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Inledning 

Vad är KU och varför valde vi det? 

KU står för konstnärlig utveckling och den ger en annorlunda upplevelse än en vanlig C- 

uppsats. Det är en utveckling som kan förekomma inom områden såsom bild, dans, musik 

eller andra genrer vi betraktar som artistiska. Framförandet sker utifrån befintliga erfarenheter 

och upplevelser som omformas till att frambringa något nytt och angeläget. Med ett 

konstnärligt utvecklingsarbete vill vi åskådliggöra lite mer av de inre känslorna, insikterna, 

erfarenheterna och minnena, vår uppfinningsförmåga och skaparkraft. KU består av många 

fler ämnesoråden och associationsbanor, vilka alla har en inverkan på den spirande 

utvecklingsprocessen, som är ledmotivet genom hela uppsatsen. Med vårt KU vill vi greppa 

nya upplevelser, nya medvetenheter och kunskaper med lite annorlunda uttrycksmedel än vid 

en vanlig C-uppsats.  

 
  Innehållsligt ska arbetet skrivas inom ramen för en inriktning eller AUO. 

Arbetet ska ha relevans för läraryrket och anknyta till aktuella 

vetenskapliga teorier. Det kan antingen vara ett forskningsarbete eller ett 

utvecklingsarbete. Tyngdpunkten i arbetet kan variera beroende på ämnes- 

och metodval.1 

 
Redan när vi gick det andra året på den estetiska inriktningen, öppnades våra ögon för hur 

viktig pedagogens engagemang och intresse är för att kunna skapa bra kunskapsrum. Vi vill 

arbeta med en intressant blandning av konstfulla, kreativa, poetiska och logiska 

handledningsformer som undervisningssätt och detta i miljöer där även vi som pedagoger 

förkovras och får nya insikter. Vi strävar efter att förstå hur olika omgivningar ger influenser 

till att fokusera sig på barn och ungdomars medfödda lust att lära. Vi vill skriva om helheten 

och vilka processer som kommer igång. Vi har som mål att lägga tyngdpunkten på varför ett 

skapande arbete med helheten som utgångspunkt, sätter igång processer som ger mer 

relevanta kunskaper av innehåll och betydelse. 

 
 Helheten hos en företeelse är något mer än de ingående delarnas 

         sammanlagda egenskaper.2  

                                                 
1 Lärarprogrammet i Norrköping. Sammanfattande anvisningar för examensarbete på C-nivå. (2005) s. 1 

2 Lagercrantz, Agneta. hjärtans hjärna – utnyttja din emotionella intelligens från E till Q. Falun: Wahlström & Widstrand. (1999) s. 89 
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Vi valde KU för att inte bara utveckla våra insikter utan också att utveckla vår konstnärlighet, 

via vetenskapliga metoder genom att använda oss av konstnärliga och filosofiska 

tillvägagångssätt. Därtill de varierande förfaringssätt vi får tillfälle att använda oss av, som 

hjälper till att ge olika tolkningar vilka skapar och frambringar helheten på ett förträffligt sätt. 

För oss är det av största betydelse att varje människa i alla kunskapssammanhang skall känna 

harmoni, trygghet och erkänsla i sig själv och sin omvärld, så att intresset och inspirationen 

till riktiga insikter skall kunna utvecklas. 

 
 Somliga dansar, somliga skriver, somliga målar, somliga formar, somliga 

leker, somliga lär, somliga läser, somliga söker - varje människa på sitt eget 

sätt. Såsom meningen är ifrån begynnelsen, när ett barn blir fött till 

världen: Sjung din sång! Det handlar om tillgången till eget liv med egen 

röst - som vars och ens möjlighet och utmaning. Bara så blir världen till.3 

 
Vår uppsats bjuder på en upplevelse i helhetens tolkning, med delar hämtade utifrån olika 

ämnesområden inom forskning, filosofi och konstnärlighet. Samtliga betraktelsesätten be-                        

lyser vikten av en balans mellan vetenskap, konst och filosofi. En balans som är viktigt för att 

förstå innehållet i olika strukturer och för att uppnå kunskapsutveckling i alla slags 

sammanhang. Vi vill både genom vår litteraturstudie och via vår Installation, Den Vandrande 

Pilgrimen tydliggöra hur viktig helhetsbilden av ett ämne är för omdömesförmågan och den 

fortsatta lust att lära, oavsett om det är inom ett konstnärligt, filosofiskt eller vetenskapligt 

tillvägagångssätt.  

 
Det konstnärliga alstret som levandegjorts ur vår utvecklingsprocess, uppvisas i form av en 

Installation. En Installation är ett sinnrikt sätt att skildra händelser med en speciell innebörd, 

via olika objekt som förenas (monteras in) till en helhet. En Installation kan innehålla olika 

föremål, bilder, människor eller bara olika sorters ljud. När en konstnär utformar en 

Installation vill han ofta ge upphov till tankar och funderingar hos besökarna. Den har nästan 

alltid ett budskap om något som berör oss människor.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
3 BjØrkvold, Jon-Roar.  Sköldpaddans sång. Stockholm: Runa Förlag AB. (1998) s. 10 
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Syfte 

Vårt syfte är att se om en konstnärlig utveckling kan öppna nya vägar till olika tankemönster 

och om den processen bidrar till att vi vågar utmana våra sinnen. Vi vill även undersöka om 

”känslan i magen” kan förmedla vidsyntare och klarare insikter, än vad förståndet och det 

”sunda förnuftet” gör. 
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Litteraturpresentation 

Den litteraturinledning som nu kommer av Installationen av Den Vandrande Pilgrimen, är 

litteratur som representerar ett viktigt underlag till att visa vägen genom vår konstnärliga 

utvecklingsprocess och till att ge vår uppsats en meningsfull sammanfattning av utvecklingen. 

Via litteraturen vill vi förklara vad vi anser vara konst, konstnärlighet, talang och förmåga, 

men vi vill också skildra konstens ursprung och vad den har inneburit för människan. Genom 

litteraturdelen vill vi även förklara hur viktigt det är att använda vetenskapen, filosofin och 

konsten till en helhet. En helhet som kan göra underverk med att föra människor vidare 

genom olika tankemönster. Till en början kommer vi att ta upp olika egenskaper som vi 

människor i allmänhet förknippar med det som är konstnärlighet och begåvning. Men vi 

kommer också att till en viss del tillbakavisa vissa förutfattade meningar om att det bara är en 

liten skara talangfulla individer som innehar just dessa förmågor.  

 
Vi kommer att skildra vad det är som avgör konstens värderingar och riktlinjer. Vi kommer 

sedan att lägga tonvikten på vilken påverkan och utveckling det medfört för människan. Det 

gör vi av den orsaken att ståndpunkter och ideal har haft och fortfarande har ett stort 

inflytande på konstens utförande. Efter det kommer ett sammandrag om konstens betydelse 

och innebörd för vår kunskapsutveckling. Vi kommer att återge vår syn på betydelsen av 

insikter som konsten fört med sig genom historien, vad kunskaper är och hur vi formar och 

behåller dem.  

 
Vi vill även anknyta vår konstnärliga utveckling till ett pedagogiskt perspektiv, då vårt 

framtida yrkesval är att arbeta med barn och ungdomar. Då vi i vår konstnärliga utveckling 

och i vår Installationen av Den Vandrande Pilgrimen använde oss av olika estetiska verktyg 

och av skapande arbete, valde vi för det pedagogiska perspektivet litteratur som belyser vikten 

av att använda kreativa tillvägagångssätt. Vi avser att framförallt förklara varför helheten av 

ett stoff är en mycket viktig del till att inleda ett engagemang som ger berikande insikter. Vi 

strävar efter att förtydliga varför förståelsen av ett ämne är en mycket betydelsefull och viktig 

del av kunskapsförmedlingen. Vi vill även förklara varför ett uppriktigt engagemang och 

intresse hos pedagogerna skulle kunna skapa fantastiska kunskapsrum. 
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Konstnärlighet, en talang eller en utveckling?  

Upplevelser av olika slag 

Upplevelser av olika slag är utgångspunkten i allt skapande. En upplevelse kan ske genom ett 

musikstycke, en konstutställning, ett skådespel eller ett bildande tillfälle och händelsen är 

oftast hämtad ur antingen kulturen eller naturen. Upplevelsen brukar vara kopplad till något 

som är aktuellt i samhället och angeläget för den stora gruppen eller den enskilde individen. 

Ur huvudupplevelsen skapas ofta ett tema att arbeta efter och skillnaden mellan en 

huvudupplevelse och en vanlig upplevelse, är att huvudupplevelsen står för inledningen till ett 

helt nytt område. Upplevelser av alla slag är en utmärkt inledning till det aktuella, det viktiga 

och vi får en mångfald av möjligheter att tillägna oss insikter, skickligheter, värderingar och 

inställningar.4 

Fantasins krafter 

I samband med upplevelser tillkommer fantasin. Att använda sin medfödda inspirationskälla 

är det mänskliga sinnets normala sätt att agera. Alla människor har den talangen och 

uppfinningsförmågan är lika viktig för vetenskaplig forskning som för uppkomsten av ett 

konstnärligt verk. Fantasins krafter är en form av förtrogenhet, en sammankoppling av inre 

synbilder och yttre sanningar som hör ihop med det verkliga livet på alla sätt. Fantasin 

förvandlar och överdriver genom att ta fram det typiska i vardagen. Med hjälp av människors 

berättelser, upplevelser och erfarenheter kan fantasin öppna dörrar till gränslösa 

dimensioner.5  

Kreativitet och uppfinningsförmåga 

Vår förmåga att fantisera är kraftkällan till vår kreativitet och det finns ingen motsättning mel- 

lan fantasi och verklighet. Varje mänsklig varelse är av en skapande natur, en konstutövare 

som hela tiden frambringar visioner och det krävs en kreativ människa för att göra märkbara 

förändringar i historien. Happenings eller fascinerande händelser som utlöser kreativiteten går 

inte att förhandsbeställa, utan inträffar i samma sekund som upplevelsen sätter igång fantasin. 

Genom att observera, använda motivationen och inspirationen kan upplevelserna provas eller 

förverkligas och då skapas något nytt, stimulerande och mersmakande.6  

 

                                                 
 4 Sohlman, Birgitta. En skola för framtiden!? Lund: studentlitteratur. (1995) 

 5 Vygotskij, Lev, S. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. (1995) 

 6 Ekstrand, Lasse. Varje människa en konstnär. Stockholm: Bokförlaget Korpen. (1998) 
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En del av oss anses vara kreativa, andra inte. Men varför är då en del människor mer kreativa 

än andra? Har inte alla samma grundförutsättningar när det gäller kreativitet? Vår 

personlighet påverkas emellertid mycket av vår uppväxt och även av vad som händer senare i 

livet. Men kreativiteten behöver framförallt lockas fram, bli uppmuntrad och tränad. För 

sportsliga framgångar krävs träning och åter träning, det är på samma sätt med kreativiteten, 

den behöver också tränas.7 

 
Vill vi utveckla lite mer radikala synsätt måste vi lära oss att tänka i nyare banor. En kreativ 

person är redo att pröva nya strukturer, gå andra vägar och att överskrida mentala gränser. 

Den kreativa individen är intellektuellt rörlig, prestigelös och vågar lägga fram 

revolutionerande förslag som motiverar utbyten av egna initiativ och att andra människor 

tänker annorlunda.8 

 
Du skall tacka dina gudar om de tvingar dig att gå,  

där du inga fotspår har att lita på. 

Du ska tacka dina gudar, om de gör all skam till din.  

Du får söka tillflykt lite längre in.  

Det som hela världen dömer reder sig ibland rätt väl.  

Fågelfri var mången, vann sin egen själ. 
 
Den som tvingas ut i vildskog ser med nyfödd syn på allt,  

och han smakar tacksam livets bröd och salt. 

Du skall tacka dina gudar när de bryter bort ditt skal,  

ty verklighet och kärna blir ditt enda val.9 
 

Grupper, där olika personligheter ingår och som dessutom förfogar över olika kunskaper kan 

tillsammans bilda en komplett och initiativrik helhet. Samverkan med andra personer leder 

även till att skarpsinniga idéer får större genomslagskraft och att bättre resultat uppnås. 

Genom samarbetet kan de nå bortom var och ens begränsningar. Flera olika individer bidrar 

till ansenligare resurser som kan omsättas i mycket större sammanhang med starkare krafter.10 

                                                 
 7 Raudsepp, Eugene. Kreativitetsboken Stockholm: Trevi AB. (1983) 

 8 Russell, Peter. & Evans, Roger. Kreativa banbrytare. Malmö: Liber-Hermods. (1991) 
 9 Boye, Karin. Gömda land.  Stockholm : Bonnier. (1924) s. 24 

10 Russell, Peter. & Evans, Roger. Kreativa banbrytare. Malmö: Liber-Hermods. (1991) 
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Talanger 

Vår hjärna kan vi dela upp i två halvor, där vänster sida ofta benämns som den akademiska 

hälften och den högra sidan som den konstnärliga. För att frambringa och utveckla en 

skicklighet, är det viktigt att vi stimulerar båda hjärnhalvorna. Att träna svaga egenskaper 

eller förmågor, sker inte på bekostnad av några andra färdigheter vi besitter. Alla människor 

bär på talang för någon specialitet men de som bäst lyckas alstra fram en mästerlig begåvning, 

är personer som använder det sensoriska minnet till fullo. Våra fem sinnen; smaken, synen, 

hörseln, känseln och lukten upplevs och sparas i det sensoriska minnet. Synen är den 

förnimmelseförmågan som ger oss de kraftigaste sinnesintrycken och skapar de bästa 

minnesbilderna. Men även vårt sjätte sinne, hjärtats visheter bevaras också i det sensoriska 

minnet. Det medför att så kallade talangfulla personer oftare än andra människor, influeras av 

känslan i magen när de experimenterar och att de vågar utmana sina sinnen.11 

Inspirationen och ingivelsen 

I det inspirerande ögonblicket är den skapande utövaren skild från sitt sansade vardagliga jag 

och ger sig känslomässigt hän åt fantasin och kreativiteten. Den inspirerade och impulsiva 

personen upplever en mycket färgstark känsla av något som skulle kunna definieras som ett 

gränsöverskridande i både tid och rum.12 

 
Med inspirationens hjälp kan alla människor bli mer mottagliga för en bredare och 

initiativrikare problemlösningsförmåga. Då kan vi använda oss av tankemönster som 

samverkar mellan  

kreativiteten och ett mer oinskränkt sätt att se på saker. Lusten till inspiration beror i hög grad 

på hur vi mår, är vi trötta, ledsna eller pressade blir vi mindre initiativrika än när vi är alerta. 

För att vår inspiration och skaparkraft ska kunna flöda fritt är det viktigt att vi mår bra.13 

Skapande ambitioner  

Skapandet utnyttjas i olika sammanhang och uppfattas allt för ofta vara liktydigt med enbart 

tillverkande. Termen skapande är i behov av mer klargörande termer för att bli tydligare, för 

vi skapar inte enbart föremål med händerna, utan frambringar även betydelsefulla insikter och 

hypoteser mentalt. Ett skapande omfattas av reproduktion, omformande och förnyande, men  

                                                 
11 Josephson, Ragnar. Konstverkets födelse., Lund: Studentlitteratur. (1991) 

12 Csíkszentmihályi, Miháy. FLOW – DEN OPTIMALA UPPLEVELSENS PSYKOLOGI. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. (1996) 

13 Skoglund, Christer. Kreativitetsbegreppet idéhistorisk belysning. Stockholms Universitet: Institutionen för idéhistoria. (1982) 
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det innebär inte att de olika formerna har dessa exakta skiljelinjer i utförandet. 

Reproduktionen inriktar sig på att bekräfta redan förvärvade insikter, att arbeta om, gå igenom 

på nytt, imitera eller avbilda. När vi omformar sysslar vi med att ge något sedan tidigare 

uppfattat en självständig tydning, sammansättning eller utformning och det är inte ofta det går 

att imitera utan att på en och samma gång förändra. Och omvänt är inte ens det förnyande helt 

nytt, för andras verk eller texter är det som förutsätter ett skapande av egna alster. Det 

existerar en kommunikation inom uttrycksmedlen, eller formuleringssätten, likafullt som det 

existerar ett mellan dem. Att förverkliga kombinationer mellan vetenskapliga teorier, 

konstnärliga verk och filosofiska tankar går alldeles utmärkt, och just ett sådant förfarande 

brukar vara både angenämt och tillfredsställande för de flesta människor.14  

 
Ragnar Josephson som skrivit boken Konstverkets födelse, konstaterar att utövare inom alla 

skapande verksamheter gör specifika val och bearbetar ett verklighetsstoff, men att 

konstnärlighet framför allt handlar om en själslig och hjärtlig verksamhet. Verklighetsstoffet 

är inte konstnärens ursprungliga material, utan det är snarare konsten själv, formen och 

traditionen som är det. En konstvetare känner väl till att en konstnärs alster i ungdomen ofta 

kännetecknas av starka relationer till förebilder, för konstnären greppar med vägledningarnas 

hjälp sitt motiv och bearbetar det till ett eget konstverk.15 

Konstnärlighet och känslor 

Konstnärlighet är en mer trevande aktivitet som ingen på förhand kan definiera, för det är 

inget passivt, generellt och sterilt objekt som skall bedömas med analyserande och kritisk 

blick. Konstnärskap handlar mer om de inre personligheterna, erfarenheterna och känslorna, 

än utifrån någon allmän mall. Det finns ingen given norm för vad som är konstnärlighet eller 

inte och är av den anledningen mycket komplicerad att värdera eller skildra med 

vetenskapliga termer.16  

 
Conroy Maddox betonar i sin essä, som i grunden handlar om konstnären och excentrikern 

Salvador Dali, att konstnärlighet enligt surrealismens stora idégivare André Breton är att 

bekänna sig till lite mer av det inre vanvettet. En galenskap som skulle omfatta allt från rena 

motsägelser till det lite röriga och uppförstorade. Breton menade att konstnärlig inspiration 

                                                 
14 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan. Kultur och estetik I skolan. Malmö Högskola: Rapporter om utbildning: (2003). Nr. 9. 

15 Josephson, Ragnar. Konstverkets födelse., Lund: Studentlitteratur. (1991) 

16 Ekstrand, Lasse. Varje människa en konstnär. Stockholm: Bokförlaget Korpen. (1998) 
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och elegans skulle relatera till allt det som befann sig i en total motsägelse till den allmänna 

återgivningen av sanningen.17 

Estetiska utformningssätt  
Konstnärlighet och estetik hör samman på ett eller annat sätt och de skildrar hur det på ett 

optimalt sätt bör finnas en känsla mellan handen, ögat och hjärtat till själva stoffet.  Estetiken 

beskriver det stilfulla i utförandet av ett alster, dess egenskap och exteriör, men även dess 

krusning och skiftning. För känslan av sammanhang, intensitet och stabilitet i olika 

kunskapssammanhang, ses estetiken och det egna skapandet som en form att frambringa detta. 

I många århundraden utgjorde människans kulturskapande kunskaper och insikter en 

harmonisk helhet av de tre utströmningarna; Vetenskap, konst och filosofi. De tre områdena 

hade alla sina rötter i ett estetiskt tänkande och utförande.18 

Vad är konst och vem bestämmer det? 

Konst har så otroligt många olika ingångar och förebilder att välja på, så därför öppnar vi lite 

mer på några av de dörrar inom konstens värld som varit av stor betydelse för oss. Vi kommer 

i inledningen att beskriva om vad konst kan vara och vilka som eventuellt bestämmer det, 

men även skildra konst som inte alltid har varit så rumsren efter samhällets riktlinjer. Vi 

berättar även om vilken betydelse konsten disponerat över i samhället och vad den kan 

förmedla vidare till oss människor, genom att skildra olika tillfällen där människor har använt 

sig av konstens vägledning för att öka sina insikter. 

Konstens betydelse 

Konst kan öppna dörrar till rum vi inte ens hade en aning om fanns. Konst är i stånd att 

förfära, framkalla avsky, skapa lust och väcka begär. Konst har möjligheter att fånga svåra 

frågor, tankar och vetanden till ett bemötande i färgsprakande symfoni för hela medvetandet. 

Konsten existerar i vardagen och verkligheten, fantasin, kreativiteten och skapandet. Konst 

står för allt som finns i en tanke, i en blick, i en sekund, i grunden till allt, för den hjälper till 

att förklara det ofullständiga och det diffusa inom oss. Konsten ger helheten i oss själva och 

vår omvärld, den låter oss möta vårt inre och väcker intima känslor till liv, både på gott och 

ont. Konsten klarar av att skrämma våra egna tankar och ideal men bemästrar även 

skickligheten av att vara ingenting.  

                                                

Konst äger därtill lika mycket makt att förena människor 

 
17 Maddox, Conroy. Salvador Dali 1904-1989 Egocentriker och geni. Köln: Benedikt Taschen Verlag GmbH & Co.  (1983) 

18 Nobel, Agnes. Hur får kunskap liv? Stockholm: Carlssons Bokförlag. (2001) 
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som att skilja dem åt.  

                                                

Konsten förfogar dessutom över djupare och flexiblare definitioner som 

kan förverkliga det mystiska och ouppnåeliga. Konst skapar färgstark historia och framtid, 

vilket kan uppfylla eller fördärva drömmar och visioner. Konsten bekräftar kärleken och 

hatet, ångesten och glädjen. Men framför allt lyckas konst se till att vi aldrig blir lämnade 

oberörda. 19 

 
I historien finns många förebilder av det lysande och lite udda i konsten. Det kunde vara 

målningar med förvridna djup, sammanfogade reproduktionsmaterial till en ny helhet eller 

arrangemang av teman med dubbla budskap som förekom flitigt under slutet av 1500-talet. 

Dessa tavlor kunde visa upp olika betydelser i en och samma målning. Med sina originella 

motiv lyckades de forcera samhällets hinder och normer, för att uppvisa hur alla strukturer av 

det märkliga eller befängda kunde nyttjas i konsten för att föra den utanför dess 

begränsningar. Konsten vann gehör och lyckades vägleda människor till ett annat, mer 

abstrakt tankesätt att kunna förvärva nyskapande insikter på.20 

 
  Ett konstverks sanna värde ligger inte i dess 

förmåga att avbilda utan i att förebåda.21 

 
Däremot har kommersiell konst nästan alltid haft lite av anstötlighet över sig. Den typen av 

konst har kommit att bli en synonym för verk skapade ur avsiktlig beräkning, slentrian, 

återskapande, mekanisering eller till och med genom förfalskning. Det var konstverk 

framställda enbart för kapitalets skull och alstren framställdes som en total motsats till den 

genuina kons-tens.  Den äkta konsten ansågs under en tid bara uppenbara sig ur ingivelser och 

skaparkrafter hämtade utifrån den äkta smärtan och bedrövelsen och hade ingenting med 

pengar att göra. Naturlig och unik konst var inte fullkomlig, utan en tidlös skapelse som hela 

tiden befann sig innerligt närbesläktad med verkligheten. I vår nutid med konstnärer som 

Andy Warhol, inriktar sig inte den äkta konsten och konstnärligheten lika intensivt på inre 

vemod och ångest, så som den gjorde för bara några decennier sedan.22 

 
19 Engstrand, Carina. Frisk med konst. Norrköping: Johansson & Eklundh Tryckeri AB. (1988) 

20 Maddox, Conroy. Salvador Dali 1904-1989 Egocentriker och geni. Köln: Benedikt Taschen Verlag GmbH & Co.  (1983).  

21 Maddox, Conroy. Salvador Dali 1904-1989 Egocentriker och geni. Köln: Benedikt Taschen Verlag GmbH & Co.  (1983). s.78 

22 Honnef, Klaus. Andy Warhol 1928-1987 Konst som kommers. Köln: Benedikt Taschen Verlag GmbH. (1991) 
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Samhällsidealen avgör konstens riktmärken 

Samhället och kulturen i den tid vi lever i är oftast det mest avgörande för all slags konst. 

Under somliga epoker går det bra att förvränga världen medan andra perioder vill ha exakta 

av- 

bildningar. Det är vi människor som gemensamt avgör vilka personer som blir konstnärer och 

det är egenskaperna i de olika samhällena vi lever i som medför hur mästarna definieras. 

Allmänt blir då det som konstnärerna har skapat äkta konst, men om konsten är bra eller dålig 

är upp till betraktarna själva att bedöma. Konst behöver inte vara något som är perfekt, utan 

består mer av en föreställning, en sinnesbild som konstnären vill förmedla vidare till andra. 

Historien och framtidsbilden kompletterar varandra alldeles utmärkt i konsten och de bygger 

på fakta, erfarenheter, minnen, känslor och drömmar. Något som inte kan delas ut eller 

snabbmatas in, utan de måste upplevas med alla sinnena och är därför individuella och intima. 

Konst är glädje, sorg, smärta, längtan – allt det där som finns i varje människa, det är 

engagemang, intresse och en brinnande lust för de väsentliga sakerna i livet, vilka inte alltid är 

de roligaste eller lättaste.23 

 
  Varje människa är en konstnär och konstnären är hjälten, eller anti-hjälten 

– i den postmoderna, ryckiga filmen. Livet i den flimrande samtiden kan 

likna vid ett ofullgånget konstverk – något som hela tiden skapas.24 

Konstens historiska perspektiv  

Konstens utformningar tillhör en av människans äldsta former till att förmedla budskap och 

att beskriva olika händelser för varandra. Den har en gedigen och kraftfull historia som 

härstammar ända ifrån de första människorna, Cro-mangionfolket (homo sapiens sapiens). 

Cromagnonmänniskan utvecklades sannolikt redan för 100 000 år sedan i Afrika eller Asien. 

De invandrade till södra Europa och levde därefter sida vid sida med neandertalmänniskan 

(vilka de troligen sedan utrotade) och deras utveckling blomstrade efter den sista istiden. Cro-

magnonmänniskans liv och historia finns inristat på grottväggar i Dordogne, Frankrike. 

Konstens framställningar har ledsagat den sökande människans tankar och handlingssätt 

sedan dess, vidare genom epoker, fram till vår tid. Med största sannolikhet kommer den på 

liknande sätt fortsätta att ledsaga oss in i framtiden. Konsten var en gång i tiden den största, 

bästa och enda källan till att skaffa sig kunskaper och insikter. I bildkonstens reflexionsvärld 

                                                 
23 Ekstrand, Lasse. Varje människa en konstnär. Stockholm: Bokförlaget Korpen. (1998) 

24 Ekstrand, Lasse. Varje människa en konstnär. Stockholm: Bokförlaget Korpen. (1998) s. 26-27 
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var allt tillåtet, långt innan den strikta vetenskapen satte upp olika hinder och normer för vad 

som kunde vara tillåtet eller inte. Vi kommer emellertid att börjar vår litteraturpresentation av 

konstens historiska perspektiv med Grekland 505 F. Kr. Orsaken till det är för att grekerna då 

ansågs äga de största kunskaperna och insikterna, vilka de fick via konstens sfärer, samt att 

perioden anses vara den era som är mest grundläggande för vår mänskliga civilisation i den 

här delen av världen. Konstens inverkan på hur vi formar och behåller kunskaper kommer 

efter presentationen av det historiska perspektivet, samt ett avsnitt om vilka unika förmågor vi 

människor egentligen förfogar över.25 

Konsten som uppfostran i utbildningen 

I Hellas för 2500 år sedan sågs det estetiska som allmänbildande i alla ämnen. Skolning i 

dessa grundsyner fick alla män som var fria medan kvinnor och slavar inte hade tillträde till 

denna värld. Grekerna använde sig av konsten som en slags uppfostran i utbildningen och då 

använde de sig i synnerhet av diktning, dans och musik som tillsammans förenades till en 

helhet i teatern. Platon (427-347 F.kr.) var grundaren till det filosofiska tänkandet inom de 

estetiska områdena. Alla dimensionerna var lika betydelsefulla för att vi skulle få 

helhetstänkandet av stoffet. Aristoteles (384-322 F.kr.) ville att människan skulle stärka etiken 

genom olika konstformer, han menade att konsten var så mycket mer än att bara återge 

verkligheten. Genom att se och uppleva teaterns skildringar skulle människan bättre kunna 

öppna sig för mer oprövade tankar och på det sättet få möjligheter att se livet ur andra 

perspektiv. Utförandet skulle växla mellan känslorna och förnuftet, vilket skulle få männen att 

lära känna sig själva och sin omvärld grundligare. Under medeltiden ansågs konsten vara ett 

av de viktigaste verktygen vid inlärning och undervisningen bestod av målarkonst och 

skulpturverk, som i första hand skulle beskriva bibelhistoria av det goda och det onda.26 

 
Det grekiska ordet mysein betyder att slå upp ögonen för det oförklarliga tillsammans med det 

mystiska och i kunskapssammanhang handlar det om de inre osynliga kunskaper som vi har 

och som vi måste bli medvetna om, till skillnad från de yttre kunskaper som vi kan se. De 

kunskaper som vi strävar efter att upptäcka är mycket svår att beskriva och redogöra för, via 

de föreställningar som vi idag rör oss med. Agnes Nobel skriver om Rudolf Steiner i 

Filosofens knapp, som anser att vi skulle kunna öka den här förståelsen för dylika händelser, 

genom att vi relaterar historiens släktleder till oss själva för att vi skall få djupsinnigare 

                                                 
25 www.antikkonst.se/cromanigion 15.4.2005 

26 Paulsen, Britt. Estetik i förskolan. Oslo: AedAd Notam Gyldendal. (1994) 

 12

http://www.antikkonst.se/cromanigion


 

insikter om hur människan förr i tiden kom fram till de kunskaperna. Det som vi idag enbart 

ser som religiösa trosinnehåll, var i äldre epoker både aktuell och genuin substans för 

lärdomar som de fann genom att utveckla sina själskrafter. Steiner tror att vi människor inte är 

medvetna om att det vi idag kallar för rationella kunskaper kommer ifrån de äldre 

kunskapsvägarna och han ville att vi bättre ska inse de brister som våra nutida och framtida 

kunskapsmetoder, med enbart den naturvetenskapliga kunskapen kan utgöra. Steiner ansåg att 

den sanna kunskapen och vetandet, var lite av det personliga och lite av det opartiska i en 

förening med varandra.27 

 
Joseph Beuys liksom Rudolf Steiner ville bana vägen för ett nytt och annorlunda sätt att se på 

människan, båda ville att vi skulle se vilka samhällets verkliga tillgångar var, att det inte var 

materiell prestanda eller produktionskapacitet som utgjorde kapitalet. Beuys och Steiner 

menade att den främsta rikedomen för ett samhälle är ansvarsfullt skapande människor som 

för utveckling vidare.28 

Den nyare vetenskapen och konsten 

 Estetiken kommer från tyska filosofers uppfattningar som utvecklades i slutet av 1600-talet 

till början av 1900-talet. Den vetenskapliga sammanslutningen Royal Society som grundades 

ur den tyska tolkningen, startade igång i England på 1690-talet. De inledde en neutralisering 

av världen som drabbade estetiken hårt. Nu fick vetenskapen ett högre värde och den 

etablerade sig i samhället med avsikter att stanna. Några estetiska ämnen fick inte förekomma 

de betraktades som ovetenskapliga och farliga. De försvann inte helt utan var fortfarande kvar 

som impulser inom vetenskapen. Viktiga grundskillnader som uppstod då var avvikelsen 

mellan ande, materia, ideal och verklighet. Det ansågs vara viktigare att känna till världen 

genom tanken än genom sinnena och detta gjorde att den intellektuella och fulländade världen 

fick ett högre värde. Spontana känslor som gav naturliga insikter var en lägre form av vetande 

vid sidan om den vetenskapliga kunskapen som hade en mycket högre status.29 

Konsten en resurs till inblickar  

Vetenskapen hade redan från begynnelsen sin härkomst i konsten, filosofin, tekniken och i 

hantverket. Avsikten till detta var av empirisk karaktär, det som gjordes måste fungera, för vår 

mänskliga överlevnads skull. Efterhand när de olika erfarenheterna hade etablerat sig 

                                                 
27 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. Stockholm: Carlssons Bokförlag. (1999) 

28 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. Stockholm: Carlssons Bokförlag. (1999) 

29 Paulsen, Britt. Estetik i förskolan. Oslo: AedAd Notam Gyldendal. (1994) 
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ordentligt i våra minnen och omdömen, utvecklades vår kunnighet. Vetenskapen förnyas och 

utbreder sig i samband med människans sociala framåtskridande, och människans sociala 

framsteg gynnas bäst när hon med stöd av omgivningen gestaltar något aktuellt, fängslande, 

intressant och undersökande tillsammans med andra.30 

 
För att utveckla och ödmjukt begrunda vår mänsklighet bör vi söka sanningen lika väl i 

konstnärliga former som i vetenskapliga och filosofiska termer. Frågeställningar med rent 

kunskapsbaserade former har behandlats i konsten sedan forntiden och det är konstverk som 

haft oerhört stort inflytande på människors sätt att tänka, till exempel bibelns berättelse om 

Syndafallet, Faustsagan och Gilgamsheposet. 31 

 
Rudolf Arnheim omnämner i sin bok Visual thinking att det inte finns någon större skillnad 

mellan vetenskapligt tänkande och estetisk filosofi när det gäller uppkomsten av produktivitet. 

I själva verket är det vi människor som på ett lite felaktigt sätt har särat på abstrakt och reellt, 

tänkande och uppfattningsförmåga som om de skulle vara enskilda faktorer utan något 

verkligt sammanhang. Både konstnärer som vetenskapsmän ger oss redskap med olika 

skildringar att upptäcka och uppskatta naturens magi, saker som vi kanske ignorerat eller 

aldrig lärt oss att se. Båda behövs för att vi ska förstå naturen och hur den influerar oss. 

Konsten kan bli en vägvisare som ger det komplicerade i vetenskapen anda och liv, för det 

handlar om att hitta mönster och att föra samman dessa belägg på ett kreativt sätt. Både 

vetenskapen och konsten vill ge oss olika tillbehör av vetanden för att känna igen de olika 

förebilder som finns, så att dessa kan öka vår känslighet för naturen, kulturen och oss själva.32  

Hur formas kunskaper och hur behåller vi dem? 

Kunskaper formas och stimuleras i två processer, det ena förloppet kan studeras i vår egen 

historia. Under tidens gång har föreställningar, meningar och insikter vuxit fram, en del av 

dem direkt felaktiga att använda sig av, andra oumbärliga för den fortsatta kunskapen och 

insikten. Konst av olika slag har då förfogat över en stor betydelse för vår fortsatta förmåga 

att utforma och ta vara på kunskaper. Det andra förloppet i vilket kunskaper produceras, 

tolkas och sparas sker i samband med varje enskild människas personliga lärande. Verkligt 

lärande är en hela tiden pågående och aktiv process med många olika sammankopplingar till 

en helhet och inte bara en efterapning av redan befintlig kunskap. En helhet som består av 

                                                 
30 Bendroth Karlsson, Marie. Bildskapande i förskola och skola. Stockholm: Studentlitteratur. (2001)   

31 Nobel, Agnes. Hur får kunskap liv? Stockholm: Carlssons Bokförlag. (2001) 

 14



 

många olika framställningssätt vilka innehåller teoretiska, praktiska och emotionella moment. 

På så sätt är de båda processerna alltid ömsesidigt sammankopplade med varandra, för de 

föreställningar och insikter som varje enskild människa bygger upp sina egna individuella 

kunskaper på, utgör de sparade ideologier och sanningar som återfinns i historien. Det är lika 

mycket vetenskapliga som konstnärliga företeelser, som visat sig vara oumbärliga för den 

fortsatta forskningens framåtskridande och i dessa sammanhang har den fritt skapande kraften 

alltid haft en framträdande och till och med ibland en avgörande roll för den framtida 

kunskapens utveckling.33 

Insikter, mycket mer än bara fakta 

Vår väg till ett nytt samhälle och framtiden tror vi människor ska gå genom vetenskapliga 

kunskaper och enbart via de teoretiska skickligheterna. Bernt Gustavsson hävdar i sin bok 

Kunskapsfilosofi att kunskap är så mycket mer. Den hela tiden ökande mängden information 

individen ständigt närs med, är bara begränsningar som endast har sina vetanden förankrade 

till fundament i handlingar och skrifter, medan riktiga kunskaper innehas och förmedlas 

mellan människor. I de lärdomar som förmedlades mellan människorna har konsten en 

gränslös förankringsplats till de insikter som förs vidare och utvecklades. Förfogandet av 

kunskaper är ett ständigt pågående förlopp som etablerar sig i sociala sammankomster mellan 

människor, vilka ger ökad förståelse för sammanhangen och de djupare insikterna. Samlandet 

av äkta kunskaper är en styrka som vi anstränger oss för att genomföra, fängslar oss i och 

införlivar med oss själva i, för den förändrar vårt tänkesätt och ökar vår medvetenhet till 

omvärlden. Det är en mycket betydelsefull och personlig process, för kunskaperna är något 

som vi införskaffar oss under långvarig och hård strävan i det vardagliga livet.34 

Konstnärlig utvecklingsprocess 

Med hjälp av de inspirationskällorna som introduceras i det här avsnittet, blev vår inriktning 

till helt annorlunda tankemönster och tillvägagångssätt än vi tidigare varit förtrogna med. De 

hjälpte oss att våga gå utanför våra normer och begränsningar. Källorna innebar först för oss 

outforskade stråk att vandra på, men följden av det blev också en utmaning till att vi vågade 

öppna våra sinnen för mer abstrakta och originella reflektioner. En upplevelse kan med 

nästintill magisk kraft sätta igång ett maskineri av kreativa idéer och ett flöde av inspiration. 

                                                                                                                                                         
32 Arnheim, Rudolf. Visual thinking. Los Angeles: University of California Press. (1969) 

33 Ekstig, Börje. Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Stockholm: Studentlitteratur. (2002) 

34 Gustavsson, Bernt. Kunskapsfilosofi. Stockholm: Wahlström & Widstand. (2000) 
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Med hjälp av fantasins ingivelser kan då en helt förtrollande värld skapas, en värld som 

gränslöst bara väntar på att bli utforskad. 

Inspirationskällor 

Norrköpings konstmuseum tillhör ett av landets mest sevärda och spännande konstmuseer. 

Här finns starka och personliga upplevelser för alla, oberoende av om den sökande vill ha 

fägring och inspiration från äldre tiders konstverk eller önskar bli förtrollad och kanske 

bestört av den nya konsten i några av de temporära utställningarna. Vi tillbringade en 

eftermiddag på ett av Sveriges förträffligaste museer, men sorgligt nog konstaterade vi att där 

var både ödsligt och folktomt. Konst och konstnärskap verkar ha en sfär av förborgade ideal 

hos den vanliga människan som medför att raffinemanget inte riktigt når ända fram. 

Konstgenren, vilket är ett förfarande av personliga känslor, minnen och upplevelser kanske 

ska erfaras och beses som de blev utformade? 35 

 
Upptäcktsresan är en gratis informationsbroschyr som presenterar kulturella utställningar, 

vernissager och Installationer runt om i Sverige. Tidskriften kan införskaffas på bland annat 

konstmuseet och innehåller mycket mer än vanliga upplysningar om var arrangemangen finns. 

Häftet visade sig vara ett enormt fynd för vår inspiration och skaparkraft. Den gav oss nya 

stråk att vandra på, vilket öppnade våra ögon för andra dimensioner.36 

 
Konstnärer som Salvador Dali, Pablo Picasso, Andy Warhol och Nils Kreuger har också på 

olika sätt bidragit med inspiration och erbjudit andra synsätt för oss. Hur ville vi att vårt 

konstverk skulle beskådas? Skulle vi visa det från riktigt nära håll eller på ett längre avstånd, 

eller skulle vi kanske använda oss av båda sätten? En del konst, om vi råkar komma för nära 

inpå direkt, kan se ut som ett enda stort virrvarr av sörja i färg. Backar vi då uppstår kanske 

först något som vi i minnet kan härleda till verkligheten, sedan kan vi med bestämdhet 

urskilja några hästar, sen enstaka hus och när vi kommit tillräckligt långt bak, finns där en hel 

stad full av liv och rörelse. Konst har en förmåga att ständig hitta nya sätt till att överraska och 

dess brunn av idérikedomar tycks aldrig kunna sina.37 

                                                 
35 Norrköpings konstmuseum. Bilaga 1. Bild A. 1. 

36 Sjölin, Lena. Upptäcktsresan. Helsingborg: JMS Rulloffset. (2004). Bilaga 1. Bild A. 2. 

37 Norrköpings konstmuseum. Bilaga 1. Bild A. 3. 
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Installationen: Den Vandrande Pilgrimen 

Den Vandrande Pilgrimen uppstod ur vår gemensamma konstnärliga utvecklingsprocess. En 

utveckling som vi medvetet valde att göra gemensamt och inte var för sig eftersom samverkan 

mellan människor ingick i vår grundtanke om att skapa och förmedla helheten. Att samarbete  

mellan människors olika visioner och livserfarenheter, kanske utgör den bästa och det mest 

konkreta sättet till att frambringa den viktiga harmonin som behövs för att ta till sig nya 

insikter. För att kunna se om vi utvecklats konstnärligt ville vi genom vårt skapande ha ett 

mål, en slutprodukt. Med Installationen av Den Vandrande Pilgrimen fick vi vårt mål och för 

oss färdiga produkt.  

 
Vi strävar efter att vår Installation skall väcka nyfikenhet, beröra, ge upphov till frågor och 

funderingar kring vår egen person, människans mening i alltet, hennes sökande och attityder 

till sin omvärld. Sambandet med helheten mellan Universum (vetenskapen), den konstnärliga 

konstruktionen (konsten), värderingarna och de andliga insikterna (filosofin), skulle inte 

omedelbart avslöjas av vår inmontering. Besökarna uppmanas till att själva först se, smaka, 

känna, lukta, lyssna och resonera sig fram till vad vi vill förmedla och frambringa. Det som 

inspirerar att diskutera och utbyta tankar om är viktigt, därför önskar vi att vår vernissage 

skall ge liv åt något mer bevarande än bara för stunden. Genom att framställa Den Vandrande 

Pilgrimen på ett lite mer gåtfullt och dunkelt sätt, vill vi rikta uppmärksamheten på det som är 

konkret och verkligt i livet. Vi eftersträvar också att med vårt konstnärliga skapande påvisa att 

vi får en större kunskapsvidd, vilket förmedlar djupare och tänkvärdare insikter om teorier 

och sanningar som är baserad på vetenskapligt vetande, utan att använda självklara förebilder. 

 
Efter många turer och otaliga bakslag blev vi lite mer vidsynta av oss och till slut 

uppenbarade det sig av ren tillfällighet, en mycket kraftfull och intellektuell förbindelse 

mellan vetenskapliga teorier och konstnärliga former. Vårt val blev då inte så svårt, för genom 

en Installation (inmontering) ville vi gestalta universum och vårt solsystem, en association 

som skulle upplevas lika mycket med vår tankeförmåga som med alla våra sinnen. 

Broschyren Upptäcktsresan visade prov på hur en Installation kunde göras, men innehållet 

och utformningen fick vi själva komma fram till. Likaså namnet på vår Installation, Den 

Vandrande Pilgrimen har vi fått ifrån denna otroligt förtrollande folder. Vi kom fram till, efter 

 17



 

en del efterforskningar att en Pilgrim egentligen inte är någon riktig person utan att han i 

högre grad står för en metafor av människans inre livslåga och sökande.38  

 
Pilgrim – En själ som söker helig riktpunkt (behöver  

inte vara av kroppslig eller verklig natur).39  
 
Med den innebörden av ordet pilgrim, kom vi överens om att pilgrimen skulle ha ett ansikte i 

form av en spegel. Så att det som besökaren ser när han/hon tittar in bakom pilgrimens huva 

är sig själva. För alla är vi lite av en pilgrim som söker efter det väsentliga här i livet. Vår 

avsikt var att, besökarna genom mötet med sin egen pilgrim, den inneboende sökaren, skulle 

inspireras vidare genom vår konstnärliga Installation.  

Universum – Solsystemet (vetenskapen) 

Tack vare Stephen Hawkings syn på vårt universum och vår värld, inspireras vi till att forcera 

våra föreställningar ytterligare. Vårt konstnärliga universum formades, genom att vi 

placerade alla planeterna på golvet – så som de ligger ute i kosmos. Plötsligt framträdde 

framför våra ögon en människa – en kvinna – livets heliga moder – allas vår moder. För den 

som är oinvigd i detta tankesätt, kan denna kvinna till en början se lite besynnerlig ut, men 

världen är ju en plats fylld med fyrverkerier av magi, mystik och illusioner som bara väntar 

på att upptäckas. Vi kommer att i vår uppsats att kalla de olika rummen för sinnesrum, då vi 

själva och besökarna uppfattade rummen som det. Sinnesrum ett visar vårt solsystem med 

den varma gula, dvärgstjärnan solen och de åtta planeterna tillsammans med Pluto (räknas 

inte som en planet) som utgör ett viktigt maskineri. En konstruktion vars syfte och innebörd 

är att bevara det värdefulla livet på planeten Tellus (är endast vår och Stephen Hawkings 

reflexion om universum): Följande noteringar som kommer om solen, de åtta planeterna och 

Pluto är vad vi har fokuserat oss på och utgått ifrån i Installationen av Den Vandrande 

Pilgrimen.40 

 
 Solen, stjärnkroppen som trots att den är en dvärgstjärna och inte speciellt varm, håller 

fast alla planeterna i olika omloppsbanor med sin kraftfulla och livgivande 

dragningskraft. Vi ser dem som vårt solsystems hjärna eller något liknande. 

 

                                                 
38 Sjölin, Lena. Upptäcktsresan. Helsingborg: JMS Rulloffset. (2004). Bilaga 1. Bild A. 2. s. 42 

39 . www.skolverket.se/ordlista/ pilgrim/21..3.2005 

40 Bilaga 2. Bild B. 1 och B. 2. Filkin, David. Stephen Hawkings Universum. Stockholm: Albert Bonnier Förlag AB. (1998) 
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 Merkurius, planeten som ligger närmast solen saknar atmosfär, vilket gör att den inte 

kan bevara vare sig värme eller kyla.  

 
 Venus, solsystemets varmaste planet, ligger inbäddad i en atmosfär av tjock dimma som 

håller värmer kvar på planeten. Har en genomsnittstemperatur på + 485ºC. Snurrar åt 

motsatt håll gentemot alla de andra planeterna. 

 
 Tellus, (Jorden) universums hjärta och den enda av planeten som det i dag finns liv på i 

vårt solsystem. Har en måne som påverkar vattnet men även människor och djur på 

planeten. Har en atmosfär som skapar jämvikt mellan strålning och föroreningar. 

 
 Mars är kallaste av alla planeterna. Är den planet som ligger närmast jorden och hela 

planeten är täckt av rödaktig sand. Mars har stora temperaturskillnader mellan dag och 

natt, med nästan upp till + 200ºC på dagen ner till - 85ºC under natten. 

 
 Jupiter den största av alla planeter, innehåller mest gas (väte och helium), men har 

troligen en het kärna av metall. Den hindrar i sina tunna bälten av snö och is, asteroider 

och meteoriter från att träffa och förgöra jorden. (Så här kunde jorden ha sett ut innan 

den började formas till den planet vi har idag). 

 
 Saturnus vars gyllene ringar snurrar i olika hastigheter och riktningar för att sakta ned 

farten för alla planeterna i rymden. 

 
 Neptunus är vår vattenreserv, hela planeten innehåller vatten och det är därifrån som 

vår nederbörd kommer. 

 
 Uranus den äldsta av alla planeterna, snurrar långsammast och dessutom upp och ner.  

Har en smal, tunn skåra av ringar som är svåra att se även med stjärnkikare. I Uranus 

ringsystem och dess atmosfär fastnar farliga ämnen som skulle kunna bombardera 

jorden. 

 
 Pluto är minsta av alla, snurrar fort och ofta ur den elliptiska banan. Har en måne som 

är större än planeten själv och därför tror forskarna att Pluto egentligen är en måne till 

en större planet vi ännu inte har sett. Hålls fast av jordens dragningskraft som är den 
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närmaste sten eller metallplaneten till Pluto. (Eller så kanske Pluto är en tvillingkropp 

till vår egen måne)?41 

 
Planeter som strategiskt och lägligt ligger utplacerade i Kosmos, insiktsfullt på det sättet att 

samtliga planeterna har en viktig betydelse och funktion. Betydelsefulla som enskilda 

planeter och alla planeterna tillsammans, för genom sina olika särpräglade strukturer gör de 

så att jordens existens skyddas och bevaras. Utan universum och våra planeter skulle 

ingenting av vår värld finnas – ingenting – så jordens välbefinnande borde definitivt vara av 

största värde och betydelse i en människas liv. Solen är störst och har den mäktigaste 

gravitationen – håller alla de nio planeterna i sin dragningskraft (finns säkert många fler 

planeter som vi fortfarande inte har lyckats upptäcka, därför att det ännu inte finns tillräckligt 

bra anordningar att göra det).42 

 
Är det inte då vettigt att vi begrundar med förnuftet men bemöter med kärleken! Så det 

kanske egentligen är Tellus (hjärtat i solsystemet) som är den styrande och centrala planeten i 

vårt universum och alla andra planeter snurrar runt oss (makrokosmos) lika mycket som 

hjärtat pumpar runt blodet inom oss (mikrokosmos). Hos ett foster är det hjärtat som 

utvecklas först och igångsätts av sig självt, långt innan hjärnan så mycket som påbörjat sin 

existens.43 

Livstid – konstarten och värderingar genom olika tidsåldrar (konsten) 

Sinnesrum två är inget egentligt rum utan det är olika bilder som sitter uppmonterade på 

skärmarväggar av papper. Skärmarna delar av de symboliska rummen i två delar, från 

makrokosmos till mikrokosmos. Universum står för det första sinnesrummet – makrokosmos 

och själslivet för det tredje rummet – mikrokosmos. Bilderna vill visa människors olika 

sökande efter värden och meningar med livet genom tiderna, vidare till nutid och till sist 

ingenting annat än en eventuell hypotes om framtiden.44  

Andlighet, själar och efterlivet (filosofin) 

Det tredje sinnesrummet ger upplyftande förbindelser till vårt inre själsliv och betydelsen av 

mental energi. I rummet byggde vi upp en liten platå, i mitten av den ställde vi en skål med 

vatten och en vattendimmer. Vattnet omvandlades till ånga, vilket avser att representera 

                                                 
41 Bilaga 2 - Bilaga 4. Bilder B. 3 – D. 2.  

42 Nicolson, Ian & Moore, Patrik. Solsystemet – Vetenskapens värld. Malmö: Fogtdals Förlag. (1987) 

43 Ehdin Susanna & Martin, HQ den mänskliga helhetssynen. Stockholm: Bokförlaget Forum AB. (2004) 
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energin i universum. Runt skålen som stod på ett ljuslila tygstycke, placerade vi ljus i samma 

färg. Den lila färgen symboliserar andlighet. På golvet lade vi vita lakan och ovanpå dem vita 

och lila fjädrar. Fjädrarna är ett uttryckssätt att gestalta själarna i universum. På skärmväggen 

satte vi upp en dikt och ett hjärta. Dikten handlade om sökandet i livet, den väg vi försöker 

finna och som känns rätt för oss.45 

Vår utvecklingsprocess 

Att beskriva sin egen konstnärliga utvecklingsprocess är egentligen ganska svårt, då den har 

sitt ursprung i personliga känslor som är baserade på egna erfarenheter, minnen, kunskaper 

och värderingar. Känslor som från början är intimt begränsade för den stora kretsen, men som 

nu skall växa, utvecklas, framtonas och slutligen visas upp för allmänheten. Vi märkte att det 

blev från ett mer egocentriskt perspektiv som processen tog form. Till en början stod vi här 

med en C-uppsats på akademisk nivå och skulle sätta jaget i fokus, när vi under vår utbildning 

främst arbetade med att sätta andra (barnen) i fokus. Vi gjorde då faktiskt det – vi satte barnen 

i fokus – barnet inom oss, som vi lockade fram. Genom denna prestation lyckades vi med att 

utmana oss själva, vågade misslyckas, reda ut konflikter och att utvecklas hela tiden. Det är 

både smärtsamt och lidelsefullt att utvecklas. Att välja progression innebär att öppna sig för 

nya och utmanande erfarenheter, men att riskera ett okänt resultat. 

 
Emellertid var det vid flera tillfällen otroligt motigt för oss att befinna sig på något så när lika 

våglängd, eftersom vi allt igenom inte har samma intressen, minnen, erfarenheter och 

baskunskaper. Vi blev då helt enkelt tvungna att anpassa oss till varandra. Vi lärde oss att 

prioritera, kompromissa och jämka på våra åsikter och idéer, för att kunna arbeta vidare. Det 

är en viss skillnad med att arbeta på en idé själv och att arbeta tillsammans med någon annan. 

Är det två som skriver ihop, är det också två visioner, viljor och tankesätt. Det är dock otroligt 

viktigt att arbeta tillsammans med andra, för att lära sig gå en medelväg och kunna samarbeta, 

att inte alltid få som den egna personen själv vill. I skolans värld är det väldigt sällan som 

pedagogen ensam får bestämma helt över undervisningens utformning och metoder. 

Elisabeth.  

När jag började den här resan hade jag föreställningen att konst var något som man kunde se 

vad det föreställde. Men när vi läste litteratur och prövade att skapa själva förändrades den 

                                                                                                                                                         
44 Bilaga 4 och Bilaga 5. Bilder D. 3. och D. 4. www.google.se/bilder /15..02..2005 

45 Bilaga 5 och Bilaga 6. Bilder E. 1 – F. 1.  
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tanken. Vad ville jag beröra andra med det vi skapade? Jag ville väcka nyfikenhet, frågor, 

känslor. Ett konstverk som fortsätter att utveckla tankar inte bara en tavla som man kan se vad 

det föreställer. Då stannar tankarna tror jag och man fortsätter inte sin tänkande process. Att 

lyssna på känslan är en viktig del i helheten vilket jag har försökt göra tidigare. Idag törs jag 

stå för den. Jag vågar gå min egen väg inte den vägen som andra förväntar sig av mig utan 

den väg som känns rätt för mig. Det ger mig styrka att fortsätta den vägen genom mitt liv. Att 

ha fått mer kunskap om betydelsen av att arbeta med helheten har jag själv fått uppleva 

genom den här uppsatsen. Förut hade jag inte prövat på att utveckla min estetiska sida. Idag 

har mina pedagoger på utbildningen öppnat en dörr för mig. En dörr som gör att jag vågar 

försöka måla och göra saker som jag aldrig gjort förut. Jag kan också. Det trodde jag inte 

förut. Den här kunskapen vill jag ta med mig ut när jag arbetar med barnen. Jag vill öppna en 

dörr för dem att våga börja utveckla saker som de inte har gjort förut. Våga tro på sig själva.  

Marie 

Min utvecklingsprocess har lett till att jag har gått ifrån att vara en helt oduglig och färgblind 

icke konstutövare, till att vilja utbilda mig till bild och hantverkslärare. Det visade sig att när 

jag släppte på sedan min egen skoltid gamla hämningar, så var jag inte oduglig trots att jag är 

färgblind. I dag har jag lärt mig att inte skämmas över min färgblindhet, utan jag frågar istället 

eller så får det bli de färger som det blir. Ingenting är fel eller onormalt egentligen, allt beror 

på hur miljön ser ut och hur ljuset bryts i den miljön. Jag har även utvecklat min insikt om att 

under alla omständigheter i högre grad lita på ”känslan i magen”, för den har visat sig vara 

mer att förlita sig på än det sunda förnuftet. Förståndet har en förmåga att dra ner visionerna 

till ett stadie av osäkerhet, som kallsinnigt påpekar att jag nog inte kan eller törs klara av att 

anta utmaningar. När den uppstyltade spärren lossnar, finns ingen gräns för det jag kan, vågar 

eller törs. Det viktigaste i utvecklingsprocesser har visat sig vara att alltid ha mod att tro på 

sig själv och våga stå för det. För innerst inne kan alla, det gäller bara att hitta de rätta vägarna 

och verktygen till att öppna den övertygelsen. Den betydelsefullaste belöningen och 

berömmet får vi från oss själva, när vi äntligen lyckas med att våga utmana våra rädslor och 

inställningar. 

Fruktan för att utmärka sig 

När vi försöker leva upp till de krav vi tror att andra ställer, blir bilden av oss falsk. Vi handlar  

inte utifrån vårt eget sinne och våra egna värderingar, utan utifrån den rädslan vi har för hur 

andra ska uppfatta oss. Fasan för att ifrågasättas gör då att vi försöker undvika ansvaret för 
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våra känslor, åsikter och tankar. Den här ångesten blockerar energi och flöden, både i oss 

själva och i det vi vill åstadkomma. Den som är rädd för att göra bort sig ödslar mycket kraft 

på att undvika pinsamheter. Den som vill duga i andras ögon använder mängder med energi 

på att anpassa sig till omgivningens krav. Vill vi undvika kritik använder vi stora delar av vår 

själsstyrka till att passa in i det som anses kollektivt korrekt. Men finns däremot den sanna 

lidelsen inom oss själva och till det vi gör uppstår ingen rädsla. När energin flödar obehindrat 

får vi krafter över till att åskådliggöra vårt inre. Är vi uppriktigt tillfreds med våra åsikter, 

känslor och viljor behöver vi knappast ödsla viljestyrka på att dölja eller förneka dem. Vi gör 

då inte bort oss bara för att vi tycker annorlunda, känner det vi känner eller vet vad vi vill och 

framförallt är vi aldrig någonsin obetydliga när vi står fast vid dem vi är.46  

 
Konst skall vara något som visar vad det föreställer, trodde vi, tills det gick upp för oss att 

exakta avbildningar kanske inte var konst. De kanske bara var en historisk kvarleva från 

renässansens autentiska konstverk som dåtidens fotografier. Äkta och genuin konst kanske 

skulle vara lite komplicerad, lite originell, för att åstadkomma en reaktion så att vi blir drivna 

och motiverade till att ställa frågor, skapa funderingar och känslor kring vetenskapen, 

filosofin och det vardagliga. Vi argumenterar och förfärar oss dubbelt så mycket över 

anstötlig konst än vad vi gör över så kallad representativ konst, varför? Om vi inte tycker om 

skildringen, varför bryr vi oss då så mycket? Kan det vara så att vi dras till det som utmanar 

oss att tänka mer djupsinnigt, även om vi inte direkt är tilltalad av själva konstverket? 

Det vi avfärdat, misstag och konflikter  

De första figurerna som vi använde oss av i KU är symboliska. Vi och vår handledare visste 

inte från början hur ett KU arbete skulle se ut.  Vi tittade på uppsatsen som skrivits förra året 

och utgick från den. Vår uppsats skulle visa sig ur ett vetenskapligt perspektiv och inte bara 

vara något flum. De första utkasten blev mer från ett pedagogiskt synsätt och inte ett rent 

konstnärligt utvecklingsarbete. Vi fick byta handledare. Nu var vi tvungna att bestämma oss 

om det skulle bli ur ett pedagogiskt perspektiv eller ett konstnärligt utvecklingsarbete. Vi blev 

nästan två - tre veckor försenade.47  

 

                                                 
46 Lagercrantz, Agneta. hjärtans hjärna – utnyttja din emotionella intelligens från E till Q. Falun: Wahlström & Widstrand. (1999)   

47 Bilaga 6. Bilder F.2 och F. 3..Nicolson, Ian & Moore, Patrik. Solsystemet – Vetenskapens värld. Malmö: Fogtdals Förlag. (1987) 
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I början av vår uppsats beskriver vi universum och vårt solsystem där motiven är relaterade 

till berättelsen. Vi strävade efter att vår uppsats skulle ha ett vetenskapligt underlag. Vid den 

tidpunkten tänkte vi oss en mer pedagogisk utformning.48 

Framåtskridande krafter 

Sedan bestämde vi oss för att måla en tavla var, om hur vi föreställde oss solsystemet och pla-  

neterna. Vi ämnade måla en stor tavla tillsammans som slutprodukt till uppsatsen, vilket vi 

senare avfärdade, eftersom vår handledare tyckte att måla en tavla inte direkt skulle bli en 

konstnärlig utveckling för oss, då vi båda målar och tecknar lite till vardags. Vi fick tänka om 

angående vad vår utvecklingsprocess skulle rikta in sig på. Vi valde emellertid att hålla oss 

kvar vid temat om universum och solsystemet, oavsett vilken riktning utvecklingsprocessen  

 
Efter ännu fler åtsidoläggande av tankar och visioner, började vi att reflektera på ett lite mer 

djupsinnigt och originellare sätt än förut. Då gjorde den store surrealisten och effektsökaren 

Salvador Dali sin entré med exempel på illusionernas slingriga ingredienser av det vi tror oss 

se eller inte tror oss se. Ursprungligen är den här bilden hämtad från en brosch som sitter på 

Mrs. Isabel Styler-Tas, ett porträtt målat av Salvador Dali 1945. Broschen hoppade ut ur 

bilden och blev på egen hand en himlakropp, en fängslad människa, en ögonglob, en växt, en 

utomjording, en utveckling till kanske ett mer nyskapande sätt att tänka.49 

Språkliga missförstånd 

Ett av våra missförstånd som egentligen inte hade så mycket med själva den konstnärliga 

utvecklingen att göra, men indirekt förekom under hela uppsatsen, var de olika tillfällen av 

handledning vi disponerade med vår vägledare. När vi två efteråt diskuterade med varandra, 

kunde vi verkligen undra om undertecknade hade varit i samma byggnad och mottagit 

handledning av samma person. Elisabeth hade uppfattat vägledningen på ett sätt och Marie 

hade uppfattat den på ett helt annat. Det slutade alltid med att någon av oss fick maila till 

handledaren och fråga om det vi hade uppfattat olika. Många av dessa tillfällen medförde 

även en del konflikter mellan oss två, om vad som kunde vara tillåtet eller inte. Otroligt 

frustrerande för oss just då men rätt så komiskt så här i efterhand. 

                                                 
48 Bilaga 7. Bild G. 1. Nicolson, Ian & Moore, Patrik. Solsystemet – Vetenskapens värld. Malmö: Fogtdals Förlag.  (1987) 

49 Bilaga 8. Bild H. 1.      
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Kan vi värdera och analysera vår process?  

Egentligen är det ganska svårt att objektivt bedöma, värdera och analysera sin egen 

utvecklingsprocess, då den hela tiden är en aktiv och intim deltagare på färden. Utvecklingen 

kommer inte i en enda stor klump utan den kommer lite här och där hela tiden. Det måste 

således till någon utomståendes ögon för att vi skall få insikter om att förändringar med 

utveckling skett och först då kan det anas ett framsteg, utifrån den position vi startade ifrån. 

Naturligtvis finns det ett sätt vi kan utvärdera och undersöka värdet av vår process och det är 

på vilket sätt vi har arbetat. Utgångspunkten att arbeta med helheten som bredd, istället för att 

smalna av till ett djup, var en av kunskaperna som verkligen gav något. Att engagera sig i 

något som är väsentligt, aktuellt, intresseväckande och angenämt, hade en avgörande 

betydelse för både den  

 
konstnärliga utvecklingen och uppsatsens utformning.  

Konstnärliga framsteg 

Utifrån den respons som vi fick på vår vernissage av Installationen Den Vandrande Pilgrimen, 

så har vi nog utvecklat oss något helt otroligt. Vi upptäckte att det egentligen inte fanns några 

gränser för hur en Installation skall utformas, bara den har en förankring i verklighetens 

insikter och kunskaper. Installationen och vårt tankesätt runt den var mycket uppskattad, inte 

bara av de besökare som såg den, utan även av oss två och av de personer som befunnit sig i 

periferin kring vår uppsats. De tyckte att vi verkligen lyckats hitta en annorlunda och 

inspirerande formulering, kring något så uppenbart men otroligt svårfångat som universum 

och solsystemet. Att Installationen väckte andra och nya tankar, vetanden som vi kanske har 

tagit för givna eller förträngt av obehag. Möjligheten att kunna skapa fritt är en annan 

företeelse som är otroligt viktigt både för det konstnärliga framsteget som för 

kunskapsutveckling. Att skapa efter en mall kan vara bra utifrån vissa grunder, men att få 

skapa fritt stärker så många fler bildanden inom individen än att bara ta emot logiska inblickar 

och lärdomar. 

Utvärdering 

Fördelarna med att göra ett konstnärligt utvecklingsarbete var att vi själva kunde bestämma 

över den process som senare skulle utforma uppsatsen. Innehållet i uppsatsen blev det 

resultatet som vår konstruktiva utveckling kommit fram till. Utformningen med att redan från 

början använda oss av helheten med universum och solsystemet som utgångspunkt i 
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uppsatsen, gjorde att vi bättre kunde relatera de olika elementen till dess ursprung och 

betydelse. Med helheten i medvetandet blev det lättare att se hur de olika delarna förhåller sig 

till varandra. När inspirationen tillsammans med fantasin och kreativiteten sätter fart kan 

nästan ingenting hejda dem. Idéerna och skapandet kan sätta igång nya tankebanor, som i sin 

tur öppnar andra ingångar och vägar att utforska. Konflikter mellan människor uppstår nästan 

aldrig när vi är kreativa, har flöde och visioner. Möjligheten att med hjälp av hjärtats visdom 

uttrycka tankar, åsikter och känslor med alla våra sinnen, gör att vi spirar som människor. Vi 

får vidare synsätt och uppnår högre förståelse och ödmjukhet för det som finns runt omkring 

oss. Frambringar vi dessutom något alldeles nytt och inspirerande, kommer kanske andra att 

följa i våra spår och vilja ha oss som förebilder.50 

Att skapa betyder att göra så att något existerar. Den kreative banbrytaren 

förstår även betydelsen av att kunna påverka sin yttre värld och har förmåga 

att framföra sina idéer för andra, så att dessa förstår värdet av idéerna.51 

 
Vi rekommenderades att hela tiden skriva ner allt som vi gjorde och kom fram till i vår 

loggbok, för att senare kunna se tillbaka på hur den framåtskridande utvecklingsprocessen 

börjat, tagit form och till slut eventuellt fått ett mål. Något som för oss kom att bli otroligt 

viktigt för vår fortsatta tillväxt, var att den konstnärliga processen skulle leda till ett slutmål. 

Det kändes som a och o för oss eftersom det var med hjälp av olika uppbyggda delar, den 

oumbärliga kärnan av helheten som vi ville visualisera.  

 
För oss har litteraturen fått den betydelsen att den bekräftar våra tankar och idéer om hur 

viktigt det musiska är för oss, i vår kunskapsutveckling och i vår progression som 

medmänniskor. Litteraturen har även öppnat våra ögon för att skönhetslitteratur och estetiska 

verk kan ge lika värdefulla insikter som teoretiska skrifter. Skillnaden är att de teoretiska 

skrifterna inte fångar upp sina läsare och förmår dem att bli delaktiga i textens innehåll, lika 

mycket som estetiska verk och skönhetslitteraturen gör. Vill vi koppla vårt KU till ett 

pedagogiskt perspektiv genom att använda oss av litteratur som beskriver hur viktigt det är att 

skolan tar vara på barn och ungdomars medfödda vilja till att lära. Att vi uppmuntras till att 

stimulera våra känslor och vår fantasi för att kunna skapa bra kunskapsrum 

                                                 
50 Neikter, Eivor. Kreativitetens vara eller inte vara. Umeå Universitet: Tidskrift för lärarutbildning och Forskning. (2000) 
51 Neikter, Eivor. Kreativitetens vara eller inte vara. Umeå Universitet: Tidskrift för lärarutbildning och Forskning. (2000). Nr 2/3. s. 34.   
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Hur kan vi koppla vårt KU till ett pedagogiskt perspektiv? 

Ingrid Carlgren och Marton Ference skriver att vi människor har en övertro på att olika 

forskningar om hjärnan, dess kapacitet och outforskade domäner till slut skall komma på 

svaret till lärandets lösningar och vår framtida skola eller det som skall föreställa en skola, 

kommer att riktar in sin undervisning efter detta.52 

 
Hjärnan står snarare för risken att fastna i ologiska och besvärliga mönster medan hjärtats 

respons lättare kan bringa fram effektiva och strategiska lösningar. Känslor tar sin 

utgångspunkt ifrån nuläget medan tankarna hindras av olika inlärda normer som begränsar 

flödet. Den kreativa, spontana och insiktsfulla aspekten på tänkandet handlar om det vi inte 

alla gånger vet i huvudet. Intellektet kan aldrig skaffa sig några fakta om framtiden, därför 

måste  

vi själva skapa oss en bild av vad som är på väg. Den bilden kan vi åstadkomma om vi bara 

öppnar sinnena och tar in vad som händer här och nu, för framtidens förstadier finns ständigt 

runt omkring oss. Balansen mellan verkligheten och fantasin uppstår när den tänkande och 

den kännande människan blir ett.53 

 
För morgondagens pedagoger blir det en stor utmaning att låta det lilla barnet få behålla och 

utveckla sin medfödda nyfikenhet och begåvning att lära. Ett förhållningssätt som tar sin 

grund i barnets erfarenheter och deras utforskning av kunskaper och lärande. Den 

undersökande metodiken baserar sig på hur vi förhåller oss till den kunskapssökande 

individen. Sokrates använde på sin tid metaforen av barnmorskan som hjälper till vid en 

förlossning och symboliken skulle visa på kunskapsutvecklingens och insikternas grogrund, 

för att ge vägledaren en bild av hur han skulle hjälpa sin adept. Mentorn skulle genom samtal 

och diskussioner hjälpa till att frambringa insikter och kunskaper hos den unge lärlingen.54 

 
  Kunskap kan inte förmedlas av någon annan utan måste aktivt  

  erövras genom att integrera nya insikter med tidigare erfarenheter.55 

 

                                                 
52 Carlgren, Ingrid & Ference, Marton. Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundet. (2002)  

53 Tudor-Sandahl, Patricia. Om barnet inom oss. En introduktion till objektrelationsteori enligt Harry Guntrip. Stockholm: Liber Förlag. (1983) 

54 Eliasson, Anette & Lindö, Rigmor. Det öppna lärorummet. Stockholm: Skolverket. (1999) 

55 Eliasson, Anette & Lindö, Rigmor. Det öppna lärorummet. Stockholm: Skolverket. (1999). s. 17 
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För det är inte av fakta som hjärnan får sin näring, utan av mening. Detta är ett stort problem i 

dagens skola och lär blir en del av utmaningen för pedagogerna när de skall försöka ersätta 

passiv informationsinmatning till att arbeta mer med fullständigheten.56  

 
 

                                                

 Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom  

  we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have  

  lost in information?57 

 
I skolan har dock pedagogerna en unik möjlighet att verkligen lyckas med detta. Genom att 

målmedvetet arbeta med utveckling av de svagare erfarenhetsfälten (intuitionen) som finns 

hos alla människor och som idag förringas i undervisningen. Det behövs varken extra pengar 

eller någon speciell utbildning för att uppnå detta, utan det är mer en fråga om våra inre 

förmågor att engagera oss och hur vi använder fantasin, inlevelsen och kärleken till alla 

människor.58 

Vilka mål ska styra kunskaper och färdigheter? 

Rudolf Steiner anser att pedagogen har en uppgift i att låta det livaktiga, det som är fysiskt 

verkligt få ett samband med det mentala, för att hitta en bättre jämvikt mellan eleverna och 

pedagogernas relationer till kunskapsutveckling. En uppgift som inte direkt har med själva 

ämnesundervisningen att göra men som indirekt står för hela undervisningsformen. Hur 

viktigt vårt engagemang i eleverna är för en gynnsammare skola med kunskapsrum för alla 

och att undervisningsmetodiken mer måste präglas av musisk handledning, med estetiska 

verktyg. Vill vi få med hela eleven, deras intressen, kunskaper och erfarenheter måste vi satsa 

på det konstnärliga, det verkliga i livet. Vi måste plocka fram känslan för vad kunskaper och 

insikter egentligen handlar om, något som verkar ha försvunnit från den kunskapsförmedling 

som idag bedrivs i skolorna.59 

 
  Kunskapstoftet ska föras vidare, inte från mun till mun 

och inte heller från öga till öga, utan från själ till själ.60 

 
Hur barn tar till sig de olika basfärdigheterna som att skriva, läsa och tala har mycket med 

kvaliteter av estetiska slag som trygghet, frihet, känslor, motorik, fantasi, glädje, kreativitet, 

 
56 Öqvist, Oscar. Tyst erfarenhet. Helsingborg: Carlssons. (1997). 

57 Öqvist, Oscar. Tyst erfarenhet. Helsingborg: Carlssons. (1997). s. 116 

58 Öqvist, Oscar. Tyst erfarenhet. Helsingborg: Carlssons. (1997) 

59 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. Stockholm: Carlssons Bokförlag. (1999) 
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sorg, humor, rytm, precision och att inte förringa miljö och erfarenheter att göra. Något som i 

dagens lärosäten kan bli en svårighet att erbjuda alla elever, om skolan enbart riktar in sig på 

att alla elever är lika och att resultat och målsättning utifrån olika styrdokument och normer är 

det enda som räknas.61 

 
 

                                                                                                                                                        

 Men hur ska vi kunna ge kunskap liv?  

  Genom levande människor och en undervisning som ser som sitt  

  viktigaste mål att frigöra elevernas egen skapande förmåga, deras  

  personliga kreativitet – deras musiska förmåga. En undervisning  

  som inte har ”kunskap” som mål, utan som medel att stärka  

  människors livskraft.62 

  
Undervisningsstrukturer som ignorerar det som hägrar och fängslar de unga eleverna hamnar 

snart på kant med verkligheten och kunskapsutvecklingen, det är känt sedan länge. Men helt 

okritiskt ska inte skolan bara använda sig av sådant som tjusar den yngre generationen. 

Pedagogiken bör alltid vara medveten om dess dragningskraft, en kraft som ständigt finns och 

lockar eleverna. Båda perspektiven bör möta varandra i bra kunskapsrum, så att inte den ena 

bara blir något som avfärdar det nya och glömmer de historiska kunskaper de bygger på och 

den andra bara tillägnar sig det nya utan någon granskning eller några aspekter alls.63 

 
Jan Hansson påpekar att lärosätet måste kunna erbjuda eleverna det som skolan är bäst på, 

nämligen engagerade, intresserade och kunniga pedagoger. Den måste samordna upplyftande 

och intresseväckande samtal mellan generationerna från olika kulturliv och olika sociala 

samhörigheter i en omgivning som skapar lust till lärandet, där individens lycka och respekten 

för människan står i fokus. Han påpekar bedrövat att skolan ofta tolkas som något långtråkigt 

och tvunget, att sommarlovet är det enda som står i blickpunkten hos många barn och 

ungdomar när de tillfrågas om deras syn på skolan.64 

 
Förståelsen till kunskapen är av största vikt, finns ingen egen uppfattning tillkommer knappast  

några insikter. Förståelse är mer än bara avkodning av det som står i skrifter och texter. Det 

handlar inte om mängden kunskaper som införskaffas, utan om att skapa samband och att se 

 
60 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. Stockholm: Carlssons Bokförlag. (1999). s. 249 

61 Nobel, Agnes. Hur får kunskap liv? Stockholm: Carlssons Bokförlag. (2001) 

62 Nobel, Agnes. Hur får kunskap liv? Stockholm: Carlssons Bokförlag. (2001) s.7. 

63Thavenius, Jan. Det oavslutade och andra essäer om estetik. Stockholm & Stehag: Symposion. (2001) 

64 Hansson, Jan. Välkommen till skolan. Stockholm: En bok för alla. (2003) 
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de olika alternativ som finns att tillgå, för att kunna göra egna sammanställningar av 

verkligheten. Tankesättet byggs upp lika mycket utifrån som inifrån och förmodligen är det 

obalanserade hopsamlandet av alla kunskapsfakta vi vill att eleven ska få grepp om idag, den 

största flaskproppen för en omfångsrikare undervisning som strävar efter djupare inblickar.65 

 

Skolan skall ansvara för att eleverna införskaffar och stärker sådana insikter som är 

oumbärliga för varje människa och samhällsindivid. Dessa kunskaper ger också ett underlag 

för fortsatt  

skolunderbyggnad. Läroanstalten skall medverka till att eleverna får ett harmoniskt 

framåtskridande. Forskandet, nyfikenheten och intresset att lära sig ska utgöra en förankring 

till kunskapsbetydelsen. Pedagogerna skall bemöda sig att i undervisningen uppväga och 

samordna varierande inblickar i de olika ämnesområden.66 

 
 

                                                

 Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

    utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, lär sig ut- 

 forska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, utveck- 

         lar sin förmåga till kreativt skapande och får ett ökat intresse för att ta del av  

         samhällets kulturutbud, kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter 

         i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och  

         dans och utvecklar förståelse för andra kulturer.67 

Sammanfattningen av vår Installation; 

Många som kom till vår installation (ungefär 30 stycken) tyckte att det vilade en religiös och 

andlig vördnadsfullhet över rummet. En ödmjukhet och vishet som erfors äga rum utöver det 

mänskliga, passande ihop med döden och efterlivet, fast ändå inte. För alla tyckte att hela 

rummet sjöd ut av liv och rörelse, på ett vackert och behagligt sätt. Samtliga tyckte också att 

vi hade mycket tilltalande musik i anknytning till vårt konstnärliga utvecklingsarbete. Till det 

första symboliska rummet spelade vi en låt med den tyska hårdrocksgruppen Rammstein som 

heter Mutter. Ett musikstycke som med sin hjärtpumpande takt och rytm, slöt oss alla samman 

in i en ömsesidig värld. En värld som kunde liknas vid fosterlivets obekymrade, fast nyfikna 

omvårdnad, åt vuxna.68 

 
65 Lindström, Lars. Didaktiska studier 64. Stockholm: HLS Förlag. (2001) 

66 Lärarförbundet. Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet. (2002) 

67 Lärarförbundet. Lärarens handbok. Stockholm: ArtoDito (2002). s. 14-15 

68 Rammstein, Mutter. Stockholm: Toytown Studio. (2001) 
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Sedan spelade vi till rum tre en melodi med Joe Satriani, Always with you. En amerikansk 

gitarrviritos som spelar melodiös instrumentell hårdrock. En otroligt lysande begåvning som 

med sitt speciella sätt av musicerande, kan få gitarrers passionerade sound att kommunicera 

med oss.69 

 
Några nämnde Jesu korsfästelse, med tanke på Saturnus ringar och att hela upplevelsen i det 

första rummet tolkades som något gudomligt. Med en gestalt som skulle uppoffras eller 

vördas. En person erkände att hon först inte förmådde gå in. För hon upplevde att det fanns 

äkta uppriktighet i konstellation, som skulle kräva mer av henne som individ och 

medmänniska än vad hon kunde reda ut. Efteråt sade hon att detta hade givit henne en hel del 

att begrunda om människan och hennes sätt att se på jorden. Och om hur viktigt det verkligen 

var med helheten i en upplevelse, för att övertygande fånga intresse och entusiasm.  

 
Ett stort antal besökare beskrev rummen som en introduktion av gott och ont, där ena sidan 

visade den romantiska, själsliga framtoningen och den andra sidan visade det teknologiska 

kommersstyrda samhälle som bara går fortare och fortare, utan några egentliga mål. De flesta 

fick sig en liten tankeställare och en hel del funderingar med sig efteråt. Som ett slag i ansiktet 

om hur vi människor lever och värderar saker och ting i västvärlden, var en aspekt som flera 

framförde. Någon trodde att vi gestaltat våra studier som vi bedrivit på Campus under våra tre  

år. Ingen kunde exakt tyda det vi ville belysa i vårt stora rum. Vi berättade att det var uni-

versum, solen och de nio planeterna som vi placerat som en mänsklig varelse (kvinnlig) på ett 

altare med avseende att faktiskt beundras, för utan universum och de nio planeterna vad fanns 

då? Universum vilade så fridfullt med alla sina planeter, Merkurius såg ut som han låg och 

höll handen på en havande kvinnas mage (jorden). 

 
Besökarna tyckte att installationen var mycket uppfinningsrik. De flesta undrade hur vi hade 

kommit fram till denna uttrycksfulla tolkning och att den verkligen tydliggjorde helheten på 

ett mycket övertygande sätt. Många menade att det ingalunda var en vanlig stel och uppstyltad 

utställning, utan mer som en ömsesidig resa till våra inre klokheter. Att få samtala med 

konstnärerna och kunna få svar på sina frågor och funderingar var något som också 

uppskattades mycket. Det var något som åtskilliga aldrig hade varit med om, att direkt kunna 

prata med dem som skapat ett konstverk. 

                                                 
69 Satriani, Joe. Surfing with the alien. Washington DC: EMI Studio. (1987) 
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Slutsats och diskussion 

Att vi ska begrunda med förståndet men bemöta med kärleken.  Installationen avspeglade de 

väsentliga funderingar vi bär inom oss, men som kan vara så komplicerat att naturligt samtala 

med andra människor om. Hur viktig helheten är för att vi skall förstå innebörden av varje 

enskild del och att skapande former öppnar upp inre, mer djupare insikter, vilket leder till att 

vi vill lära och veta mer.  

 
Konversationen med konstnärerna var något som skulle tillämpas oftare, eftersom den som 

skapat alstren kan ge sin egen skildring om varför och hur utställningen åstadkommits. Möten 

med kreatörerna ger mer dynamik och insikt till alstrens djupare avsikt och innebörd.  

 
Det som verkar vara lite problematiskt med just konstnärliga och estetiska framläggningar är 

att människor visar sig vara så otroligt försiktiga. Trots att vi talade om att det var tillåtet att 

röra och känna på alla föremål, var det inte många som gjorde det. Kanske var det av hänsyn 

till oss och allt arbete vi presterat? Eller för att vi inte är vana med att få vidröra 

konstskapelser?  

 
Vi hade innan visningen bestämt, att om något gick sönder så var det meningen att det skulle 

göra det, för stommen i Installationen bestod av att gästerna skulle få uppleva konstnärliga 

verk med alla sina sinnen, för att kunna frambringa helheten. 

 
Pilgrimen som besökarna först mötte, blev mycket lyckad, trots att vår provdocka var lite kort 

i rocken och de flesta fick knäa lite för att se sig själva. Alla nickade som hänförda 

marionetter när vi beskrev Pilgrimens roll i vår Installation. Självklart var han ingen riktig 

person utan var alla vi människor som söker värde och mening med livet.  

 
Vi hade nog väntat oss fler besökare, men de som kom gjorde vårt ihärdiga arbete, 

engagemang och brinnande intresse värt besväret.  

 
Det berättigade vårt val att utföra ett konstnärligt utvecklingsarbete som C-uppsats. 

Installationen bekräftade också att vi är på rätt väg som blivande pedagoger, när det gäller 

gynnsam kunskapsinlärning och en mer beständig erfarenhetsutveckling. Pedagogens 
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uppriktiga intresse och engagemang för stoffet och dess innehåll kan bidra till att eleverna 

också känner av den upplyftande känsla som något nytt och spännande kan medföra.70 

 
Paradoxalt nog är det så att det är när vi handlar fritt, för handlingens 

egen skull, snarare än för våra dolda motiv, som vi lär oss att bli mer än 

vad vi var. När vi väljer ett mål och investerar oss själva i det målet till  

vår koncentrations yttersta gräns kommer det att bli njutbart vad det än 

är vi gör. Och när vi en gång har smakat på denna glädje kommer vi att  

fördubbla våra ansträngningar för att få smaka på den igen.71 

 
Vi kom fram till att när de strama tyglarna som vi håller på oss själva, lossnar lite, vågar vi 

utmana våra sinnen och har mod att stå för det vi åstadkommer. Den kunskap som ingår i en 

konstnärligt utvecklande process, gör att vi får mersmak och vi vill lära oss mer. 

Vetgirigheten har ingen gräns och teoretiska fakta blir till en bild, ett innehåll vi kan förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
70 Csíkszentmihályi, Miháy. FLOW – DEN OPTIMALA UPPLEVELSENS PSYKOLOGI. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. (1996) 

71 Csíkszentmihályi, Miháy. FLOW – DEN OPTIMALA UPPLEVELSENS PSYKOLOGI. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. (1996). S. 64-65 
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Bilaga 1.  
Inspirationskällor 

A. 1.                                                                          A. 2. 

 
 
 
 
      Norrköpings Konstmuseum                                        Broschyren; Upptäcktsresan 

 

 
A. 3.  Nils Kreuger (1858-1930) målade konstverk med 

 små färgduttar, vilka tillsammans bildar en helhet. 

 
 

Installationen 

A. 4.    A. 5. 

                                                                
     
                                                  
      
      
   

      Den Vandrande Pilgrimen                                                           Verklighetens Pilgrim 
              (Karlsson Fält, 2005) 
 

I upptäcktsresan finns en utställning som bara heter Pilgrimen. Därifrån har vi tagit namnet 

till vår Vandrande Pilgrim, först blev han ritad för att vi skulle kunna föreställa oss hur han 

ska se ut, sedan kom han till i verkligheten. Ansiktet skulle vara av en spegel, där besökarna 

kunde se sig själva, för vi människor är alla Pilgrimer som söker olika värden och mening 

med livet. I skolverket ordlista står det; Pilgrim – En själ som söker helig riktpunkt (behöver 

inte vara av kroppslig eller verklig natur).1 

                                                 
1 www.skolverket.se/ordlista/ (2005) 

http://www.skolverket.se/ordlista /


Bilaga 2. 
 
Kroppen består av en provdocka och huvudet är en lampa i form av en döskalle. Traditionell 

särk med luva, dock i lite andra färger än vad vanligen en pilgrim uppvisas i.  

 
Planeterna gestaltas (Vetenskapen)    

 
B. 1.                  B. 2. 
  q    
     
 
 
 
 

 
                    Universum – ritad                                                        Universum i vår installation                                         
     

Vårt solsystem – lite annorlunda från hur det skulle kunna vara. Planeterna är placerade som 

en människokropp, en kvinnokropp. Alla planeterna ligger precis som dom skulle göra i sina 

riktiga banor och förhållanden till solen. Första anblicken skall inte avslöja exakt vad det är vi 

vill visa. Solsystemet är meningen att alla skall kunna ta och känna på. En del planeter är 

varma, en del är kalla, någon består av vatten, andra visar symboliskt vad vi är ute efter. 

Saturnus har sina ringar, Merkurius sin färg och skrovlighet, Uranus snurrar upp och ner och 

Neptunus är vår vattenreserv. Pluto är en liten Plutohund som hålls i ett koppel av en apa från 

jorden. Tellus symboliseras av det vi tycker jorden består av: vatten, växter, stenar, sand, jord, 

metaller, mineraler, djur och människor. 

 

B. 3.                B. 4. 

 
 

                            
                            Venus  

                        Pluto                                                                                     
 

Pluto gjord av gips, sittandes på en liten vagn med hjul och sedan målad med gul och svart 

färg. Pluto är den planeten som snurrar snabbast i universum. Venus också tillverkad av gips 

sedan målad i den traditionella färg som den uppvisar morgon och kväll. 



Bilaga 3.                                                              

färg som Venus uppvisar morgon och kväll. Kallas för morgon- och aftonstjärnan. Är 

solsystemets varmaste planet.   

   
C. 1.                   C. 2.                                                                           
 
      
 
 
 
 

                            Solen    Saturnus 
 
Solen som en triangel – en sida motsvarar vetenskapen, en konsten och en filosofi. Lampor – 

för det är en sol och det tredje ögat eller det allseende ögat (hjärnan räknas som det tredje 

ögat). Saturnus gyllene sju ringar. Sex av dem gjorda av taggtråd och en av glittrande pärlor. 

 
  
C. 3.     C. 4.   
 
 
      
                         Merkurius  
 
 
                            Jupiter 
     
Jupiter är en plastskål med vatten. Planeten består bara av gas och är mycket svår att 

efterlikna på annat sätt. Merkurius lilla gipsade hand i den färg planeten har i verkligheten. 

 
C. 5.                         C. 6. 
 
 
 

 
 

                            Mars                  Tellus 
 
Mars är också en hand tillverkad av gips sedan målad iden rödbrun färg som Mars är känd för 

(den röda planeten). Mars är universums kallaste planet. Jorden som vi föreställer oss den. 

Vatten, växter, djur, sand, snäckor, stenar, metaller, mineraler och en liten människa.   

 4



Bilaga 4. 

Mera planeter 

 

 
 

                                                

D. 1.                        D. 2.  

 

 
 
 

         Uranus – den äldsta planeten                                                          Neptunus - vattenplaneten 

 
Uranus gestaltas av en gipsad fot, med snören om den. Som om det vore en sandal på foten, 

detta för att markera att den är av äldre snitt än till exempel Neptunus. Planeten har en 

blåaktig nyans och är den äldsta av alla planeterna i vårt universum. (Det vi än så länge har 

som teori). Planeterna bildades utifrån och in mot solen och enligt forskarnas uträkningar är 

Uranus den äldsta planeten av alla. Uranus inte bara snurrar långsammast av alla planeter, den 

snurrar även upp och ner, jämfört med de andra planeterna. Neptunus är också en gipsad fot, 

vars färg är havsblå. Och mycket riktigt kommer våra vattenreserver ifrån Neptunus. Hela 

planeten är täckt av vatten. 

 
Rummet av konst och visioner (konsten) 

 
 
D. 3.    D. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Framtidsmänniskan 
            Bilder 1 
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1 www.google.se/bilder/ 2005 

http://www.google.se/bilder/


Bilaga 5. 

Illustrationer (D. 3.) som visar olika förebilder och tankesätt genom tiderna. Det fanns en 

skärm med bilder från dåtid, en skärm med bilder av nutid och en skärm med bilder som 

visade en kanske tänkbar framtid. Bilderna var till för att få oss att minnas, tänka till och 

fundera över vår framtid. En framtid som tillhör våra barn och barnbarn. Vad vill vi föra över 

till dem? Vilken syn på jorden, människan, djuren och allas betydelser har vi? 

 
  Jorden tillhör inte människan, människan tillhör jorden.  

 Allting hör ihop, detta vet vi. Vad helst som drabbar jorden,  

 drabbar jordens söner. Människan vävde inte livets väv,  

 hon är blott en tråd i den.  Vad helst hon gör mot väven,  

 gör hon mot sig själv.1 

 
Avslutningsvis (D. 4.) en (förhoppningsvis) ren fantasimänniska som kommer att vara i 

framtiden. Någon som alltid är uppkopplad till marknaden? Den makt som ingen står bakom 

och ansvarar för, men som styr hela västvärlden. Vart är vi på väg? Kan vi köpa djup 

tillfredsställelse och vördnad för livet? Vill vi verkligen vara ungdomliga hela livet? Har inte 

varje ålder sin ljuvlighet och visdom? Är lycka en värld av teknologi och pengar? Vad är 

riktiga och användbara kunskaper? Hur ska dessa införskaffas och förädlas?  

 

Det intellektuella och själsliga rummet (filosofin) 

 
E. 1.         E. 2.                                                     
      
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Det själsliga rummet                                              Hjärta              

                                                 
1 Dr, Smith, Henry. Hövding Seattle’s tal 1854. Sunday Star, 1887, October the 29:e 



Bilaga 6.  
 

 F. 1.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

                                    Dikten om att finna den rätta vägen (Hallqvist Saleh) 
 

Det vi förkastat för andra idéer 
 
F. 2.                         F. 3. 
     

 
 
 
 
 
  

            Vätemolekyl, mm                                              Planeterna i Universum 

 
De första figurer som vi symboliskt använde oss av när vi började med KU. Det var innan vi 

visste att detta var mer åt det pedagogiska hållet. Vi visste inte riktigt vilket vi skulle välja då, 

pedagogiskt eller vår egen konstnärliga utveckling?    

 

                                
 



Bilaga 7. 

Solsystemet 

G. 1. 
 
 
 

                                   Solsystemet – En upptäcktsresa genom Universum för mellanstadiet 

  
Så här såg vår beskrivning ut om Universum och vårt solsystem i början av uppsatsen, där 

figurerna skulle vara relaterade till berättelsen. Detta var en handledare tidigare och innan vi 

riktigt visste vad vi skulle greppa. Vi bestämde oss senare för att måla en tavla var, om hur vi 

föreställde oss jorden och Universum. Vi hade för avsikt att måla en stor tavla tillsammans 

som slutprodukt till uppsatsen, något vi senare också förkastade då detta inte var någon kons t-

närlig utveckling för oss. 

Mot nya talanger 

G. 2.      

 Elisabeths änglalika tavla, målad på fri hand med svallande 

 färger, visar hennes bild av Universum. Inget knåp och pet 

 med linjer eller detaljer, utan ett härligt fritt skapande med 

 kulörer som går i varandra till en underbar symfoni av 

 nyanser, ett konstverk som skapas allt eftersom. En mycket 

 fantasirikt och artistisk tavla, utan någon förutbestämd 

 mall eller föreställning om alstrets slutfas.                                                                  

 
G. 3.                                     
  
 Maries tavla som först är skissad med blyerts, sedan i färg. 

 Med blandande komponenter som formas av gracila, förfina

 de linjer till en detaljrik enhet, där varje färg har sin bestämda 

 plats och mening. Svepande rörelser med olika färger 

 behöver inte göra sig besvär, för det ligger en total förvirring 

 av den blå och gröna färgen, var  för sig och tillsammans. 

 Dessa färger är och förblir nämligen bruna – alltid. Blått och 

 grönt blir bara ord utan betydelse. 



Bilaga 8. 

Nya stråk att vandra på 

Efter ganska många misslyckade turer och när vi nästan börjat misströsta över att hitta ett 

spår, en vägledning, gav en av surrealismens största konstnärer, Salvador Dali betydande 

idéer till duperande dragningskrafter om hur vi uppfattar företeelser och fenomen. Från början 

är den här illustrationen hämtad från en tavla av Mrs. Isabel Styler-Tas, ett porträtt målat 1945 

av Salvador Dali. Broschen gjorde ett hopp ut ur tavlan och fick ett eget liv, den blev en 

inspärrad själ, ett öga, en blomma, en planet, en varelse, en utveckling till ett mer nyskapande 

sätt att tänka ... 

 

 H. 1.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               Life 
                        (Karlsson Fält 2005) 




