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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt möjligheten att använda begreppsprovokation 

pedagogiskt i en museimiljö – en skulpturpark. Idén är att medelst skulpturer av 

surrealistisk karaktär låta barnen röra sig i gränslandet mellan fiktion och verklighet; 

för att utmana tanken och vidga begreppsrymden. Metoder som främjar barns fria 

tänkande och kreativitet motiveras bland annat i FN:s barnkonvention och i svensk 

skollag. 

 

I studien deltog 10 barn i åldern 9-10 år. Barnen uttryckte sina tankar vid 12 av 

parkens skulpturer, varav 7 med förväntad begreppsprovocerande verkan och 5 

utan sådan förväntad effekt. Samlade uttryck jämfördes sedan i en diskursiv analys. 

 

Bland de slutsatser som dras efter analys är att begreppsprovokationen ökade 

rörligheten i barnens tankar och känslor, samt även ökade deras engagemang 

gentemot skulpturerna och sina tankar. Andra konstateranden är att uppgiften att 

förutsättningslöst lyssna på och uttrycka sina tankar och känslor var ovan för 

barnen, att variationen på barnens uttryck styrdes av etablerade sociokulturella 

normer och att uttolkarens roll för resultatanalysen ofrånkomligen är avgörande. 
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Inledning 

Ett behov: Barns tänkefrihet 

Förenta nationernas barnkonvention slår fast att de demokratiska 

konventionsstaterna förbinder sig att fostra barn som tänker självständigt, har tilltro 

till sin egen förmåga och känner respekt för sina egna värden. Konventionsstaterna 

ska dessutom ”[…] främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet 

[…]” (Helleberg, 1998, s. 58). 

 

Den svenska läroplanen Lpo94 (Werner, 2001) uttrycker att skolan ska ”låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart […]” (s. 44). Skolan ska dessutom ”[…] framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (s. 44). Barnet ska 

”få uppleva olika uttryck för kunskaper och ska också själv få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” (s. 48). 

 

Även Nora kommun har i enlighet med konvention och lag satt upp som mål att 

barnen i kommunen ska utveckla ett självständigt tänkande och vill därför låta 

barnen uppleva ”[…] utmanande möten mellan olika sätt att tänka […]” (Nora 

kommun, 2004-03-31, s. 2) för utveckling och lärande. Kommunen önskar också 

öka kulturens närvaro i skolverksamheten, bland annat genom satsningen på den så 

kallade kulturskolan och ett ökat samarbete mellan skolor och kommunens olika 

kulturaktörer. (Berglind, 2005). Åkerby skulpturpark är en av dessa kulturaktörer i 

Nora har många barn bland sina besökare. Parkens ledning söker därför ett sätt att 

ge barnen ett meningsfullare möte med skulpturerna i parken. 

Ett problem: En mänsklig ovilja att bryta med det 
etablerade 
 

Nationalencyklopedins ordbok (2004) beskriver begreppet ’kreativitet’ som en 

”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”. Det ligger således nära till 

hands att koppla begreppet såväl till tänkefrihet som till kulturella aktiviteter. 
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Kreativitetsforskaren och författaren Edward De Bono (1993) menar att tänkande 

är något som kan och bör tränas, framförallt förmågan att ändra idéer och 

uppfattningar. Samtidigt har människan, enligt De Bono, en stark tendens att vilja 

hålla fast vid bekanta och invanda tänkemönster och övertygelser. Detta 

observerade även sociologen och etnometodologen Harold Garfinkel (1984) när 

han utsatte människor för så kallade ”breaching experiments”, som gick ut på att 

medvetet bryta mot oskrivna men allmänt accepterade sociala regler och normer. 

Ett verktyg: Begreppsprovokation 

Jonas Löwgren och Erik Stolterman (2004), båda professorer i interaktionsdesign, 

beskriver begreppet ”value fiction” (s. 172) som en metod att hitta en balans mellan 

fiktion och verklighet. De konstnärer som i början av 1900-talet utvecklade 

surrealismen (Bradley, 2000), sammanförde tidigt fiktion med verklighet för att 

suga ut det konstnärliga och intellektuella värde som uppstår i gränslandet mellan 

dem båda. Nyckeln till denna typ av begreppsprovokation är just att skaka om 

betraktarens etablerade föreställningar genom att introducera ett främmande 

element med ett välbekant. Att provocera innebär här att utmana tanken, att 

frammana handling, att erbjuda en vidgad begreppsrymd – jmf. designprofessorn 

Bill Gavers och designforskaren Heather Martins (2000) konceptuella designrymd. 

Studiens syfte och metod 

Syftet med denna studie är att utröna om begreppsprovokation även kan användas 

som ett pedagogiskt grepp, på en innehållsligt trögrörlig arena som Åkerby 

skulpturpark, dock med inslag av överraskande och tankeprovocerande innehåll. 

 

Metoden utgår ifrån reflexiv metodteori (Alvesson & Sköldberg, 1994). I studien 

deltog 10 barn i åldern 9-10 år, vilka fick i uppdrag att besöka 12 av parkens 

skulpturer. De skulpturer med surrealistiska kvaliteter som valdes ut som 

huvudsakligt verktyg i försöket att utsätta barnen för en tankeprovokation, var 7 till 

antalet. De skulpturer utan förväntad begreppsprovokativ effekt som användes 
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som kontroller i studien var 5 till antalet. Studien i skulpturparken genomfördes 

med en kort förberedande workshop, följt av ett slags ”experience sampling” (Hein, 

1998) vid utvalda skulpturer i parken med hjälp av tankesamlingsmappar, med en 

uppföljande och kompletterande debriefing (ung. ”eftergenomgång”) som 

videofilmades, samt med intervjuer med barnens lärare. Samlat material 

bearbetades sedan med hjälp av en analysmatris. 

 

Rapporten kommer att leda läsaren genom vald teori, redogöra för använd metod i 

teori och praktik, redovisa de resultat som studien genererat, diskutera slutsatser, 

brister i materialet, samt slutligen förslag på förbättringar och på hur Åkerby 

skulpturpark skulle kunna använda sig av materialet. 

 

I rapporten uttrycks egna åsikter återkommande i första person, då studien (likt de 

flesta humanistiska studier) omfattar ett betydande subjektivt tolkningsarbete och 

ställningstaganden av politisk karaktär. 
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Definiering av centrala begrepp 

Nedan definieras några för studien centrala begrepp. Samtliga definitioner är 

hämtade ur Nationalencyklopedins ordbok (2004). 
 

begrepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en 

1 noggrant bestämd typ av tankeenhet ofta 

uppfattad som sammanfattningen av 

utmärkande egenskaper 

HIST.: sedan 1737; av lågty. begrip, begrep 

’begrepp’; begripande’ 
2 grundläggande förståelse av sammanhang 

el. förh. 

HIST.: sedan 1718; se begrepp 1 

 

diskursiv [-i´v äv. dis´-] adj. ~t 

ORDLED: dis-kurs-iv 

som stegvis leder till förståelse på ett logiskt 
sätt; om tankeprocess e.d. { MOTS. intuitiv} 
HIST.: sedan 1797 

 

kognition [kågni∫o´n el. kåŋni∫o´n-] 

subst. ~en 
ORDLED: kogn-it-ion-en 

sammanfattning av de intellektuella 

funktionerna såsom tänkande, varseblivning, 

minne m.m. (psykol.) 

KONSTR.: ~ (av ngt) 
HIST.: sedan 1662 i bet. ’kunskap’; av lat. cognitio 

’inlärande; undersökning’ 

 

konceptuell´ adj. ~t 

begreppslig (i vetenskapl. sammanhang) 
HIST.: sedan 1973 

kontex´t subst. ~en  ~er 

ORDLED:  kon-text-en 

språkligt sammanhang i vilket ord el. 

yttrande ingår {→sammanhang 1}: 

kontextuell; ordet betyder något helt annat i en 

annan ~ 

BET. NYANS: utvidgat (social) situation 

HIST.: sedan 1671; av lat. contextus ’vävnad; 

sammanhang’; jfr text 

 

ontologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en 

ORDLED: onto-log-in 

läran om tillvarons egentliga beskaffenhet: 

filosofer intresserar sig ofta för ~ 

HIST.: sedan 1744; till grek. on (genitiv ontos) ’(det) 

varande’ och logos ’(en) lära’ 

 

provoce´ra verb ~de ~t 

SUBST.: provocerande, provocering; provokation 

genom utmanande handlande framkalla 

viss motreaktion 

HIST.: sedan 1816; via ty., fra. av lat. provocare 

’framkalla’ 

 

u`tmana verb ~de ~t 

SUBST.: utmanande, utmaning 
BET. NYANSER: a) utvidgat trotsa, provocera b) 

i perf. part. ofta sporrad, inspirerad 
HIST.: sedan 1612 



 10

Uppdragsgivaren: Åkerby skulpturpark  

Åkerby skulpturpark i Nora utgörs av cirka 130 skulpturer och andra 

konstinstallationer i utomhusmiljö. Parkens ursprungliga tanke är att försköna 

området och fungera som utställningslokal åt de medverkande konstnärerna. 

Parken är dock välbesökt av barn i olika åldrar och därför har parkens ledning 

uttryckt en önskan om att kunna använda parken i ett tydligare pedagogiskt syfte; 

ett uppdrag som de anser lämpligt att genomföra inom ramen för en 

examensstudie. 

 

I en telefonintervju (070218) berättar projektets initiativtagare Peter Ekström att 

arbetet med Åkerby skulpturpark inleddes 1995; då främst som ett 

marknadsföringsprojekt för den konferensanläggning som ligger i anslutning till 

parken. Konferensanläggningens ledning trodde, enligt Ekström, på idén om en 

skulpturpark som ett sätt att profilera sig i den hårdnande konkurrensen om 

gästerna. Cirka ett år senare blev parkens verksamhet fristående och styrs sedan 

dess av en ideell förening. Parken visade sig ha ett egenvärde i att, som Ekström 

beskriver det, erbjuda besökarna en möjlighet att ”möta konst på sitt eget sätt”. Denna 

möjlighet uppger Ekström att han och hans kollegor medvetet försökt värna om, 

genom bredd och mångfald bland konstverken i parken, kvantitativt såväl som 

kvalitativt. Med sina många verk är Åkerby skulpturpark idag, hävdar Ekström, en 

av Sveriges största skulpturparker. En mindre del av konstverken ägs enligt 

Ekström av Åkerby skulpturpark. Resten är mestadels deponerade verk som hela 

tiden förändras och byts ut. Dessa verk ägs av konstnärerna själva och en majoritet 

av konstverken är också till försäljning om någon intressent skulle dyka upp. Men 

eftersom skulptur som konstform står högt i prisklass och parken heller inte 

marknadsför sig som ett galleri, är omsättningen på konstverken enligt Ekström låg. 

För konstnärerna lockar sammanhanget mer än möjligheten till försäljning, menar 

Ekström och uppger att de ständigt har en lång lista med konstnärer som är 

intresserade av att komma med ett bidrag till parken. 
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Åkerby skulpturpark besöks naturligtvis av en hel del konferensgäster, men Peter 

Ekström gissar att barnfamiljerna nog ändå är i majoritet bland besökarna. Framåt 

vårkanten gästas parken även flitigt av skolklasser och andra stora barngrupper. 

Detta sammantaget gör att barn utgör en stor andel av besökarna i Åkerby 

skulpturpark. I Åkerby är skulpturparken dock i huvudsaklig utsträckning skapad 

för sin egen och för dess skapares skull. Idén om en pedagogisk tanke har väckts på 

senare år genom mötet med parkens besökare. Parkens ledning följer i nuläget 

ingen särskilt uttalad pedagogisk inriktning, men parkens numera konstnärliga 

ledare Lotte Sederholm uttrycker, även hon i en telefonintervju (Sederholm, 

060126), en fascination för pedagogiken som utvecklats av pedagoger i staden 

Reggio Emilia i norra Italien; en pedagogik där tankeutmanande konstnärlig 

verksamhet betraktas som synnerligen central för barns utveckling till självständigt 

tänkande individer. Reggio Emilias pedagogik behandlas utförligare i ett kommande 

avsnitt i rapporten. 

 

Åkerby skulpturpark har enligt Sederholm inte någon planerad övergripande 

struktur. Hon beskriver den som byggd av konstnärerna själva och vill gärna att 

den ska fungera som en plats att visualisera konstnärliga idéer på, att pröva tankar 

och infall. Sederholm menar att de rumsliga aspekterna av skulptur i det fria ofta är 

inspirerande för konstnärerna att arbeta med. Hon avser att i det längsta undvika 

att begränsa konstnärernas skaparfrihet. 

 

Vad gäller denna studie ger Åkerby följaktligen mycket lösa tyglar, vilket möjliggör 

en anpassning av studien inom ramarna för ett examensarbete i 

kognitionsvetenskap. 
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Studiens relevans i ett större sammanhang 

Värdet av att främja barns självständiga tänkande styrks av åtskilliga tungt vägande 

politiska dokument, på såväl internationell som nationell och kommunal nivå. 

Barns rätt att tänka fritt 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Helleberg, 1998) som 

antogs av organisationens generalförsamling 1989, slår inledningsvis fast att 

konventionsstaterna ”[…] anser att barnet till fullo bör förberedas för ett självständigt liv i 

samhället […]” (s. 51). Konventionen utgörs av 54 artiklar och gäller alla människor 

under 18 år. I artiklarna 12-14 åberopas barnets rätt att tänka fritt. 

Konventionsstaterna ska se till att ett barn som kan bilda sig egna åsikter fritt ska få 

uttrycka dessa i alla frågor som det berörs av. Barnet ska liksom den vuxne åtnjuta 

yttrande- och informationsfrihet och således ska tillåtas ”[…] söka, motta och sprida 

information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat 

uttrycksmedel som barnet väljer” (s. 53-54). Likaså ska barnets rätt till tanke-, samvets- 

och religionsfrihet respekteras av konventionsstaterna. I artikel 29 som berör syftet 

med utbildning, står att ”konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta 

till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga […]” (s. 57). Utbildningen ska enligt artikeln även syfta till att barnet ska 

”utveckla respekt […] för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden […]” (s. 

58) och ”[…] förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle […]” (s. 58). Den 

slutliga artikel som berör denna studie är artikel 31 som uttrycker att 

”konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 

kulturell och konstnärlig verksamhet […]” (s. 58). 

Självständigt tänkande skolans uppdrag 

Sverige har antagit Förenta Nationernas konventioner och den gällande svenska 

läroplanen Lpo94 (Werner, 2001) tar tydligt intryck av dessa. Läroplanen slår fast 
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att Sveriges offentliga skolväsende ”[…] vilar på demokratins grund” (s. 43) och har till 

uppgift att förmedla och förankra det svenska samhällets grundläggande värden 

bland eleverna. Detta innebär att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 44). 

 

Läroplanen uttrycker tydligt att skolan ska respektera och uppmuntra elevernas 

skilda uppfattningar och att den ”[…] ska framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (s. 44). Skolan ska fostra eleverna att 

”[…] kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt” och hjälpa dem att utveckla förmågan till ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot samhället och sin omvärld. Läroplanen trycker också på det nära 

förhållandet mellan språk, lärande och barnets identitetsutveckling. Därför ska 

barnet ges rika möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga och sin tilltro 

till denna. (s. 46) 

 

I läroplanen står även att ”skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion 

[…]” bland annat ”[…] om hur kunskapsutveckling sker” och att ”olika aspekter på 

kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion” (s. 47). I skolarbetet 

ska barnet ”få uppleva olika uttryck för kunskaper och ska också själv få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” (s. 48). Att eleven i skolan ska 

mötas med respekt för sin person och för sitt arbete och att skolan vid sidan av 

barnets föräldrar har en viktig roll för grundläggandet av barnets självkänsla och 

trygghet framhålls i läroplanen. Barnet har också en inneboende rätt att utvecklas, 

växa och lära känna sin egen person. (s. 48) 

Skolan ska enligt läroplanen sträva efter att barnet ”utvecklar sitt eget sätt att lära” och 

”utvecklar tillit till sin egen förmåga” (s. 51). Skolan har också ett ansvar för att varje 

elev som genomgått den svenska grundskolan dels ”har utvecklat sin förmåga till 

kreativt skapande och fått ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud”, och dels 

”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 
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möjligt […]” (s. 52). Oavsett vilken typ av skola, ska denna enligt läroplanen aktivt 

utveckla kontakter med kulturlivet. 

Noras vision om en kulturnära skolverksamhet 

Nora kommuns skolplan för perioden 2004-2008 (2004-03-31) anger i linje med 

den svenska läroplanen att skolan ska stimulera lust och nyfikenhet i lärandet, 

barnen ska i demokratisk anda bemötas med respekt och ha inflytande över sitt 

eget lärande. Den uttrycker också tydligt att Förenta Nationernas barnkonvention 

gäller i alla verksamheter. 

 

Skolplanen trycker på att ”utmanande möten mellan olika sätt att tänka och olika 

erfarenheter är en förutsättning för lärande och utveckling” och att ” upplevelser av omvärlden är 

viktiga när barn och ungdomars tankevärld fördjupas och breddas”. Skolornas kontakter ut i 

närsamhället ska enligt skolplanen ingå som ”en naturlig del av vardagslärandet”. 

 

Kommunen använder sig sedan 2002 av den slogan som uttrycker kommunens 

nuvarande allmänna vision; ”möjligheternas kommun där historia och framtid möts”. En av 

de strategier som kommunen ställt upp för att förverkliga sin allmänna vision och 

som uttrycks i kommunens skolplan är att ”kulturen är en drivkraft och kulturmiljön är 

betydelsefull för trygghet och identitet”. För att lägga handling bakom orden beslutade 

kommunens fullmäktige 2004 att i skolplanen också lägga in ett prioriterat mål att 

”skapa förutsättningar för en fullt integrerad kulturskola i grundskolan”. 

 

Som ytterligare ett medel att uppnå målen för skolpolitiken efterlyser Nora 

kommun samverkan med andra verksamheter i samhället, både lokalt och globalt. 

Åkerby skulpturpark är en av de kulturella aktörer som vill kunna utgöra en 

potentiell part för ett sådant samarbete med skolorna i kommunen. 
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Mer kultur i skolan 

Den ”fullt integrerade kulturskola” (Berglind, 2005, s. 3) som Nora kommun ämnar 

införliva i grundskolans verksamheter är ytterligare en anledning för Åkerby 

skulpturpark att se över sin barnanpassade verksamhet. I grunden motiverar 

kommunen och kulturskolans projektledning projektet med att det ökar lusten i 

lärandet, som i sin tur antas öka antalet elever som uppnår grundskolans kursmål. 

Kulturskolan ska ge ett tydligare utrymme i all skolverksamhet för en större 

variation av uttrycksformer. Skolans lärmiljöer ska utvecklas och eleverna tillägna 

sig fler ”språk” (s. 3) - som projektledningen uttrycker det - att uttrycka sig med. 

Det handlar alltså inte om någon tidsavgränsad insats utan om en åtgärd för att 

utveckla och förstärka den kulturella kvaliteten i skolornas olika verksamheter. 

Projektets ledning är angelägen om att ta till vara på de kulturella resurser som 

redan finns i länet. En annan tanke med projektet är att en ökad och förbättrad 

kulturverksamhet i kommunens skolor och förskolor främjar även övrig kulturell 

verksamhet i kommunen och ökar barnens intresse för och deltagande i kulturlivet 

även på sin fritid. I projektplanen för kulturskolan slår kommunen fast att olika 

estetiska uttryck ”kan vara ett medel för att uppnå något utöver själva kulturaktiviteten” (s. 

4) och att ”forskning och erfarenhet […] visar att estetiska lärprocesser är viktiga delar för 

utveckling av människan såväl intellektuellt som känslomässigt” (s.4). Målet är att 

kommunens skolbarn ska få ”[…] upplevelser av estetiska uttrycksformer genom att olika 

kvalificerade kulturaktörer medverkar i skolarbetet” (Nora kommun, 2006-11-22). En 

potentiell kandidat bland dessa kvalificerade kulturaktörer är naturligen Åkerby 

skulpturpark. 
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Metodologiskt perspektiv: Reflexiv tolkning 

Den metametodologiska ansats som tillämpas i denna studie är reflexiv metod enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994). Alvesson och Sköldberg adresserar i huvudsak 

kvalitativ forskning och menar att varje forskare som en kvalitetssäkring ständigt 

bör reflektera över och medvetandegöra sina val, på alla nivåer i sin forskning, såväl 

för sig själv som för läsare, uppdragsgivare och andra adressater. Reflexion (notera 

stavningen) är enligt Alvessons och Sköldbergs terminologi kritisk självprövning – 

att undersöka hur personlig och intellektuell involvering påverkar interaktionen 

med vad som beforskas. Reflexiv metodteori förespråkar alltså snarare ett visst 

förhållningssätt till olika sedan tidigare etablerade metodologier – Alvesson och 

Sköldberg exemplifierar huvudsakligen med grundad teori, hermeneutik, kritisk 

teori och postmodernism – än den erbjuder en ny metodologisk riktning i någon 

egentlig mening. Det handlar här om att hålla sig öppen för olika varianter av 

teorier och undvika att låsa sig i en viss bestämd position. 

 

Alvesson och Sköldberg utgår från grundtanken att data alltid är tolkade på flera 

nivåer, både medvetet och omedvetet. Med detta menar de att empirin alltid 

konstrueras mot en bakgrund av personliga, kulturella, ideologiska och språkliga 

referensramar. För dem innebär reflektion att som forskare ”inte reducera sig till en 

registreringsapparat” (s. 363), utan att istället ta ett steg bakåt från tolkningen; att tolka 

sina egna tolkningar, söka se sitt eget perspektiv ur andra synvinklar och kritiskt 

granska sin egen auktoritet som uttolkare och författare. 

 

Enligt denna konstruktivistiska ontologi konstrueras alltså verkligheten av deltagare 

i kulturella aktiviteter; all mening är aktivt konstruerad. Den samhällsvetenskaplige 

forskaren ägnar sig åt en konstruerande aktivitet, likväl som subjekten för studien 

gör det. Denna syn på forskning som en likställd del av en sociokulturell kontext 

innebär att gränserna mellan forskning och andra kulturella aktiviteter grumlas. (s. 

354) 
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Alvesson och Sköldberg anser således att det är svårt eller omöjligt att utifrån 

empiriska data säga något om en ”objektiv verklighet”, men menar att man trots 

detta inte ska misströsta och ge upp sin ambition att bedriva empirisk forskning. 

Däremot förespråkar de en omorientering av fokus, med mindre fokus på hur data 

kan beskriva hur det ”verkligen är” – de talar här till och med om befrielse från den 

”empiriska tvångströjan” (s. 35) – och med mer fokus på kreativa idéer utan en 

empiriskt normerande klavbundenhet till data. Det går alltså inte att utan egen 

inblandning beskriva världen som den är; språklig och teoretisk barlast är enligt 

Alvesson och Sköldberg nödvändig för att man ska kunna göra tolkningar, skriva 

något begripligt eller överhuvudtaget kunna orientera sig i tillvaron. Men forskaren 

ska vara tydlig med sin egen subjektivitet och ha respekt för språkets särart och 

begränsade förmåga att spegla ”verkligheten”. Reflektion handlar enligt Alvesson 

och Sköldberg om att fundera över förutsättningarna för sin egen aktivitet och att 

undersöka hur den personliga och intellektuella inblandningen påverkar 

interaktionen med vad man beforskar. De menar att själva idén med reflektion är 

att kunna ta sig ut ur en viss bestämd referensram och utifrån se vad denna inte 

förmår att säga. Detta innebär enligt författarna att det i reflektiva sammanhang 

inte går att ställa särskilt höga krav på att verka utifrån en viss ontologisk och 

epistemologisk position, förutom på en metateoretisk nivå; poängen är ju att bryta 

med konsistensen. Reflexiv tolkning är just den metateoretiska referensram som 

Alvesson och Sköldberg föreslår för strukturering och stimulering av reflektion. 

Med tolkning avser de att det inte finns några självklara och enkla recept för 

hantering av empiri och att forskarens omdöme, intuition och kreativitet är 

exempel på vad som istället blir centrala inslag. Avgörande här är att reflektionen 

anpassas till de personliga förutsättningarna, vilket hänger samman med vad man 

som forskare är inläst på. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 
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God forskning bör, enligt Alvesson och Sköldberg, förslagsvis kännetecknas av en 

rimlig nivå av (s. (14), (325), 358): 

• Empirisk förankring och trovärdighet 

• Öppenhet för tolkningsdimensionens avgörande betydelse för sociala 

fenomen 

• Kritisk reflektion över politisk-etisk kontext 

• Medvetenhet om språkets tvetydighet och begränsade kapacitet att förmedla 

kunskap om någon ren empirisk verklighet. 

 

De menar att det är i skärningspunkterna och relationerna mellan dessa 

tolkningsskikt som reflektionen uppstår; alla tas på visst allvar, inget totaliseras. 

Alvesson och Sköldberg påpekar dock att de olika nivåerna i praktiken sällan lär 

vara jämnt viktade. Forskarens preferenser och forskningsansatsens omfattning och 

behov avgör var tyngdpunkten läggs. Utöver den ständiga reflektionsrörelsen över 

ovan beskrivna tolkningsskikt, söker Alvesson och Sköldberg med termen ’reflexiv’ 

uttrycka att skikten också reflekteras i varandra (s. 324). 

 

Bredd är ett tydligt ledord inom Alvessons och Sköldbergs reflexiva metod. Rik, i 

betydelsen mångtydig, empiri kombinerat med en bred och varierad 

tolkningsrepertoar ger enligt dem goda förutsättningar till ”empiriskt grundad fantasi” 

(s. 328). 

 

Teorin ger möjligheten att överväga olika innebörder hos ett empiriskt material. 

Men tolkningsrepertoaren begränsar också möjligheterna eller ökar benägenheten 

att göra vissa tolkningar. Bångstyrig, mångtydig eller oväntad empiri kan också ge 

bränsle åt tolkningsrepertoaren. Alvesson och Sköldberg menar dock att en rik 

empiri i regel har mindre betydelse för variation och bredd i de tolkningar som kan 

göras än vad teoretiska föreställningar har.  
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Förförståelse och känslor för en viss teoretisk position reducerar 

reflektionsförmågan och data bekräftar då, enligt Alvesson och Sköldberg, i stort 

sett alltid en teori. Med fler teorier i bagaget och en öppen inställning till dessa 

menar de att empiriskt material kan generera överväganden kring tämligen olika 

tolkningar. Viktigt är också att försöka ”nollställa” sig gentemot sina 

förföreställningar och sunt-förnuft-baserade antaganden, samtidigt som författarna 

medger att detta snarast är en utopi; något att sträva mot och inte ett i praktiken 

uppnåeligt mål. 

 

Alvesson och Sköldberg menar att forskaren efterhand trots allt måste stänga av för 

vissa möjligheter och begränsa mångtydigheten. Det gäller att någon gång under 

reflektionen bestämma sig för en föredragen teoretisk linje och sedan vara tydlig 

med att detta val är gjort. Forskaren väljer lämpligen att trycka på den tolkning som 

uppfattas svara bäst mot empirin och som är mest poängrik. Detta att forskningen 

ska vara just poängrik är enligt Alvesson och Sköldberg en betydelsefull aspekt i 

kvalitativa studier. En poängrik tolkning ska enligt Alvesson och Sköldberg framstå 

som rimlig gentemot empiriskt material, däremot behöver tolkningen inte ha starkt 

stöd i empirin i meningen starka bevis. Alvesson och Sköldberg inspireras här av de 

poststrukturalister, kritiska teoretiker och andra icke-positivistiska forskare som 

förkastar synen att vetenskap exakt och pålitligt kan avspegla och förklara 

”verkligheten” och argumenterar mot sanningskriteriet som yttersta måttstocken 

för vetenskap. Empirin möjliggör den poängrika tolkningen, utan att nödvändigtvis 

entydigt leda fram till denna. Empiri används som argument i en poängrik 

forskningsdiskussion och kan argumentera såväl för som emot forskningstesen, för 

eller emot vissa tolkningar; inte enbart de tolkningar som föredras av forskaren 

själv. Kvalitet och omfattning av empiriskt material avgör hur tunga argument 

materialet bidrar med till diskussionen. Enligt Alvesson och Sköldberg finns 

förutsättningarna för poängrikedom i mångtydig empiri och i arbetet med att göra 

empirin mångtydig. Omdöme, intuition och kreativitet blir här centrala inslag vid 
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hantering av empiri. Alvesson och Sköldberg betonar att poängrika tolkningar 

återfinns i spänningsförhållandet mellan stöd i empiri och friheten att uttrycka 

något kreativt. Att överskrida konsensusuppfattningar ger möjlighet att säga något 

nytt. Poängrik forskning undviker därför slutgiltiga utsagor om ”hur det är” och 

understryker att forskaren ser något på ett särskilt sätt. Poängrik forskning bryter 

mot tidigare sociala föreställningar åtminstone på någon punkt. Läsaren 

uppmuntras att tänka till och tänka om. (s. 360) 
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Lärande på museet 

Åkerby skulpturpark önskar erbjuda sina besökare ett möte med olika typer av 

professionell konst i en välkomnande öppen miljö. Enligt museiprofessor Eilean 

Hooper-Greenhill (1992) har moderna museer kommit långt från 

nationalgalleriernas glasmontrar. Idag kan de mest skiftande platser visa sig vara ett 

museum; gruvor, bondgårdar, varuhus eller som i Åkerby – en 

konferensanläggning, även om Åkerby skulpturparks hittillsvarande funktion 

närmast får beskrivas som ett ständigt växande utomhusgalleri. Dessa nya typer av 

museer erbjuder ofta på upplevelser som mer liknar dem besökarna möter i 

nöjesparker. Det kan alltså finnas möjligheter även för Åkerby skulpturpark att 

utveckla sin verksamhet och stärka besökarnas upplevelser och utbyte i parken. 

Med ett stort antal barnfamiljer och skolklasser bland besökarna, samt nya 

möjligheter till utbyten genom kulturskoleutvecklingen i kommunen, blir parkens 

möjligheter som lärandemiljö viktiga. 

 

I sin bok ”Learning in the Museum” (1998) skriver professor George E. Hein att 

nya mer sofistikerade definitioner av lärande och vad allmänhet och specialister 

förväntar sig av lärandemiljöer öppnar upp för museet som institution för lärande. 

Museet får enligt honom även ökad signifikans som lärandemiljö genom 

sociopolitiska motiv och i och med sin funktion som kulturell tolkare och kulturell 

hållpunkt i ett ständigt föränderligt samhälle.  

 

Pedagogiska ansatser har länge funnits inom objektorienterade museiverksamheter, 

med en tradition där barnen förväntas betrakta det de möter i museet på samma 

sätt som de pedagogiska ledare som skapat det. Den pedagogiska ledaren fungerar 

som en traditionell guide som förväntar sig tystnad och fullständig styrning av 

barnens uppmärksamhet utan självständiga bidrag från åhörarna. Endast i 

undantagsfall förväntas besökarna skapa något enligt vissa kriterier. Exempelvis 

Monica Cassel (2001), museilärare på Nobelmuseet i Stockholm, utgör med sin bok 
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”Museipedagogik – konsten att visa en utställning”, en tydlig förespråkare för en 

sådan museipedagogik. En betydande del av Cassels pedagogik adresserar hantering 

av unga besökares besvärande och ofta förekommande ointresse under 

museivisningar, vilket dock inte primärt bemöts med strategier att väcka barnens 

intresse, utan snarare att få tyst på dem (s. 93). En rad pedagogiska filosofier 

uppmärksammar dock behovet av att istället låta verksamheten och pedagogerna 

följa barnet och inte tvärtom. En redogörelse för några av dessa följer härefter. 

 

Under 1900-talet har museet som lärandeinstitution gradvis vunnit mark, med ett 

kraftigt uppsving sedan 80-talet. Om detta skriver Tim Caulton i sin bok ”Hands-

on exhibitions” (1998). Det första museet med särskilt fokus på barn var enligt 

Caulton Brooklyn Children’s Museum som öppnade 1899. Idag är den 

barnorienterade verksamheten en av de snabbast växande sektorerna inom 

museiindustrin. Från att i början av 70-talet finnas 8 barnmuseer kända för den 

amerikanska intresseorganisationen ”The Association for Youth Museums”, har 

antalet enligt Caulton växt till att vid en sammanräkning i slutet av 80-talet uppgå i 

över 400 verksamma barnmuseer. Caulton förklarar den snabba tillväxten med en 

utbredd strävan efter att testa nya utbildningsformer efter att alternativa experiment 

inom den traditionella utbildningen hade misslyckats i slutet av 1960-talet. 

 

Caulton beskriver vidare hur Boston Children’s Museum under 60-talet banade väg 

för filosofin att ett museum är till för människor snarare än för saker, och detta har 

styrt barnmuseer över hela världen ända sedan dess. Enligt den filosofin anser man 

att ett objekt huvudsakligen fungerar som verktyg till att uppmuntra lärande och 

bemöta barns utvecklingsbehov och därför inte nödvändigtvis väljs enbart för sitt 

inneboende värde; en tanke som nedan återkommer som ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. 
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Jämför följande två definitioner av museer som Caulton (1998) presenterar. 

 

• En enligt Caulton i Storbritannien accepterad definition av museer: 

”An institution which collects, documents, preserves, exhibits and 

interprets material evidence and associated information for the public 

benefit.” 

• American Association of Museums’ definition av barnmuseer: 

“An institution committed to serving the needs and interests of children 

by providing exhibits programs that stimulate curiosity and motivate 

learning. Children’s museums are organised and permanent non-profit 

institutions, essentially educational in purpose, with professional staff, 

which utilise objects, and are open to the public on some regular 

schedule.” 

 

Här blir skillnaden mellan objektorientering och besökarorientering mycket tydlig. 

Åkerby skulpturpark önskar alltså röra sig mot en tydligare besökarorientering, 

vilket medför att fokus flyttas från skulptörernas ursprungliga tanke med sina verk 

till besökarnas upplevelse av desamma. 

 

Pedagogikforskarna John H. Falk och Lynn D. Dierking (2000), med speciell 

inriktning på frivilligt lärande, slår fast att museer i högsta grad är ett medium för 

lärande, dock ett bland många. Museet som lärandeinstitution måste, precis som 

skolan, ha i åtanke att besökarna passerar museet som en del i en större 

levnadskontext. Besökaren har med sig alla tidigare erfarenheter in i museet och sitt 

lärande där, men tar också med sig upplevelserna från museet vidare i livet; 

upplevelser som ofta bidrar till insikter och utveckling även långt efter besöket i 

museet. Lärande är enligt Falk och Dierking ett ständigt pågående livsprojekt; en 

tanke som de hämtat från den ryske filosofen Lev Vygotskij, vars idéer ges en 

utförligare presentation nedan. De påpekar också att besökare som mycket lika 
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varandra och som besöker samma museimiljö, vid samma tidpunkt och under lika 

lång tid, ändå ofrånkomligen upplever olika lärande under och efter besöket. 

 

Hein (1998) menar att museet är speciellt som lärandemiljö i det avseendet att det 

har få besök per person, vilket innebär att denna lärandemiljö är ovan för de flesta 

besökare. Utmärkande för museilärandet är att besökarna oftast inte har något på 

förhand helt klart syfte med lärandet. Hein påpekar också att det sociala 

sammanhanget kring besökaren vid besökstillfället i museimiljön är avgörande för 

beteende, upplevelse och lärande. Barn beter sig exempelvis olika vid besök med 

skolan och vid besök med familjen. 
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektiv som Falk och Dierking (2000) utgår ifrån i sin 

modell utvecklades av Vygotskij i början av 1900-talet, men som på allvar fått gehör 

i akademiska kretsar först sedan 1980-talet och framåt. (Säljö, 2000) 

Lärande överallt, hela tiden 

Roger Säljö (2000), professor i pedagogik, slår fast att ett av människans mest 

utmärkande drag är att hon är läraktig och att lärande finns i all mänsklig 

verksamhet, ner till minsta handling, samtal och händelse. Säljö citerar den gamle 

filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey, en av pragmatismens 

frontfigurer, som sammanfattade detta med att hävda att ”The very process of living 

together educates” (s. 13). 

 

Med ett sociokulturellt perspektiv är människors sätt att tänka, kommunicera, bete 

sig och uppfatta sin verklighet formade av sociala och kulturella erfarenheter. En 

människa föds visserligen med en drift att kommunicera och genomgår en 

biologisk mognad under uppväxten, men för att närma sig en förståelse för hur hon 

sedan lär sig att hantera sin omvärld och samspela socialt med andra människor 

kommer man inte särskilt långt med hänvisningar till instinkter och gener. Trots 

mycket lika biologiska förutsättningar har människor världen över utvecklat en 

mångfald av olika kulturer med olika världsuppfattningar och kunskapsbaser. Säljö 

menar alltså att människan som art inte enbart anpassar sig till de förutsättningar 

hon tilldelas. Människor skapar och återskapar sin egen omvärld, utvecklas och lär 

också vidare i den värld de skapar. 

 

Ett barns samspel med sin omvärld ges redan tidigt mycket skiftande 

förutsättningar beroende på i vilket samhälle, med vilken kultur och i vilken 

tidsepok det växer upp. Företeelser som gudstjänster, bord, fantasyfigurer i plast, 

risodlingar etcetera förekommer inte i alla barns liv men utgör en betydande del av 
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vissa barns uppväxtmiljöer, i och för lek och kommunikation. Även normer och 

förväntningar på och kring barnet i olika sammanhang varierar i olika miljöer. 

Allteftersom barnet växer och mognar blir sociokulturella faktorer alltmer 

avgörande för dess utveckling. Det sociokulturella perspektivet på kognitiv 

utveckling och lärande sätter kommunikativa processer i fokus. Kommunikation 

möjliggör för en individ att dela kunskaper och färdigheter och utgör länken mellan 

barnet och dess omgivning. Genom att kommunicera varseblir barnet hur dess 

omgivning uppfattar och förklarar olika företeelser. Kommunikation ses som 

länken mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen. Att lära sig att se 

relationen mellan uttryck och vad dessa refererar till i verkligheten leder till en 

djupgående socialisering av tänkandet. (Säljö, 2000) 

Ett alternativt synsätt 

Det sociokulturella perspektivet fungerar som ett alternativ till de två giganterna 

inom vetenskapen för studiet av lärande; behaviorism och kognitivism. Dessa två 

perspektiv har intellektuella rötter som sträcker sig långt ner i vår historiska och 

filosofiska mylla. De återkommer ständigt i sammanhang där människor och 

mänsklig verksamhet diskuteras och har fått ett sådant genomslag i de senaste 

decenniernas pedagogiska utveckling att de närmast kommit att bli osynliga som de 

vetenskapliga teorier de faktiskt är. Idag är det få ansedda pedagoger som i 

behavioristisk anda liknar människors högre kognitiva utveckling vid hundars eller 

andra djurs, men kognitivistiska idéer lever och frodas i högsta grad i dagens 

svenska skola och i debatterna om den. 

 

Enligt kognitivismens anhängare är det människans tänkande som är intressant att 

studera för att förstå människans särart och enbart detta. Den kognitivistiska 

traditionen förespråkar en fullständig klyvning mellan kropp och intellekt och 

uttrycker inget intresse för kulturella eller sociala skillnader i människors 

föreställningsvärldar. På 60-talet slog pedagogen, filosofen och kunskapsteoretikern 

Jean Piaget igenom med sin kognitivistiska teori om lärande och utveckling. De 
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tankar som formulerats av honom och av dem som inspirerats av hans arbete har – 

med eller mot Piagets egen vilja - haft ett oerhört inflytande på synen på 

barnfostran och undervisning. (Säljö, 2000) Den piagetanska traditionen kan alltså 

ses som den delvis osynliga men ännu utbrett förhärskande normen i de svenska 

skolorna. 

 

Det i kognitivismen som enligt Säljö fått störst inflytande över synen på lärande är 

betoningen av att en individ som lär sig är aktiv i sin relation till omvärlden och 

själv konstruerar sin förståelse. Detta perspektiv är tydligt hos Piaget, men återfinns 

också på många andra håll. Skillnaden mot ett sociokulturellt perspektiv är att 

Piaget och andra kognitivistiska traditioner kan sägas förespråka ett slags 

individualistisk konstruktivism, medan det sociokulturella perspektivet 

representerar en mer social och kollektiv syn på hur mänskliga kunskaper och 

föreställningar skapas och förs vidare. Säljö beskriver Piagets syn på mänskligt 

lärande och utveckling som en ”resa mot samma mål”, ett perspektiv som är typiskt 

för en rationell kunskapstradition. Men med sociokulturella ögon blir det uppenbart 

att världen i många avseenden fungerar olika i olika livsmiljöer. Det är stor skillnad 

på olika uppväxtmiljöer i olika delar av världen och Säljö menar att det vore 

konstigt om inte dessa skillnader skulle få betydelse för människors tänkande och 

föreställningar om sin omvärld; vad de ser som självklara eller egendomliga 

företeelser, vilka begränsningar och möjligheter de ser och så vidare. 

 

Piagets fokus på människans intellekt som sådant, utgör en tydlig skiljelinje mellan 

dennes och Vygotskijs perspektiv på lärande, men det finns också likheter 

perspektiven emellan. De utvecklingsprocesser som Piaget kallar för 

ackommodation och assimilation liknar delvis ett sociokulturellt perspektiv på 

utveckling. Innebörden i detta är att lärande och utveckling ibland resulterar i 

kognitiva språng som kvalitativt påverkar hur individen hädanefter uppfattar 

fenomen i sin omvärld. Perspektiven går dock skilda vägar i och med synen på 
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individens relation till sin omgivning och till kollektivet. Det handlar bland annat 

om skilda antaganden om vilken roll artefakter har för mänskligt tänkande, lärande 

och handlande. 

Intellektuella och fysiska redskap 

Människors användning av verktyg eller redskap har en särskild central betydelse i 

det sociokulturella perspektivet. Med verktyg/redskap menas, enligt Säljö, de 

intellektuella och fysiska resurser som människor har tillgång till, skapar och 

använder för att förstå och agera i sin omvärld. Säljö menar att de redskap som 

ingår i en kultur vanligen är både är intellektuella och praktiska till sin natur, något 

som han anser generellt inte uppmärksammas i formell bildning. 

Kommunikativa verktyg är mycket viktiga för ett barns utveckling. I 

kommunikativa uttryck ryms den värld av innebörder och beteckningar som barnet 

tar med sig och kan använda för att ta kontakt och samspela med andra. Barnet 

tänker alltså ”med och genom” sina intellektuella redskap som det förvärvat genom 

olika former av socialt samspel med andra. Säljö sammanfattar det hela med att 

”kommunikation föregår tänkande […]” och att lära sig att uttrycka sig kommunikativt 

är ”[…] att lära sig tänka inom ramen för en viss kultur och en viss gemenskap”. 

 

Piaget och Vygotskij är eniga om dessa verktygs centrala roll för mänskligt lärande, 

men de som antar ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar att ett barn inte 

enbart genom sina egna aktiviteter kan återupptäcka abstrakta kunskaper som 

exempelvis erhållits genom vetenskapligt arbete. Där Piaget ansåg att människans 

intellekt är universellt, förespråkade Vygotskij en stark kulturell påverkan och 

därmed mycket skiftande utveckling av människors tänkande. Säljö uttyder av 

Vygotskij att denne anser att människor genomgår ständig förändring och 

utveckling, genom hela livet; i varje stund, i varje situation erbjuds en möjlighet att 

förvärva kunskaper genom samspel med andra människor eller genom att se nya 

mönster och möjligheter i de redskap – praktiska och intellektuella – som individen 
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behärskar. Detta innebär ett avståndstagande från synen på människor som 

bärandes på förråd av kunskaper eller som utrustade med kognitiva strukturer. 

Med lite hjälp kan man mer än på egen hand 

Det sociala samspelet vid lärande blir alltså centralt med ett sociokulturellt 

perspektiv. Vygotskij introducerar här det han kallar för ”Zone of Proximal 

Development”. Vygotskij definierar denna utvecklingszon som omfattande allt det 

som ligger mellan det en individ kan prestera helt på egen hand och vad individen 

kan klara av med handledande stöd av någon annan. Han betonar att ojämlikheten 

mellan individens och dess handledares kunskaper och förutsättningar är en 

förutsättning för att individen ska kunna röra sig genom sin utvecklingszon. En 

mycket vanlig sådan ojämlik relation är den mellan barn och vuxen. Den vuxne 

hjälper barnet att strukturera problemet genom att göra barnet uppmärksamt på var 

man kan börja och hur man sedan i olika lägen bör fortsätta. I och med detta bistår 

den vuxne barnet med ett slags kommunikativa stöttor. (Säljö, 2000) 

 

Även om lärande sker överallt hela tiden har skolan en tydlig och viktig funktion 

även ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö skriver att skolan introducerar eleverna 

för begreppsvärldar och färdigheter som inte alltid svarar mot deras upplevelser i 

vardagen och som de inte alltid har någon omedelbar användning för. Säljö menar 

att poängen med institutionaliserat lärande är just att ge insikt om just dessa mer 

abstrakta begreppsvärldar och göra eleverna bekanta med representationer som de 

inte möter i sin vardag. Enligt Säljö gör Vygotskij här en skillnad mellan vardagliga 

begrepp som individen hämtar ur sina och andras handlingar och vetenskapliga 

begrepp som individen möter i skolan. (Säljö, 2000) 

Sociokulturella influenser inom kognitionsvetenskap en 

Kognitivismen utövar fortfarande ett starkt inflytande inte bara genom Piaget, utan 

också genom den kognitiva psykologin. En variant av kognitivismen som fick fäste 

framförallt i amerikansk beteendevetenskap på 50-talet tog tydligt inspiration från 
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tidens nya teknikområden, med datorn som en central metafor för den mänskliga 

hjärnan. Den kognitiva psykologin låg sedermera till grund för 

kognitionsvetenskapen som trots betydande kritik länge hållit datormetaforen för 

mänskligt tänkande vid liv. Säljö skriver att den kognitionsvetenskapliga 

forskningen vid europeiska och amerikanska universitet på senare år alltmer öppnat 

upp för en helhetssyn på människan, med ett växande och drivande intresse för 

samspelet mellan människa och artefakter. Dessa i grunden kognitivistiska, men 

numera alltmer tvärvetenskapliga forskningsmiljöer är idag starkt influerade av 

sociokulturella perspektiv på tänkande och handling. (Säljö, 2000) 

Reggio Emilia – konst och provokativt lärande i 
skolverksamheten 
 

En praktisk omsättning av bland annat Vygotskijs idéer om lärande är 

barnverksamheten i Reggio Emilia, där en konventionell lärare och 

konstnärer/konstlärare i nära samarbete kompletterar varandra och där miljön 

framhålls som så central för barnens utveckling att den betraktas som en egen 

pedagog (Wallin, 1996, s. 22). Barn anses bäst kunna skapa mening och förståelse 

av sin omvärld i rika, komplexa miljöer. Idén med denna konstellation är ”to support 

children to communicate their ideas visually, help to create provocative learning experiences, and 

design environments that enhance children's perceptual awareness and provide places for wonder, 

curiosity and the expression of ideas (Tarr, 2001).” I Reggio Emilia betraktas konst alltså 

som ett kraftfullt begreppsprovocerande verktyg, som främjar lärande och 

utveckling. 



 32

Begreppsprovokation som verktyg för utveckling av 
barns kreativa förmåga 

Tänkandets konst – kreativitetsträning för barn 

Forskaren och författaren Edward De Bono har sedan 1960-talet tagit aktiv del i 

debatten om kreativt tänkande. I sin bok ”Så lär du barn tänka” (1993) skiljer De 

Bono mellan informationshantering och tänkande. De Bono skriver att information 

förvisso är mycket viktigt; information är dessutom lätt att lära ut och lätt att testa. 

Det är enligt De Bono därför ingen tillfällighet att utbildningsväsendet i så stor 

utsträckning har fokuserat på detta. Han menar att i det informationssamhälle som 

vuxit fram finns ingen möjlighet för individen till fullständig överblick och att 

individen i en sådan situation behöver tänkandet för att på bästa sätt kunna utnyttja 

den information som står till buds. De Bono (1993) skriver att ”[…] för att 

överhuvudtaget kunna prestera någonting nytt, behöver vi kunna tänka. […] Enbart information 

är inte tillräckligt” (s. 5-6). 

 

De Bono vill göra skillnad mellan intelligens och tänkande. Han liknar illustrativt 

detta förhållande med det mellan en bil och dess förare: ”Bilförarens skicklighet avgör 

hur han utnyttjar bilens styrka. Hans tankeförmåga bestämmer hur han utnyttjar sin intelligens” 

(De Bono, 1993, s. 6). Han beskriver tänkandet som ”den funktion som gör att vårt 

intellekt reagerar på olika erfarenheter”. 

 

De Bonos användning av begreppet ’tänkande’ har i avgörande delar likheter med 

begreppet ’kreativitet’ som det används i denna studie. Jämför också med 

Nationalencyklopedins (2004) definition av kreativitet: ”Flertalet studier inom området 

visar att kreativitet inte är synonymt med intelligens i vanlig bemärkelse.” 

  

 De Bono menar att en intelligent person mycket väl kan vara en utmärkt tänkare, 

men att det inte får ses som en självklar slutsats. Det finns alltid behov av att 
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utveckla och träna sin förmåga att tänka. Han varnar för det han kallar 

”intelligensfällan”. Den handlar bland annat om risken för en högintelligent individ att 

använda sin intelligens för att skickligt försvara en och samma åsikt och därmed 

aldrig känna något behov av att lyssna på andras åsikter eller ytterligare undersöka 

ämnet. Vidare anser De Bono att högintelligenta personer ofta är duktiga på att 

lägga pussel och på att lösa problem där alla delar är givna, men inte nödvändigtvis 

lika skickliga på att hantera situationer som kräver att de först letar upp 

pusselbitarna och avgör deras relevans. För att bli en bra tänkare krävs enligt De 

Bono också att individen vågar ta risker; bland annat risken att inte alltid ha en 

måttstock för vad som är rätt. 

Mänskligt tänkande aktivt och självorganiserande 

De Bonos metodologiska teorier har sitt ursprung i ett sätt att beskriva den 

mänskliga hjärnan som ett aktivt självorganiserande informationssystem. De Bono 

beskriver aktiva system genom att likna dem vid ett orört landskap, exempelvis en 

öken, där regn faller för första gången. Vattnet samverkar med landskapet och till 

slut bildas bäckar och floder. De Bono menar att hjärnan på samma sätt bildar 

sekvenser och mönster. Det är dessa mönster i hjärnan som gör att vi klarar oss i 

det vardagliga livet. Bara en sådan sak som att klä sig på morgonen skulle ta 

orimligt lång tid om vi behövde fundera på i vilken ordning vi klär oss. Hjärnans 

förmåga att känna igen mönster hjälper oss att klara av en sådan vardagssituation 

utan problem. De Bono uttrycker det som att de mönster som hjälper oss att klä på 

oss har ett stort upptagningsområde, liksom ett flodsystem har ett stort 

upptagningsområde för fallande vattendroppar som utan problem förenas i 

systemet. Ett stort upptagningsområde gör att de allra flesta människor bemästrar 

påklädningssituationen även om de ställs inför en helt ny uppsättning klädesplagg 

eftersom de känner igen mönstret för situationen. Den här mönsterigenkänningen 

beskriver De Bono som varseblivning. Denna förmåga är värdefull i vardagslivet, 

men kan vara ett hinder för människor när de behöver skapa nya idéer. När 

vattendropparna väl är inne i ett etablerat flodmönster, har de inget annat val än att 
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följa det, givet rådande förhållanden. Men om omständigheterna förändras, 

förändras också flodsystemets mönster; detsamma gäller enligt De Bono även 

mänskliga tankebanor. (De Bono, 1993) 

Kreativitetsträning genom provokation 

För träning av kreativt tänkande lägger De Bono (1993) huvudsaklig vikt vid att 

träna förmågan att ändra idéer och uppfattningar. Det är ju också precis det 

Nationalencyklopedin i utdraget ovan beskriver som kärnbetydelsen i begreppet 

kreativitet. De Bono lanserar här idén om lateralt tänkande, som bygger på 

funktionen hos självorganiserande informationssystem. Att tänka lateralt handlar 

om att medvetet tänka bredvid sina innötta tankebanor. Med hjälp av hypoteser, 

spekulationer och provokationer kan individen leka med sina tankar, pröva nya 

idéer och träna sig att se saker ur nya synvinklar. När det gäller provokationer finns 

enligt De Bono inga krav på att idéerna och tankarna ska vara förnuftiga eller 

möjliga. En provokation syftar helt till att få den som bemöter den att tänka 

utanför de vanliga tankemönstren; att tänka lateralt. Exempel på tankeprovokativa 

påståenden som De Bono föreslår är bland andra ”Bilar borde ha fyrkantiga hjul” 

och ”Kor är mycket små djur”. Det laterala tänkandet är en färdighet som måste 

tränas och underhållas, menar De Bono. Människan har annars en tendens att vilja 

hålla fast vid bekanta och invanda mönster och övertygelser. (De Bono, 1993) 

Breaching experiments 

Denna tendens till konservatism var något som även sociologen och 

etnometodologen Harold Garfinkel (1984) observerade. Garfinkel intresserade sig 

för hur människor rent konkret går tillväga för att hantera socialt avvikande 

situationer och bemötanden. Han lät därför sina studenter utföra vad han kallade 

för ”breaching experiments”. Ett breaching experiment kan beskrivas som ett 

experiment som används för att undersöka människors reaktioner på brott mot 

allmänt accepterade sociala regler och normer. Ofta stötte sådana avvikande 

beteenden på kraftigt motstånd, men det visade sig att Garfinkels studenter också 
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fick oväntade och för dem i vissa avseenden positiva reaktioner. Att människor 

provoceras och får sin världsbild utmanad behöver alltså inte nödvändigtvis betyda 

att de blir upprörda och vägrar överväga detta nya tänkesätt. Garfinkel (1984, s. 38) 

ger själv följande definition av ’breaching experiments’: “[Breaching experiments] are 

demonstrations, designed, in Herbert Spielberg’s phrase, as ‘aids to a sluggish imagination’. I have 

found that they produce reflections through which the strangeness of an obstinately familiar world 

can be detected.” 

Provokation i konst- och designkontexter 

Även inom designpraktiker finns ett växande intresse för vad man kan åstadkomma 

med provokation som kreativt verktyg, ibland också refererat till som ”spekulativ 

design” (Arvola, 2005, s. 74). Utifrån Garfinkels ovanstående definition drar 

sociologen Andy Crabtree (2004), slutsatsen att ”for Garfinkel, breaching experiments are 

essentially ‘aids to a sluggish imagination’, whether that be the sociological imagination, or design 

imagination, or, in a multidisciplinary context, both” (s. 2). 

 

Jonas Löwgren och Erik Stolterman (2004), professorer i interaktionsdesign 

respektive informatik, beskriver de för sammanhanget centrala begreppen ”kritisk 

design”, ”parafunktionalitet” och ”value fiction”. Kritisk design handlar enligt dem om 

att i designverksamheten anta ett förhållningssätt som ifrågasätter rådande 

förhållanden och få användaren av det designade att fundera över sina antaganden, 

sina fördomar och sina vardagliga upplevelser av livet och omvärlden. Löwgren och 

Stolterman refererar här till Anthony Dunne, som engagerar sig i digital konst och 

som definierar ”parafunktionalitet” som en designform där de designade funktionerna 

syftar till att stimulera reflektion över användarens/betraktarens relation till teknik 

och hur produkterna styr användarens beteende. Ett parafunktionellt föremål eller 

koncept är medvetet utformat så att det ska vara svårt att foga in i etablerade 

verklighetsramar. Löwgren och Stolterman menar att ansträngningen att försöka 

förstå värdet av ett parafunktionellt föremål genererar nya sätt att se på världen. 

Men för att denna effekt ska uppnås krävs att föremålet också är tillräckligt bekant 
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för igenkänning, så att det inte omedelbart avfärdas som enbart konstigt och 

fullständigt verklighetsfrämmande. Dunne tillsammans med Gaver föreslår enligt 

Löwgren och Stolterman skapande av ”value fiction” som en metod att hitta denna 

balans mellan fiktion och verklighet. För att förklara termen jämför de med ”science 

fiction” och definierar ”value fiction” som motsatsen till detta. ”Science fiction” 

kännetecknas av konservativa sociala värden förpackat i en progressiv teknisk miljö. 

För ”value fiction” gäller däremot att materialet – tekniken – är välbekant och 

verklighetsnära, medan sociala och kulturella värden som presenteras och 

representeras är fiktiva och mångtydiga. (Löwgren och Stolterman, 2004) I sin bok 

”Hertzian tales” (1999) skriver Dunne själv att ett viktigt verktyg för att bland annat 

utveckla och kommunicera kring designförslag är att ”designing alternative functions to 

draw attention to legal, cultural and social rules” (s. 147). 

Motsättningar gynnar utveckling och lärande 

Preben H. Mogensen (1992), numera professor i kommunikationsteknologi, 

introducerar termen ’provotyping’ och menar med det en metod för att jobba 

designkritiskt vid utveckling av interaktiva artefakter. Han baserar sina tankegångar 

bland annat på pedagogik- och kommunikationsprofessor Yrjö Engeströms 

aktivitetsteori uttryckt i bland annat ett verk kallat ”Learning by expanding”, utgivet 

1987. Mogensen beskriver mottsättningar - ’contradictions’ - som en av 

aktivitetsteorins grundstenar och skriver att den grundläggande idén är att varje 

aktivitet innebär både inre och yttre motsättningar och att dessa motsättningar är de 

huvudsakliga krafterna bakom utveckling. Han menar vidare att all utveckling är 

grundad i historiskt utvecklad praktik och att motsättningar ur ett 

aktivitetsteoretiskt perspektiv betraktas som en resurs snarare än som någonting 

som ska undvikas och hållas på avstånd. Det Mogensen tar med sig från 

aktivitetsteorin är främst idén att stimulera nyskapande genom att introducera 

problem för nuvarande praktik – alltså att provocera. Mogensen definierar sin 

användning av termen ’provokation’ som följer: ”a) when the provoked is not a person: to 

call forth, invoke, to summon, invite; (b) when the provoked is a person: to incite or urge [...] to 
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some act or to do something, to stimulate to action” (s. 10). Att provocera innebär här 

snarast att utmana, att frammana handling, att erbjuda en alternativ verklighet. 

Mattias Arvola (2005), lektor i interaktionsdesign, uttrycker väl nyttan av 

Mogensens provokationsbaserade metodologi: ”By provoking users and their practices 

one discloses the taken-for-grantedness of that practice […]” (s. 75). 

 

Bill Gaver och Heather Martin (2000) implementerar provokativt innehåll i 

konceptuella designförslag för att utforska möjligheterna för så kallade 

informationsapplikationer. Informationsapplikationer beskriver de som “a 

combination of abstract vision, technological infrastructure, and only occational exemplars” (s. 

209). Gaver och Martin låter sina provokativa designförslag fungera som ett slags 

platshållare i en oändlig designrymd av möjliga koncept. Gavers och Martins olika 

konceptförslag erbjuder användaren att bland annat lära småfåglar sina 

älsklingsmelodier, påverka sin partners drömmar, överlåta sina bekymmer på en 

sten, stråla ut böner i rymden eller demokratiskt sprida reklam. Förslagen aspirerar 

inte nödvändigtvis på att utgöra de bästa designlösningarna, men de erbjuder 

konceptuellt utmanande utgångspunkter för vidgning av designrymden och 

utforskande av framtida möjligheter för design. 

Den surrealistiska tankeutmaningen 

Surrealistisk konst spelar i stor utsträckning på ovan nämnda spänningsförhållande 

mellan det för betraktaren välbekanta respektive obekanta. Gavers och Martins 

ovan beskrivna informationsapplikationer uppvisar, om än i teknisk förpackning, i 

stora delar likheter med surrealistiska verk. Fiona Bradley (2000), vid Tate Gallery i 

London, beskriver att surrealisterna och dadaisterna – ofta betraktade som 

surrealisternas föregångare – i sitt skapande var mer intresserade av en intellektuell 

hållning än av en konströrelse och att de förhånade västerlandets dogmatiska tro på 

förnuftet som de ansåg ”neutraliserade det moderna livets komplexitet” (s. 12). Istället 

ansåg dadaisterna, enligt Bradley, att allt befinner sig i en ständig och kreativ 

omvandling. I olika manifest upphöjdes spontaniteten och uppmuntrades 
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”organiserat kaos” (s. 19). Dadaisterna ville chockera sin publik i sådan riktning att 

det väckte avsky och äckel. Detta var i huvudsak en reaktion mot det tidiga 1900-

talets politiska urspårningar och reaktionen var att ta avstånd från alla tänkbara 

normer för att leva och skapa i obegränsad frihet. De ville så att säga, för att 

återkoppla till Vygotskijs (Säljö, 2000) senare etablerade terminologi, så långt som 

möjligt förändra den sociokulturella kontext de verkade inom; förändra 

förutsättningarna för sin tankeverksamhet.  

 

Flera av dem som inspirerats av dadaismens frihetssträvan tröttnade dock snart på 

dess pessimistiska världsåskådning och utvecklade, med författaren och poeten 

André Breton i spetsen, istället surrealismen som i huvudsak fokuserade på att 

utforska det undermedvetnas möjligheter. Publikens utmaning låg nu på ett mer 

intellektuellt plan. (Bradley, 2000) 

 

Trots de surrealistiska konstnärernas och författarnas gemensamma ansats tog sig 

den surrealistiska konsten många olika uttryck, exempelvis automatisk skrift, 

kollage och drömmålningar. Skådespelaren och författaren Antonin Artrand 

publicerade i surrealismens gryning följande aforism: ”Surrealismen är inte en stil; den 

är skriket från ett medvetande som vänder sig självt ryggen” (Bradley, 2000, s. 6-7). Att 

publikationens uppdragsgivare var ”byrån för surrealistisk forskning” (s. 6) visar på 

surrealisternas uttalade vilja att vara en del av samtidens intellektuella och 

akademiska sällskap. Det som ständigt återkom och som förenade de surrealistiska 

konstnärerna var spelet med det på samma gång välbekanta och främmande. 

Bradley uttrycker surrealisternas laborering med detta spänningsförhållande på 

följande sätt: ”För att misskreditera och destabilisera det som uppfattas som normalt, 

manipulerade de surrealistiska konstnärerna igenkännliga objekt så att gränsen mellan det 

verkliga och det imaginära suddades ut” (s. 41). 
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Det surrealistiska objektet – en brygga mellan inre  och yttre 
verkligheter 
 

Surrealistiska konstverk är ofta objektbaserade, enligt Bradley ett resultat av att 

”konstnären projicerade sina innersta tankar och önskningar på yttervärlden” (s. 41). Bradley 

citerar Breton angående dennes ambitioner att ge spridning åt drömda objekt, där 

Breton beskriver att målet med hans skapande var att ”objektifiera drömaktiviteten, av 

dess övergång till verkligheten” (s. 42). 

 

Enligt Bradley formaliserades det surrealistiska objektet av självaste Salvador Dalí; 

med sina välfriserade mustascher surrealismens kanske bekantaste ansikte för 

eftervärlden. Ofta baserades dessa objekt på sammanfogade element. Exempel på 

detta är Dalís egen ”Hummertelefon” från 1936, med vilken han anspelar på 

”föremålens opålitlighet” (s. 44). Dalí såg en likhet mellan en telefonlur och en hummer 

och förenade dessa båda, vilket lämnar betraktaren med en undran hur det skulle 

vara att lyfta på luren. Samma typ av tankeeggande undermening har Meret 

Oppenheims pälsbeklädda kaffekopp ”Pälsfrukost”; enligt Bradley det berömdaste 

av alla surrealistiska objekt, också den skapad 1936. Den schweiziske skulptören 

Giacometti, som under första halvan av 30-talet lierade sig med surrealisterna, 

hävdade enligt Bradley att en skulptur var en ”projektion av begär mer än resultatet av 

någon formell estetisk hantering av materialet” (s. 42). 

 

Skulpturen - objektet - fungerar alltså enligt surrealisterna som ett slags brygga 

mellan inre och yttre verkligheter. Sören Engblom (2007-03-15), chefsintendent på 

Moderna Museet i Stockholm, formulerar det som att surrealisternas avsikt aldrig 

var att ge svar, utan att belysa gåtan.  
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Reflektion över studiens politiska och ideologiska 
kontext 
 

Barnuppfostran handlar som synes i avgörande delar om politik och ideologiska 

ställningstaganden. Urvalet av referenslitteratur i föregående teoriavsnitt 

sammanfattar de huvudsakliga ideologiska ståndpunkter som genomsyrar denna 

studie, såsom att intellektuell rörlighet är viktigt för framgång; att fritt tänkande är 

en demokratisk rättighet, en grundbult för ett välmående och hållbart demokratiskt 

samhälle; att varje individ bör framhållas som unik och att det är viktigt att 

tydliggöra subjektiviteten, för självkänsla och för tolerans för andra människor. 

 

FN:s barnkonvention (Helleberg, 1998) har i Sverige kommit att utgöra det 

grundfundament av närmast helig karaktär vari alla vägledande beslut kring 

barnfostrande verksamhet förankras. Det är naturligtvis inte en tillfällighet att just 

denna refereras för att styrka relevansen för denna studie. Men barnkonventionen 

målar, enligt Arnstberg (2005), upp en historiskt sett snarast revolutionär syn på 

barn och vad som är målet för deras fostran, etablerad i kölvattnet av den 

industriella revolutionen och efter 1900-talets två världskrig. Vi behöver alltså inte 

gå många generationer tillbaka för att återfinna en radikalt annorlunda barnsyn. I 

den traditionella förindustriella familjen ägde, enligt Arnstberg (s. 65), strängt taget 

ingen sig själv. Familjemedlemmarna definierades genom sina inbördes beroenden 

och utifrån sin nytta för familjen. Barn ansågs följaktligen inte vara särskilt 

betydelsefulla som de individer de var. Arnstberg menar att barndomen inte 

värdesattes som någon betydelsefull period i sig utan snarare betraktades som ett 

förstadium till vuxenlivet; ett barns värde avgjordes av vad det skulle komma att 

representera som vuxen – i huvudsak ett kitt mellan två sammangifta släkter. 

 

Arnstberg (2005, s. 65 – 72) refererar till den snabba förändringen av familjens 

sociala rum och förutsättningarna för detta nyare fostringsideal som ”den romantiska 

revolutionen”. Efter denna revolution kom istället aktiv fostran och individens 
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oberoende att bli familjens honnörsord. Han sammanfattar de huvudsakliga 

ideologiska hållpunkter som genomsyrar samtida svensk barnuppfostran: 

• ”Autonomi – föräldrarna ska göra barnen till självägande individer med klara gränser 

mot omvärlden” 

• ”Empati – barnen ska bibringas förmågan att leva sig in i andra människors känslor” 

• ”Självförtroende – innebär att barnen har tilltro till sin förmåga att lyckas i världen där 

ute” 

• ”Självkontroll – barnen ska veta vad som är förnuftigt och inte falla för olika frestelser 

(…)” 

• ”Flexibilitet – förmåga att hantera ständigt förändrade villkor” 

• ”Moral – förmåga att kunna växla mellan den individuella och den sociala viljan och veta 

vad som är rätt och fel i respektive sammanhang” 

 

De av dessa aspekter som berör denna studie ideologiskt är i huvudsak autonomi, 

självförtroende och flexibilitet, men naturligen omfattas även de övriga punkterna 

inom ramen för genomförandet av en reglerad vetenskaplig studie. Synen på 

barnen som naturligt unika och målet att vårda och odla varje barns individuella 

egenart, reproduceras utan tvivel i denna studie. 

 

Arnstberg menar att autonomi och självkontroll är svårförenliga egenskaper, då 

dess respektive innehåll av bejakande och förnekelse av egna begär tenderar att 

kollidera. Barn är, i egenskap av sitt ofrånkomliga beroende av vuxna, aldrig riktigt 

fria och måste enligt Arnstberg snarast förledas att tro att de har en frihet de i 

realiteten inte har. Föräldrar och samhälle vill att barnen ska tänka självständigt, 

men har, som exempelvis De Bono (1993) konstaterar, samtidigt ofta mycket 

tydliga ramar för vilka tankar barnen bör tänka vid varje givet tillfälle, vilket 

ofrånkomligen hämmar tänkandet. Med ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 1999) 

följer uppfattningen att vuxnas syn på lärande påverkar barns syn på sitt eget 

lärande. Barn lär sig snabbt vad vuxna omkring dem tycker är riktig kunskap och 
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riktigt lärande. Även senare i vuxenlivet ersätts beroendet av föräldrarna av 

beroende av samhället. Den egentliga friheten består enligt Arnstberg i valet mellan 

att revoltera eller att underkasta sig och det slutgiltiga kriteriet för en framgångsrikt 

fostrad individ är följaktligen att denne förvärvat ”(…) ett sådant psykiskt kapital att de 

klarar av att styra och utveckla sig själva (s. 72)”. 

 

I denna studie uppmuntras de deltagande barnens frihet att uttrycka sig, men 

övningen kräver samtidigt likväl så pass mycket självkontroll att barnen håller sig till 

uppgiften, utan att de samtidigt hemfaller åt för mycket självkontroll i betydelsen 

att de låter ängslan över vad andra ska tycka begränsa uttrycket. Även här blir alltså 

den krävande balansgången mellan autonomi och självkontroll tydlig. 

Förhoppningen med de tankeprovokativa egenskaperna är att skulpturer med dessa 

kvaliteter lockar till sig barnen och eggar deras fantasi i sådan utsträckning att de 

inte behöver hantera andra begär. 
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Metodologi, metodval och analysmetod 

Metod i korthet 

Studien genomfördes på plats i Åkerby skulpturpark. I studien deltog tio barn i 

åldern nio till tio år. Deltagarna fick i uppdrag att bege sig ut i parken och ”samla 

tankar” vid 12 markerade skulpturer. Detta fick deltagarna träna på under en 

förberedande introduktionsövning, som även fungerade som ett sätt att etablera en 

relation till barnen och sätta en ram kring vad som komma skulle. Med sig under 

tankesamlandet fick deltagarna varsin ”tankesond”. Deltagarnas tankesamlande ute 

bland skulpturerna följdes sedan upp med en debriefing i grupp. Inför studien i 

parken genomfördes en telefonintervju med deltagarnas lärare, samt en mindre 

pilotstudie i inomhusmiljö, med foton av skulpturerna och med en annan 

deltagargrupp. Datamaterialet från tankesamlandet och från debriefingen 

strukturerades i en analysmatris med vars hjälp materialet kategoriserades. 

Förekomsten av data enligt de olika kategorierna räknades sedan samman i tabeller. 

Resultaten från telefonintervjun och introduktionsövningen gav värdefulla data om 

deltagarna generellt, enskilt och i stunden, och användes som underlag för tolkning 

och kategorisering av materialet från tankesamlandet. 

Skulpturer 

De tolv skulpturerna som ingick i studien var spridda över en större del av det 

kuperade och grönskande parkområdet. I parken fanns även många andra 

skulpturala verk.  De skulpturer som ingick i studien var markerade med breda röda 

band. Sju av skulpturerna som användes i studien valdes ut för en förväntad 

begreppsprovocerande effekt, baserat på deras inneboende konceptuella 

motstridighet mellan vanliga och ovanliga element. Övriga fem skulpturer valdes ut 

som kontroller. Dessa hade alla uppseendeväckande drag, dock inte av förväntat 

begreppsprovocerande karaktär, då måttet av igenkänning antingen var för stort 
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eller för litet. Deltagarna i studien visste inte något om denna uppdelning av 

skulpturerna. 

Förväntat begreppsprovocerande skulpturer i studien  

1 Kokören 
av Tomas Boström och 
Anja Persson 

 
Bild 9.1. Kokören 

Konformade megafon- eller högtalarliknande 

järnkonstruktioner, en vev och koråmande utgör 

bekanta delar. Begreppsprovokation förväntas av 

kombinationen och interaktionen delarna emellan. 

Konernas öppning är riktade mot sjön, veven är 

placerad på en betongplatta i marken framför 

högtalarna. Om man vevar hörs ljud från högtalarna 

som liknar det från råmande kor. 

 

2 

 

Tempel för groda och 
liten råtta 
av Kaipa Gunilla Ericsson 

 

 
Bilder 9.2.1 (över), 9.2.2 

(under). Tempel för groda och 

liten råtta. 

 

Spetsgardiner, trappa, mosaik, ravin och björkar är i 

sig bekanta begrepp för de flesta barn. Att gardinerna 

hänger i träden och tillsammans med trappan ner mot 

bäcken i ravinen och det lilla ”golvet” av mosaik 

bildar en rumslig kombination av ute och inne 

förväntas provocera tanken. Även kombinationen av 

elementen i titeln förväntas vara tankeprovocerande 

för den deltagare som läser den. 
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3 En av alla dessa 
situationer 
av Gunilla Åsberg 

 
Bild 9.3. En av alla dessa 

situationer 

Människoliknande huvuden, stenliknande saker på 

marken och clownnäsor känner de flesta svenska 

barn igen. Det är kombinationen dem emellan som 

förväntas ha en tankeprovocerande effekt; stenarna 

på rad bakifrån är inbjudande att gå och hoppa 

emellan. Huvuden som sticker upp ur marken är 

eventuellt inte lika inbjudande att hoppa på. Utan att 

blöta ner sig är det dock svårt att upptäcka 

ansiktsdragen på stenarna förrän man redan står på 

dem, eftersom huvudena/stenarna är placerade precis 

invid vattenbrynet med ansiktena vända mot sjön. 

Empatisk inlevelse antas kunna ge en klaustrofobisk 

upplevelse. 

 

4 

 

Extra Mild 
av Hampus Mattson 

 
Bild 9.4. Extra Mild 

 

 

Ett litet rätblocksformat utrymme med glastak som 

besökaren kan titta ner genom. I utrymmet finns lite 

sand och en liten stege samt en lampa som alstrar ett 

milt ljussken. Utrymmet är nedgrävt i den gräsklädda 

marken. Speglar på väggar och botten ger en illusion 

av att stegen fortsätter ner genom jorden i oändlighet. 

Detta och det välkomnande rummet under marken 

förväntas ha en begreppsprovocerande effekt. 

 

5 

 

Ark 
av Åsa Holmlund 

 

 

En mörk konliknande träbyggnad, med smala fönster 

som sträcker sig från mark till topp. Inne i byggnaden 

står en kvinnogestalt i trä med stora ögon, 

tillsammans med det vilt växande gräset, och tittar ut. 

Gestaltens placering inne i denna ovanligt formade, 

trånga byggnad förväntas provocera begreppen. 



 47 

 
Bild 9.5.1 (över), 9.5.2 (under) 

Ark. 

 

6 

 

Vidare 
av Jan Ekerhagen 

 
Bild 9.6. Vidare. 

 

Skulptur som är mycket lik en vägskylt för enskild 

väg, i gult med röd ram och svart text; så långt allt 

bekant. På skylten står dock inget ortsnamn, vilket 

kunde förväntas, utan det i sammanhanget suggestiva 

ordet ’Vidare’, vilket uttrycker en vägriktning på en 

helt annan begreppsnivå. Tankeprovokationen 

förväntas uppkomma av spänningen mellan dessa två 

nivåer. På skylten sitter dessutom en liten 

keramikfågel. Skylten är placerad i hörnet av en större 

sandlåda. 

 

7 

 

House of Skrammel 
av Lennart Carlsson, SAR 

 
Bild 9.7. House of Skrammel. 

 

En ljusgrå träbyggnad med symmetriska ingångar på 

vardera kortsidan. Den lilla byggnaden har sviktande 

golvplattor och när man går på dessa plattor plingar 

små klockor där inne. Tankeprovokationen förväntas 

komma av den ovanliga interaktionen med den till 

synes rätt alldagliga träbyggnaden. 
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Skulpturer som användes som kontroller i studien 

1 Järnnymfer 
av Inger Hahn-Redin 

 
Bild 9.8. Järnnymfer. 

Gängliga, rostiga gestalter uppställda på rad. Trots 

konstnärens avsiktliga lek med mänskliga drag, 

bedöms igenkänningsgraden som för låg för en 

begreppsprovocerande effekt. 

 

2 

 

Dansa med ljus 
av Gunnel Liljefors 

 
Bild 9.9. Dansa med ljus. 

 

Slät, gulaktig gestalt med tydligt människoliknande 

kroppsform, som poserar som om den gjorde en yvig 

kroppsrörelse. Skulpturen har inga ansiktsdrag och 

”händerna” är stora och utan fingrar, snarast 

paddelliknande. De överraskande elementen är små i 

förhållande till graden av igenkänning och den 

begreppsprovocerande effekten förväntas därför vara 

liten. 

3 Stålthet 
av Jessica Fleetwood  

 
Bild 9.10. Stålthet. 

 

Metallskulptur med fyra ”ben” och en bredare, platt, 

uppskjutande del på ena sidan. Benen binds samman 

av något som vid liknelse med en stol skulle kunna 

förklaras som en sits med stora taggar och ett större 

kvadratiskt hål i mitten. 

Igenkänningsgraden är för låg för en förväntad 

tankeprovocerande effekt. 
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4 Mona 
av Richard Brixel 

 
Bild 9.11. Mona. 

Gjuten mörk metallskulptur; en till formen mycket 

naturtrogen gestaltning av en naken kvinna, som 

ligger utslagen över en stol i samma material med 

slutna ögon och ben och armar brett isär. 

Den frigjorda gestaltningen av kvinnokroppen, kan 

eventuellt vara av socialt provocerande karaktär. Men 

då igenkänningen beaktande skulpturens form i det 

närmaste är hundraprocentig, finns ingen förväntad 

begreppsprovocerande effekt. 

Skulpturen är placerad ute på en större gräsyta. 

 

5 

 

Få Goatrans 
av Fredrik Wretman 

 
Bild 9.12. Få Goatrans. 

 

Skulptur liknande en buddhastaty i rött 

skumgummiaktigt material. Skulpturen är diskret 

placerad vid skogsbrynet i utkanten av parken och är 

vänd mot sjön. Skulpturen spelar på 

spänningsförhållandet mellan den bekanta 

buddhafiguren och det för en sådan skulptur ovanliga 

gummimaterialet. Gubbar i färgat gummi hör dock 

inte till ovanligheterna i ett svenskt barns 

leksakssamling numera och bör därför inte innebära 

någon större överraskning för deltagarna. Barnens 

generella erfarenhet av buddhastatyer eller andra 

människoavbildande stenskulpturer är troligen också 

begränsad. För dessa deltagare förväntas därför den 

begreppsprovocerande effekten utebli. 
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Deltagare i studien: 10 skolbarn 

Deltagarna var tio till antalet; samtliga skolbarn ur årskurs tre, mellan nio och tio år 

gamla. Utvecklingspsykologerna Helen Bee och Denise Boyd (2003) skriver att 

varje barn med normalt utvecklad kognition vid denna ålder har en god 

mentaliseringsförmåga, det vill säga att de är väl medvetna om att de själva tänker, 

att andra människor tänker och att andra människor också tänker om dem. Vidare 

menar de att barn i nio-tioårsåldern är medvetna om att olika personers tankar 

skiljer sig från varandra och förmår att uttrycka sig om detta på metanivå. 

Som en uttrycksfrämjande åtgärd beslutades att genomföra studien med en liten 

och sammansvetsad deltagargrupp med vana av stort socialt utrymme för 

individuella skillnader och åsikter. 

Intervju med deltagarnas lärare 

Intervjun genomfördes över telefon. Läraren svarade inom ramen för sin 

tystnadsplikt på frågor om deltagarnas allmänna erfarenheter i skolan, vad de gjort i 

klassen månaderna närmast innan studietillfället, händelser i samhället som 

deltagarna uppmärksammat samt reflektioner över deltagarnas intressen och 

beteendemönster, som grupp och enskilt. 

Förstudie 

En mindre förstudie genomfördes på fem nioåriga barn vid en skola i Linköping. 

Deltagarna i förstudien fick titta på foton av skulpturerna som senare användes 

under huvudstudien. Då vädret vid tillfället för förstudien inte tillät att övningen 

genomfördes utomhus, fick vi tillgång till några tomma lokaler i en byggnad ute på 

skolgården, där deltagarna i lugn och ro kunde gå runt och titta på de spridda 

fotona. Då omständigheterna under förstudien till stor del skilde sig från dem 

rådande under huvudstudien, var syftet i huvudsak att ge mig som ledare av studien 

ett övningstillfälle och en aning om hur väl övningen verkade falla ut hos 

deltagarna. Förstudien bekräftade att deltagarnas ålder var lämplig. Behovet av 
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kännedom om deltagarna och av en uppföljande debriefing med deltagarna, för att 

kunna tolka materialet, blev dock mycket tydligt. 

Introduktionsövning 

Mötet med de deltagande barnen inleddes med en introduktionsövning, med 

presentation och information om studien, vad som skulle hända i parken och vilken 

hjälp som behövdes av deltagarna. Deltagarna fick varsitt kollegieblock och ett 

första uppdrag att ”ta ett slags blixtfoto av vad de tänkte på just i det ögonblicket”; 

att fånga sin nuvarande tanke och försöka uttrycka den på papperet, utan att bry sig 

om någon annan än de själva skulle förstå uttrycket. Sedan fick deltagarna berätta 

om vad de hade tänkt och vi pratade om på vilka olika sätt man kan göra för att 

uttrycka en tanke; genom att exempelvis rita, klippa, klistra, knöla papper, rörelser 

och ljud. Deltagarna ombads sätta sina namn på sina alster innan de lämnade dem 

ifrån sig. 

 

I nästa del av introduktionsövningen tittade vi gemensamt på en närliggande 

skulptur, Krokodil av Marta Klonowska. Denna skulptur är ett slags blandning av 

en krokodil och en brandstege; en ovanlig lek med den vanliga brandstegen. Verket 

hänger på väggen till en av anläggningens lokaler. Deltagarna fick associera kring 

vad de såg och vad de tänkte i alla möjliga riktningar. Här uttryckte sig deltagarna 

företrädesvis genom att prata. 

Tankesonder 

Inspirerat av Gavers, Dunnes och Pacentis (1999) kulturella sonder – ett slags paket 

innehållande olika redskap för deltagare att använda för att uttrycka upplevda 

tankar och känslor i olika angivna situationer – fick varje deltagare med sig en så 

kallad tankesond med sig ut i parken. En sådan sond utgjordes i denna studie av en 

genomskinlig påse att hänga om halsen innehållande färgpennor, vita A4-ark, ett 

limstift, bomullstussar, en sax, ett hårt skrivunderlag samt en namnbricka för 

deltagarna att skriva sitt namn på; materiel som deltagarna kunde använda som de 
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önskade för att uttrycka sina tankar. Deltagarna tilläts och uppmuntrades att i sina 

uttryck också använda vadhelst de hade eller hittade omkring sig om de tyckte att 

det hjälpte dem att uttrycka sig. De uppmuntrades även att uttrycka sig med ljud, 

rörelser och andra medel som de spontant tyckte motsvarade deras upplevelser vid 

skulpturerna. 

Tankesamlande 

Med inspiration av Hein (1998) användes i studien en variant av ”experience 

sampling”, en metod där deltagarna enligt metodens ursprungliga utformning får 

med sig en varsin diktafon för vilken de uppmanats berätta om sina upplevelser 

varje gång diktafonen piper; ett slags stickprov av vad deltagaren upplever vid givet 

tillfälle. I denna studie ombads deltagarna istället att uttrycka sina aktuella tankar 

och upplevelser varje gång de kom till en markerad skulptur, med hjälp av 

materialet i tankesonderna. Det är denna aktivitet som i rapporten hänvisas till som 

”tankesamlande”. Deltagarna blev tilldelade ovan beskrivna tankesonder, att hänga 

om halsen. Sedan upprepades att deras hjälp behövdes till att samla tankar vid de 

tolv skulpturer som det hängde ett rött band på. Deltagarna samlade tankar i cirka 

fyrtio minuter.  

Debriefing – uppföljande genomgång 

Efter tankesamlingen samlades deltagarna för en efterföljande diskussion, där de 

fick möjlighet att berätta om de tankar som de hade samlat ute bland skulpturerna, 

att tänka vidare kring sina egna och de andras samlade tankar, att jämföra och 

utveckla tankarna. Exempel på frågor som deltagarna fick diskutera: ”Har vi samma 

tankar och frågor? Har vi olika tankar om samma sak? Har vi tänkt på helt olika 

saker? Hur många tankar kan man tänka? Vilka olika typer av tankar kan man ha? 

Vilken var din roligaste/intressantaste tanke?” 

 

Vid diskussionen användes fotografier av skulpturerna som minnesstöd och för att 

alla skulle vara överens om vilken skulptur vi talade om. Deltagarna uppmanades 
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att skriva sitt namn och det nummer som varje skulptur tilldelades, på varje 

tankeuttryck de samlat. Hela diskussionen filmades av deltagarnas lärare, som själv 

inte deltog i diskussionen Filmens bristfälliga ljudupptagning kompletterades med 

ytterligare en ljudupptagning av mycket bra kvalitet. 

Analysmetod 

För analysen användes en procedur kallad kodning, vilket innebär att data delas in i 

kategorier baserade på egenskaper som kan skönjas i datamaterialet. Deltagarnas 

inlämnade material i plastfickorna sorterades efter skulptur och efter deltagare och 

kopierades sedan för hand så originaltroget som möjligt in i en analysmatris som 

kompletterades med transkriptioner från debriefingen. Därefter färgmarkerades 

olika kategorier av uttryck. Varje uttryckskategori räknades sedan samman och 

förekomsten av svar av en viss kategori noterades för varje skulptur och för varje 

deltagare. Samvariation mellan kategorierna noterades. 

Metodreflektion 

Introduktionsövningen användes som ett sätt att värma upp deltagarna, visa en ram 

runt vad som kommer att förväntas av dem senare ute i parken, men också som ett 

sätt att etablera en relation till deltagarna. Tanken bakom valet att begränsa antalet 

deltagare i studien till ca 10, var att mindre grupp är lättare att ena. Målet var en 

grupp med synliga och trygga deltagare och en stämning med högt till tak för alla 

typer av yttringar. Poängen med intervjun och introduktionsövningen är att barnen 

inte möter skulpturerna helt ”blanka”; nollställda; med sig har de alla de tankar och 

känslor som gör dem till de människor de är. 

 

Breakwell et al (2000, s. 244) trycker på de speciella svårigheter som uppkommer 

vid interaktion med barn i en forskningssituation, särskilt med avseende på 

makt(o)balansen i relationen mellan forskaren och det deltagande barnet. Närvaron 

av auktoriteter, både av vuxna och av andra deltagande barn, riskerar att påverka 

barnen i sådan riktning att de begränsar sig själva. Då vuxennärvaro i denna studie 



 54

var ofrånkomlig, blev det en viktig uppgift att som övningsledare använda 

auktoriteten till att försöka uppmuntra barnen att lita på sina egna tankar och 

uttryck; att konsekvent framhålla och påminna om detta, att medvetet anpassa 

ordval och andra uttrycksmedel så att barnen uppfattade att endast de själva kunde 

fånga de tankar som jag som ledare så gärna ville ha med mig från parken. 

 

Ovanliga kombinationer av vanliga ting är, som tidigare nämnts, ett typiskt drag 

inom det surrealistiska skapandet. De utvalda skulpturerna bygger i stora delar på 

denna princip. Skulpturerna behöver alltså inte vara provocerande i bemärkelsen 

upprörande för att ge en tankeprovokation, men de ska bryta med det som är 

invant och som tas för givet. 

 

I skulpturparken där studien genomfördes är materialet till största delen fast och 

färdigt som det är. Det som lämnas rörligt för ett pedagogiskt arbete är konceptet, 

alltså hur besökaren möter materialet och vad denna gör i parken. Således är också 

ovan presenterade metodval anpassade efter dessa förutsättningar. De 

metodologiska övervägandena i denna studie har naturligtvis även påverkats av 

vilka metoder lärare på det kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings 

universitet propagerat för. Exempelvis är observation och debriefing är något som 

återkommande tagits upp som fördelaktiga metoder. 

 

De enskilda deltagande barnen refereras i analys och diskussion som ”deltagare 1, 

deltagare 2, deltagare 3” osv. En bruklig variant i kvalitativa studier är annars att ge 

deltagarna kodade personnamn, som ska vara möjliga att spåra i endast enkel 

riktning, exempelvis genom att basera kodnamnet på den tredje bokstaven i 

deltagarens namn – ”Laban” refereras till som ”Bertil”, ”Lena” som ”Nadja”. På 

grund av det ringa deltagarantalet, datas personliga karaktär och det oundvikliga 

utpekandet av det geografiska läget kan enkelriktad avkodning med denna metod 

inte garanteras. Därför används inga personnamn i denna studie. Att referera till de 
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deltagande individerna som just deltagare och inte med hjälp av omkodade - men 

kulturellt betingade - personnamn, ger deltagargruppen ytterligare anonymitet och 

erbjuder läsaren ett neutralare förhållningssätt gentemot de deltagande barnen. 

 

Valet att redovisa analysresultatet medelst tabeller är gjort för att göra materialet 

mer greppbart och överblickbart. Läsaren bör dock betänka materialets 

ofrånkomligen svårfångade natur och bemöta redovisade siffror med viss 

reservation. Det är många lager mellan barnets spontana upplevelse och den slutliga 

tolkningen av barnets uttryck. 
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Resultatbeskrivning 

Resultat i korthet 

Resultatet från telefonintervjun med deltagarnas lärare pekar på ett stort 

konstnärligt och idrottsligt intresse bland deltagarna. Barnen har tidigare funderat 

och diskuterat en del kring den egna existensen och sådant som kan hota den. 

Resultatet från introduktionsövningen argumenterar för att det soliga vädret 

inverkar på deltagarnas tankar och känslor. Det argumenterar också för en 

etablerad vana bland deltagarna att tolka och uttrycka sina tankar strukturerat kring 

objekt. 

 

Resultatet från tankesamlandet och debriefingen redovisas i tabeller, baserat på 

förekomsten av två olika uttryckskategorier, kallade ’nya tankar’ och ’starka 

känslor’. Enligt denna analys ger deltagarna markant fler uttryck för ’starka känslor’ 

och ’nya tankar’ i mötet med de förväntat begreppsprovocerande skulpturerna, än 

vid kontrollskulpturerna. Kategorierna ’nya tankar’ och ’starka känslor’ samvarierar 

till cirka en fjärdedel. Deltagarna gjorde inga tydliga återkopplingar till vädret under 

tankesamlandet. 

 

Deltagarna använde olika strategier i genomförandet av tankesamlandet. Dock höll 

sig samtliga deltagare utom två sig till sina, enligt läraren, vardagliga 

beteendemönster. 

För tolkningen relevant bakgrundsinformation om 
deltagarna 
 

Datamaterialet som ligger till grund för tolkningar kring kontextuella 

faktorer – som de deltagande barnens tidigare erfarenheter, speciella 

intressen och personliga särdrag - kommer från telefonintervjun med 

deltagarnas lärare, introduktionsövningen samt från noteringar om 
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barnen under tankesamlande och debriefing. Av sekretesskäl redovisas 

endast den information om barnen som bedömts som direkt relevant för 

tolkningen av resultatet. 

Underlag för analys av de enskilda deltagarnas tank ar och 
beteenden inför studien 
 

Deltagare Lärarens 
beskrivning av 
deltagarna 

Tillvägagångssätt 
under 
tankesamlande 

Uttryck från 
introduktionsövning 

Deltagare 1 Tävlingsinriktad. 
Reflektion från 
tankesamlandet: 
Väljer möjligen 
att utrycka sig i 
skrift för 
säkerhets skull.  

Tankesamlingsuttryck 
genomgående enstaka 
ord i skrift; 
beskrivande, bygger på 
igenkänning. 

 
Bild 10.1. Introduktion Deltagare 1 

Deltagare 2 Konstnärlig, gillar 
att måla. Vågar 
göra och vara på 
eget vis.  

Tankesamlingsuttryck 
känslostarka, 
ödesmättade, sagolika. 

 
Bild 10.2. Introduktion Deltagare 2 

Deltagare 3 Konstnärlig. Tankesamlingsuttryck 
mycket korta skriftliga 
svar; i huvudsak 
ettordssvar. 

 
Bild 10.3. Introduktion Deltagare 3 

Deltagare 4 Det ska gå fort! 
Nyligen varit på 
semester med 
familjen i 
utlandet. 

Tankesamlingsuttryck 
torra, snabba, ytligt 
beskrivande. Utvecklar 
sina svar under 
debriefingen. 

 
Bild 10.4. Introduktion Deltagare 4 
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Deltagare 5 Stark; tar för sig. Tankesamlingsuttryck 
känslosamma och 
beskrivande. Använde 
alla verktyg i sonden, 
men också blad och 
gräs från parken. 

 
Bild 10.5. Introduktion Deltagare 5 

Deltagare 6 Trygg i sig själv. 
Pysslig. Mogen i 
sitt målande. 

Tankesamlingsuttryck
en är fåtaliga men 
mycket utförliga, 
detaljerade och 
välgjorda teckningar. 
Använder alla verktyg 
i tankesonden. Skriver 
inget.   

Bild 10.6. Introduktion Deltagare 6 
Deltagare 7 Vet hur vill ha 

det. 
Tänker mycket och 
självständigt. Verkar 
trygg. Deltar med 
entusiasm. 
Tankesamlingsuttryck 
präglas av starka 
känslor och kreativa 
svar.  

Bild 10.7. Introduktion Deltagare 7 
Deltagare 8 Har ett eget sätt 

att måla.  
Tankesamlingsuttryck 
utmärks av kreativ 
skrift. 
Deltar aktivt med egna 
tankar under 
debriefingen. 

 
Bild 10.8. Introduktion Deltagare 8 

Deltagare 9 Utåt sett inte 
mycket till 
filosof, men 
glimtar till ibland. 
Reflektion från 
tankesamlandet: 
Mer aktiv och 
framåt i denna 
studie, än annars i 
klassrummet. 

Uttrycker intresse för 
actionhjältar. Skämtar 
mycket. 
Tankesamlingsuttryck 
utmärks av spontanitet 
och påhittighet. 

 
Bild 10.9. Introduktion Deltagare 9 



 59 

Deltagare 10 Viktigt att roligt 
för att göra. 

Tar få egna initiativ. 
Verkar uttråkad och 
otålig under 
debriefingen. 

 
Bild 10.10. Introduktion Deltagare 10 

Tabell 10.1. Resultat för de enskilda barnens beteendemönster. 

Data från introduktionsövning 

Datamaterialet från introduktionsövningen utgörs av de bilder som barnen ritade 

då de fick öva sig på att fånga sin nuvarande tanke. Påverkan av vädret och 

omgivningen avspeglade sig under introduktionsövningen i uttrycken från fem av 

de tio deltagarna, i form av ritade blommor, träd och solar. Två av deltagarna 

uttryckte tankar om händelser från gårdagen – en fotbollsmatch. Två deltagare 

uttryckte skriftligen tankar om vad de skulle få göra härnäst i parken. Generellt 

föredrog deltagarna att under introduktionsövningen tolka och uttrycka sina tankar 

strukturerat kring objekt. En av deltagarna lämnade ett högabstrakt uttryck.  

Lärarens generella beskrivning av deltagargruppen 

Barnen har enligt sin lärare ett stort individuellt utrymme i skolan. Alla känner alla. 

Läraren har låtit barnen jobba mycket med att uttrycka sig i form och bild, enligt 

devisen ”hellre noga än fort”. Ett annat mål skolan har är att allt barnen lär sig ska 

ha tydlig verklighetsförankring. Veckorna innan studien har barnen arbetat med 

teman som medeltiden, Sverige och den lokala orten. Barnen har under läsåret 

innan studien, tillsammans med sin lärare pratat mycket om smittsamma sjukdomar 

i världen, som de oroat sig för. Barnen har även haft diskussioner om droger, 

eldsvådor och rädslan för eld. Föräldrarna till ett av barnen har vid tillfället för 

studien nyligen skilt sig och barnen har tänkt på och pratat om detta. Enligt läraren 

finns ett utbrett idrottsligt intresse bland barnen och en majoritet sjunger 

regelbundet i organiserad form. 
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Analys av tankesamlande och debriefing 

Datamaterialet från tankesamlandet utgörs huvudsakligen av uttryck baserade på 

tankesonderna. Detta kompletteras i analysmatrisen av transkriberade delar av den 

inspelade debriefingen. Nedan visas ett axplock av det material de deltagande 

barnens skapat vid de olika skulpturerna med hjälp av sonderna. 

Exempel på uttryck från tankesamlande 

Skulpturer med förväntad tankeprovocerande effekt 

 

 

Bild 10.11. Uttryck från tankesamlande. Kokören. Bild 10.12. Uttryck från tankesamlande. Tempel för 
groda och liten råtta. 
 

 
 

Bild 10.13. Uttryck från tankesamlande. En av alla 
dessa situationer. 
 

Bild 10.14. Uttryck från tankesamlande. Extra Mild. 
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Bild 10.15. Uttryck från tankesamlande. Ark. Bild 10.16. Uttryck från tankesamlande. House of 
Skrammel. 
 

 

 

Bild 10.17. Uttryck från tankesamlande. Vidare.  
 

Kontrollskulpturer utan förväntad tankeprovocerande effekt 

  

Bild 10.18. Uttryck från tankesamlande. Få 
Goatrans. 

Bild 10.19. Uttryck från tankesamlande. Dansa med 
ljus. 
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Bild 10.20. Uttryck från tankesamlande. Mona. 
 

Bild 10.21. Uttryck från tankesamlande. Järnnymfer. 
 

 

 

Bild 10.22. Uttryck från tankesamlande. Stålthet.  
 

Två framträdande kategorier: Nya tankar och starka känslor 

Ur det analyserade materialet valdes att fokusera på två framträdande kategorier, 

kallade ’nya tankar’ och ’starka känslor’, med innebärande tolkning att deltagaren 

provocerats begreppsligt. Observera att deltagarna även lämnade uttryck som inte 

omfattas av dessa båda kategorier. 

 

Definition av kategorin ’ny tanke’ 

Uttryck som räknas till denna kategori ska vara sådana som går bortom en direkt 

beskrivning eller värdering av skulpturen och som inte enbart relaterar, refererar, 

associerar till något vardagligt eller som deltagaren som det finns anledning till att 

tro att deltagaren redan tänkt en del på. De uttryck som räknas som nya tankar är 

alltså de som uttrycker en avvikande, tydligt egen tolkning, en egen tanke, en egen 

berättelse, skapande av en egen kontext. 
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Räknas till denna kategori: 

”…och så blev han retad och så hade dom andra målat på näsorna (hans näsa) och 

dom (han.) kunde inte röra sig och hindra det.”, ”Hon stod där och bad till Gud”, 

”Kviksand vidare till döden”, ”Kärlekens hmel”, ”Man kanske skulle ta sig en 

barkbåt och köra ned för bäcken”, ”Hur djupt (mycket långt, djupt ’t’) som helst (’helst’ 

”på botten” av teckningen). 

 

Räknas inte till denna kategori: 

”Kinamuren”, Kyrka med musik”, ”Hemmagardiner” 

 

Definition av kategorin ’stark känsla’ 

Ska vara ett uttryck som låter ana att deltagaren själv berörts känslomässigt. En 

saklig beskrivning av skulpturens eller annans känslor räknas inte. Grundantagandet 

är att en känsla som blir så tydlig och central för barnet att den slår igenom i 

uttrycket, räknas som en stark känsla. Samtliga egna känslouttryck räknas alltså in i 

denna kategori. 

 

Räknas till denna kategori: 

”sorligt *tår*”, ”den vackraste plats jag varit på en så länge, det känns som mans 

öde vilar där nere i gläntan”, ”konstig känsla”, ”läskigt och mysigt på samma gång”. 

 

Räknas inte till denna kategori: 

”Han är glad/ledsen”, ”Jag tänkte på Kung Adolf för han är ju död”. 
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Kategoriernas förekomst i analysmatrisen 

Fördelningen i analysmatrisen av kategorierna ’nya tankar’ respektive ’starka 

känslor’, samt samvariationen av dem båda, visas i följande båda figurer. 

  
Del-
tagare 

1 

Del-
tagare 

2 

Del- 
tagare  

3 

Del-
tagare 

4 

Del-
tagare 

5 

Del-
tagare 

6 

Del-
tagare 

7 

Del-
tagare 

8 

Del-
tagare 

9 

Del-
tagare 
10 

Ko-
kören 

                    

Tempel 
för… 

                    

En av 
alla… 

                    

Extra 
mild 

                    

Ark 
                    

Vidare 
                    

House 
of…  

                    
Figur 10.1. Svarsfördelning för förväntat provokativa skulpturer; 
Samvariation Ny tanke/Stark känsla, Stark känsla, Ny tanke, Annat uttryck, Inget uttryck 
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ljus                

Stålthet 
             

Mona 
                

Få 
Goa-
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Figur 10.2. Svarsfördelning för kontrollskulpturer; 
Samvariation Ny tanke/Stark känsla, Stark känsla, Ny tanke, Annat uttryck, Inget uttryck 



 65 

Resultat i tabellform 

Förekomsten av ’nya tankar’ och ’starka känslor’ i deltagarnas uttryck vid de 

begreppsprovocerande skulpturerna respektive vid kontrollskulpturerna, 

representeras i följande tabeller (10.2-10.5). Tabellerna 10.2 och 10.4 visar 

deltagarnas besöks- och uttrycksfrekvens vid de förväntat begreppsprovocerande 

skulpturerna respektive vid kontrollskulpturerna utan förväntad 

begreppsprovocerande effekt. Tabellerna 10.3-10.5 visar istället de respektive 

skulpturernas frekvens av deltagarbesök samt frekvensen av uttryck vid 

skulpturerna. 

 

Observera att procentsatserna i de olika kolumnerna beräknats på olika sätt. 

Procentsatsen för antalet besökta skulpturer respektive antal besök av deltagare är 

beräknade på det totala antalet skulpturer som ingick i studien i varje kategori, 

respektive det totala antalet deltagare som medverkade i studien. Procentsatsen för 

de totala och enskilda förekomsterna av tanke- och känslouttryck är beräknade på 

deltagarnas antal besökta skulpturer respektive skulpturernas antal besök av 

deltagare. Slutligen är procentsatserna för samvariationen tanke- respektive 

känslouttryck emellan beräknade på den totala förekomsten av både tanke- och 

känslouttryck. Det totala snittvärdet för samvariationen är beräknat på det antal 

skulpturer och deltagare som fått respektive lämnat tanke- eller känslouttryck. 
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Resultat för förväntat begreppsprovocerande skulptu rer 

10 deltagare 

Antal 
besökta 

skulpturer 
(i % av totalt 
antal förväntat 

begrepps-
provocerande 
skulpturer) 

Antal 
skulpturer 
där lämnat 
känslo- eller 
tankeuttryck 
(i % per besökta) 

Nya tankar 
 (i % hur mycket 
deltagarna i snitt 
reagerade på 

besökta 
skulpturer) 

Starka 
känslor 

 (i % hur mycket 
deltagarna i snitt 
reagerade på 

besökta 
skulpturer) 

Samvariation 
(i % av totalt antal 

tanke- & 
känslouttryck) 

Deltagare 1 6 (86 %) 4 (67 %) 4 (67 %) 1 (17 %) 1 (25 %) 
Deltagare 2 5 (71 %) 4 (80 %) 2 (40 %) 2 (40 %) 0 
Deltagare 3 5 (71 %) 3 (60 %) 3 (60 %) 0 0 
Deltagare 4  7 (100 %) 3 (43 %) 2 (29 %) 3 (43 %) 2 (67 %) 
Deltagare 5 7 (100 %) 6 (86 %) 5 (71 %) 2 (29 %) 2 (33 %) 
Deltagare 6 4 (57 %) 4 (100 %) 3 (75 %) 2 (50 %) 1(25 %) 
Deltagare 7 6 (86 %) 6 (100 %) 4 (67 %) 3 (50 %) 1 (17 %) 
Deltagare 8 4 (57 %) 4 (100 %) 4 (100 %) 2 (50 %) 2 (50 %) 
Deltagare 9 5 (71 %) 4 (80 %) 4 (80 %) 2 (40 %) 2 (50 %) 
Deltagare 10 4 (57 %) 2 (50 %) 0 2 (50 %) 0 
Totalt 
snittvärde 

76 % 77 % 59 % 40 % 27 % 

Tabell 10.2. Deltagarnas besöks- och uttrycksfrekvens vid de begreppsprovocerande skulpturerna. 
 

7 skulpturer 

Antal 
besök av 
deltagare 
(i % av totala 

antalet 
deltagare) 

Antal 
deltagare 

som lämnat 
känslo- eller 
tankeuttryck 
(i % per besök) 

Nya tankar 
 (i % andel 
tankeuttryck 
skulpturen 
genererade) 

Starka 
känslor 
 (i % andel 

känslouttryck 
skulpturen 
genererade) 

Samvariation 
(i % av totala antalet 

tanke- & 
känslouttryck) 

Kokören 7 (70 %) 5 (71 %) 3 (43 %) 3 (43 %) 1 (20 %) 
Tempel för 
groda och 
liten råtta 

8 (80 %) 6 (75 %) 6 (75 %) 2 (25 %) 2 (33 %) 

En av alla 
dessa 
situationer 

9 (90 %) 8 (89 %) 6 (67 %) 4 (44 %) 2 (25 %) 

Extra mild 10 (100 %) 9 (90 %) 5 (50 %) 7 (70 %) 3 (33 %) 
Ark 6 (60 %) 6 (100 %) 4 (67 %) 4 (67 %) 2 (33 %) 
Vidare 3 (30 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 0 0 
House of 
Skrammel 10 (100 %) 4 (40 %) 1 (10 %) 3 (30 %) 0 

Totalt 
snittvärde 

76 % 71 % 49 % 40 % 21 % 

Tabell 10.3. Besöks- och uttrycksfrekvens vid de konceptprovocerande skulpturerna. 
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Resultat för kontroller utan förväntad begreppsprov okation 

10 deltagare 

Antal 
besökta 

skulpturer 
(i % av totalt 
antal kontroll-
skulpturer) 

Antal 
skulpturer 
där lämnat 
känslo- eller 
tankeuttryck 
(i % per besökta) 

Nya 
tankar 
 (i % hur 
mycket 

deltagarna i 
snitt reagerade 
på besökta 
skulpturer) 

Starka 
känslor 

 (i % hur mycket 
deltagarna i snitt 
reagerade på 

besökta 
skulpturer) 

Samvariation 
(i % av totalt antal 

tanke- & 
känslouttryck) 

Deltagare 1 5 (100 %) 0 0 0 0 
Deltagare 2 4 (80 %) 2 (50 %) 1 (25 %) 2 (50 %) 1 (50 %) 
Deltagare 3 3 (60 %) 0 0 0 0 
Deltagare 4 2 (40 %) 0 0 0 0 
Deltagare 5 2 (40 %) 0 0 0 0 
Deltagare 6 0 0 0 0 0 
Deltagare 7 3 (60 %) 0 0 0 0 
Deltagare 8 4 (80 %) 1 (25 %) 0 1 (25 %) 0 
Deltagare 9 2 (40 %) 0 0 0 0 
Deltagare 10 2 (40 %) 0 0 0 0 
Totalt 
snittvärde 

54 % 11 % 4 % 11 % 25 % 

Tabell 10.4. Deltagarnas besöks- och uttrycksfrekvens vid kontrollskulpturerna. 
 

5 kontroll-
skulpturer 

Antal besök 
av deltagare 

(i % av totalt 
antal deltagare) 

Antal 
deltagare 

som lämnat 
känslo- eller 
tankeuttryck 
(i % per besök) 

Nya tankar 
 (i % andel 
tankeuttryck 
skulpturen 
genererade) 

Starka 
känslor 
 (i % andel 

känslouttryck 
skulpturen 
genererade) 

Samvariation 
(i % av totalt antal 

tanke- & 
känslouttryck) 

Järnnymfer 5 (50 %) 0 0 0 0 
Dansa med 
ljus 6 (60 %) 0 0 0 0 

Stålthet 7 (70 %) 0 0 0 0 
Mona 4 (40 %) 1 (25 %) 0 1 (25 %) 0 
Få 
Goatrans 8 (80 %) 2 (25 %) 1 (12,5 %) 2 (25 %) 1 (50 %) 

Totalt 
snittvärde 

60 % 10 % 2,5 % 10 % 25 % 

Tabell 10.5. Besöks- och uttrycksfrekvens vid kontrollskulpturerna. 
 

Sammanfattande resultatanalys 

Nedan följer en sammanfattande jämförelse av snittvärdena mellan de 

begreppsprovocerande skulpturerna och kontrollerna. Det genomsnittliga resultatet 
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från tankesamlandet och debriefingen, för deltagarna respektive skulpturerna, är 

sammanställt i följande två tabeller 10.6 och 10.7. Siffrorna i tabell 10.6 är de totala 

snittvärdena från tabellerna 10.2 och 10.4. Siffrorna i tabell 10.7 är motsvarande 

värden hämtade från tabellerna 10.3 och 10.5. Differensen skulpturkategorierna 

emellan är redovisad både i procent och i procentenheter. 

 

Resultat 
deltagare 

Antal 
besökta 

skulpturer 
(i % av totalt 

antal skulpturer 
i respektive 
kategori) 

Antal 
skulpturer 
där lämnat 
känslo- eller 
tankeuttryck 
(i % per besökta) 

Nya 
tankar 
(i % hur 
mycket 

deltagarna i 
snitt reagerade 
på besökta 
skulpturer) 

Starka 
känslor 
(i % hur 
mycket 

deltagarna i 
snitt reagerade 
på besökta 
skulpturer) 

Samvariation 
(i % av totalt antal 

tanke- & 
känslouttryck) 

Begrepps-
provocerande 
skulpturer 

76 % 77 % 59 %  40 % 27 % 

Kontroll-
skulpturer 

54 % 11 % 4 % 11 % 25 % 

Differens 

22 
procent-
enheter 
29 % 

66 
procent-
enheter 
86 % 

55 
procent-
enheter 
93 % 

29 
procent-
enheter 
73 % 

2 
procent-
enheter 
7 % 

Tabell 10.6. Jämförelse mellan deltagarnas genomsnittliga uttrycksfrekvenser vid begreppsprovocerande 
skulpturer respektive vid kontrollskulpturerna. 
 

Resultat 
skulpturer 

Antal 
besök av 
deltagare 
(i % av totalt 

antal deltagare) 

Antal 
deltagare 

som lämnat 
känslo- eller 
tankeuttryck 
(i % per besök) 

Nya 
tankar 
 (i % andel 
tankeuttryck 
skulpturen 
genererade) 

Starka 
känslor 
 (i % andel 

känslouttryck 
skulpturen 
genererade) 

Samvariation 
(i % av totalt antal 

tanke- & 
känslouttryck) 

Begrepps-
provocerande 
skulpturer 

76 % 71 % 49 % 40 % 21 % 

Kontroll-
skulpturer 

60 % 10 % 2,5 % 10 % 25 % 

Differens 

16 
procent-
enheter 
21 % 

61 
procent-
enheter 
86 % 

46,5 
procent-
enheter 
95 % 

30 
procent-
enheter 
75 % 

- 4 
procent-
enheter 
- 19 % 

Tabell 10.7. Jämförelse mellan de begreppsprovocerande skulpturernas respektive kontrollskulpturernas 
uttrycksgenerering. 
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Resultatdiskussion  

Detta avsnitt avser att vara till hjälp att tyda ovan redovisade resultat. 

Deltagarnas beteendemönster  

En titt på insamlad data från introduktionsövningen ger en aning om var de 

deltagande barnen befann sig i tanken strax inför tankesamlandet. Dessa data ger 

antydningar om de enskilda deltagarnas intressen, om deras förståelse av och sätt 

att angripa uppgiften, deras självuppfattning och förmåga att uttrycka sig. 

 

Framträder gör en diverserad skara barn, med ett generellt stort idrottsligt och 

kulturellt intresse. Med något undantag, finns ingen tydlig generell uppdelning 

mellan idrottsligt intresse och konstnärligt intresse bland deltagarna. Deltagarnas 

angivna intresse för sport, märktes delvis i introduktionsövningen, men var inget 

som slog igenom i det efterföljande tankesamlandet. Inte heller de under 

introduktionsövningen framträdande tankarna om sol, blommor och gräs kom igen 

annat än sporadiskt i uttrycken från tankesamlandet. Barnens tidigare nämnda 

tendens att uttrycka sig strukturerat kring objekt var däremot ett mönster som 

återkom under hela studien. De av läraren beskrivna existentiella funderingarna 

bland deltagarna går också igen i många av uttrycken, av vilka flertalet uttrycker 

tankar om rädsla, sorg och död. 

 

Under tankesamlandet noterades att deltagarna generellt visade intresse även för 

andra av parkens cirka 130 skulpturer, än de 12 som ingick i studien. För flera av 

deltagarna var det inledningsvis trögt att komma igång med tankesamlandet. 

Uppmuntran och handledning hade positiv inverkan på produktiviteten och den 

uttryckta kreativiteten. Däremot hade deltagarna svårare att uppmuntra varandras 

kreativitet och egensinne; i de fall barnen samarbetade, tenderade de snarast att 

anpassa sina uttryck efter varandra. 
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Analysen av de deltagande barnens beteendemönster indikerar ingen tydlig skillnad 

mellan deltagarnas beteendemönster under tankesamlandet och det generella 

beteendemönster hos de enskilda deltagarna som läraren tidigare beskrivit. Detta 

avser alltså även barnens sätt att uttrycka sig. Endast två av de tio deltagarna, 

deltagarna 3 och 9, uppvisade en sådan personlig beteendeförändring i parken. 

Skillnad mellan begreppsprovocerande skulpturer och  
kontroller 
 

De förvisso trubbiga procentsatserna i ovanstående analysresultat, visar ändå på en 

tydlig skillnad mellan de förväntat begreppsprovocerande skulpturerna och 

kontrollskulpturerna. Redan en jämförelse mellan antalet besök av deltagare vid 

respektive skulptur, visar att deltagarna inte har ägnat kontrollskulpturerna 

uppmärksamhet i samma utsträckning som de begreppsprovocerande skulpturerna. 

Procentsatsen för uttrycksfrekvensen är, som beskrivet i tabellerna ovan, beräknad 

baserat på besöksfrekvensen, för att siffrorna ska vara någorlunda jämförbara. 

Skillnaden mellan förekomsten av tanke- och känslouttryck vid de 

begreppsprovocerande skulpturerna respektive vid kontrollskulpturerna är som 

synes markant.  

Samvariation mellan tanke- och känslouttryck 

Samvariationen mellan tanke- och känslouttryck är beräknat för samtliga skulpturer 

i studien. Dock blir det problematiskt att dra några slutsatser av denna samvariation 

för kontrollskulpturerna då beräkningsunderlaget är alltför magert och därför görs 

heller inte detta. 

Enligt siffrorna för de begreppsprovocerande skulpturerna samvarierar strax över 

en fjärdedel av den totala andelen tanke- och känslouttryck. Bland uttrycken från de 

begreppsprovocerande skulpturerna är en större del ’nya tankar’ än ’starka känslor’. 

För uttrycken från kontrollskulpturerna visar siffrorna på det omvända 

förhållandet; notera dock återigen validitetsproblematiken med det magra 

underlaget för kontrollerna. 
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Deltagare 10 var ensam om att uttrycka ’starka känslor’, men inga ’nya tankar’. 

Deltagare 2 var ensam bland deltagarna om att uttrycka både ’nya tankar’ och 

’starka känslor’, utan någon samvariation mellan dessa. Ingen av deltagarna har 

fullständig samvariation mellan sina tanke- och känslouttryck; deltagare 4 är den 

deltagare som, med 67 procent, har högst samvariation av uttrycken från de 

begreppsprovocerande skulpturerna. Observera att samvariation enbart innebär 

samtidig förekomst och inte säger något om några eventuella kausala samband. 

 

Bland skulpturerna är ”Vidare” den enda skulpturen som genererat ’nya tankar’ och 

inga ’starka känslor’. Dock besöktes denna skulptur av mindre än en tredjedel av 

deltagarna. ”House of Skrammel” besöktes av samtliga deltagare, genererade såväl 

tanke- som känslouttryck, men som enda begreppsprovocerande skulptur utan 

någon samvariation. 

Uttryckens mångfald 

Flera deltagare varierade sina uttryck endast inom mycket begränsade ramar, till 

exempel genom att genomgående använda endast ett verktyg och hålla sig till en 

och samma modalitet (ex. skriven text med brun färgpenna). Andra utnyttjade mer 

flitigt samtliga verktyg i sonderna. Det är tydligt – och inte helt oväntat – att 

sonderna styrde variationen på uttrycken. Endast deltagare 2 vågade sig på att ta till 

ytterligare verktyg utöver de sonderna erbjöd och använde maskrosblad för att 

uttrycka sin tanke/känsla vid ’Kokören’. Som tidigare nämnts framträder ingen 

tydlig uppdelning mellan idrottsliga respektive konstnärliga intressen hos 

deltagarna. Däremot är det tydligt att de deltagare som av läraren omnämns som 

intresserade av konstnärliga aktiviteter, varierar sina uttryck i större utsträckning än 

övriga deltagare. 
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Ytterligare utmärkande resultat 

”Extra mild” utmärker sig med att ha besökts av samtliga tio deltagare och 

genererat tanke- och känslouttryck från nio av dessa. 

 

Nio av de tio deltagarna, alla utom deltagare 2, vevade aldrig på den vev som 

alstrade det råmande ljudet vid skulpturen ”Kokören” och gick därmed miste om 

en avgörande del för skulpturens förväntade begreppsprovocerande effekt. 

 

Deltagare 7 uttrycker vid skulpturen ”En av alla dessa situationer” tankar på den 

döde ”Kung Adolf”. Detta tolkas som en återkoppling till att deltagarna nyligen 

arbetat med medeltiden i skolan och således inte som en ’ny tanke’, trots dess 

egenart. 

 

”Få Goatrans” var den skulptur som var placerad längst bort från deltagarnas 

utgångspunkt och var således en av de sista skulpturerna som deltagarna besökte. 

Utmärkande för uttrycken från denna skulptur är att de snarare tolkas vara 

sprungna ur barnens helhetsupplevelse än ur upplevelsen vid den enskilda 

skulpturen. 

 

Inget av barnen gjorde några kroppsliga beskrivningar, det vill säga visade eller 

förklarade sina tankar med hjälp av rörelser eller på annat sätt med kroppen. Tänkte 

de på dans, så skrev de ”dans” eller ”jag tänker på dans”. Blev de vimmelkantiga så 

ritade de en virvel eller klistrade en bomullstuss på papper, men få visade 

ansiktsuttryck eller andra kroppsliga uttryck, möjligen något sällsynt illustrerande 

ljud som ”öh”. Inte heller när de under debriefingen ombads beskriva sina samlade 

uttryck tog barnen sina kroppar till hjälp. 

Uttrycket som deltagare 8 lämnade (se bild 10.14) vid skulpturen ”Extra Mild” 

påminner om surrealisten Miros lek med ordens form i relation till deras innebörd. 
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Diskussion 

Fungerade begreppsprovokationen på barnen i parken?  

Den första frågan av relevans är naturligen om begreppsprovokationen fungerade 

som pedagogiskt verktyg i skulpturparken. Svaret är att, ja, utifrån ovan tolkade och 

redovisade resultat dras slutsatsen att begreppsprovokationen ökade rörligheten i 

barnens tankar och känslor och även ökade deras engagemang gentemot 

skulpturerna och sina tankar. 

Vidgade barnen sina begreppsrymder? 

Med utgångsläget att tankar och upplevelser ofrånkomligen är såväl subjektiva som 

beroende av en ständigt rörlig sociokulturell kontext, är det inte möjligt att slå fast i 

vilken utsträckning barnen i studien verkligen provocerats begreppsligt. Analysen 

av uttrycken argumenterar dock för att skulpturerna med förväntad 

begreppsprovocerande effekt, åtminstone haft en tydlig effekt på barnens uttryck 

och att det inte kan uteslutas att denna effekt beror på begreppsprovokation. Detta 

innebär i så fall, uttryckt medelst en analogi av Gavers och Martins (2000) termer, 

att deltagarna gjort nedslag i nya delar av sina begreppsrymder. Enbart nedslag 

räcker dock inte för att vidga sin begreppsrymd; för detta ändamål behöver 

metoden kompletteras, kanske genom att låta barnen ta med sina uttryck in i en 

tankeverkstad och där, under handledning, vidare utforska sina nya tankar och 

starka känslor, associera och uttrycka dem vidare. 

 

Att barnen inte uppmärksammade kontrollskulpturerna i samma utsträckning som 

de begreppsprovocerande skulpturerna tolkas som att kontrollskulpturerna utövar 

en mindre dragningskraft på deltagarna, men några av kontrollernas något 

undanskymda placering kan också ha haft betydelse för utfallet. Barnen 

uppmärksammade också annat än enbart de i studien ingående skulpturerna, vilket 

naturligtvis torde ha haft något slags effekt på barnens tankar, liksom övrig 
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omgivning i parken och övriga deltagare. Att isolera en tanke är omöjligt. Den 

viktiga poängen med tankesamlandet är att låta barnen fokusera på sina tankar och 

träna på att uttrycka dem förutsättningslöst. 

Svårt att bryta mot sociokulturella normer 

Deltagarna uppmuntrades som nämnt att uttrycka sig hur än de ville. Viktigt här är 

att komma ihåg att oavsett hur deltagarna uppfattade och tog sig an uppgiften, så är 

de en del av ett sociokulturellt sammanhang som konsekvent styr dem genom deras 

liv. Människan har, som tidigare nämnts, av naturen en stark social orientering 

(Säljö, 1999) och även i en sociokultur som framhåller individen, förväntas likväl av 

samma individ att denne konsekvent anpassar sig till hela samhällets bästa. Det var 

till exempel ingen av de i den resursmedvetna skolmiljön fostrade deltagarna, som 

vågade sig på att till exempel riva sönder papperen, än mindre bryta sönder 

pennorna, som de fick med i sonderna. Det kan vara intressant att fråga sig hur jag 

som handledare, oavsett ambitioner, egentligen hade reagerat – för att inte tala om 

läraren och de andra barnen – om något av barnen uttryckt sig genom att börjat att 

klättra i träden eller genom att hoppa i sjön, som en del av sitt uttryck vid en av 

skulpturerna? Även om deltagaren hade varit tydlig med handlingens ursprung; 

hade detta respekterats förutsättningslöst, i synnerhet som deltagren i detta fall är 

ett barn? Inget av barnen gav sig på några sådana utsvävande strategier, men det är 

ändå värt att synliggöra problematiken i balansgången mellan kreativitet och 

kontroll. 

 

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 347) diskuterar deltagares behov av att framhäva 

en fördelaktig identitet. Med denna utgångspunkt är det är mycket möjligt, till och 

med troligt, att barnen i studien mer eller mindre medvetet ansträngde sig för att 

visa sig i god dager, genom sina uttryck. Kanske genom att framhäva sådant som 

anses spegla önskade identitetsdrag (ex. förmågan att måla fina blommor) eller 

genom att undanhålla sådant som inte anses ligga i linje med önskad identitet (ex. 

att helt välja bort att måla blommor på grund av åsikten att det inte är tillräckligt 
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tufft). Min tolkning är att detta handlar om att gentemot en okänd auktoritet ta den 

säkra vägen, baserat på förföreställningar om vad som är en säker väg. Att röra sig i 

sin begreppsrymd, bland sina tankar och hela sin sinnevärld och att dessutom 

uttrycka delar av den inför andra, är något djupt personligt. För det krävs en stadig 

självkänsla och en hel del mod. Förhoppningsvis innebär ökad vana vid övningen 

även ökad självkänsla och trygghet gentemot sina tankar och känslor. 

 

Under tankesamlingen noterades att de uttryckta reaktionerna blev kraftigare i 

vuxens närvaro. En tolkning av detta är att även om uppgiften är att barnen ska 

utforska sig själva, behövs en vuxens stöd och handledning för att försäkra sig om 

att barnen vågar sig på att försöka vara just så självständiga. Beroende på 

självkänsla, självförtroende och mod kan olika deltagare behöva olika mycket 

handledande uppmuntran att uttrycka sina tankar ocensurerat.  

 

Det är således svårt att synliggöra och gå emot etablerade normer för användande 

av kommunikativa tekniker, då vi människor lever med och genom dessa 

kommunikativa normer. Vi befäster dem varje dag i varje kommunikativ handling. 

Barnen hade generellt svårt att skifta över till en ”normlös norm”. Det krävs en 

betydande självinsikt för att kunna uppmärksamma sin egen självcensur och ett 

stort mod för att ge sig ut på okänt vatten. Risken att läraren förskönat 

beskrivningen av deltagarna och skolans verksamhet bör också beaktas. Möjligen 

framhålls just barnens intresse för kultur oproportionerligt mycket av läraren på 

grund av en uppfattad relevans för studien. Det är naturligtvis också alltid känsligt 

för en lärare att uttala sig om andra människors barn särskilt när uttalandena ska 

användas på ett sätt läraren inte själv har kontroll över. 

En ovan situation 

Barnens ovana vid de nya förutsättningarna och förväntningarna; material- och 

tidsbegränsningar, påverkade troligen också deras uttryck. Notera att läraren 

nämner att ett uttalat mål för barnens verksamhet i skolan är att allt ska vara 
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”verklighetsförankrat”. Detta uttalande pekar på en ontologi som ingår i den 

sociokontext barnen är vana vid i skolan, där allt ska förankras i en viss – inte 

nödvändigtvis för alla inblandade helt tydliggjord – konceptuell föreställning, kallad 

”verklighet”. Att läraren var med får antas ha varit en trygghetsfaktor för barnen, 

men läraren bidrog också till skapandet av en skollik kontext, liksom 

klasskamraterna och faktumet att barnen spenderade tid både direkt innan och 

direkt efter studien i sin vanliga skolmiljö. Detta kan ha påverkat hur deltagarna 

valde att genomföra uppgiften i parken. I en annan social kontext, exempelvis när 

barnen är på besök i parken med familjen, är det inte omöjligt att uttrycken skulle 

bli annorlunda. 

Uttolkarens betydelse 

Uttolkarens fantasi och erfarenheter får naturligtvis också betydelse för det 

empiriska bidraget i alla tolkande studier. Att uttrycken kategoriseras som ’nya 

tankar’ och som ’starka känslor’ innebär enbart att uttrycken diskursivt analyserats 

enligt de redovisade definitionerna för dessa två kategorier; det betyder inte 

nödvändigtvis att tankarna barnen tänkte verkligen var nya för dem, eller att 

känslorna de upplevde verkligen var starka. Att kategorisera denna typ av data 

innebär en hel del avvägningar. Exempel på detta kan vara risken att ordlösa 

uttryck räknas trots att de egentligen är beskrivande; att ett uttryck räknas enbart 

för att en deltagare ensam uttryckt detta; att uttryck avfärdas för att de är kända för 

mig som analyserar uttrycket, trots att de kan vara nya för deltagaren; att uttryck 

räknas som nya, för att uttrycket i sig eller vad det refererar till är okänt för mig 

som analyserar uttrycket, trots att deltagaren själv befattar sig med dessa tankar 

ofta. Ett uttryck som för en utomstående inte verkar särskilt nyskapande vid en 

första tolkande anblick, har kanhända en kvalitativ eller kvantitativ egenskap (nyans, 

form, textur, storlek etcetera) som deltagaren inte tidigare har upplevt/tänkt på. 
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Förbättringsförslag för framtida studier och för Åk erbys 
barnverksamhet 
 

Min uppfattning efter att ha bevittnat tankesamlandet är att mer av återkommande 

personlig uppmuntran under tankesamlandet hade varit fördelaktigt för barnens 

mod och koncentration. Med Arnstbergs (2005) inlägg att barn aldrig är riktigt fria 

åtanke så måste friheten komma på initiativ från vuxenhåll. Ständigt uppmuntrande 

vuxennärvaro är betydelsefull för modet att vara egensinnig. 

 

De begreppsprovocerande skulpturerna höll koncentrationen uppe, men vid längre 

avstånd mellan skulpturerna tenderade intresset att hinna svalna och barnen 

behövde hjälp att hålla fokus mellan skulpturerna. Med färre skulpturer för 

deltagarna att fokusera på skulle barnen i större utsträckning ha möjlighet att själva 

bestämma hur länge de vill uppehålla sig vid varje skulptur, vilket skulle kunna ha 

betydelse för hur väl deltagarna kommer in och finner sig tillrätta i tankesamlandet. 

 

Som Alvesson och Sköldberg (1994, s. 49) uttrycker det är seendet perspektivistiskt, 

det vill säga oskiljbart från perspektivet. Kännedomen om de deltagande barnen 

påverkar seendet och således tolkningsmönster. En intressant uppföljning skulle 

kunna vara att följa barnen över längre tid; lära känna barnen innan och se hur 

uttrycken utvecklas på sikt. Att experimentera med deltagare i olika åldrar för att se 

hur det påverkar den konceptuella rörligheten i relation till koncentrations- och 

uttrycksförmåga, kan också vara intressant för en kommande studie. 

 

Då sondernas innehåll hade så stor betydelse för barnens uttryck kan det för 

Åkerby skulpturparks del vara en idé att variera och experimentera med detta och 

även försöka undvika verktyg som för barnen har ett etablerat användningsområde 

(ex. att blyertspennan är till för att skriva med). En annan variant skulle kunna vara 

att låta kroppen utgöra den sond med vilken tankarna och känslorna ska uttryckas. 

Uttrycken måste ju inte nödvändigtvis samlas på ett sätt så att de blir beständiga, 
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när de inte ska bevaras för att exempelvis analyseras i en studie. Förhoppningsvis 

befrämjas modet och spontaniteten av uttryckens flyktighet och förgänglighet. 

Återkoppling till politisk och ideologisk kontext: Ökad 
tankefrihet för individen ur ett sociokulturellt pe rspektiv 
 

Denna studie återskapar ett västerländskt ideal om individens självständighet, 

framhållet bland annat i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

(Silvferhjelm, 1987). Vid valet att i denna studie lägga vikt vid individen, 

reproduceras i delar idén om den ensamma tänkaren, som sitter i sitt torn och 

funderar och förhoppningsvis når sitt mål i ett rungande Eureka! Notera att detta 

dock inte avser att representera tänkande ur ett kognitivistiskt perspektiv. 

Skillnaden för individen ur ett sociokulturellt perspektiv, som jag ser det, är att i 

den stund denne ensamma tänkare ämnar dela med sig av sina insikter måste 

hon/han ta till just kommunikativa praktiker, för att kunna göra gemensam sak av 

sina insikter. Det är ju trots allt andra människor, kollektivet, som i slutändan avgör 

kvaliteten på tankarna, företrädesvis i termer av gemensamma intressen. Detta 

transformerar också av nödvändighet tankarna, även för individen själv. 

 

Dock anser jag, likt Säljö (1999), att det inte i någon möjlig mänsklig praktik finns 

något strikt individuellt utövande av tänkande, utan enbart alternativa 

sociokulturella praktiker, med andra normer; exempelvis en praktik där 

gemensamgörandet inte betraktas som ett nödvändigt mål för tänkandet. Detta 

innebär således att det är omöjligt för en person att förstå, tolka och värdera en 

annan persons tankar och uttryck. Det förutsätter och återskapar alltså en kontext 

som essentiellt skiljer sig ifrån den starka kommunikativa normen. Därför behövs 

övning för alla inblandade, precis som det behövs mångårig övning för att behärska 

normativa kommunikativa praktiker. Den ”egna” tanken är med detta synsätt 

omöjlig; varje människa är alltid ett med något slags sociokulturell praktik, om så 

eremit. Den springande punkten ligger i att jag anser det vara intressant att återta 

ett individualistiskt perspektiv för individens egen skull; där den sociokulturella 
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kontexten elaboreras, exempelvis genom att ta bort anspråken på att 

gemensamgöra tankarna. Mycket handlar om ett frihetsideal kopplat till ett 

individuellt rörligt tänkande. 

 

Att inom loppet av en timme, med tankeprovokation få ett 9-årigt barn att ”fundera 

över sina antaganden, sina fördomar och sina vardagliga upplevelser av livet och omvärlden” (se 

avsnittet ”Provokation i konst- och designkontexter” ovan) för att sedan explicit och 

metaanalytiskt uttrycka detta, får väl minst sagt ses som en utmaning. Däremot kan 

det vara ett sätt att sätta igång den processen och stärka deltagarnas respekt för sin 

egen och varandras förmåga och frihet att tänka och uttrycka sig. Det kan ju även 

finnas ett pedagogiskt värde bara i att barnen får träna på att uppmärksamma och 

uttrycka sina tankar och uttrycka sig utan kommunikativa krav, och på så sätt 

laborera med sina förhållningssätt till sig själva och gentemot sin omvärld. 

 

Människan som art söker per automatik efter kommunikativa normer i all samvaro, 

vilket följaktligen gör det omöjligt att ta bort alla former av kommunikativa normer 

(Säljö, 2000, s. 36). Men den kommunikativa normen kan ändras så att normen blir 

att söka sig bort från kommunikativt beroende. Att tänka annorlunda är hela tiden 

relativt till vad som i en sociokulturell kontext anses vara normtänkandet. Idén att 

det är bra att perspektivera sina tankar är i sig en del av en sociokultur. Det är en 

viktig del av socialt samspel att kunna känna av sitt förväntade bidrag. Tyvärr 

riskerar det dock ofta att urarta i likriktning. Det är en svår balansgång att lära sig 

att fungera smidigt socialt, utan att för dens skull lyssna så mycket till massan att 

man glömmer att lyssna till sig själv. Detta är den i ett demokratiskt samhälle 

levande individens ständiga utmaning. Begreppsprovokation kan fungera likt en 

vitamininjektion för tanken när perspektiven smalnar av. 
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