella Skapande-skola projektet fick jag verkligen se i praktiken hur 

viktigt det är att involvera dagens "datorgeneration”till det långsamma, krävande 

hantverket. Jag såg hur eleverna under projektens gång utvecklade förståelse för 

olika material, som de fick jobba med. De lärde sig tålamod och att saker och ting 

kan ändras under processens gång. Samtidigt kände de enorm glädje när 

resultatet närmade sig och allt arbete började få sin fina form. Man såg 

ungdomarnas glädje av det egna skapandet. Barn fick se hur arbetet växte fram 

och fick förståelse för handkraft. 

Att få historisk kontinuitet att leva vidare genom konstnärligt perspektiv är både 

viktigt för våra kommande generationer och nyttigt för dagens ungdomar som, 

kan man hoppas, kommer att fortsätta att utveckla våra visioner.

Den "Heliga känslan och Kärlek" jag känner för materialet ger mig den unika 

tillgången till att uttrycka mina tankar och reflektera över olika händelser och möte 

som sker i livet. Efter en upplevelse återvänder jag mig själv till min ateljé och 

berättar performativt om allt jag har varit med om med hjälp av materialet. 

För mig som konstnär, lärare och forskare är materialet en stor del av det 

performativa, samtidigt som det representerar min egna konstnärliga erfarenhet. 

Genom materialet reflekterar jag och analyserar min egen "resa". 

Min konstnärliga praktik fortsätter i den blandade vågen. För det första gillar jag 

mer och mer att bygga skulpturer av de minnen jag fått i det nya landet. Det gjorde 

jag aldrig i Belarus. Man kan säga att sättet att jobba ändrats kraftigt för mig! För 

det andra, fortsätter jag i mina textila spår fast med helt andra mål. Nu vill jag 

utforska mer. Jag vill till och med hitta sätt att bygga "textila" skulpturer för 

utomhusmiljö.

På bilden: Under egen 

utställning, där jag visar 

en av mina handvirkade 

skulpturer.  2015

På bilden: Handarbete på 

tunnelbana, Stockholm.  

2016

35Medbo, M. (2016). Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016. Göteborg. 
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Handvirkade  installationen.  2015
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”Vi träffade konstnären...”     

Efter nästan ett års samarbete bad jag några elever i en skola att beskriva den första 

dagen när jag, konstnären Iryna Hauska dykte upp. Tanken var att eleverna skulle i 

minnet återbesöka (re-visit) den dagen vi möttes och försöka beskriva vad de såg 

och upplevde. Eleverna fick fantisera också i en asssociativ form de detaljerna som 

var svåra att komma ihåg. För mig var det viktigt att se vad eleverna noterar när de 

ser en konstnär. Är det viktigt att jag har en utländsk bakgrund? Hur ser jag ut, vad 

gör jag när jag pratar. Vilka spår lämnar vårt första möte? Sedan ställde jag 

ytterligare några frågor samt: Vad är konst? Vad gjorde vi under det skapande 

samarbete?  Alla, som ville, delade sina minne med mig. 

Barnens berättelser är inte editerade:

”..Det var en dag som jag inte kommer ihåg när konstnären kom till våran skola med 

banan skor och en paprika hatt på huvudet då sa hon att vi skulle göra ett träd .vi 

skulle börja beskriva hur vi ville trädet skulle se ut men innan skulle hon presentera 

sig då tog hon en White board penna och skrev på våran active board och skrev sitt 

namn på activ boarden och alla började började asgarva och då började hon också 

skratta men allafall så började vi skriva"…

" ..Det var en helt vanlig torsdag. "Iryna" hade kommit på besök ,hon sa att hon var 

konstnär. När hon kom tänkte jag vart kommer hon från jag trodde Tyskland men 

Adam trodde Spanien men det visade sig att hon kom från Vitryssland…"

" Jag tycker att det är roligt att jobba med olika material. När jag ser på trädet tänker 

jag att det ser ut som glass…"

" Vi skulle klistra fast tidningar i en ståltrådsformat träd. Det var kul men lite kladdigt 

och sen skulle vi gipsa hela trädet. Nu var formen klar. Nu var det dags att måla 

trädet och det är jättekul att måla. Sen skulle vi sätta fast virkade delar på trädet. Nu 

är trädet klart och när jag ser trädet ser det bättre ut en vad jag föreställde mig…"

" Mina tankar va det här kan bli ganska roligt. Jag tycker konst är ganska roligt…"

"… De var roligt men kladdigt. Lim, papper, vatten som ballads med lim, papper 

masse. Rolig kladdigt. Skulpturen är fin. De var roligt att ha Iryna. När stommen av 

trädet kom blev jag förvånad jag trådde trädet inte va got av höns nätt de är fin när 

de är virkat."

"…Vi använde pensel, nåla, virkningsnålar och bandage. Jag tycker när jag kollar på 

trädet så tänker jag att den blev väldigt mycket jobb och den var väldigt fin och jag är 

stolt…"

" Jag tycker att konst är kul för att "En bild säger mer än tusen ord." Det är kul att 

jobba med olika material men ibland blir händerna kladdiga I Vi använde papier 

maché. Det var kladdigt. Sedan virkade vi garn. Det var mjukt och skönt.  Jag tänker 

på samarbete när jag ser trädet för att alla samarbetade för att göra det. Det är fint…"

" När man väl hade jobbat lite med konst så insåg jag att jag tycker konst är väldigt 

roligt…"

" Det började med att en orange hårig kvinna kom in i klass rummet. När Iryna kom 

in klass rummet tänkte jag, hur ska detta gå det var de enda jag tänkte.Jag tänker att 

konst är allt som hör med händerna att göra. T.ex att måla, skullpera med lera och 

virka/sy. Jag tycker konsnär är kul ibland. Jag gillar att virka, måla och lima. Att 

uppleva olika material är kul och man får lära sig om alla olika material. Vi jobbade 

med bandage, lim, garn, nålar och kartong. Jag tänker att vi är duktiga att vi har 

lyckas göra detta träd, men jag tycker inte det är jätte fint. Jag tycker det skulle blivit 

P å  b i l d e n :  E l e v e r n a 

skriver  och  skissar. 2016

Elevernas röster/

Berättelser  

Bearbetning och Analys



På bilden: Den gemensamma skulpturen blev färdig för att flyttas vidare först till Vallentuna Teater för att vara 

en del av en stor teaterföreställning där nyanlända barn spelade in och sedan till Vallentuna Kulturhuset. 2017
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Bättre kan man inte illustrera det rhizomatiska mönstret i verkligheten än genom 

barnens berättelser. Vårt första möte väckte många frågor och funderingar hos 

barnen. Mitt sätt att prata positionerar mig i ett visst kulturellt sammanhang, och 

mitt utseende och kroppsspråk skapar ett visst intryck och fokuseras i elevernas 

reflektioner. Barnens tolkningar förtydligar deras förståelse om konst och deras 

erfarenhet inom lärande genom det praktiska. Det blir en komplicerat bild där det 

språkliga, visuella och materialens taktila egenskaper spelar en stor roll och 

omvandlas till något annat. Barnens berättelse blev ett mönster med många 

trådar, som ibland kopplas ihop, ibland inte. Jag tänker att eleverna under nästan 

ett år fick träffa  en kvinnlig konstnär med en annan bakgrund än svensk. En 

konstnär, som bygger skulpturer på ett ganska unikt sätt.  Eleverna fick lära sig att 

gemensamt skapa ett konstverk och blev stölta över resultatet. Att använda olika 

material så som papper, lim, hönsnät, garn skulle barnen  aldrig kunnat föreställa 

sig att koppla ihop till en skulptur. Mitt sätt att skapa ett konstverk vidgade barnens 

VYER och det blev jag mycket glad för. 

Resultatet visas i bilderna nedan.

Mina reflektioner



En dag precis efter en av de många lektioner där jag fick möjlighet att skapa med 

eleverna efter att alla redan gått hem, sitter bara vi två: en lärare och en konstnär 

och försöker reflektera över vårt samarbete. Det som är viktigast för mig är fokus 

på lärarnas syn på samarbetet med en konstnär och vilket första intryck hen fick.

Läraren, som aldrig har jobbat med något Skapande-skola projekt och som är helt 

nytt på skolan träffade mig som konstnär med ett eget projekt där vi kom att 

samarbeta under ett år. 

- Ja, vad tyckte du, frågar jag?

- För det första, det var något nytt för mig som jag gärna ville vara med på. För det 

andra blev jag imponerad när du första gången kom in i klassen och berättade om 

trädet och ungarna direkt började skriva sina historier. Det var inga frågor eller 

diskussioner, bara av det du berättade gav dem jättemycket inspiration. Så jag blev 

imponerad att de gjorde så mycket.

-Vad skulle man göra annorlunda om man gjorde samma projekten gång till? 

frågar jag.

- Då tror jag att jag skulle planera bättre. Då skulle jag baka in projektet i något 

annat ämne för att det skulle kunna vara en del av undervisningen. Under våren 

skulle jag då vilja träffas och bestämma mer att det här och det här ska vi ta upp och 

då tror jag att det skulle passa in i de här ämnena. Att man till exempel skulle  

involvera också andra lärare på skolan och få fler olika känslor.

- Vad är det som var bra av hela projektet? frågar jag igen.

- Det är det att jag ser att eleverna gillar det. I början förstod de kanske inte exakt 

vad slutresultatet skulle bli, och hur de nu ser fram emot att trädet ska bli klart och 

hur kul de tycker att det är att pyssla med det.

- Vilka problem finns i samarbetet med konstnären eller andra människor som 

kommer med projekt till skolan? fortsätter jag.

- Nej, det var inga problem! För att du är så lätt att ha och göra med. Med dig har 

det flytit på jättebra men det finns ett annat dilemma och det är sekretessen. Man 

kanske skulle tänka i förväg angående hur vi hanterar den, med bilder och att du 

skulle vara med i skolan och se vad som pågår. Egentligen kan vem som helst 

komma in - för vi har ju inte kollat upp vad du jobbar med, vem du är. Att lämna in 

ett brottsregisterutdrag för att få komma in i skolan skulle kanske vara något att 

tänka på i framtiden. Nu har det varit jättebra, men tänk om fel person kommit in. 

Etiska dilemman kan uppstå. 

Jag pratar med en lärare om vårt samarbete

Ett möte med en 

lärare, vilket gav 

m i g  d e t  a n d r a 

perspektivet och 

s y n  p å  h u r 

f ö r h å l l a n d e t 

mellan det bekanta 

och det obekanta 

kan bearbetas i 

skolan.
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Hur gick det till?



Att kunna prata med en lärare om vårt samarbete, under året som gått var en viktig 

del i min undersökning av konstnärens roll vid ett uppdrag i en annan miljö än den 

jag är van att jobba i. Vad förväntar sig en lärare av den person som kliver in i 

skolans bestämda miljö? Vad beskymrar läraren sig för och vilka ambitioner bär 

den inför ett samarbete?

Bara det faktum att vi hittade tid för att sätta oss och reflektera över samarbetet 

som pågick, var en komplicerat sak i sig. Lärare har inte tid, helt enkelt! Jag fick 

känsla av en jagad person som försöker verkligen hinna med och springer bredvid, 

när alla andra åker bekvämt. En utomstående person, som man måste ta hand om, 

ger nya, andra faktorer läraren måste ta hänsyn till. Bara det kan väcka oro och extra 

stress för läraren. 

Det fanns en annan sak jag tyckte var mycket intressant att fundera över, när jag 

under ett annat samtal med en annan lärare, fick höra att: ”Jo.. du har ju kul med 

eleverna, de lekar med dig på lektionerna. Fast det går inte så annars. Jag som 

lärare måste hålla ordning och vara sträng, säger hen. Du måste förstå, att jag kan 

inte sätta betyg på det eleverna gör med dig under lektioner, för att det finns inte 

de mål eleverna skall uppfylla när ni har det bara roligt...”

Det säger en lärare till mig. Jag, som en gång, för sex år sedan undervisade i bild på 

en grundskola och blev kallad för Hitler, just för att alla i klassen skulle vara tysta 

och lyssna, när jag pratar.

Nu undrar jag: Vad hände? Vem blev jag i den situationen?

Är det jag som har ändrat och anpassat min stil att vara med svenska elever och 

skapar friare relationer under lektionerna eller positionerar jag mig annorlunda 

beroende på att jag är här på besök, för tillfälle, som konstnär med egna 

konstnärliga ideér? Kanske blir jag en annan person. 

Hur problematiskt är det att komma in i en annan miljö som konstnär? Jag hoppas 

att min erfarenhet, mina exempel och reflektioner synliggör det osynliga i mina 

berättelser för andra konstnärer som kommer att samarbeta med skolan eller en 

annan institution. 
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Mina reflektioner
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ARTIST /
KONSTNÄR
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Snabbt förändrade villkor och förutsättningar för konstnärer medför ett behov av 

att använda nya verktyg. För mig är det viktigt att kunna pröva nya sätt i min 

gestaltande verksamhet.

För att vidareutveckla min idé om att främja textila uttryck och göra dem 

tillgängliga i det offentliga rummet, experimenterar jag med andra, mer hållbara 

material än textil men jag bevarar den textila känslan. 

    

I detta avsnitt får man se mina första experiment där jag översätter egna textila 

skulpturer till brons och betong. På detta sätt vill jag flytta textil från inomhusmiljö 

till utomhus. Därmed kan jag visa textil för en annan publik och öppna nya 

tillgångar till teknik som ofta minskas i sitt värde och anses vara en del av 

heminredning samt räknas som typisk kvinnlig konst.

Mina skulpturer handlar om den kvinnliga kroppen, om födelse och smärta, 

moderskap, skönhetsstandarder och kärlek, allt som ligger mig mycket nära. Mina 

skulpturer är en hyllning till mödrar och kvinnor.

  

Samtidigt vill jag ge textil det utrymme och den respekt tekniken förtjänar. För 

framtida generationer vill jag visa tidskrävande handarbete på offentliga platser 

där människor i olika ålder, framförallt unga, med olika bakgrund, befinner sig.

Jag är övertygat om att det är båda möjligt och behövs i dagens digitala samhälle 

att påminna om textila hantverk, som skapar den varma hemkänsla och väcker fina 

minnen, samt bygger broar till tidigare generationer. Förändra betydelse, forma 

människors beteende, skapa humor genom min konstnärliga verksamhet med 

”textil” på marken och väggar det är några av mina konstnärliga ambitioner.

Mina konstnärliga visioner

På bilden: Skulpturen 

som representerar garn 

nystan.

Handvirkad känsla.
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Födelse, detta heliga ögonblick när det händer så mycket och allt kommer att bli 

annorlunda.

Modern glider in i det okända. Upplever motstridiga känslor. Den första gången i 

sitt liv glömmer hon bort sig själv, smärtan mattas av förväntningar och lycka, 

glädje och hopp.

Snart kommer hon att krama barnet hon drömde om och väntade så otåligt. Snart, 

men nu är det bara blod, smärta, skrik och blod igen.

Allt blandas liksom ihop i min handvirkade Maria. Jag började virka min skulptur 

exakt 9 månader innan den blir färdig med all den värme och kärlek jag hade att ge. 

Jag virkade henne på olika platser och under olika förutsättningar. På vägen till och 

från hemmet, under lunchen och lektioner på Konstfack... Jag vill ta tid på mig för 

att virka in mina tankar, förhoppningar, vardagar, kärlek och rädslor - så att det inte 

blir som jag tror. Kommer min Maria i tid, kommer hon att överleva och uppleva 

världen? Ja, det hoppas jag. Det blir nog imorgon. Men nu...

Förlösning. Förlossning.

Glädje och hopp genom smärta och rädsla
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Ett nytt perspektiv.   Skulptur  i brons.  Ängelsbergs skulpturpark  2016
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Kronovall Slott  2016
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                                                               Min kropp är bara ett modeplagg.   Handvirkad  skulptur i betong.  2016

Kroppens språk. Vad säger jag med min kropp? Hur markerar jag min sociala 

ställning med min kropp? Är jag beredd att betala?   Kött. Blod. Mode. 

Tack vare dagens fantastiska utveckling i skönhetsindustrin kan kvinnor hålla sig 

längre unga. Vi fick tillgång till nya bröst, rumpa, ansikte. Allt sys om och om, klipps 

och modelleras på nytt!

Vår kropp blir en valuta, den börjar tillhöra klädesindustrin. Det finns mode till 

dagens utseende, snart kommer alla att se likadana ut. Body är massproduktion!

Va?! Hade du inte tänkt på att du inte passar in i det sociala spelet med ditt 

utseende? Du måste komma med!... Eller?...

Min kropp är bara ett modeplagg?...
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Body.  Handvirkade skulptur.   2016
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Birth.  Handvirkade skulptur.   2015



52

Rånäs Slott  2016
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                                                               Om jag styrde världen.   Handvirkade  skulptur i betong.  2016

Idén att skapa denna skulptur uppstod som ett svar på vår bräckliga verklighet i 

den moderna världen. 

En liten flicka som sitter på toppen av universum och håller pulsen av tråden på 

skapelsen i sina bräckliga , barnsliga händer. Hon gör allt möjligt för att fortsätta 

jobbet som någon annan startade  tidigare. 

Förståelse om att också vår planet är lika bräckliga och inte perfekt som det 

handvirkade objektet är viktigt för att bevara fred och skönheten för våra framtida 

barn.

Om jag styrde världen
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                                                            Den varma världen.   Handvirkad  skulptur.  2016

Det finns något sagolikt i varje träd. Länge sedan började jag drömma om att kunna skapa ett 

eget träd. Jag virkade trädens kropp med favoritmotiv. Glädje, värme och trygghet virkade 

jag på vägen till Konstfack. På tunnelbana och på bussen hade jag min virknål med mig och 

skapade den hemliga världen.

 

Jag drömmer om att skapa en spännande plats, där man glömmer tiden. Där kommer  min 

handvirkade skulptur att finnas. 

Mitt mål är att skapa trygghet genom konstnärligt språk, form, taktila uttryck och färg. Idén 

att virka mönster på träd kommer från folklore och påminner om det fantastiska och det 

övernaturliga, sagor från förr. Jag inspireras av tiden då man virkade, vävde och sydde kläder 

och inredningsdetaljer för hand. De handgjorda, vävda verk, talar för sig själva och låter oss 

tänka på tidlösheten, evigheten och magi men inte minst konstnärens njutning av det 

tidskrävande arbete. 

Jag tycker att det är viktigt att använda gamla tekniker och mönster idag, när allting görs 

mekaniskt med hjälp av datorer, när hantverket lätt glöms bort. Harmoni mellan natur och 

människa har alltid varit ett viktigt innehåll i mitt konstnärskap.

Skulpturen är byggd med tankar på att det kan vara möjligt att bygga sådana träd utomhus 

som kommer att bli ca 3m högt. Barn skall kunna klättra på stammen upp till "boet" i toppen. 

Bollarna i ändarna av grenarna används då som säten för att gunga vertikalt och horisontellt.

Den varma världen. 
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· Jag svarar på e-post.

· Jag skriver ansökningar till några offentliga uppdrag som måste skickas i 

väg för att det är den sista ansökningsdagen. Samtidigt skickar jag i väg nya 

utställningsansökningar för år 2018.

· Det är förmiddag och jag åker till ett galleri för att träffa min kollega 

Astrid Sylvan - en duktig målare - för att se hennes nya utställning och ställa några 

frågor vad gäller hennes syn kring det "beställda" jobbet. Astrid är en konstnär som 

jobbar mycket med både egen utveckling och stora offentliga uppdrag. 

Vi har stämt möte för ett samtal inför skrivandet av min masteruppsats. Vi får var sin 

kopp kaffe, sitter bakom utställningshallen i ett stort, ljust kontor med Astrids 

målningar på väggarna. Hennes blick, uttryck och närvaro i dialogen är mycket 

imponerande. Vi pratar om balans och det offentliga uppdragets påverkan på den 

egna konsten. Ur sin breda erfarenhet berättar Astrid att man under uppdraget 

ofta känner sig mer som en projektledare, en fixare. Det enorma ansvaret trycker 

hårt. Det är många tankar som konstnären inte kan släppa förrän alla bitar i 

projektet fallit på plats i rätt tid. Krävande. Stressigt. Men… enormt spännande, 

givande och glädjande när projektet är färdigt. Jag lyssnar och känner igen mig. 

Vad konstigt att Astrid berättar om sina upplevelser och använder just de ord som 

finns i mig om jag skulle beskriva mitt projekt. Det gick en timme, kaffet blev kallt 

för det var så spännande att utbyta våra tankar och sätta ord på vår upplevelse av 

offentliga uppdrag i relation till den egna konstutvecklingen.

· Jag kontaktar lärare på de skolor jag samarbetar med angående den dag 

jag ska komma till dem för att träffa eleverna.

· Klockan är 17.00 och jag får åka till min heliga ateljé. Jag vill jobba lite 

med mina nya skulpturer, samtidigt vill jag tänka lite på dagens händelser, jag vill 

stanna upp och reflektera. Hur som helst… mitt sätt att få den heliga tid, när både 

själ och kropp avslappnar, är att känna på materialet med mina händer, det fysiska 

görandet. I min ateljé glömmer jag tiden, mina händer är smutsiga och tankarna 

bara flyger i väg… Jag känner mig glad och nöjd.  Jag sjunger.  Idéer proppar in i 

mitt huvud.  Just det, jag skulle ju skriva ner allt jag kommer på! Det gör jag. Jag 

sitter och skissar…

· Klockan är 20.30. Telefonen ringer. Min familj undrar om jag vet vad 

klockan är. De skrattar och säger att jag som vanligt har smutsiga händer och att 

telefonen ligger glömd någonstans.

· Klockan är 21. Jag åker hem och virkar på vägen nya bitar till min nya 

skulptur.

· Klockan är 22. Jag svarar på e-post och planerar nästa dag.

· Klockan är 23. Jag läser A/r/tography. Jag tänker på mitt Master projekt 

på Konstfack. Tiden går så fort. Jag börjar känna prestationsångest. Det är så 

mycket som jag har klarat av i mitt liv att det bara är att köra på, tänker jag. Jag kan. 

Jag gör det.

Nästa dag ska jag ha möte med Skapande skola ombudet i Vallentuna kommun för 

att diskutera mitt Skapande-skola projekt. Jag ska träffa en handledare på 

Kulturrådet för att höra deras visioner om Skapande skola. Allt det bidrar till och 

hjälper mig att få en bredare bild av min roll i det stora Skapande-skola projektet.

En vanlig dag…

M i n  u t s t ä l l n i n g  i 

S k o g å s  G a l l e r i e t 

”Lyktan”. Jag sitter 

efter hängningen och 

tänker och tittar på 

min nya utställning i 

helt nya lokal.  2017
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Redovisning och utvärdering     

I min studie har jag använd mig av A/r/tografphy som metod för att kunna 

undersöka alla delar av min praktik som konstnär, lärare och forskare. 

I mitt sätt att berätta historier från min barndom och minnet från olika perioder av 

mitt liv har jag precis som Carl Lego använd mig av ”re-visit the past” för att hitta 

”sense-of-self”vilken är ”necessary to respond with critical clarity to the 
37present.”  

Under samarbetets gång berikas min egen konstnärliga praktik genom sociala 

samspel med till exempel en utbildningsarena.

De olika aktörernas samspel visas genom att studien observerat och lyssnat in 

estetiska praktiker, upplevelser och erfarenheter som skapades då konstnären 

stigit in på den pedagogiska arenan. Under det offentliga samarbetsprojekt blev 

jag medveten och fokuserad på att uppmärksamma det konstnärliga värdet i 

samspelet mellan individuella och sociokulturella fantasier. Min egen konstnärliga 

praktik fick omprövas i det socialla samanhang. Det gav mig nya vyar och vidgade 

gränser i mitt eget sätt att skapa. Genom betydelsefulla diskussioner med alla 

involverade aktörer fick jag bredare syn på min egen roll inom ett konstbaserad 

inlärningspraxis. Rhizom skapar teoretiska ramar som håller ihop de många 

kulturuttryck som kan observeras då estetiskt lärande pågår.

Studien visar att konstbaserad undervisning skapar ett mellanrum där elevernas 

och lärares förmåga att tolka förhållandet mellan konst och lärande  utvecklas . 

Möte mellan konst och lärande i ett pedagogiskt sammanhang skapar estetiska 

rum för reflektion, tolkning och dialog där alla aktörer som deltar har möjlighet att 

höras och synas.

Jag som både konstnär och forskare har positionerat mig i nära relation till 

forskninsunderlaget som min tolkning är beroende av vilket ger mina studier en 

unik karaktär. Det betyder inte att dessa studier inte skulle kunna användas som 

utgångspunkt för vidare forskning. Samtidigt dyker utmaningen upp till att 

bearbeta förhållandet mellan närhet och distans till forskningsobjektet. Det unika 

understryker möjligheten att bedriva en kvalitativ forskning om konstpraktik i 

skolan.

Slutdiskussion

Tolkning och resultat

37Springgay, S., Irwin, R.L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (red.) (2008). Being with a/r/tography. 
Rotterdam: Sense Publishers, s. 238

På bilden:  Det är rhizomatiska 

tankar och känslor efter det 

vanliga möte med lärare och 

elever på skolan.  2017
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Bilagor:  Till föräldrar till elever 7-15 år på grundskola

Hej,

Jag är en konstnär, medlem i KRO och andra årets master student i "Visuell kultur och lärande 

med inriktning bildpedagogik" på Konstfack, institution för bildpedagogik.

I samarbete med Skapande skola på Vallentuna kommun jobbar jag med ett konstnärlig 

projekt "Möt världen/Fair Play" . Syfte med arbete är att skapa möten mellan barn, ungdomar 

med olika bakgrund för att bygga broar mellan nyanlända barn och de som redan bor i Sverige 

länge sedan.

Som konstnär har jag lång erfarenhet och jobbar framför allt med textilla uttryck genom att 

skapar och ställer ut på olika Konsthallar i och utomlands handvirkade skulpturer. 

Läs gärna på min hemsida:www.konstgalleri.se/irynahauska

Tillsammans med elever i Kårsta skola, åk 3, Karlbergsskolan åk 4 och 5, Hjälmstaskolan åk 7, 

kommer vi att jobba under läsår 2016-2017. Vårt projekt handlar om att skriva en historia om 

ett träd, sedan skissa och bygga en gemensam skulptur efter att vi, med elever hade valt den 

mest spännande förslag. För att bygga skulpturens kropp, kommer vi behöva er familjens 

hjälp. Idéen är att varje familj ska välja visa färger kombination, som ni associerar er familj med. 

Kan någon i er familj virka/sticka en eller några små (10-15 cm) grytlappar med de färger ni 

skulle vilja representera just er familj och eventuellt ta bilder under virknings processen då är 

det extra god hjälp för vårt projekt. Vi kommer undersöka också färgernas betydelse i form av 

praktiska övningar.

Arbetet kommer att mynna ut i en förutställning där nyanlända barn kommer att spela in och 

vår skulptur blir en del av inspelningen. Era barn kommer att bli bjudna på teater premier så 

klart.

Sedan planeras att skulpturen kommer att ställas ut på Vallentuna Kommunhus och slutligen 

placeras i en av skolorna. 

Under hela årets arbete vill vi så gärna dokumentera projektets utveckling för att sedan 

eleverna i åk 7 kunde sätta bilder och video i en liten film. 

För att kunna filma och fotografera dokumentationsmaterial från processen där barnen 

kommer att synas är det extra viktigt att vi vet om på förhand vilka barn som inte får synas i bild. 

Det är viktigt för dig som förälder att veta att jag kommer att använda film - och bildmaterialet 

som jag och barnen tar fram för att synliggöra Skapande Skolans projekt, exempelvis på 

föreläsningar och i andra publika sammanhang. Inga personuppgifter kommer att 

presenteras.

Jag ger medgivande att mitt barn får filmas och att konstnären Iryna Hauska får använda 

filmerna för att visa upp projekt som en konstnärlig-pedagogisk modell.

Förälders underskrift

Förälders underskrift

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Iryna Hauska via tel. 0707647143 eller e-post: irynahauska@gmail.com
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