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Forord
Forskningsprosjektet startet for mer en to tiår siden som et Ph.d.- prosjekt ved Danmarks
Pædagogiske Universitet (DPU) som nå knyttet til Århus Universitet. Av flere grunner
har ikke prosjektet blitt ferdig som en avhandling før nå. Når avhandlingen nå legges
fram, håper jeg likevel at den fortsatt kan ha aktualitet.
Det er flere personer og institusjoner nå bør takkes. Først vil jeg gjerne få takke DPU og
forskermiljøet ved Billedkunst i København for vennlig mottakelse, inspirasjon og støtte.
En stor post festum takk til Kristian Pedersen (1935-2002) som var min veileder fram til
han døde. Takk for entusiasme, klokskap, alle gode samtaler og for alle besøk hjemme
hos Kristian og hans kone Lotte Müller.
En takk går også til Universitetet i Oslo og Det utdanningsvitenskapelige fakultet som
velvillig tar imot avhandlingen og dermed lar prosjektet endelig bli virkeliggjort.
Instituttet jeg jobber ved Universitetet i Sørøst-Norge, har siden prosjektet startet skiftet
navn og ledelse flere ganger. En takk til tidligere og nåværende ledelse for permisjoner,
støtte og utholdenhet med min sendrektighet.
Jeg vil også gjerne få sende en takk til informantene, som var mine tidligere studenter,
for at jeg fikk lov til å forske på deres prosjekter i Undersøkende praksis.
En takk skal gå til professor Christina Nygren-Landgärds for gjennomlesning, tilbakemeldinger, oppmuntring, gode råd og vink og som rådet meg til å fullføre prosjektet som
monografi i stedet for gjennom artikler. Laila Belinda Fauske skal ha takk for lesning og
gode råd på et stadium der prosjektet etter hvert ble dradd i gang igjen etter å ha ligget
på is i flere år. En takk går også til Erik Råheim for gjennomlesning og korrektur, og til
Hans Olav Oldrup Johnsen for gjennomlesning og teknisk hjelp med avhandlingen.
En stor takk til barna Lasse, Liv Grete og Siv Kjersti som har måtte vokse opp med
prosjektet til pappa og for interessen dere har vist i voksen alder. En særlig takk til kone,
samboer og kollega Linda Strømme for støtten til at jeg i sin tid kunne starte dette prosjektet. Vi visste ikke den gang hva vi gikk til, derfor – takk for en grenseløs utholdenhet,
alle samtalene, rådene og innvendingene du har gitt underveis.

Notodden, oktober 2019
Erling Framgard
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Sammendrag
Bildeundervisning kan knyttes til ulike faglige og pedagogiske tradisjoner, i avhandlingen kalt disiplinorientering, individorientering og en tredje tradisjon, “Den tredje vei
i bildepedagogikken” (Den tredje vei) som syntetiserer og videreutvikler de to første.
Avhandlingen tar utgangspunkt i Den tredje vei slik den er utviklet i Danmark, men har
fått relativt liten oppmerksomhet i Norge. I Den tredje vei er oppmerksomheten i undervisningen rettet mot interaksjonen individ, fag og erfaringer individet gjør gjennom faglig virksomhet. Avhandlingens bidrag handler om hvordan en språklig innrettet bildepedagogikk kan bidra til utviklingen av Den tredje vei. Med inspirasjon fra dansk bildepedagogikk, har jeg utviklet en undervisningsform; “Undersøkende praksis” (UP), som er
bildespråklig-, problem- og prosjektorientert.
Avhandlingen fokuserer på betydningsproduksjon i bilder, og undersøker vekselvirkningen mellom individers intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler. Videre
drøftes vekselvirkningen som bidrag til forståelse og utvikling av Den tredje vei i bildepedagogikken.
Utgangspunktet for avhandlingens er et UP-prosjekt med faglærerstudenter i formgiving,
kunst og håndverk, der jeg var både lærer og forsker. Analysen av empirien handler om
hvordan informantenes intensjoner i bildetilvirkningen interagerer med bildespråklige
virkemidler for å fremme bildebetydninger. Mens et mikronivå utgjør analysene av empirien, relateres disse analysene til et makronivå; de tre faglige tradisjonene. Innholdsaspektet i bildevirksomheten på mikronivå knyttes til den individorienterte tradisjonen på
makronivå, der uttrykksaspektet tilsvarende knyttes til den disiplinorienterte tradisjonen.
Her undersøkes hvordan interaksjonen mellom individorientering og disiplinorientering
kan bidra til forståelse og utvikling av Den tredje vei. Slik anvendes forståelsen som er
framkommet på mikronivå til å belyse fagdidaktiske muligheter og implikasjoner, og
som kan bidra til faglig nytenking innen en didaktisk bildepraksis på makronivå.
Undersøkelsen viser en vesentlig forskjell mellom det verbalspråklige og det bildespråklige: Individene i det bildespråklige må, på grunn av et manglende avgrenset og veldefinert alfabetsystem, “gjennomleve” bildekonstruksjonene på en kvalitativt annen måte
enn i verbalspråklige konstruksjoner. Gjennom dialogen mellom produksjon og refleksjon ser vi at den enkeltes subjektive uttrykksmåte er del av et intersubjektiv bildekulturelt kommunikasjonssystem, der bildearbeidet til den enkelte informant inngår i en kulturell sosialisering. Videre er uttrykksaspektet i en narrativ bildeproduksjon redskap for
innholdsaspektet, der informantenes avslutningsbilder kan betraktes som materialiserte
uttrykk for en erkjennelsesprosess. Et vesentlig funn på mikronivå er at intensjonalitet
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og bruk av bildespråklige virkemidler er knyttet sammen i en gjensidig avhengighet. På
makronivå ser vi tilsvarende at individ- og disiplinorienterte fagtradisjoner syntetiseres i
bildevirksomheten, i selve møtet mellom individ og kultur.
Arbeidet er utført ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for estetiske fag, Notodden.
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Abstract
Visual arts education can be tied up to various educational and subject traditions, in this
thesis referred to as discipline orientation, individual orientation and a third tradition,
“The Third Way in Visual Arts Education” (The Third Way), which synthesizes and
develops the first two. The thesis is based on The Third Way as it was developed in
Denmark, but has received relatively little attention in Norway. In this third tradition, the
attention in teaching is aimed at the interaction between individuals, subjects and the
experiences the individual gains through subject activities. The dissertation addresses
how a language oriented pictorial pedagogy can contribute to the development of The
Third Way. Inspired by the Danish visual arts education, I have developed a teaching
method called “Investigative Practice” (Undersøkende praksis, UP), which is picture language-, problem- and project oriented.
The dissertation focuses on the production of meaning in pictures, in which the interaction between an individual’s intentionality and use of visual language tools is investigated. This interaction is discussed as a contribution to the understanding and development of The Third Way in Visual Arts Education.
The dissertation is based on a UP project with subject teacher students in visual arts
education, where I was both a teacher and researcher. The analysis of empirical data is
about how the informants’ intentions in the production of content interact with visual
language tools to promote pictorial significance. This micro level data analysis correlates
with a macro level; the three traditions in visual arts education. The aspect of meaning
in image production on a micro level is linked to the individual-oriented tradition at the
macro level. Correspondingly, the tools of visual expression are linked to the disciplineoriented tradition. How the interaction between individual orientation and discipline orientation can contribute to the understanding and development of The Third Way is investigated. The understanding that then emerges on the micro level is applied to highlight
the subject didactic possibilities and implications that can contribute to innovation within
visual arts education on the macro level.
The investigation reveals that the expression aspect of a narrative image production is a
tool for the content aspect, where the individual’s final images can be regarded as materialized expressions of an acknowledgment process. Through the dialogue between production and reflection, we see that the individual’s subjective expression is part of an
intersubjective picture-cultural communication system, in which the cultural image work
of the individual is part of a cultural socialization. Moreover, due to the lack of a finite
and well-structured alphabetic system, individuals must, in the pictorial language invent
VII
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or “live through” image constructions in a qualitatively different way than in verbal language constructions. An essential finding at the micro level is that intentionality and the
use of image tools are linked together in mutual dependency. Furthermore, on the macro
level the individual- and discipline-oriented traditions are synthesized through pictorial
actions, in the meeting between individual and culture.
The work has been conducted at the University of Southeastern Norway, Department of
Visual and Performing Arts Education, Notodden.
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1. INTRODUKSJON
1.1 Faglig utgangspunkt
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København. Her traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole, seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus
Universitet. Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her
holdt en lærer på med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den
utviklingspsykologiske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen,
1997:14-23), holdt jeg på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste
av det jeg hadde lært: Slik ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se
hvordan undervisningen foregikk. Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden
på treet ved at de med utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen
med den andre hånda, og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde
elevene oppmerksom på noen trær noen hundre meter lengre borte. De diskuterte også hvor
høye disse trærne kunne være, og ble enige om at de kunne være omtrent like høye som
treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen på trærne lengre borte på samme
måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga dette
meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage lys langt der framme.

Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg
dette umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut
fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne
tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som
hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og
på den andre siden brøt hun ikke med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke
med den humanistiske tradisjon. Måten hun kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at
jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen.

Introduksjon
Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk1 kunnskap.
Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som
følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende
å bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen.
I denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon2, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i
fagene var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som
skulle fylles med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som
det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg
en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne,
inntil jeg etter noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet
var det upåvirka barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års
videreutdannelse drama i 1972-73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var
denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi gjennomgikk denne utdannelsen
helt uten undervisning i f.eks. seneteknikk, spilleteknikk eller lyssettingsteknikk. Begrunnelsen var i all hovedsak at dersom barn ønsket å framføre noe på en sene, var det helst for
å vise seg fram. Det var prosess og kreativitet i seg selv som var viktig. En medstuderende3
uttrykte en fagkritikk omtrent som følger: Det må være både rimelig og menneskelig at
også barn ønsker å formidle noe de er opptatt av, og som de kanskje faktisk har utviklet
nettopp i disse kreative prosessene. Da vil de også i det minste ha behov for noen enkle
redskaper for å få formidlet dette. Samme problemstilling mente jeg gjorde seg gjeldende
innen bildepedagogikken, og det var dette jeg plutselig øynet en mulig løsning på i den
danske 4. klassen.

1

Det formalestetiske kobles gjerne til tradisjoner etter Bauhaus (Droste, 2007). Her vektlegges f.eks.
komposisjonsmessige forhold som balanse, harmoni, bevegelse osv.
2
Begrepet kopiering relateres her til en forståelse av det å tegne etter et forbilde ut fra likhetsideal.
Kopieringstradisjonen forstått på denne måte er også knyttet til en autoritær innlæringstradisjon som
var framtredende i faget før kreativitetspedagogikken og utviklingspsykologien gjorde sitt inntog i faget. Jfr. imitasjon senere i kapitlet.
3
John Stavland, seinere bl.a. regissør ved Hordaland teater i Bergen.
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I lang tid før denne hendelsen, hadde jeg undret meg over hvordan jeg skulle utvikle bildeundervisningen i skolen. Jeg hadde innsett av vi innen den gjengse bildeundervisningen,
sterkt preget av det utviklingspsykologiske tankegods, medførte kunnskaps- og ferdighetsproblemer. Problemet var hvordan takle dette uten å bryte med grunnsetningene i den utviklingspsykologiske pedagogikk. Riktignok hadde jeg gjort andre erfaringer innen trepreget formingsundervisning, i dag Kunst og håndverk, og der funnet fram til måter å stille
ferdighetskrav og samtidig arbeide i samsvar med den utviklingspsykologiske tradisjon.
Gjennom en dialektisk sammentenkning av utviklingspsykologisk barnesentrerthet og
håndverksmessige kunnskaper, hadde jeg sett at denne kombinasjonen var mulig og at den
fungerte. At arbeidsmåten dermed hadde et syntesepreg, var noe jeg også ante. Vi tok enkelt
utgangspunkt i noe eleven ønsket å lage, f.eks. en krakk. Til hva, hvordan og hvor skulle
den brukes? Når dette var klarlagt, fulgte en skisseprosess for videre klargjøring av form
og funksjon, med påfølgende valg av materialer og sammensetningsmåte. Etter at dette var
klarlagt, kunne gjerne eleven søke i møbelkataloger, butikker osv. Vedkommende ville
neppe finne noe som kunne kopieres direkte, men som kanskje kunne utvikle produktet.
Klarleggingen av form og funksjon fungerte også som grunnlag for konfrontasjon med eleven i tilvirkingsprosessen: Du har sagt at den skal brukes slik og slik og skal brukes der og
der, da må vi løse problemene ut fra det vi har kommet fram til. At jeg faktisk her arbeidet
rimelig bra i samsvar med en funksjonsanalytisk4 arbeidsmåte, var noe jeg fikk begreper
om først langt seinere. Et stykke på vei visste jeg også hvorfor denne undervisningen fungerte, og forsto dette ut fra at det personlige bruksbehovet viste seg som en sterk drivkraft i
elevenes arbeid. Hvorfor jeg fikk dette til å fungere innen det jeg i dag kan kalle det designdidaktiske området, men ikke innenfor det bildedidaktiske området, tror jeg kan ha
sammenheng med at den vekstfilosofiske ideologien muligens var sterkere innen bildeundervisningen, der forskningen en baserte seg på først og fremst var hentet innen bildeområdet (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971). Riktignok startet Arne Trageton (1977, 1992) et
stykke utpå 70-tallet, undersøkelser innen det tredimensjonale området på utviklingspsykologisk grunnlag. Men det tok litt tid før dette var gjort anvendbart for undervisning.
Vedrørende undervisningsmetodikken jeg erfarte i Danmark, forsto jeg at læreren her kombinerte to undervisningstradisjoner. Den elevsentrerte tradisjonen interesserer seg i særlig
grad for av det psykologiske/mentale aspekt, mens den fagsentrerte tradisjonen vektlegger
ferdigheter, håndverkstradisjoner og formalestetiske kunnskaper o.fl. I bred forstand kan
en si at denne siste tradisjonen rommer interessen for det kulturelle aspekt. Håndverk og
ferdigheter oppfattes her som et kulturprodukt; dvs. har utviklet seg som en del av kulturen.
Selv om læreren tydelig uttalte seg kritisk til sider av begge tradisjonene, framsto hennes
4

En form for problemorientert designmetodikk (jfr. Braut, 1977).
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praksisform som en form for sammenkobling av begge tradisjonene, og lærerens praksis
framsto som en syntetisering av tradisjonene. I hendelsen i det danske klasserommet, så jeg
også samtidig parallelliteten til den treprega formingsundervisningen jeg selv hadde prestert. Erfaring i den danske 4. klassen, ble utgangspunktet for en interesse for dansk billedpedagogikk som har opptatt meg siden.
I likhet med Kristian Pedersen kaller jeg denne syntetiseringen nevnt ovenfor, Den tredje
vei i bildepedagogikken (Den tredje vei)5,6.

Undersøkende praksis
På basis av fagkritiske holdninger og sterkt inspirert av denne danske billedpedagogikken
som jeg etter hvert ble kjent med gjennom flere studiebesøk og faglitteratur av disse bildepedagogene, utviklet jeg det jeg har kalt Undersøkende praksis (UP) (Framgard, 1992,
1995, 2014). Utarbeidingen av praksisen startet i mitt hovedfagsstudium (Framgard, 1985),
der Rolf Köhler uformelt fungerte som veileder. I årene etter er dette videreutviklet som
undervisningspraksis.
Som bildepedagogisk praksis, kan UP kort karakteriseres som prosessuell, problemløsende
og billedspråklig orientert. Det særlige språkteoretiske aspektet som har vist seg å få konsekvenser i bildeundervisningen, er dualismen i det semiotiske tegnet i tradisjonen etter
Saussure (1970). Tegnet består her av et innhold og et uttrykk, der innholdet er det som
formidles, og uttrykket er måten dette formidles på. Disse to sidene har vist seg å kunne
relateres til pedagogiske tradisjoner innen bildeundervisningen, på den måten at det bildene
formidler, dvs. innholdsaspektet, knyttes til en individorientert tradisjon, og måten bildet
uttrykkes på, dvs. uttrykksaspektet, knyttes til en fagsentrert, eller disiplinorientert tradisjon. De to sidene av tegnet utgjør en helhet som kalles betydning. Ved å interessere seg
for bildebetydninger i en bildepraksis, der innholdsaspektet og uttrykksaspektet er integrert,
ser det ut til at UP kan fungere syntetiserende som en tredje tradisjon innen bildepedagogikken. Selv om ikke prosjektet framstår som semiotisk, dualismen i det Saussurske tegnet
er anvendt som utgangspunkt for undersøkelser vedrørende bilders innholds- og uttrykksaspekt. Ettersom begrepene innhold og uttrykk i særlig grad fungerer som reseptive begreper, har en i avhandlingen behov for å etablere begreper som i større grad fanger opp produktive aspekter. I stedet for begrepet innhold, ble begrepene intensjon og intensjonalitet
5

Videre i avhandlingen brukes navnene, Undersøkende praksis, UP, Den tredje vei i bildepedagogikken og Den tredje vei, uten anførselstegn. Dette gjelder også navn på fagplaner etc.
6
Pedersen som var min veileder ved DPU, København, og jeg brukte betegnelsen i samband med
denne avhandlingen. Betegnelsen “…denne “tredje vejˮ i billedpædagogikken (2004:12) anvendes
første gang i Pedersens bokutgivelse post mortem. Jeg opplevde ellers ikke betegnelsen anvendt av
miljøet ved DPU.
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valgt. Som begrepet for uttrykk og uttrykksapparat, ble begrepene bildespråklige virkemidler og virkemiddelbruk eller bare virkemidler valgt.
Om vi her betrakter fagopposisjonen til den medstuderende nevnt ovenfor, ser vi en individinteresse som omhandler individenes engasjement, bli knyttet til behovet for å utvikle et
innhold, og en fagforståelse der individene har behov for faglig kunnskap og ferdigheter
for å kommunisere dette innholdet til andre. Som vi skal se seinere, er uttalelsen i samsvar
med lingvistisk teori der innholdsaspektet er det primære, og uttrykksaspektet det sekundære, men står i innholdets tjeneste.

1.2 Avklaring av målsetting og problemstillinger
I den praktiske anvendelsen av innhold- uttrykksdistinksjonen i UP har det vist seg et slektskap med to tradisjoner i bildepedagogikken: individorientering og disiplinorientering. Distinksjonen framstår for det første som et spenningsforhold mellom to tradisjoner, for det
andre representerer syntetisering av disse tradisjonene en tredje tradisjon, som jeg etterhvert forsto som Den tredje vei i bildepedagogikken. Vi vil derfor søke å forstå mer av
bakgrunnen for tradisjonene, og videre søke å trekke opp noen hovedlinjer og eksempler
både fra allmenn- og fagdidaktikken. Ut fra dette er første hovedmål både praktisk og teoretisk å søke økt forståelse for hva Den tredje vei som syntese mellom individorientering
og disiplinorientering i billedpedagogikken, kan være.
Resultatet av denne undersøkelsen framstår som et grunnlag for å kunne svare på problemstillingene nedenfor: Et ønske om å forstå mer av det bildespråklige, dvs. betydningsproduksjonen i Undersøkende praksis, og videre hvordan denne betydningsproduksjonen kan
bidra til utviklingen av Den tredje vei i bildepedagogikken. Her er gjennomført et bildeprosjekt med studenter der UP er aksjonsformen. Studentene blir mine informanter i avhandlingen. Dette leder til første problemstilling:
1. Hvordan vil de dialogiske relasjonene mellom det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler i informantenes bildeprosesser innvirke på betydningsproduksjon, der Undersøkende praksis benyttes som aksjonsform?
En hovedsak må ut fra dette være å forstå hvordan en betydningsproduksjon i UP kan stå i
relasjon til den tredje tradisjonen innen bildepedagogikken som syntetiserer de to øvrige
tradisjonene. Andre problemstilling blir derfor:
2. Hvordan kan denne betydningsproduksjonen bidra til forståelse og utvikling av Den
tredje vei i bildepedagogikken?
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1.3 Design
Avhandlingens oppbygning er delt inn i tre hoveddeler. Første del av avhandlingen utgjør
kapitelene 2, 3 og 4. I kapittel 2 søkes forståelse av hva syntetiseringen av to tradisjonsmotsetninger, Den tredje vei, kan være. Denne studeres i sin faglige kontekst ved å belyse
forholdet både idehistorisk og faghistorisk. Den tredje vei relateres til John Dewey erfaringsbegrep, Hans Skjervheim dialektiske forståelse og kategorial danning hos Wolfgang
Klafki. Hensikten med undersøkelsen av dette allmenndidaktisk tilsnitt er å øke teori og
referansegrunnlaget til Den tredje vei. I kapittel 3 vektlegges en danske bildepedagogikk
som Den tredje vei i bildepedagogikken med særlig vekt på arbeidene til Rolf Köhler og
Kristian Pedersen, begge knyttet til Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), tidligere
Danmarks Lærerhøjskole (DLH), nå en underavdeling av Aarhus Universitet. Her granskes
og dokumenteres hvordan Den tredje vei kan arte seg, praktisk og teoretisk. Studiet av Den
tredje vei leder fram til UP som teori og metode og er derfor et grunnleggende utgangspunkt
for avhandlingen. I kapittel 4 redegjøres for bakgrunn, arbeidsformer og pedagogiske prinsipper i UP. Dette nødvendiggjøres fordi et undervisningsprosjekt med studenter der UP er
aksjonsform, skal gjennomføres. Avhandlingen forankres i en bildespråklige forståelse som
er utviklet innen UP. De bildespråklig aspekter av generell lingvistikk, språkfilosofi og
språkpsykologi må derfor utgreies her. For å forstå utviklingen av betydningsproduksjon,
vil studentenes bildeprosesser granskes prosessuelt i de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler.
Andre del utgjør kapitlene 5, 6 og 7. Kapittel 5 redegjøres nærmere for designet, dvs. strategi og metode, relatert til behandlingen av undervisningsprosjektet med studenter, der UP
er undervisningsformen, og videre dokumentasjon og analyseformer av dette. I kapittel 6
redegjøres for tilretteleggingen og gjennomføringen av undervisningsprosjektet. Studentene blir derfor mine informanter. I kapittel 7, redegjøres for seleksjonen av materialet, og
som kvalifiserer tre kasus for videre analyse.
Tredje del utgjør kapitlene 8, 9 og 10. Her dokumenteres og undersøkes undervisningsprosjektet som bidrag til Den tredje vei i bildepedagogikken. Her er konstruert tre analysenivåer, der kapittel 8 hovedsakelig utgjør første nivå, kapittel 9 hovedsakelig andre nivå og
kapittel 10 det tredje nivået. Dette forsøkes visualisert i figur 1. Den dialektiske forståelse
av fagtradisjonene som ligger til grunn for undersøkelsen, forsøkes også vist i denne figuren.
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Utdanningsnivå og fagplaner

Del 1
Søke økt forståelse for Den tredje vei i bildepedagogikken

Teori- og referansegrunnlag:
Dewey, Skervheim, Klafki,
Köhler, Pedersen, samt UP

Kutur- og disiplinorientert tradisjon

Individ.og elevorientert tradisjon

Undersøkende praksis

Design, UP-prosjekt og kasusvalg

Forskningsmessige overveielser, UP-prosjekt med
studenter og kvalifisering
av kasus

En dansk bildepedagogikk

Del 2

Bruk av bildespråklige virkemidler

Det intensjonale

Del 1
Bidrag til Den tredje vei i bildepedagogikken

Analyse og beskrivelse av
tre kasus og tverrsnitts-analyse. Resultatframstilling
Bearbeiding, utvikling
og avklaring av det intensjonale. Mulighet
for erkjennelse av
tema og fascinasjon

Bearbeiding, utvikling
og avklaring av bildespråklig virkemiddelbruk. Mulighet for
kunnskapstilegnelse

Utdanningsnivå og fagplaner
Figur 1: Avhandlingens design
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Kapittel 8 består av prosessanalyse og språkbruksanalyse av bildene som er første analysenivå. Her beskrives og analyseres et innholdsaspekt og et uttrykksaspektet i de tre kasus
med tanke på å belyse og undersøke betydningsproduksjon i studentenes bildeprosesser.
Innholdsaspektet studeres som det bildeinnholdet studentene er opptatt av, og som her kalles det intensjonale aspekt. Uttrykksaspektet, dvs. hvordan uttrykke dette som de er opptatt
av i bildene, studeres her som anvendelsen av bildespråklige virkemidler. Selv om kapittelet intenderer å være et beskrivende nivå, er dette likevel tolking av data. Det er vesentlig
og nevne som en klar avgrensning, at forskningsgjenstanden ikke er UP som sådan, men
det prosessuelle arbeid med bildebetydninger i informantenes (studentenes) bildearbeid.
Andre og fortolkende nivå, utgjør kapittel 9. Her analyseres og drøftes prosessbeskrivelsene
og språkbruksanalysene fra kapittel 8, der det forsøkes å svare på hvordan betydningsutvikling og de prosessuelle endringer finner sted. Dette resulterer i en undersøkelse av hvilke
tendenser som gjør seg gjeldende i materialet. For å undersøke gyldigheten av tendensene,
foretas videre en tverrsnittsanalyse av kasusene, der også materialet av de øvrige informantene trekkes inn. Avslutningsvis drøftes tendensene i materialet som resultatet av undervisningsprosjektet.
Kapittel 10 utgjør det tredje og forstående nivået. Det intensjonale aspekt i bildearbeidet
relateres her til den individ- og elevsentrerte tradisjon, mens informantenes bruk av bildespråklige virkemidler i bildearbeidet, relateres til den fagsentrerte tradisjon. Interaksjonen
mellom de to tradisjonene relateres til den tredje syntetiserende tradisjonen.
Prosjektet som helhet er konstruert slik at forståelsen i Del 1 skal fungere som en for-forståelse i avhandlingen (Kvarv, 2014:79). Her på det tredje nivået, Del 3, konfronteres og
kompareres Del 1 med de tre tradisjonene, for på denne måten å belyse den språklige betraktningsmåten i UP som et bidrag til Den tredje vei i bildepedagogikken. En hovedhensikt
med kapittel 2, er å øke referanserammene til avhandlingen. Avslutningsvis drøftes aktualiteten som avhandlingen kan ha. Her inngår fagdidaktisk forskning og litteratur, fagplaner,
og en norsk faglig diskurs relatert til Den tredje vei.
Avhandlingen avsluttes med et etterskrift, Kapittel 11, et kritisk diskursive avsnitt som vurderer aktualitet og konsekvenser avhandlingen kan ha.

1.4 Presisering og avgrensning
Det kommunikative i Kunst og håndverksfaget: I Norden har vi noe forskjellig innretning
på våre fagområder. Mens vi i Norge har Kunst og håndverk som ett fag i grunnskolen, har
de Bild og Sløyd som adskilte fagområder både i Sverige og Finland. I Danmark har en
8
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tilsvarende Billedkunst, Sløyd og Håndarbeid. Jeg vil derfor starte med å klargjøre noe av
den optikk som undersøkelsen bygger på.
Bilder har kommunikativ karakter, men ettersom alle artefakter kommuniserer, kan forståelsen anvendes ut fra artefaktenes kommunikative karakter. Artefakter kommuniserer ut fra
sin form og funksjon, og meddeler noe ut fra sin tilstedeværelse. Her forsøkes å klargjøre
dette ut fra en tidligere anskuelsesmodell, figur 1, her kalt Strukturmodellen, i Studieplan
for allmennlærerutdannelsen (1980:175), for faget Forming som nå tilsvarer Kunst og
håndverksfaget (Kunnskapsdepartementet, 2006). De tre sirklene betegner hovedområdene
bilde, skulptur og funksjon eller bruk. Disse har likhetskomponenter som illustreres ved at
sirklene delvis dekker hverandre. Jeg har plassert en horisontal linje gjennom sirklene for
å markere det synspunkt at bilde- og skulpturområdet primært har en kommunikativ karakter, mens primærkarakteren til funksjonelle gjenstander har brukskarakter eller funksjonskarakter (Framgard, 2008:8). Ved hjelp av den horisontal linje gjennom figuren forsøkes å
betegne at bilde- og skulpturområdet primært har en kommunikativ karakter, mens funksjonelle artefakter primært har bruks- eller funksjonskarakter.

Bruk/
funksjon

Primært: Det
funksjonelle
Sekundært:
Det kommunikative

Selv om Kunst og håndverk har
en annerledes struktur enn Forming, der også arkitektur er et
av hovedområdene, arbeides
det også i dag med bruks- og

funksjonsartefakter. PrimærkaPrimært: Det
Skulptur
Bilde
rakteren til både arkitektur og
kommunikative
Sekundært: Det
designa bruksgjenstander er det
funksjonelle
funksjonelle, men disse fagområdene har også kommunikativ
Figur 2: Strukturmodellen. (jfr. Framgard, 2008:7; Studieplan for
allmennlærarutdanning, 1980:175)
karakter. I konkrete vurderinger og valg kan kommunikasjonseffekten framstå som viktigere enn bruksfunksjonen. Et bord, ei jakke eller et hus kan
bli foretrukket mer ut fra utseende, dvs. kommunikasjonskarakteren, enn funksjonaliteten.
Bildets funksjon er annerledes enn designa artefakter. Bildet kan f.eks. fungere som et behagelig element over sofaen, dvs. som pynt og dekorasjon, eller det kan brukes ut fra sin
budskapsfunksjon som bl.a. masseproduserte bilder, underholdningsbilder, reklamebilder,
propagandabilder, nyhetsbilder. Bildefunksjonen handler her om hva bildet kommuniserer
til hvem. Dersom vi betrakter en vanlig stol fra et klasserom, og framsetter en påstand blir
om at denne stolen ble funnet under golvet i en stavkirke, og at stolen sannsynligvis er fra
seinmiddelalderen, vil det selvsagt være lett å protestere. Men grunnen til våre innvend9
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inger, mener jeg er interessant; det handler om at stolen faktisk kommuniserer, og den meddeler noe helt annet enn bare å være et sitteredskap (Arneberg, 1991; Framgard, 1985,
1995).
En kan undre seg over hvorfor bilder og gjenstander kommuniserer. En enkel forklaring
kan være at vi er kulturindivider i en felles kultur. Som kulturindivider har vi såvidt god
kjennskap til omstendighetene vedrørende bruk og produksjon av f.eks. stoler, at vi nærmest uten videre kan diskutere eller samtale om dem. Denne type erfaring, kjennskap og
innsikter er det vi bruker når vi tolker og forstår vår omverden. Vi oppfatter og tolker stoler
som kulturindivider. Dette kan derfor fortelle oss noe enkelt, men likevel grunnleggende
om det å være et kulturindivid.
Avgrensning til billedpedagogikk: Dette prosjektet avgrenser seg til det en kan kalle bildedelen av Kunst og håndverksfaget i skolen. Men det billedlige og kommunikative som fokuseres her, kan avgjort ha innvirkning på designområdene, og dermed hele faget. Dette er
en av grunnene til dette at denne siden av faget ønskes nærmere belyst. En annen grunn er
at empirien i prosjektet er fra tredje klasse i faglærerutdannelsen, i en klasse som heter
Tegning og bildekommunikasjon. Her gis kompetanse for videregående skole innen formgivningsfag. En tredje grunn er også slektskapet mellom UP og dansk billedpedagogikk.
Det billedlige: I denne teksten anvendes både begrepene bilde og billedlig. På norsk innehar
disse begrepene en nyanse. Bilde er i all enkelhet det todimensjonale bildet, som maleri,
billedvev eller et bilde på dataskjermen, et filmbilde som er sekvensen mellom to klipp
(Cheshire, Bergan & Sætvedt, 1981:278). Det billedlige kan derimot også være tredimensjonalt som skulptur eller firedimensjonalt i form av f.eks. installasjoner der tid er en faktor.
Ordet billedlig er selvsagt nærbeslektet med ordet bilde og videre med det å avbilde, jfr.
Mimesistradisjon (Gombrich, 1972:21). Både bilde og det billedlige kan m.a.o. stå i stedet
for noe; det som avbildes, og kan derfor ha en representerende funksjon i konkret eller
abstrahert forstand (Framgard, 2008:8-9).
I denne teksten er det billedlige den kommunikative karakteren til artefakter, bilder, skulpturer, arkitektur og designa gjenstander. Bilde er i denne teksten definert som en konkret
og materialisert representasjon (Framgard, 1985). Avhandlingen vektlegger især det narrative håndlaga bilde, produsert i undervisningssammenheng. Her kan imidlertid bemerkes
at ettersom undervisningsprosjektet i avhandlingen utelukkende består av todimensjonale
bilder, velges som oftest betegnelsen bilde og bildepedagogikk når prosjektet behandles,
selv om logisk sett billedlig og billedpedagogikk kunne vært valgt.
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Betydning: I vanlig språkbruk anvendes begrepet betydning på ulike måter, bl.a. synonymt
med budskap, innhold, uttrykk, mening og også intensjon. Særlig ofte brukes begrepene
betydning og mening synonymt. Her forsøkes å skille mellom dem. Hybschmann Hansen
(1990) viser til Vygotsky og Leontjev, og kobler betydning til det mer allmenne og det
samfunnsmessige, mens han kobler mening til det mer subjektive, dvs. noe enkeltmennesket gir uttrykk for. Men han sier også at meningen uttrykkes i betydninger (Hybschmann
Hansen, 1990:19-20:65; Leontjev, 1983:151). Mening dekker i tillegg til betydning også
som betegnelsens forhold til verden (Johnsen, Ågotnes & Slaattelid, 2008:21). Betydning
knyttet til bilde behandles i særlig grad av bildesemiotikken (Eco, 1971; Sonesson, 1992).
En lingvistisk forståelse knytter betydning til leksemenes innholdsside. En regner at alle
leksemer har en slik innholdsside (Hovdhaugen, 1978:97). En oppfatning er at betydning
kan ha flere lag; grunnbetydning av ordet, intensjonen i utsagnet og det mottakeren av ordet
eller utsagnet oppfatter (Brenner & Hjelmquist, 1977:39). Mottakeren kan også forstå ulike
betydninger eller betydningslag i et utsagn. Ordbetydninger blir til gjennom bruk.
Begrepet betydning er valgt dels fordi begrepet omfatter både det som formidles og måten
det formidles på, dels fordi bildene i informantenes bildeprosesser, dels fordi bildearbeidet
i mine informanters bildeprosesser går utover det å gi uttrykk for et subjektivt meningsinnhold, i det de intenderer å uttrykke seg noe mer allment. Bildene deres inngår heller ikke i
en meningsutveksling. Kanskje kunne begreper som bildeskaping eller bilders tilblivelsesprosess blitt valgt i stedet for betydningsproduksjon, men jeg har kommet til at det valgte
begrep er dekkende og presist nok. I det videre anvendes begrepet betydning som enheten
av det som uttrykkes og måten det uttrykkes på. Billedbetydninger er totaliteten av det som
framkommer i formidlingen. Billedbetydninger forståes her som innholdet slik det uttrykkes i bilder.
Det dialektiske og det dialogiske: Her skilles mellom det dialektiske og det dialogiske.
Dialektisk står tese og antitese overfor hverandre som motsetninger (Dale, 1972:123;
Hybschmann Hansen, 1990:23; Skirbekk, 1976:b.1,69). En syntese kan utvikles på basis
av dialogen mellom motsetningene. I figur 2 er individ- og disiplinorientert tradisjon stilt
overfor hverandre som tese og antitese. En ny tradisjon, Den tredje vei, kan utvikles som
syntese på basis av de to øvrige tradisjoner. Syntesen overskrider både tesen og antitesen
som her er de to første tradisjonene, men bygger samtidig på begge to. Begge de tidligere
tradisjonene er forutsetninger for den nye tradisjonen (Wormnæs, 1987:110-111). En dialog forutsetter minst to parter i interaksjon og handler mer om samarbeidende relasjoner
enn om motsetninger. (Illeris & Nordgård, 2012:144; Imsen, 1997:6:217; Schyl-Bjurman
& Strömberg-Lind, 1977:13-18). Her forståes arbeidet i bildeprosesser som interaksjon
mellom bilde og den som produserer bilde, der bilde i selve tegne- og maleakten kontinu11
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erlig gir gjensvar til produsenten. Denne vekslingen mellom bilde og det bildeprodusenten
foretar seg i bildeflata, oppleves gjerne som en dialog. Opplevelsen av dialog mellom bilde
og bildeprodusent, benevnes her som interaksjon selv om dette kanskje heller kunne benevnes som intra-aksjon, fordi bildeprodusenten selvsagt fører denne kommunikasjonen
med seg selv.
Praksis: Anvendelsen av praksisbegrepet i UP, er en direkte følge av at omdreiningspunktet
i den pedagogiske virksomheten er den praktiske, handlende virksomheten, der både individorientert og kulturorientert tradisjon er inkorporert. Jeg skiller imidlertid mellom praksis
og det praktiske. Det praktiske anvendes om det en foretar seg rent konkret i bildearbeidet,
f.eks. å tegne og male. Begrepet praksis7 brukes som et relasjonsbegrep der samspillet mellom det praktiske og reflekterende i en bildeprosess inngår.
Fagtradisjonene: Individorientert eller individsentrert tradisjon benevnes i det videre også
som elevsentrert eller psykologisk orientert tradisjon (Lowenfeld & Brittain, 1952:25;
Read, 1943, 1956). Fagorientert eller fagsentrert tradisjon benevnes oftest som disiplinsentrert eller disiplinorientert tradisjon, men også som en kulturorientert tradisjon, eller en rent
faglig tradisjon. Tradisjonen kommer tydelig til uttrykk i tidlige fagplaner som Normalplanene fra 1920- tallet (1925; 1922), og før det hos Bergh (1875). Når jeg velger termen
disiplin, er det for å avgrense området til lærestoffet, mens termen det faglige i avhandlingens fagdidaktiske kontekst, omhandler både eleven og lærestoffet. Den tredje tradisjon, Den
tredje vei, fokuserer mer entydig på bildepraksis og kjennetegnes ved at den syntetiserer de
to andre tradisjonene, og slik integrerer både disiplinorienterte og individorienterte aspekt.

7

Praksisbegrepet relateres her til gjengs bruk innen dialektisk tenkning og har sin rot i dialektisk materialisme (Hybschmann Hansen 1990:77-78, Skjervheim 1973:97-98).
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DEL 1: TEORISTUDIER
Kapittel 2: Ide- og faghistoriske studier
Kapittel 3: Den tredje vei i bildepedagogikken
Kapittel 4: Undersøkende praksis
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2. IDE- OG FAGHISTORISKE STUDIER
De tre kapitlene i Del 1 vil utgjøre teorigrunnlaget for avhandlingen. Et hovedmål her er
både praktisk og teoretisk å finne og å videreutvikle forståelse for en syntese av spenningsforholdet mellom individorientering og disiplinorientering i billedpedagogikken.
I kapittel 2, Ide og faghistoriske studier, presenteres en kort framstilling av studier som er
foretatt av de faglige tradisjoner nevnt i kapittel 1, og hvordan disse ser ut til å ha artet seg
for vårt skolefag. Det framgår i kapittel 1 at oppmerksomheten i undervisningen kan ha
ulike omdreiningspunkt som danner pedagogiske og faglige tradisjoner. Etter min oppfatning har den tredje tradisjonen, Den tredje vei i bildepedagogikken, fått for lite oppmerksomhet i den faglige diskurs. Derfor får den et hovedfokus her. Men ettersom de to øvrige
tradisjonene her betraktes som Den tredje veis forutsetning, må de også beskrives og behandles. For å bygge opp en forståelse og å øke referanserammene for Den tredje vei i
bildepedagogikken, rettes oppmerksomheten i dette kapittelet mot det allmenndidaktiske
feltet.

2.1 En metaforståelse som undersøkelsesform
I denne teksten legges en dialektisk forståelse til grunn. Med det menes at utviklingen av
to tradisjoner til en syntese, utgjør en ny enhet eller helhet, som riktignok bygger på foregående tradisjoner, men samtidig representerer nytenkning og videreutvikling. Motsatt kan
en tenke seg et mellomstandpunkt som
bærer preg av kompromiss mellom
Handlende virksomhet eller
praksis tradisjon, Den tredje vei
tradisjoner, og som i liten grad bærer
preg av videreutvikling. Selv om litteratur og forskning fra den faglige disIndivid- og elevKultur- og disiplinsentrert tradisjon
sentrert tradisjon
kurs som vedrører disse tradisjonene
berøres, ligger det utenfor målsetFigur 3: Tradisjoner i bildepedagogikken: (Framgard,
2014a:2)
tingen her å lage en fyllestgjørende
beskrivelse av disse tradisjonene. Formålet med framstillingen er å gi en forenkla, men grunnleggende og overordna forståelse
av fagtradisjonene som en dialektisk syntese. Figur 3 har til hensikt å framstille denne metaforståelse i avhandlingen. Historien har vist oss at det er mulig å bygge opp en bildepedagogikk sentrert om disiplinen og i mindre grad om individet. Visa versa en bildepedagogikk
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som sentrerer om individet og i mindre grad interesserer seg for det rent faglige. Men dersom en sentrerer en bildepedagogikk om en forståelse av praksis, dvs. både den praktisk
handlende virksomhet og refleksjonen rundt denne, må nødvendigvis individer være til
stede. Disse individene er til vanlig ikke vokst opp i et sosialt vakuum, men er sosialisert
inn i det samfunn og den kulturen de er omgitt av, og kan på denne måten betraktes som
kulturindivider. I Den tredje vei trenger individene kultur- og disiplinorientering i form av
faglige redskaper; kunnskaper, ferdigheter, innsikt i bildekonvensjoner, for å oppøve og å
forbedre sine faglige uttrykksmuligheter, og for å få fram det de intenderer i sine bilder.
Dette kan beskrives som interaksjon mellom individ og fag i en dialogisk relasjon. Vi skal
seinere i dette kapittelet, se at den Den tredje vei ikke framstår som et kompromiss mellom
tradisjoner, men som en videreutvikling av de to øvrige tradisjonene. Omdreiningspunktet
i denne tradisjonen, dvs. det den pedagogiske virksomheten sentrerer omkring, er den praktiske skapende virksomheten, der både det individorienterte og det disiplinorienterte er inkorporert og vektlagt. Men som vi skal se, bryter en likevel med de foregående tradisjonene.
I dette kapitlet gis en mer skissepreget presentasjon som et rammeverk og en forståelsesbakgrunn for prosjektet. Jeg førsøker også å vise aktualiteten prosjektet kan ha ved å relatere dette til samtida. Kapittelet baserer seg i noen grad på forforståelse og førteoretisering,
og bygger i særlig grad på artikler og tidligere tekster som er skrevet i tilknytning til prosjektet (Framgard, 1995, 2008, 2014a, 2014b, 2001b).
Målsettingen er her å frambringe en optikk som kan hjelpe til å plassere prosjektet i et faglig
terreng, og følgende problemstillinger har vært aktuelle. Hvordan arter disse faglige tradisjonene seg ut fra en dialektisk forståelseshorisont, og hva kan den syntetiserende tradisjonen innen generell didaktisk forståelse tilføre vår nåtidige fagdidaktiske diskurs?

2.2 Ide- og faghistorisk utgangspunkt
Innen billedpedagogikkens strømninger finner vi både individorienterte og disiplinorienterte fagtradisjoner. Disse har røtter tilbake i både humanistisk skoletenkning og den lærde
skole (Myhre, 1972:328). Avsnittet starter med den tidlige disiplinorienterte tradisjonen.
Så følger elev- og individorientert tradisjon. Deretter en ny disiplinorientert tradisjon og til
slutt ett blikk på faglig samtidsdiskurs. Dette gjøres pga. tidsperspektivet. En slik framstilling viser også noe av dialogen mellom tradisjonene. For å kunne vise hvilken aktualitet
fagforståelsen som legges fram her kan ha, ansees det som vesentlig å beskrive noen historiske perspektiv kort, men likevel såvidt fyllestgjørende, at dette som teorigrunnlag skal
kunne brukes i drøftingen og resultatbehandlingen av empirien i avhandlingen.
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Den tidlige disiplinorienterte tradisjon.
Innen denne tradisjonen er oppmerksomheten i undervisningen rettet mot det avgrensa faglige. Vi kjenner tradisjonen i Norge som den tidligere sløyd-, håndarbeid- og tegningstradisjonen. Innen både tegning og håndverkstradisjonene sløyd og håndarbeid var forbildetradisjon i form av kopiering og arbeidet etter modellrekker, en framtredende arbeidsform. Et
gjennomgående særtrekk var også ferdighetstrening og skikkelighetskrav (Framgard,
1995:213; Kjosavik, 2001:41).
Tegning ble fra midten av 1800 tallet betraktet som et ferdighetsfag, der oppmerksomheten
i særlig grad var rettet mot kunnskaps- og ferdighetsområdet. Den pedagogikk som var
rådende her, har gjerne blitt karakterisert med analogien; å fylle innhold på flasker, dvs.
fylle elevene med kunnskap. Denne pedagogikk er betegnet som autoritær og ensidig påvirkningsmodell (Nordström, 1976:13; Pedersen, 1990:31-37), der omverdenen, dvs. skolen, skulle danne individet. En kan si at undervisningen her i særlig grad er produktinnrettet.
I sin dr.polit.-avhandling har Steinar Kjosavik studert formingsfagets historie. Her framholder han bl.a. at i en lærebok om tegning av Anton Bergh (1875) (1828-1905), var tegning
framstilt som nødvendig for den som skulle beskjeftige seg med livets praktiske og tekniske
gjøremål (Kjosavik, 1998:47). Tegning skulle danne grunnlaget for oppfatning av form og
dermed styrke forestillingsevnen og skjerpe iakttakelsesevnen. Metodisk handlet dette i
særlig grad om iakttakelsestegning av ulike gjenstander, bl.a. gjenstander som var laget til
dette formål. Ellers var avtegning, dvs. kopiering av andres bilder, sterkt vektlagt. Ut fra
Kjosaviks framstilling er dette å betrakte som ren kunnskaps- og ferdighetsundervisning. I
Normalplanen for 1922, var målet “Å fremja evna til å sjå hjå barnet – læra det til det – og
øva det upp til å gjeva att i teikning det det ser eller hev set” (Kyrkje- og Undervisningsdepartementet, 1922:62). Det samme er gjengitt i Normalplanen av 1925 (1925:53). Undervisningen ble sterkt knyttet til fortegning og avbildning av gjenstander som metode for
at elevene skulle lære visse ferdigheter (Kjosavik, 2001:41). Denne disiplinorienterte pedagogikken innenfor tegning ble, som vi skal se nedenfor, etter hvert kritisert for en fundamental mangel på forståelse for bl.a. barns utvikling, og ble etterfulgt av en sterkt elevsentrert undervisning.

Den individ- og elevsentrerte tradisjon
Det ideologiske grunnlaget innen denne tradisjonen er selvsagt omfattende. De to mest
kjente teoretikere er Victor Lowenfeld (1952, 1971) og Herbert Read (1943, 1956). Dersom
vi snakker om en Lowenfeldsk epoke, forstår faglige lesere hva som menes. Helga Eng var
i Norge tidlig ute med undersøkelse av barns tegneutvikling (Eng, 1926, 1944). Rolf BullHansen (1928, 1952, 1953, 1964) var også en drivende kraft i utviklingen av tradisjonen.
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Oppmerksomheten i undervisningen rettes innen denne tradisjonen mot elevens utvikling
og opplevelser i vid forstand. Her trekkes fram to forståelsesformer som har gjort seg gjeldende i utviklingen av denne fagtradisjon. Det ene er forståelsen som har med menneskers
kreative og skapende evner å gjøre. Selv om kreativitetsforskningen hadde pågått lenge,
særlig i USA, var det først i samband med en forelesning som Guilford holdt i 1952, at
forskningen på dette området skjøt fart (Bach, 1970:87). Han påpekte der at kreativitet
sannsynligvis var en stor talentresurs i befolkningen, og at denne ikke var utnyttet i teknisk
og økonomisk henseende.
Det andre forståelsen omhandler det utviklingspsykologiske aspekt med klar relasjon til
kunnskapene om barnetegningens utvikling og til utforskningen av den såkalte frie barnetegning8. Retningen kjennetegnes bl.a. av at undervisningen i særlig grad rettes mot det
prosessuelle i motsetning til produktene (Nordström, 1976; Pedersen, 1999), der Lowenfeld
og Brittains (1952, 1971) forskning var sentral. Denne individorienterte tradisjon tar utgangspunkt i individets vokster og utvikling, og baseres dermed på en biologisk individforståelse. Tradisjonen kan også karakteriseres som individsentrert eller psykologisk orientert praksis (Pedersen, 1997, 1999). I norsk kontekst utviklet denne seg i outrerte tilfeller
til praksisformer der læring av kunnskaper og ferdigheter nærmes ble betraktet som suspekte. Kanskje var disse mer i slekt med en romantiserende Rousseautradisjon (Myhre,
1972:209) enn f.eks. Lowenfeld og Brittain. I perioden faget het Forming, var den psykologiske og vekstpedagogiske orientering sentral. En analogi som blir brukt her er at i vekstfilosofien kan eleven sammenliknes med en plante. Lærerens oppgave er å gi best mulig
oppvekstsvilkår med ly for vind og vær, sørge for god jord, vanning, gjødsling, osv. Dersom
denne gartnervirksomheten gjøres godt, vil resten ordnes av seg selv. Som lærer kan en
ikke gjøre noe særlig ut over dette, fordi mennesket ut fra denne filosofien i grunnen er
natur (Köhler i Framgard, 1995:70; Myhre, 1972:167). En skal helt klart oppfatte dette som
en rein motreaksjon mot de gamle fagenes autoritære idegrunnlag. I undervisningen hersket
en idealitet om det upåvirka barnet. En nærmest vegret seg for kunnskapsinnlæring, f.eks.
å drive håndverksmessig opplæring, fordi dette var påvirkning.
Ved innføringen av Forming (Forsøksrådet, 1964) som fag og begrep, var disse to forståelsesformene grunnleggende. Tegning, sløyd og håndarbeid ble her inkorporert i faget. Oppmerksomheten ble her på en helt annen og fundamental måte rettet mot elevens utvikling
og opplevelser i vid forstand. Framtredende i denne undervisningstradisjonen var den psykologiske orientering, og mer spesifikt det utviklingspsykologiske aspekt, noe som har klar

8

Med fri barnetegning mener en særlig at barna tegner uten forelegg, ut fra egne fantasier og forestillinger og uten vokseninnblanding
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relasjon til kunnskapene om barnetegningens utvikling. Men allerede i Normalplanene fra
1922/-25 kan en finne et lite snev av de nye teoriene om barnetegningen i det en hevder at:
“Teikning må byggja på det barnet sjølv ser” (Kyrkje- og Undervisningsdepartementet,
1922:62). I Normalplanene av 1939 har de nye ideene og kunnskapene fått større gjenslagskraft. Under målsetting nevnes f.eks. “å fremja evna til å få fram indre opplevingar…“
(1939:170).

I planen for tegning er det utviklingspsykologiske aspekt sterkt vektlagt. Tegning utviklet
seg først og fremst fra å være et ferdighetsfag, til et fag som: “Den frie formingen er grunnlaget både for undervisningen i tegning og bruken av tegning i samband med andre fag i
skolen.” (Fra rettleiing, 1939:169). Planene av 1939 er sterkt preget av reformpedagogikk,
arbeids- og aktivitetspedagogikk. Kjosavik viser til en uttalelse av Bernhoft Ribsskog, der
han sier at i arbeidsskolen er arbeidsmåten pensum (Kjosavik, 2001:98). Lowenfeld
(Lowenfeld & Brittain, 1952) studerte barnetegning ut fra det utviklingspsykologiske aspekt. Mens Read studerte ut fra et dybdepsykologisk aspekt. Education through Art (Read,
1943, 1956) regnes som Reads hovedverk. Creative and Mental Growth (Lowenfeld &
Brittain, 1952) ble oversatt til dansk i 1971 med tittelen: Kreativitet og vækst, og fungert i
en årrekke som en grunnbok innen formingspedagogikken her i Norge. Tegning ble beskrevet som resultat av biologisk og psykologisk modningsprosess (Pedersen, 1997). Kjosavik
framholder: “Forskningen resulterte i en nesten ubegrenset tro på hva psykologien kunne
lære oss, og bidro til at begreper som modenhet, utfoldelse og individualitet ble trukket inn
i debatten om skolens oppdragelse og undervisning” (Kjosavik, 2001:55). Ruth HøjbergPedersens bok Alle børn kan tegne (1972), var nærmest å betrakte som et forsvarsskrift for
den barnesentrerte og humanistiske tradisjonen. Bull-Hansen var her i Norge, en av de store
pionerene innen denne bildepedagogikk, og en sentral aktør i utviklingen av tegneundervisningen. Han ble også den første rektor ved Statens sløyd- og tegnelærerskole (SSTL) da
denne ble opprettet på Notodden i 1938. Hans bok Barns tegning og tegning i skolen (1928),
bidrog til at det nye synet på tegning etter hvert fikk gjennomslagskraft.
Tidsskriftet Forming: For å vise noe av kjernen i denne tradisjonen, velger jeg å følge BullHansen og noen andre debattanter i tidsskriftet Forming, et tidsskrift som ble utviklet ved
SSTL9ca. 1950. Han skriver bl.a.: “Vi ser nødvendigheten av å prøve å oppdra mennesker
som kan redde noe av sin spontanitet, sin opprinnelighet, tiltakslyst og skapende kraft, og
som kan lære å bruke sin frihet” (Bull-Hansen, 1952). Bull-Hansen gikk hardt ut mot kopieringsaktiviteten som avgjort var den rådende innen tradisjon, og sier at elevene ved
9

SSTL (Statens sløyd- og tegnelærerskole) ble videreført til Statens lærerskole i forming, Notodden
(SLFN). Institusjonen heter nå Institutt for estetiske fag, IE, og ligger under Fakultet for humaniora,
idretts- og utdanningsvitenskap med studiested Notodden, Universitetet i Sørøst-Norge, USN.
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denne arbeidsmåten ikke får stole på egne krefter. Han sammenlikner dette med ”ferdigtygget mat” (Bull-Hansen, 1959:4). Han skriver om anatomidressur og perspektiveksersis
(Bull-Hansen, 1964:14). I et foredrag fra 1931 argumenterer han for det å sette barnet, individet, i sentrum i den faglige oppmerksomhet, i det han sier at vi må finne ut hva som
tjener barna selv og deres utvikling, slik at vi velger fagstoff som passer dem, deres vesen
og behov (Bull-Hansen, 1956:12). Videre i samme artikkel: “Tegning tjener barnets erobring av virkeligheten, og ved samvirke av øye og hånd, fantasi og forstand, former barnet
sin virkelighet ved hjelp av tegning”. “Tegning er sansetrening”, sier han videre, og hevder
tegning brukt på denne måten blir mer et læreprinsipp enn et fag (Bull-Hansen, 1956:11).
“Det er mennesker med høyst forskjellig utrustning og forskjellige måter å se og å oppfatte
på som iakttar”, sier han (1951b:15). I nummeret før, uttaler han at det for lærerne gjaldt å
trenge inn i det psykologiske grunnlaget av den nye fagforståelsen, at elevene må høste
erfaring med de kunstneriske virkemidlene og å få oppøving i bruk av redskap og materiell.
Samme sted sier han at det ikke fører noen vei tilbake til utlevde undervisningsformer (BullHansen, 1951a:4). Billedkunsten hadde også en helt sentral plass i undervisningen for
denne perioden. Kunsten ble sett på som et middel til danning og som et naturlig sentreringspunkt i undervisningen. Kunstretninger som naivisme, ekspresjonisme, kubisme, futurisme og dadaisme ble fremhevet som beslekta med barnetegningene. Dette fikk betydning for synet på barnets tegning, hevder Kjosavik (2001:56). At de forståelsesformene
som kjennetegnet denne tradisjonen, var noe helt ut nytt i bildeundervisningen, viser følgende sitat fra Asmund Strømnes sin undersøkelse Teikning i lærarskulen:
Det er ei kjend sak mellom teiknelærarar i lærarskulen at når ein får inn nye klassar og skal
taka til med dei, står dei heilt ukjende med, og utan dei ringaste røynsler når det gjeld fri
forming. Det som møter dei er så framandt at dei slett ikkje vågar å tru på gagnet av det i
først omgang. Eit omvendingsarbeid må i dei aller fleste høve til før dei skapande kreftene
får lov til å gjeve hugsyn, opplevingar og sanseinntrykk den form dei fortener (Strømnes,
1954:20).

Nyorienteringen som skjedde her i landet var del av en nærmest verdensomspennende bevegelse. Børge Riise rapporterer fra et UNESCO-seminar i Bristol, England:
Det heter seg om kunstopplæringa (The Art Education) i skolen at en i den første halvpart av
dette århundre har vært vitne til et stort omskifte i både teori og arbeidsmåte. Ja, ordet revolusjon blir her nyttet for å karakterisere det som har gått for seg (Riise, 1951:4).

På dette seminaret ble INSEA dannet, (The International Society for Education through
Art). Oppdragelse gjennom kunsten var det store slagordet. Innføring av dette radikalt nye,
basert på det individsentrerte og prosessuelle i stedet for ferdighetsorientering, førte selvsagt til en omfattende faglig diskusjon. Etterhvert kan en imidlertid finne spirer til kritikk.
19

Ide- og faghistoriske studier

I etterkant av planutkastet til Normalplanen for forsøk for 9-årig skole (1966), som forøvrig
i det alt vesentlige ble til ved SSTL (Kjosavik, 2001:131), kom Roar Caspar Bruun (Bruun,
1961:19) med noe som kan oppfattes som en forsiktig kritikk, i det han trodde at planforfatterne hadde vært for optimistiske med tanke på lærersituasjonen, og hevdet at den alminnelig praktiserende lærer uten ekstra utdannelse, fikk for liten hjelp og støtte i planen. Han
advarte mot at det hele kunne bli for løst, og at dette kunne resultere i tilbakeslag. En rådende oppfatning innen denne nye tradisjonen var at en betraktet ferdighetsundervisning
som påvirkning, noe en som lærer skulle være særdeles forsiktig og tilbakeholden med.
Tidligere, i diskusjonen om opplæringsformene, hadde Højberg-Pedersen framsatt en forsiktig, men kritisk bemerkning til fraværet av kunnskap og ferdighetstrening, i det hun spør
om det ikke kunne være det riktigste overfor barn at en i større grad innstilte seg på deres
behov for en kunstnerisk forsvarlig form (Højberg-Pedersen, 1957:9). Når det gjelder BullHansen, mener jeg det ovenstående viser et noe mere differensiert fagsyn på kunnskap og
ferdigheter. Selv om han i det nyopptrykte foredraget fra 1931 (Bull-Hansen, 1956) hevdet,
i opposisjon til det datidens tradisjonelle syns, at det tekniske, håndverksmessige ikke kan
og bør bli hovedsak i undervisningen, fortsatte han samme sted med at metodisk og formell
trening er nødvendig, og at fagene trengte tekniske øvelser (Bull-Hansen, 1956:11-14). Et
annet sted hevdet han:
Kunstnerisk dugleik krever en disiplin av sinn og kropp som gir herredømme over materialer
og redskap slik at uttrykket realiseres. … Det kreves førstehånds kjennskap til materialer,
verktøy og åndelig anspennelse knyttet til kunstnerisk produksjon som grunnlag for verdisetting. Følelsen av dyktighet som følge av skapende aktivitet tilfredsstiller ungdommen på en
måte som abstrakte studier ikke kan (Bull-Hansen, 1957:4-5).

Han framhevet også tegning som problemløsende aktivitet, der de kunstneriske kravene går
igjen, enten det gjelder å komponere et bilde, en dekor eller ting (Bull-Hansen, 1959:5).
Dessuten kan det være grunn til å minne om at pionerne innen denne undervisningstradisjonen i stor grad hadde tradisjonell kunstnerisk utdannelse. Kanskje indikerer dette at
kunnskaper og ferdigheter var en selvfølge for eksempelvis Bull-Hansen? Når det gjelder
kunnskap- og ferdighetsaspektet, kan en ellers merke seg at Forming i disse årene nærmest
er fylt av oversikter og innføringer i diverse materialer og teknikker. En rimelig grunn til
dette, kan være at en ønsket å tilby konkret faglig hjelp og støtte til lærerne. Det kan også
indikere at kunnskap og ferdigheter i samband med praktisk utførelse, var selvfølgelig. Ut
fra min erfaring ble de syntetiserende ideer hos bl.a. Bull-Hansen, nærmest neglisjert i den
faglige praksis. Prosessopptatthet på bekostning av produktkvaliteter ble etter mitt syn, normalen i den didaktiske forståelsen som utviklet seg. Det sier seg imidlertid selv at en får
faglige problemer der en produserer bruks- og billedlige artefakter, når en helst ikke skal
påvirke med ferdigheter og kunnskap. En får seriøsitetsproblemer, og faget får selvsagt
20

Bilde og betydningsproduksjon

dårlig ry. I praksis førte denne pedagogikken til nærmest et totalt fravær av kunnskap og
ferdigheter, der arbeid med dyre flotte materialer resulterte i den reneste søppelproduksjon
(Framgard, 1991:30).

En ny disiplinorientering
Etter hvert som en innså seriøsitetsproblemene innen den utviklingspsykologiske tradisjonen, skjønte en også nødvendigheten av at kunnskaper og ferdigheter, dvs. disiplinorientering ble vektlagt, noe nåværende fagplaner viser. Problemet er i hvor stor grad en makter å
ta vare på også de humanistiske verdiene i nåtidas disiplinorientering. Samtidas norske fagtradisjoner og praksisformer fungerer selvsagt i en internasjonal kontekst. I vår angloamerikanske tilnærming innen pedagogikken, kan det være naturlig å kaste et blikk mot USA.
Her er retninger som kan se ut til å ha vært inspirasjonskilde og også mulig utgangspunkt
for nåtidig norsk fagplanarbeid innen billedpedagogikken. Her tenkes særlig på Disipline
Based Arts Education (DBAE), som for det første kan betraktes som motreaksjoner på den
vekstpedagogiske tradisjon, og for det andre forfekter en vektlegging av disiplinorientering
av billedpedagogikken. DBAE kan betraktes som representativ for disiplinorienterte faglige tradisjoner. Lars Lindström (1992) drøfter DBAE og påpeker at både denne og andre
retninger i amerikansk bildepedagogikk har oppstått i opposisjon til den frie skapende bildepedagogikken.
Brent Wilson (1997), leder for det nasjonale evalueringsteamet ved The Getty Education
Institute for The Arts, angir en plattform for DBAE:
DABE builds on the premise that art can be taught most effectively by integrating content
from four basic disciplines – art making, art history, art criticism, and aesthetics (the philosophy of art) – into a holistic learning experience (Wilson, Wilson, 1997:10).

En hevder videre at disse fire faglige disiplinene skal kunne utvikle kunnskap, ferdighet og
forståelse, slik at de kan få en breiere og rikere opplevelse og forståelse av kunst. viser til
at Wilson (1977:4-12) i en artikkel opponerer mot Lowenfeld : “Don’t impose your own
images on a child!”, “Never give the work of one child as an example to another!”, “Never
let a child copy anything!” (Lowenfeld & Brittain, 1952:14-15). Wilsons hevder om dette:
“There is, perhaps, no dictum that has been more influential in art education” (Wilson,
1977). Wilsons hadde derimot under flerårige studier lagt merke til at de mest begavede og
produktive ungdommene benytta seg av forbilder fra massemedier. Disse elevene kunne
levendegjøre sine bilder gjennom forkortninger, perspektiv og dramatisk handling. Wilson
ønsker å tilby større frihet gjennom å gi barn flere konvensjoner, og sier videre at det er
først når vi har et brett register (av konvensjoner m.a.) at vi kan velge fritt og å utforme en
personlig stil. Det er klart at slike synspunkter som det her vises til, bryter fullstendig med
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idealene og den forståelse som legges til grunn for den vekstpedagogiske bildepedagogikken.
Det er rimeligvis flere grunner til at den utviklingspsykologiske tradisjon møtte kritikk og
etter hvert utover på 80-tallet tapte terreng. Ideen om at innlæring av faglige ferdigheter
nærmest ble sett på som suspekte, må betraktes som en svært ytterliggående. Kritikken av
manglende kunnskaps- og ferdighetsaspekter ved faget, handler slik jeg ser det, også om
fundamentale innsikter vedrørende barns virksomhet og tilværelse. En kjernebegrunnelse
og kjerneforståelse for faglig målsetting og faginnhold bør, etter min mening, være at individer gjennom faglig virksomhet blir knyttet til samfunnets virksomheter, kultur og tradisjoner. En tredje grunn kan være bildemedienes ekspansjon på 80- og 90- tallet, der mange
innså at de eksisterende praksisformer var tilkortkomne. En kan slik Pedersen påpeker
(1999:10), ikke forvente den utviklingspsykologiske pedagogikk kunne håndtere disse
problemene da den baserte seg på forskning foretatt på et tidspunkt hvor disse problemene
ikke var aktuelle. Min erfaring tilsier at det i stor grad er faglig konsensus innen lærerutdanningen at den utviklingspsykologiske tradisjon har utspilt sin rolle, og at den har etterlatt
seg et kunnskapsvakuum, der behovet for økt faglig kunnskap og ferdigheter er innlysende.
Jeg undrer meg imidlertid over at en på tross av svakheter i den vekstpedagogiske tradisjonen, så lett glemmer de positive sidene, og at hele historien om utforskningen av barnetegning er preget av humanistiske ideer med en stor kjærlighet til og respekt for barn.
I kapittel 10, punkt 10.9, vil vi komme tilbake til en faglig samtidsdiskurs for å vurdere
aktualiteten som avhandlingen kan ha.

2.3 Den tredje vei i didaktikken
Vår fagdidaktiske historie knytter selvsagt an til den generelle pedagogiske og didaktiske
historien. Viktig i den videre framstilling er at det finnes en tredje tradisjon innen didaktikken som etter mitt skjønn står i et dialektisk forhold til de to fagtradisjonene som er behandlet. Dermed får den videre undersøkelsen triadisk karakter. En konsekvens er at de to
øvrige tradisjonene i det videre betegnes som tese og antitese, mens den tredje tradisjonen
framstilles som syntese. Her forsøkes å trekke fram og å konkretisere karakterdrag innen
både syntese, antitese og syntese. Innen syntesen vektlegges sentrale pedagoger som
Dewey og Klafki. I tillegg velges Skjervheim, som i norsk sammenheng var en sentral debattant innen samfunn og skole. Framstillingen forsøker å berøre representativt fagstoff
som relaterer seg til disse tradisjonene, og viser også at disse pedagogenes tanker og forståelser avgjort har aktualitet i våre samtidsdiskurser.
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Tesen: Individ- og elevsentrert tradisjon
Reformpedagogikken, en pedagogisk retning som reagerte mot den gamle skole (se neste
avsnitt) preget første del av 1900-tallet. Vi ser under individ- og elevsentrert tradisjon i
avsnitt 2.2, at en utviklingsbetinget barnesentrert oppfattelse av både oppdragelse og undervisning, var en sterk tro på barnets skapende evner, der barnet skulle få frihet til å regulere sin egen utvikling. En av retningene innen reformpedagogikken var kunstpedagogikk.
Kunstnerisk virksomhet ble her framsatt både som pedagogisk reaksjon mot intellektualistisk, følelses- og fantasifattig skole, og en begeistring for barns og unges skapende evner.
Baumgarten (1714-1763) regnes som den første som brukte estetikkbetegnelsen i mer moderne betydning (Klempe, 2008:46). Gjennom vektlegging av det sanselige og sanselig erkjennelse, ble han en av grunnleggerne av estetisk filosofi. Oppmerksomheten ble flyttet
fra den reseptive kunnskapstilegnelse til vekt på fri forming og fritt skapende arbeid, der
barnet oppfattes som kunstner og geni.
Rousseau (1712-1778) er en tydelig representant for tradisjonen med vekt på individualismen som har hatt særlig betydning for fagområdet som behandles her. Han står ifølge
Myhre (1972:221) i skarp motsetning til det kalde, blaserte og snusfornuftige som preget
den tida han levde i. Barnet burde holdes borte fra kulturpåvirkning fordi den var skadelig.
Ved selvvirksomhet skulle elevene på en helt annen måte skaffe seg erfaringer gjennom
møte med livsnær kunnskap, utvikle egne anlegg gjennom indre vekst og modning og få
økt mulighet for læring og erkjennelse gjennom egne skapende krefter, egne sansninger og
erfaringer (Myhre, 1972). Mennesket i hans naturtilstand eksisterer som et hele, handler
hensiktsmessig, der det ikke er noen spaltning av natur og ånd. Hans frie, sorgløse og ensomme Emil utvikler seg framover mot en sann og ekte kultur som gir vekstvilkår for mennesker (Aasen, 2006; Myhre, 1972; Solerød, 2005). Rousseau vektla barns utviklingsnivå
og barns egenart, og ønsket å oppdra og å kultivere på dette grunnlag. Gjennom hans pedagogiske frihetsideal ble han avgjørende for reformpedagogikken i det 20-århundre. Det
opprinnelige, individuelle og naturlig vokster ble da idealet og nærmest et forbilde for opposisjon mot den lærde skole, der elevene helst skulle resipere kunnskap formidlet av læreren i en intellektualisert skole. Her kan også nevnes f.eks. The Progressive Education
Association i USA. Deres manifest lød som følger:
1. Barnet skal ha frihet til å utvikle seg naturlig. 2. Alt arbeidet må være motivert av interesse.
3. Lærer skal være leder, ikke kunnskapskremmer og hører. 4. Elevenes utvikling skal være
gjenstand for vitenskapelig gransking. 5. Man skal vie alt som angår barnets kroppslige utvikling større oppmerksomhet. 6. Samarbeid mellom hjem og skole skal fremmes for å
komme barnets behov i møte. 7. Den progressive skole skal være pioneren i den pedagogiske
utvikling (Myhre, 1972:423-424).
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Andre stikkord for denne tradisjonen kan være: Mindre vekt på fagstoffet. Motivasjon gjennom interesse i stedet for tvang. Aktivitet som ledende metodisk prinsipp. En utviklingsbetinget undervisning i stedet for systematisk faginndeling. Mer vekt på evne til problemløsning. Arbeidsmåten som pensum (Myhre, 1972:423-424; 1988:122; Solerød, 2005:4445).

Antitesen: Disiplin- og fagsentrert tradisjon
Det er naturlig å knytte den fagsentrerte undervisningstradisjon til den lærde skole og den
encyklopediske tradisjonen (Myhre, 2001:51). Den lærde skole karakteriseres gjerne som
en intellektuell og autoritær bokskole, preget av formalisme med sterk vekt på faglig innlæring og kunnskap, også benevnt som klassisk dannelse (Myhre, 1972:328; Ording &
Boyesen, 1964:98). Innen denne tradisjonen trekkes gjerne fram navn som Herbart, en sterk
systematiker som hadde troen på at mennesket lar seg forme og danne i den pedagogiske
virksomheten (Myhre, 1972). Herbarts målsetting var å skape mangesidig interesse, og en
harmonisk utvikling av hele mennesket. Han hadde imidlertid syn og sans for eleven, mens
Herbarts etterfølgerne, de såkalte herbartianerne, rendyrket den fagsentrerte undervisningen i enda større grad enn Herbart hadde gjort. Tendensen til skjematisering og intellektualisering ble også videre utbygd (Myhre, 1967:bl.a.306).
Da reformpedagogikken kom på banen med sterk vektlegging av selvutfoldelse og til dels
uhemmet frihet, kom også motreaksjonene (Myhre, 1972:440). En framhevet i stedet en
oppdragelse og undervisning som ikke bare legger forholdene til rette, men at møte med
kulturelle verdier og normer er forutsetninger for menneskelig vokster og utvikling. En
protesterte mot oppdragelse uten mål og normer, mot kjæling med barns interesser og nykker. Skolen burde heller by på konsentrasjon, dybde, alvorlig arbeid og selvkontroll med
vekt på plikter, ferdigheter og kunnskap. En var også redd for at viktige sammenhenger og
kunnskaper kunne gå tapt, og framhevet derfor systematisk tilegnelse av kunnskap, og vektlegging av fag framfor prosjektarbeid. Den trygghet og befrielse det ligger i at de voksne
tar ansvar, ble også framhevet (Myhre, 1972:386). Dette resulterte i krav om vektlegging
av disiplin og arbeid med det intellektuelle, der faglig innhold og innføring i faglig tenkemåte skulle fremmes (Myhre, 1972:448-453).

En syntese: Aktivitetspedagogikk, en tredje tradisjon
Aktivitetspedagogikk og arbeidsskoleideen smeltet i Europa sammen med det kunstpedagogiske (Myhre, 1972:365). Den tyske pedagogen Georg Kerschensteiner (1854-1932) regnes ofte som grunnlegger arbeidsskolepedagogikken, en pedagogikk som er nær slektning
av aktivitetspedagogikken, og som fikk stor betydning for utviklingen av vårt fagområde
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(Kjosavik, 2001:45-54). Selv om både arbeidsskolepedagogikken og aktivitetspedagogikken inngår som retninger innen reformpedagogikken, velger jeg å karakterisere disse innen
den tredje tradisjon i den generelle pedagogiske historien. Dette fordi begge bærer med seg
vesentlig bestanddeler fra både elevsentrert og disiplinsentrert tradisjon. Siktemålet i læreprosessen var å vektlegge egenaktiviteten til elevene. Skolen skulle utvikle seg fra å være
et sted der en tilegnet seg kunnskap og ferdigheter, til et sted der en lærte å bruke dem.
Den som i større grad har preget aktivitetspedagogikken, er John Dewey (1859-1952). Når
jeg kategoriserer Dewey og arbeidsskolepedagogikken som en syntese, grunner dette seg
særlig i at han vektlegger både individet og faglige aspekter i pedagogisk tenkning og praksis. I Barnet og læreplanen, polemiserer han mot de to øvrige tradisjonene, ved å karakterisere dem som sekter. I den fagsentrerte tradisjonen er lærestoffet målet, mens elevens
rolle er å motta og godta. I den elevsentrerte eller psykologiske retningen, mener han at
personlighet og karakter er viktigere enn lærestoffet (Dewey, 2001a:23-40). Han var kritisk
til den gamle autoritære skole, og hevdet at skolen må ta utgangspunkt i barnet, og framheve
læring som livsprosess, og ikke preparering for framtida. Slik sett tilhørte han på mange
måter den elevsentrerte tradisjon. Men det er viktig å merke seg at han også kritiserte den
rene elevsentrerte pedagogikken, at han i tiltakende grad tok avstand fra den uhemma frihet
som var rådende, og at individualitet burde utvikles gjennom frihet under ansvar. Dette
kommer fram mange av hans skrifter, f.eks. i Utdanning som konservativ og progressiv
(Dewey, 2001c:41-52), og i Erfaring og Opdragelse (1974). Barnet måtte føle seg utfordret
i oppgaveløsninger som krevet intelligent tenkning og handling, hevdet Dewey (2001a).
Målsetningen var på den ene siden å oppdra til selvstendighet og på den andre siden til å
leve i et demokratisk samfunn. Sentralt for han er at kunnskap framkommer som resultat
av handling, men at en ikke må overlate barnet til seg selv. Lærere har plikt til å veilede
elevene (Dewey & Fink, 1974). Oppdragelse uten voksen ledelse framhevet Dewey som
tåpelig. Kunnskaps- og ferdighetstilegnelse er ledd i en systematisk organisering. Mennesket må ha en eksperimenterende holdning overfor problemer og revidere synspunkt ut fra
erfaring. Som et klart resultat av Deweys handlingsorientering, framkommer dette å gjøre
erfaringer som et helt sentralt aspekt i hans pedagogikk (Dewey, 2001b:53-66). I Art as
Experience (2005) rettes oppmerksomheten mot bl.a. det å oppleve kunst 10. Det erfaringsbegrepet Dewey interesserer for, er det som griper oss emosjonelt i arbeidet med noe som
oppleves meningsfylt, og der helhetsperspektivet i erfaringen vektlegges (Dewey,
2005:36). Som et ledd i det å omsette sine teorier til mer konkret praksis, utviklet han bl.a.
den såkalte Problemløsende metode (Dewey, 1997:157), som fikk stor gjennomslagskraft.
Denne kan karakteriseres som følger: 1. Elevene arbeider med utgangspunkt i en genuin
10

Kunst forståes som et vidt betydning der også hverdagsopplevelser involveres.
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erfaringssituasjon, en aktivitet som elevene selv er interessert i. 2. Et genuint problem som
stimulerer til tenkning, utvikles gjennom denne situasjonen. 3. Elevene framskaffer informasjon og gjør observasjoner de trenger for å håndtere dette. 4. Elevene skal utvikle de
antatte løsningene på en ansvarlig og ryddig måte. 5. Elevene skal ha mulighet og anledning
til å teste ideene sine gjennom anvendelse, og slik klargjøre betydningen og oppdage gyldigheten. (Se også Dale, 2001:233-234; Myhre, 1972:420). En ser her at elevsentrering og
disiplinorientering knyttes sammen til en ny syntetiserende helhet.

En annen syntese: Skjervheim og det dialektiske alternativ
Hans Skjervheim (1926-1999) var filosof, pedagog og sosiolog. Han var aktiv på 1960, 70 og -80-tallet og hadde et mangfoldig syn på menneske, samfunn og oppdragelse. I si
magistergradsavhandling, Objektivismen og studiet av mennesket (1974), gikk han inn i den
såkalte positivismedebatten. Han var mildt sagt kritisk til at mennesker og deres meninger
ble forsket på samme måten som døde naturting, der forskeren ikke tok med i vurderingen
at han selv var deltaker i forskningen. “Objektivisme, … tyder … å handsama alt berre som
objekt i verda, eller som relasjonar mellom slike objekt”, sier han (1974:13). I essayet Eit
grunnproblem i pedagogisk filosofi (Skjervheim, 2001b:214-229), drøfter han etter mitt
skjønn nettopp de synspunkter som jeg har vært opptatt av ovenfor. Skjervheim viser først
til kunstfilosofien der han framholder at vi har to hovedteorier. Den ene er den romantiske
som han fører tilbake til Platon. Her er kunsten resultat av guddommeleg galskap og inspirasjon, men han sier at det som skulle framstå som ekte inspirasjon eller begeistring, altfor
lett blir forvandlet til måter å snakke på. Den andre retningen innen kunstfilosofien mener
Skjervheim går tilbake til Aristoteles, og at denne gjerne blir benevnt som den klassiske
oppfattelsen. Her blir vekta lagt på det å kunne, dvs. kunsten som godt håndverk. Denne
oppfatningen kan også assimileres med kunsten som teknikk. Dernest viser Skjervheim
(2001b:217) til pedagogikken, og sier at det er ulike oppfatninger av mennesket som ligger
til grunn for disse teoriene. Dersom denne klassiske oppfattelsen innen kunstfilosofien
skulle overføres til pedagogikken, mener han at pedagogen da får til oppgave å forme individet. Han sammenlikner denne oppfattelsen med behaviorismen og viser til Watsons uttalelse. Dersom noen gir han et barn, kan han oppdra det til det de ønsker, prest, tigger eller
tyv. Han sier at denne autoritære pedagogikken baserer seg på en teknisk oppfattelse av
oppdragelse og undervisning, der pedagogen og eleven blir stående i et subjekt – objekt
forhold, der læreren får et objektforhold til eleven. Den andre retningen innen pedagogikken fører han tilbake til Rousseau. Han framhever at det her handler om fri vokster. Men at
det er alt annet enn klart hva som menes med fri vokster, og at retningen bygger på en
biologisk oppfatning av mennesket. Imidlertid poengteres at disse to pedagogiske modellene som regel ikke framstår like rendyrka og enkle som han framstiller dem. Skjervheim
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er mildt sagt kritisk til begge disse modellene. I stedet framseter han en ny modell, som han
kaller den dialektiske. Han går her tilbake til Sokrates, og prøver ut disse to tidligere modellene med å spørre:
Påverka Sokrates folk? Her lyt vi svara ja. Men han påverka dei ikkje på den måten Watson
meiner han kunne gjera det. Let han dei veksa fritt? Det gjorde han òg, men ikkje på den
måten Rousseau meinte at barn og ungdom skulle få utvikla seg fritt. Med andre ord, Sokrates
påverka ungdomen og let han veksa fritt, og han påverka ikkje ungdomen og let dei ikkje
veksa fritt (Skjervheim, 2001b:220).

I sin utgreiing av den dialektiske modell innfører Skjervheim to grunnmetaforer for de to
tidligere pedagogiske modellens. For den autoritære, tekniske pedagogikken vil han anvende å påverka, og for den biologiske pedagogikken fri vokster. Riktig nok framholder
han at en ikke kan ta å påverka og å veksa fritt, i bokstavelig betydning. For å svare på hva
han da mener med å påverka, trekker han fram sofistisk retorikk og peker på at Sokrates
hevder at det fins to slag overtaling, episteme og doxa, der en med episteme mener en riktig
innsikt, og med doxa mener tro eller mening uten innsikt. Skjervheim innfører her to begrep
(Skjervheim, 2001b:224). I stedet for doxa innfører han overtale, mens for episteme innfører han overtyda. Kriteriet for å overtale mener han handler om hvorvidt folk får de meningene som talekunstneren ønsker, mens når det gjelder det å overtyda eller overbevise,
handler det ikke for enhver pris om å overbevise andre, men å framelske innsikt. En slik
form for innsikt må da gjelde begge parter. Disse står da i et subjekt – subjekt forhold til
hverandre (Skjervheim, 2001b:224). Når det gjelder tanken om fri vokster, forstått på den
måten at eleven ikke skal påvirkes på noen måte, framhever han dette som opphevelse av
all aktiv pedagogikk. Den dialektiske modellen handler derfor om overtydningskunst, ikke
overtalingskunst. I denne modellen handler det derfor ikke bare om å utveksle meninger
med hverandre, men at de sammen skal forsøke å komme fram til en riktig eller gyldig
innsikt. Denne form for innsikt er ikke bare i stand til å gjøre rede for noe ut over seg selv,
men også for seg selv (Skjervheim, 2001b:228).
En beslekta, men en litt annen tilnærming til det dialektiske har Skjervheim i essayet Deltakar og tilskodar (Skjervheim, 2001a:71-87). Han tar her opp hvordan folk kommuniserer,
og hvorvidt partene engasjerer seg i det som blir sagt. De som lar seg engasjere av og i
kommunikasjonssituasjonen, karakteriserer han som deltakere, mens de som forholder seg
mer nøkternt, kjølig og uengasjert i situasjonen, karakteriserer han som tilskuere, noe som
lett vil objektgjøre den eller de andre i en kommunikasjonssammenheng. Han sier også at
det å være engasjert, er en grunnstruktur i den menneskelige tilværelse (Skjervheim,
2001a:81).
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Når det gjelder problematikken i Deltakar og tilskodar (2001a:71-87), vil jeg mene at tilskuerrollen er beslektet med disiplinorienteringen, der objektgjøring i bildeframstillingen
lett kan få overvekt av det ensidige og intellektualistiske, slik at bildelageren blir stående i
et utvendighetsforhold til sin egen bildeframstilling. Mens deltakerrollen mer handler om
at individene i bildetilvirkningen i tegne- og maleakten involverer hele seg og anvender det
emosjonelle og det intellektuelle i interaksjon med bildet. I UP er en avhengig av at de
emosjonelle og intellektualistiske forholdemåtene får mulighet til å arbeide sammen, slik
at den som kommuniserer, er engasjert i det som blir kommunisert. Ut fra resultatene i
undersøkelsen, ser en at dette mer analytiske og dermed intellektualistiske får vekt i bildevirksomheten avslutningsvis. Her må en også kunne gå ut fra at ettersom vedkommende
informant har tatt utgangspunkt i noe som engasjerer, blir kommunikasjonssituasjonen den
enkelte står i, relatert til i en deltakerrolle.
Kontrovers til Dewey? I Skjervheims essay Det instrumentalistiske mistaket (Skjervheim i
Skjervheim i Garm, 1972:45-52), kritiseres Deweys pragmatismebegrep. Han er særlig kritisk til pragmatismebegrepet som instrumentalisme der undervisning blir forstått som teknikk i en mål/middelmodell. Skjervheim er ikke imot en pragmatikk, der praktiske handlinger danner grunnlag for det rasjonelle. Det sentrale for Skjervheim er interessen for den
annen, det at mennesker har forståelse og kan forstå seg sjøl. Det er dette utvendige han er
kritisk til, det at noen skal ha bakenforliggende interesser, slik at mennesker kan bli offer
for forførelse (Årnes i Skjervheim, 2001a:21). Skjervehims kritikk av det instrumentelle
faller i stor grad sammen med den kritikken jeg har reist mot den nåtidige disiplinorientering i læreplanverket (jfr. Punkt 3.4 i kapittel 3). For individet fungerer kravet til skolebasert
kunnskap som del av et utenforstående instrument som blir dirigert av samfunnets kunnskapsbehov gjennom mål/middel tenkning.

En tredje syntese: Kategorial dannelse
Wolfgang Klafki (1927-2016) var tysk allmenndidaktiker. Det er her gode grunner til å
framheve hans didaktiske teorier. For det første samsvarer hans kritikk med de to hovedkategorier innen didaktikken som legges til grunn her. For det andre framstiller han et tredje
alternativ: Kategorial dannelse og kritisk konstruktiv didaktikk (Klafki, 2001b). Dette resulterer i at Klafki får noe fyldigere dekning enn Dewey og Skjervheim. Den ene kategorien
Klafki kritiserer, er de materiale dannelsesteorier (2001b:178), der det primært er det faglige innholdet, i betydning lærestoffet, som skal danne eleven. Derfor er det lærestoffet som
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her skal vektlegges i undervisningen. Den andre er de formale11 dannelsesteorier
(2001b:178), der hovedessensen er at det er eleven som skal dannes i undervisningen.
Klafki mener at disse teoriene, både de materiale og de formale, har kjerner av sannhet,
men at de er utilstrekkelige. Han reiser et tredje alternativ, den kategoriale dannelse
(2001b:185), en didaktikk som han hevder skal rette opp svakhetene med de to dannelsesformer han kritiserer. Dette vil han oppnå ved å la de to dannelsesformene, den materiale
og den formale, integreres i et dialektisk forhold til hverandre i en ny enhet. Klafki understreker imidlertid at hans syntese ikke er en sammenkobling der disse to dannelsesformene
består som nærmest to ideologier ved siden av hverandre og på den måten til sammen utgjør
en helhet, altså et kompromiss. Den nye helheten, den nye dannelsesform, tar opp i seg en
vektlegging både av lærestoffet og av det å interessere seg for eleven i undervisningen
(Klafki, 2001b:186-190). Nedenfor diskuteres noe nærmere hva Klafki legger i begrepene
dannelse og det kategoriale.
I dansk og norsk litteratur er det tyske bildung oversatt til dannelse, men begrepene er ikke
helt ut er identiske. Nordenbo (i Klafki, 1983:18-21) problematiserer begrepet og framholder at ordet dannelse kan assosieres som et noe mer passivt begrep enn bildung. Han mener
at bildung betegner enten en handling, en prosess eller en hendelse, mens dannelse kan
vekke forestillinger om at noen har blitt utsatt for en påvirkning som forårsaker dannelse
eller at dannelse er noe som andre enn selv har utviklet. Dannelsesbegrepet har historisk
vært sentralt i forståelsen av hva utdannelse kan være vært godt for (Klafki, 2001b:168).
Åndsvitenskapelig dannelse er forstått som en selvstendig prosess det enkelte individ gjennomgår, og i mindre grad som resultat av press utenifra (Nordenbo i Klafki, 1983:13). Det
at fagstoff blir reflektert og forstått inn i aktuelle sammenhenger og inn i helhetstenkning,
virker dannende, som når de tilegner seg estetiske ferdigheter ved å skifte mellom egne
formingsforsøk og kognitiv resepsjon (Klafki, 2001b:210). Dannelse som emansipasjon
handler om friheten til å anvende tilegnet kunnskap og å anvende denne selvstendig. Det
kategoriale kan ha ulike fortolkninger og kan derfor uttrykkes på flere måter. For å forstå
må mennesket lære seg måter å kategorisere. Forståelsen av seg selv og seg selv relatert til
virkeligheten, oppnås gjennom å erfare det dialektiske samspillet mellom seg selv og virkeligheten. Dette kaller Klafki (1983:61-63) kategorial dannelse. Kategoriale dannelsesprosesser foregår når eleven gjør seg kjent med virkeligheten og får kategorier til å begripe
seg selv og virkeligheten med. Det betyr samtidig at dette menneske har åpnet seg for denne
virkelighet. Dannelse er begrepet på den prosess der faginnholdet åpner seg for en fysisk
11

Ut fra begreper som anvendes her, kan det virker som inkonsekvent begrepsbruk at det formale er
det som angår eleven, ettersom en formalorientert praksis i denne teksten retter interessen mot disiplinen. Muligens kommer denne betydning av begrepet fra sofistene; formatio – dannelse av sjel og ånd
(Aarek, 1966:144; Myhre, 1967).
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og mental virkelighet, og denne prosess er tilsvarende et menneske som åpner seg eller blir
åpnet for dette innhold som virkelighet. Dette vil si at den kategoriale dannelse er dannelse
i dobbelt betydning: Det åpner mennesket for verden, og det åpner verden for mennesket
(Klafki, 2001b:192-193). Dobbeltheten i den kategoriale dannelse handler m.a.o. om at en
virkelighet har åpnet seg kategorialt for et menneske, og fordi dette menneske, pga. de
kategoriale innsikter, opplevelser og erfaringer, er blitt åpen for denne virkeligheten (Graf,
2004:60-61; Klafki, 2001b:185-195). Cecilie Aurvoll mener det virker som om Klafki med
sitt nye allmenndannelsesbegrep forsøker å utvikle en inkluderende dannelse, der praktisk
kunnskap verdsettes på lik linje med teoretisk kunnskap, som er den kunnskapsform som
tradisjonelt har blitt sett på som den dannende (Aurvoll, 2002:45).
Når det gjelder faginnhold og metoder, vektlegger Klafki (1983:62-63) at det som muliggjør en slik dannelse, bare er grunnleggende saksforhold og problemer innen representativt
fagstoff, og ikke isolerte kunnskaper og ferdigheter. Bare det som relateres til elevens virkelighet, som nåtid, fortid eller framtid, dvs. som elevens levende spørsmålshorisont, tilhører det kategoriale. Han hevder at når eleven har kommet fram til en erkjennelse i et grunnleggende saksforhold på egenhånd, kan opplevelsen av dette i overført betydning, bli til en
ny kraft, og at dette så blir selve kjerneformuleringen ved funksjonell dannelsesteori (en
underkategori av de formelle dannelsesteorier). Klafki (2001a:197) viser til Bruners tese
om nødvendigheten av å konsentrere basisbegreper, kategorier og modeller som strukturerer i menneskelig erkjennelse. Han sier her at betydningen av dette ofte har blitt redusert
innen didaktisk objektivisme eller scientisme (en underkategori av de materiale danningsteorier). Dette gjelder også forståelsen av de kompleks strukturer i oppbyggingen av barns
evne til å løse problemer, og om sammenhengen mellom handling og erkjennelse. Han
fremholder at kategorier og kategorisammenhenger ikke er statiske relasjoner, men at de
står i en historisitet, dvs. at de er uttrykk for samfunnsmessige interesser, og at de derfor til
enhver tid må bestemmes og nydefineres i samsvar med dette (Graf, 2004:42; Klafki,
2001b:171-185:195-200). Han sier at all forståelse innebærer tydning som er å kategorisere,
og at forståelse er kategorial og dannelse er forståelse. På den måten er også dannelse kategorial sier Nabe-Nilsen (i Klafki, 2001a:17).
Sammenhengen mellom undervisning og læring forstås som en interaksjonsprosess, der
elevene i tiltakende grad tilegner seg selvstendighet i vurderinger, handling og erkjennelse.
Når faginnhold og virkelighetssiden kommer til syne i det dialektiske samspillet mellom
eleven selv og virkeligheten i den kategoriale dannelse, oppleves at det kategoriale er innsikter, erfaringer og opplevelser som åpner opp for virkeligheten. Her kan en vinne fram
kategorier på subjektsiden, og her kan elevene lære å gjennomskue de kategoriale mulighetene i språket, kunne begrunne, spørre, trekke i tvil osv. (Klafki, 2001b:189).
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Komparering av syntesene
Ved en komparering av Dewey, Skjervheim og Klafki, ser vi fellestrekk både innen deres
fagkritikk og det vi kan kalle deres ulike alternativ, som jeg mener har syntetiserende karaktertrekk.
Fagkritikk: Felles for disse tre er at de er kritiske til både den individorienterte og den disiplinorienterte tradisjon. Dewey (2001a:25) betegnet begge som sekter, tok avstand fra den
uhemma frihet, og mente at skolens oppgave ikke skal være å preparere mennesker for
framtida. Skjervheim (2001b:217-218) karakteriserte den individorienterte tradisjon som
en Rousseau-tradisjon, en biologisk oppfatning av mennesket prega av ideen om fri vokster,
og karakteriserte den disiplinorienterte tradisjonen både som autoritær og teknisk, der pedagogens oppgave er å forme, eller å påvirke individet. Klafki (2001b:186) mente at begge
tradisjoner har kjerner av sannhet, men at de er utilstrekkelige. Alle tre forfattere er kritiske
til den gamle skole, her kategorisert under den disiplinorienterte tradisjonen. Imidlertid finnes en motsetning mellom disse tekstene. Klafki (2001b:183-185) er kritisk til den metodiske dannelse, en underkategori av material dannelse, og som bl.a. ble utviklet innen arbeidsskolepedagogikken. Men arbeidsskolepedagogikken i Deweys forstand var ikke en
slik isolert metodetenkning, og Deweys vidtfavnende teorier er på flere områder mer i samsvar med, enn i motsetning til Klafkis teorier, noe vi skal vise eksempler på nedenfor.
Syntesene som alternativ: Alle disse tre har sine alternativene posisjoner som jeg velger å
samle i tre punkt. Alternativene mener jeg hver på sin måte som synteser, er eksempler på
det som her kalles Den tredje vei i didaktikken.
1. Alle tre vektlegger opplevelse og erfaring på litt forskjellig vis. For Dewey er dette med
å gjøre seg erfaringer en sentral faktor, et resultat av samspill mellom mennesker og omgivelsene, og av individenes opplevelser i deres virksomhet. En erfarer ved å forsøke, og å
oppleve det meningsfulle ved bølgen av konsekvenser av forsøkene. Han framhever også
undervisning og læring som kontinuerlige prosesser der erfaringer blir rekonstruert
(Dewey, 2001c). For Skjervheim er det å være deltaker, det å la seg engasjere av og i kommunikasjonssituasjonen, nødvendigvis opplevelser som danner erfaring. Han betrakter engasjement som en grunnstruktur i menneskelig tilværelse (Skjervheim, 2001a:71). Klafki
framholder at dannelse foregår der vi umiddelbart kan oppleve enheten mellom sider av det
materiale og det formale, ved hjelp av egne opplevelser eller forståelser. I den kategoriale
dannelse vektlegger han at å erfare det dialektiske samspillet mellom seg selv og virkeligheten, gjør eleven seg kjent med virkeligheten og får kategorier til å begripe seg selv og
virkeligheten med (Klafki, 2001b:18).
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2. Alle tre forfekter et dialogisk forhold mellom lærer og elev, i det de forstår skolens og
pedagogens samliv med elevene ut fra et interaktivt perspektiv. Dewey vektla erfaringenes
kontinuitet (Dewey, 2001c:53), dvs. nettopp prinsippene nevnt ovenfor om samspill mellom individet og dets omgivelser. Skjervheims alternativ er å overbevise gjennom dialog,
noe han kaller overbevisningskunst (Skjervheim, 2001b:220-229). For han innebærer ikke
bare dette å utveksle meninger, men at mennesker sammen forsøker å komme fram til riktig
eller gyldig innsikt. Han er også opptatt av at lærer og elev skal stå i et subjekt – subjekt
forhold, noe som innebærer dialog mellom likeverdighet parter, der læreren ikke objektgjør
eleven. Klafki ser på undervisning og læring som en interaksjonsprosess, der elevene i tiltakende grad tilegner seg selvstendighet. Et hovedpoeng i den kategoriale dannelse er det
dialogiske i dannelsesprosessen; elevens faglige virksomhet åpner for verden, samtidig som
denne virksomheten åpner verden for mennesket (Klafki, 2001b:192-195).
3. Det pedagogiske alternativet for disse kan forståes som en ny enhet. Dewey vektlegger
både individet og faglige aspekter i sin pedagogiske tenkning, der det logiske og psykologiske gjensidig avhengig av hverandre. Han vektlegger barnets oppdagertrang, og barnets
egen motivering for å forstå og å finne ut. I Skjervheims overveielser oppstår tydelignok
en god helhet i den pedagogiske prosess gjennom engasjert dialog der deltakerne står i et
subjekt – subjektforhold til hverandre for derigjennom å kunne oppnå rett innsikt. Han kaller dette overbevisningskunst. Fenomenet dannelse betrakter Klafki som en umiddelbart
opplevd enhet mellom materiale og formale moment basert på individenes egen opplevelse
eller i forståelsen av andre mennesker. I denne nye enheten skal elevene lære seg å bli
myndige gjennom f.eks. problemløsning innenfor ulike emneområder. Han betrakter den
kategoriale dannelse som dobbel ved at en virkelighet åpner seg for et menneske, og at et
menneske åpner seg for en virkelighet.

Syntesenes aktualitet
Dersom vi vender tilbake til pionerene, og hva vi kan lære av dem, vil jeg for det første
mene at vi har noe å lære av deres humanisme; de gikk tett på individene med en sterk
interesse for deres personlighetsutvikling, noe som er i samsvar med Generell del av Læreplanverket (2006). Når det gjelder forholdet til de faglige syntesene som er framholdt her,
er det klart at det var den utviklingspsykologiske individorienterte kunnskapen som var det
avgjort sentrale i pionerenes pedagogikk. Om vi går ut fra at Bull-Hansen regnet faglige
kunnskaper og ferdigheter som selvsagte; han mente for eksempel at formell trening var
nødvendig (Bull-Hansen, 1956:11), er det mest nærliggende å forstå hans pedagogikk som
en sidestilling av tradisjoner. Det lar seg derfor vanskelig gjøre å forstå det han forfektet
som noen faglige syntese slik som framstilt her, men se helt bort fra det, kan vi neppe.
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Skal en oppnå Skjervheims episteme i didaktikken (Skjervheim, 2001b:224-225), er ikke
den nåtidige faglige vektlegging av disiplinorientering tilstrekkelig. I fagutviklingen kan
derfor interaksjonen Dewey, Skjervheim og Klafki være funksjonell. Jeg tar her som forutsetning at menneskelig innsikt generelt funderes på det dypt personlige. Skjervheims subjekt – subjekt forholdet innebærer et reelt møte mellom personer, her lærer og elev; et møte
der læreren ikke forholder seg til en mål-middel metode, som vil innebære objektivisering
av eleven, men slik at individene i dette møtet har mulighet for å oppnå innsikt, både om et
saksforhold, om seg selv og hverandre (Skjervheim, 1996:særlig 245-246). Deweys problemløsende metode, der spesielle aktivitets- og opplevelses situasjoner, problemer som
engasjerer, elevenes undersøker og mulige løsningsforslag, nettopp kan være anvendbart
ut fra en individinteresse. Dette er Skjervheim også inne på når han framholder at grunnfenomenet i menneskelig tilværelse er at menneskelige handlinger følger en intensjon, at
de ikke er årsaksbestemt, men meningsorientert (1964:101; se også Slagstad, 2001:408).
Videre er Klafkis emansipasjon ikke bare å anvende tilegna kunnskap, men å kunne bruke
den selvstendig. I den kategoriale dannelsen skal elevene gjøre seg kjent med virkeligheten
og skaffe seg kategorier til å begripe seg selv og virkeligheten med. Formale kunnskaper
kan være blant slike kategorier. Men skal disse kategoriene hjelpe eleven til å åpne seg for
verden, vil jeg formene at undervisningen også må ta utgangspunkt i eleven.
I de to neste kapitlene skal vi hvordan syntesen kan arte seg i en pedagogisk praksis.
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3. DEN TREDJE VEI I BILDEPEDAGOGIKKEN
Dette kapitlet har blitt til gjennom studiebesøk, forelesninger, samtaler og litteraturstudier.
I første rekke studeres en dansk bildepedagogikk ved arbeidene til Hanne Köhler som arbeidet i folkeskolen, og til Rolf Köhler og Kristian Pedersen, begge knyttet til Danmarks
Pædagogiske Universitet (DPU), tidligere Danmarks Lærerhøjskole (DLH), nå en underavdeling av Aarhus Universitet. Utviklingen av Köhler og Pedersens bildepedagogikk startet som et samarbeidsprosjekt i 197612. På basis av kritikk til samtidas forståelser og praksisformer, kom de fram til at det var nødvendig å starte forfra i forståelsen for og oppbyggingen av en ny bildepedagogikk.

3.1 Inspirasjon fra Danmark
Da jeg kom i kontakt med dansk billedpedagogikk i 1980, slo det meg at dette miljøets
faglige refleksjoner, praksisformer og fagposisjon på flerfoldig vis sto for en avansert utvikling, både i forhold til den utviklingspsykologiske tradisjon og også i forhold til den
svenske Polariserende pedagogikk13 som var sentral i den faglige debatt på denne tida. I det
danske forskermiljøet er det diverse forskning og litteratur å vise til, særlig ved DPU. Ingelise Flensborg og Birgitte Holm Sørensens bok, Temaer i billedpædagogik (1983), er en
tidlig presentasjon av denne danske bildepedagogikken. Flensborg, Holm-Sørensen og
Pedersen fordelte forskningsområdet mellom seg slik at Flensborg (1994) forsket på det
tredimensjonale, Holm Sørensen (1998) på film/video området, mens Pedersen (1999a)
forsket på det todimensjonale området. Anne Maj Nielsens avhandling (1994) handler om
kjønn og symbollag i barnebilder, Helene Illeris avhandling (2002) har den postmoderne
billedkunst som sitt fokus, mens Mie Buhls avhandling (2002) sentrerer om lærerutdannelsens billedkunstfag. Felles for disse er at de har bidratt med bildepedagogisk forskning som bærer i seg vesentlige momenter fra både fra det disiplinorienterte og det individorienterte i en kultursosiologisk, psykologisk og samfunnsmessig kontekst, og som sentrerer om bildepedagogisk teori og praksis. Men da det ikke er målsettingen med denne teksten

12

Muntlig overlevert av Köhler og Pedersen.
Polariserende pedagogikk under ledelse av Gjert Nordstrøm ved Bildlärarinstitutet i Stockholm, ble utviklet i
opposisjon til vekstpedagogikken (Nordström 1976, Nordström & Romilson 1970, Pedersen 1990, Nordström
1984, Nordström, Björk, Eneroth & Karlewski 1976, Nordström 1989). Basis her er at bilder er av samfunnsmessig karakter og inngår i en samfunnsmessig og politisk kontekst. Nordström legger opp til en dialektisk pedagogikk, der fagstoffet, i en politisk kontekst, er omdreiningspunktet. Relatert til mine kategorier individ- og disiplinorientering, kan Polariserende pedagogikk karakteriseres som en disiplinorientert tradisjon (Pedersen 1999a:279280, Nordström 1976:14-15).
13
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å utlede en bred oversikt over dansk billedpedagogikk, velger jeg å avgrense meg til å presentere Kristian Pedersen, Hanne og Rolf Köhlers bildepedagogikk 14. Den danske billedpedagogikken som her nevnes, har vært til stor inspirasjon for min forståelse av Den tredje
vei. Praksisformene som vises til her, representerer svært gode eksempler nettopp på Den
tredje vei og kan fortsatt betraktes som avanserte også i forhold til dagens norske skole på
tross av at de er mer enn tre tiår gamle.
En nær slektning til den danske bildepedagogikken er den italienske Reggio Emilie-pedagogikken (Carlsen, 2015; Dahlberg, Moss, Pence, Halvorsen & Holljen, 2002; Wallin,
Mæchel & Barsotti, 1981). På tross av dette slektskapsforhold, er den danske og den italienske bildepraksis utviklet uten kjennskap til hverandre15. En forskjell mellom disse er at
Reggiopedagogikken omhandler førskolebarn, mens den danske omhandler barneskolebarn. Likhetene er bl.a. interessen for barnas fasinasjoner, konkrete erfaring og undersøkelser av konkret virkelighet i bildearbeidet.

3.2 Köhlers bildepraksis
Ekteparet Köhler (Rolf Köhler 1937-1987) har på basis av teoretiske og didaktiske overveielser, maktet å utvikle en praksis innen Den tredje vei, først og fremst i folkeskolen, men
også for lærerstuderende. Gjennom deres faglige praksis ser vi en syntetisering av de to
tradisjonene som fokuseres i denne teksten. Syntetiseringen framsto ikke som et kompromiss mellom de to praksisformene, men representerte utviklingen av en ny praksisform.
Relatert til mine undersøkelseskategorier var de i motsetning til vekstpedagogikken, spesifikt opptatt av barnet som kulturindivid. I denne praksisformen satte de barnet og dets nære
sosiale interesser og fascinasjoner i sentrum. De maktet etter mitt skjønn på en fremragende
måte å opprettholde en interesse for individaspektet i bildeundervisningen, samtidig som
de, relatert til den disiplinorienterte tradisjonen, maktet å gripe tak i kunnskaps- og ferdighetsproblematikken på en noe annerledes måte enn jeg hadde sett tidligere. Bare et par
14

Det var flere grunner til å særlig interessere seg for nettopp disse personene. Da jeg møtte det danske fagmiljøet
var Pedersen den ledende skikkelsen innen faget forming, senere billedkunst, ved DPU i Danmark. Rolf Köhler
var hans nære samarbeidspartner. Samarbeidet mellom dem startet da de begge arbeidet ved Jelling Statsseminarium. I 1976 besluttet de på basis av fagkritikk, å søke ny forståelse og å starte fagutvikling fra et 0-punkt. Kombinasjonen Hanne og Rolf Köhler, opplevde jeg som unik, da begge arbeidet praktisk, hun i barneskolen, og han
ved seminariet. Selv om de arbeidet tett sammen, var arbeidsfordeling mellom dem slik at Rolf var både praktiker
og teoretiker. Hanne var først og fremst praktiker folkeskolen. Rolf interesserte seg i stor grad for Hannes undervisning, og var en hyppig gjest i hennes klasser. De diskuterte bildepedagogikk og Hannes undervisning spesielt.
Selv om disse personene ikke er ukjente for det skandinaviske fagmiljøet, kan jeg likevel ikke se at deres fagutvikling er framstilt dialektisk innen fagtradisjonene. En rekke ganger fikk jeg anledning til å komme på studietur,
noe som har vært uvurderlig for utvikling av egen bildeundervisning og for utviklingen av UP. Se videre neste
punkt, 3.2.
15
Fra samtaler med Hanne og Rolf Köhler. Jeg har aldri hørt at Reggio-miljøet kjente til den danske bildepedagogikken.
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ganger så jeg eksempler på ferdighetstrening. Sentralt i deres metode var kravstilling gjennom å gjøre gode undersøkelser, iaktta og erfare konkret virkelighet. Elevene bidro også
med kritikk av hverandre (se figur 7). Köhlers bildepraksis førte til forbløffende gode resultater. I sin enkle utøvelse av undervisningen, opplevde jeg dette som en svært avansert
form for undervisning. Særlig la jeg merke til hvordan kravet til undersøkelser i bildearbeidet i folkeskoleklassene, bidrog sterkt til at elevene brukte lang tid på bildene sine. Rent
praktisk ga dette økonomisk gevinst, slik at de fikk mulighet til å bruke maleplater i A2format, pensler og maling av god kvalitet i bildearbeidet. Organiseringen av klassen ble
enkel fordi elevene visste hva de hadde bruk for til hver undervisningstime, og elevene
oppnådde fortrolighet til sine tegne- og malemedier (Framgard, 1995:kapittel 2).
Etter flere studiebesøk hos Köhlers, fant jeg noen iøynefallende trekk ved undervisningen:
1. Undervisningen var dialogisk, virket både enkel og liketil i måten den var organisert på
(jfr. figur 9 nedenfor). 2. Undervisningen var funksjonell på den måte at elevene ble dyktige. 3. Elevene brukte gjennomgående svært lang tid på bildene sine; i 4. klasse mer enn
20 timer, noe lærerne mente kom av kravene til undersøkelse i bildearbeidet. Den lange
tidsbruken førte også til mindre materialforbruk som igjen førte til at de kunne øke materialkvaliteten. 4. Elevene reagerte positivt på at bildene deres ble tatt opp kommunikativt i
samlet klasse. Det så ut til at elevene syntes det både var naturlig og selvfølgelig at medelever vurderer og hadde kritiske innsigelser til bildene deres. (En enkel måte å arbeide med
billedkommunikasjon!) 5. Elevene virket svært selvstendige noe som kan ha sammenheng
med godt kjennskap til materialene, redskapene og teknikkene de anvendte. 6. Elevene ble
tilbudt et begrenset material-, redskaps- og teknikktilfang.

Hanne Köhlers bildeundervisning
Ved en rekke anledninger tidlig på 80-tallet fikk jeg følge Hanne Köhlers undervisning i
barneskolene, og opplevde henne som en usedvanlig dyktig lærer. Rolf mente at hun hadde
effektivisert undervisningen i øvrige fag slik at hun fikk noe mer tid til bildeundervisning.
1. klasse: Elevene hadde her arbeidet i leire med oppgaven: Vi koser oss hjemme (jfr. figur
4). Neste gang startet klassen med å samtalte om leirfigurene. “Men”, sier Hanne, “det er
vel ikke bestandig like hyggelig.” Nei, det var elevene enige i, og var ivrige til å fortelle.
Hanne sier at hun gjerne vil se bildene av “– når det ikke er så hyggelig hjemme” (dvs. en
polarisering). Her var det riktig nok noen innsigelser. En elev framholdt at bilder jo skulle
være pene! (Hvor hadde han lært det?) For å få til å tegne en person som sitter og leser,
avendte de direkte studie. På figur 5 sitter en medelev modell, mens figur 6 viser at læreren
sitter modell.
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Figur 4: Vi koser oss hjemme.
Foto: Erling Framgard

Figur 5: Hvordan ser en person ut i profil?
Foto: Erling Framgard

I slutten av timen samtalte de om bildene (se figur 7). På figur 7 og 8 vises også resultatet
Figur 4: Hvordan ser en person ut i profil?

3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
avFigur
det direkte
studiet. Det ble selvsagt ikke Foto:
stilt Erling
naturalistiske
Framgard krav, men det direkte studiet
Framgard
var et hjelpemiddel for å kunne tegne mer tilfredsstillende. I Framgard (1995:47-62) er
dette utlagt grundigere. Vi ser i figur 7 fra 1. klasse at læreren gjennom det dialogiske
Figur 4: Hvordan ser en person ut i profil?
Figur 3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
konfronterte
elevene med det de hadde uttrykt
seg om,
både ved samtale, dvs. diskutere
Foto: Erling
Framgard
Framgard
bildene med elevene, og at hun faktisk spurte: “Hvordan er det når det ikke er så hyggelig
hjemme?”.
Figur 4: Hvordan ser en person ut i profil?
Figur 3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
Framgard

Foto: Erling Framgard

Figur 3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
Kan ikke
Framgard
du Hanne
bare sitte
slik som
om du leFigur 3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
ser i en
Framgard
avis?

Figur 4: Hvordan ser en person ut i profil? Ved slutFoto: Erling Framgard
ten av timen samlet klassen seg
Figur 4: Hvordan ser en person ut i profil? og diskuFoto: Erling Framgard
terte resultatene.

Figur 6: Læreren som modell.
Foto: Erling Framgard
Figur 3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
Framgard

Figur 7: Billedkommunikasjon.
Foto: Erling Framgard
Figur 4: Hvordan ser en person ut i profil?
Foto: Erling Framgard

4. klasse: I bildeundervisning er det som vi vet, alminnelig at læreren gir råd som – gjør det
Figur 6: Ved slutten av timen samene, eller forsøk å gjøre det andre. Jeg så aldri
Köhlers
påpekte
hva
elevene burde eller
let klassen
seg og
diskuterte
resulFigur
4: Hvordan ser en person ut i profil?
Figur 3: Vi koser oss hjemme. Foto: Erling
tatene. Foto:
Erling
Framgard
kunne
gjøre med bildene. Derimot forholdtFoto:
lærerne
spørrende
og dialogisk, slik at eleErlingseg
Framgard
Framgard
Figur
5: Kan ikke du Hanne bare
sitte slik
som om
du leser
vene
heller
kom
til åi en
arbeide undersøkende. Dette eksemplifiseres nedenfor der omtrent
avis? Foto: Erling Framgard
følgende samtale fant sted:
Figur 6: Ved slutten av timen samlet klassen seg og diskuterte resultatene. Foto: Erling Framgard

Rolf: ... Genseren din er blå over det hele, er du fornøyd med det? Eleven: Nja-, nei ikke helt.
Rolf: Dersom du ser på genseren din (Eleven kikker nedover seg). Er genseren like blå over
det hele? Eleven: Nei, den er lysere noen steder og mørkere andre steder. Rolf: Hvor? Eleven:
Figur 5: Kan ikke du Hanne bare
Figur 6: Ved slutten av timen samlysere
oppå
og mørkere nedi. Rolf:
Vet du
du kan
få det til? Eleven:
sitteDet
sliker
som
om du
leserfoldene
i en
let klassen
seghvordan
og diskuterte
resulavis?
JegFoto:
kanErling
leggeFramgard
mere hvitt oppå og legge reneretatene.
(en mørk
Foto:blåfarge
Erling Framgard
m.a.) farge nedi (jfr. figur
8).
Figur 6: Ved slutten av timen samlet klassen seg og diskuterte resultatene. Foto: Erling Framgard
Figur 5: Kan ikke du Hanne bare
sitte slik som om du leser i en
avis? Foto: Erling Framgard
Figur 6: Ved slutten av timen samlet klassen seg og diskuterte resultatene. Foto: Erling Framgard
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Vi ser her at læreren ikke trengte seg på, men ledet eleven til selv å undersøke og å finne
løsning. Dersom ikke eleven hadde kommet med et forslag, ville kanskje læreren ha gjort
det. Disse elevene var slik jeg erfarte det, langt mer avanserte i sine bildeframstillinger enn
en kunne forvente ut fra alder. Her mente Köhlers at kravene de stilte bl.a. det å gjøre
undersøkelser, var hovedårsaken til det høye nivået i bildeframstillingene.

Eleven henvendte
seg til meg: Vet du
hvordan en maler
murstein? Han
svarte selv: Da tar
du mest rødt og litt
gult, så må du
også ha ørlite blått,
og så må du ha ørlite hvitt og bare en
liten tanke svart.
Det vet jeg, fordi
det har jeg undersøkt!
Figur 8: Den blå genseren.
Foto: Erling Framgard

Elevene visste
hva de trengte for
å komme i gang,
og var derfor
svært selvstendige.
De anvendte
NCS, (Natural
Colour System)
Figur 9: Organisering i klasserommet.
Foto: Erling Framgard

Når
Figur elevene
7: Den blå arbeidet
genseren. med selvportretter, brukte de speil; de skulle se skikkelig etter. På
Foto Erling Framgard
dette klassetrinnet ble det gitt enkle øvelser i hvordan elevene kunne arbeide med skisser, i
det å tegne øyner, og hvordan ulike kunstnere hadde tegnet og malt øyne. De ønsket at
Figur
7: Den
blå genseren.
elevene
skulle
finne ut av og løse problemer på sine egne premisser, men lærerne var med
Foto Erling Framgard

å diskutere problemene dersom de fikk spørsmål. Eksemplet med genseren erfarte jeg som
typisk. Kommentaren om mursteinen viser jo også at de maktet å finne ut av sine maleriske
Figur
7: Den blå genseren.
utfordringer.
Foto Erling Framgard

Figur 7: Den blå genseren.
Foto Erling Framgard

Figur 7: Den blå genseren.
Foto Erling Framgard

Figur 7: Den blå genseren.
Foto Erling Framgard

Figur 7: Den blå genseren.
Foto Erling Framgard
Figur 10: Paletten. Foto: Erling Framgard

Figur 9: Paletten. Foto: Erling Framgard
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Hver elev laget seg en palett på
et papirark, bestående av gult,
rødt, blått og grønt. Svart og hvitt
var tilgjengelige etter behov. Etter timen ble disse kastet; økonomisk og renslig.

Hver elev laget seg en palett på
et papirark, bestående av gult,
rødt, blått og grønt. Svart og hvitt
var tilgjengelige etter behov. Etter timen ble disse kastet; økonomisk og renslig.

Bilde og betydningsproduksjon
I en forelesning reflekterer Hanne Köhler (i Framgard, 1995:47; Köhler, 1981) over sin
bildepraksis og påpekte der at vi skal ha noen ulike materialer og teknikker, men at deres
erfaring er at dette skal begrenses. Blyanten er ganske viktig. Viktig mente hun også det
var, at vi har noen tørre farger og noen våte farger som er dekkende. Vi bør også ha tilgang
til linosnittet og leire. Selvsagt tilfører fargen noe som svart/hvitt teknikker ikke har. Selvsagt tilfører det tredimensjonale, f.eks. leire, noe ikke flaten har. Hun framholder også at
gjennom å begrense materialer og teknikker får elevene bedre kjennskap til arbeidsmåtene,
og organiseringen forenkles. Begrensningene på det materialtekniske området, undersøkelsene, samt den lange tid elevene brukte på bildene, ble betraktet som en måte å motarbeide
overfladiskhet i elevenes forhold til bilder. I På veg mot en ny bildepedagogikk (Framgard,
1995:kapittel 2), er redegjort nærmere for dette.

Den tredje vei som Betydning og konfrontasjonspedagogikk
Rolf Köhler (i Framgard, 1995:31) framhevet konfrontasjonsprinsippet som en viktig metode i undervisningen, og at denne form for konfrontasjon blir mulig fordi en legger bildene
inn i et betydningsleie. I samtalene om elevenes egne arbeider, kan en konfrontere dem med
selve betydningene og derigjennom framstillingsmåte, framhevet Köhler, og fortsatte: “slik
kan bildene bearbeides og differensieres”. Via dette enkle grepet ser en hvordan Köhler tar
i bruk både elev- og disiplinaspektene, der både individ- og disiplinorienteringen er annerledes enn i foregående tradisjoner. En interesserer seg ikke for disse to aspektene adskilt;
enten ut fra en humanistisk barnesentrerthet eller ut fra et kulturaspekt der kunnskap og
ferdigheter skal innøves. Individ- og disiplinorientering knyttes her sammen i en ny interagerende relasjon. Heri ligger også kjernen til en annerledes bildepedagogikk enn vi har
sett tidligere. Individorienteringen knyttes til individenes egne interesser og fascinasjoner,
mens disiplinorienteringen anvendes som et nødvendig redskap i realiseringen av individenes fasinasjonsformer. Når det i bildeframstillingen stilles krav til at bildene skal kunne
fungere betydningsmessig ut fra det som er intendert, blir ferdighet i framstillingen en vesentlig og nødvendig del av en bildepraksis. Köhler vurderte benevnelsen Konfronterende
pedagogikk, en betegnelse som står i et visst opposisjonsforhold til den svenske Polariserende pedagogikk (Nordström, 1976; Romilson & Nordström, 1978).
Fagmodell: Modellen nedenfor er den grunnleggende didaktiske modell som Köhler og
Pedersen arbeidet ut fra. Den er også tydelig dialektisk. Fagmodellen, figur 11, finnes i
mange utgaver (Framgard, 1995:68; Hansson, Pedersen, Stafseng & Nordström, 1991;
Köhler, 1982c:5; Pedersen, 2004:34). Siste utgave vises som figur 16. Modellen benevnes
gjerne som Jellingesset fordi Pedersen og Köhler begynte å utvikle modellen mens begge
jobbet ved Jelling Statsseminarium, og er ifølge Köhler (i Framgard, 1995:67) en bearbeidelse av fagmodeller i Praksis og Kritik av Bent Nielsen (1973:69). Köhler forklarte
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(Framgard, 1995:68) at venstre side av modellen representerer interessen for individet, en
psykologisk orientering. Høgre side representerer interessen for kultur og samfunn, en kulturell orientering. Individene har forestillinger om den konkrete virkeligheten som omgir
oss, mens kulturen produserer forestillinger om denne virkeligheten. Kulturens forestillinger kan vi betrakte som sosiale konvensjoner og normer. Kulturen bruker bildespråklige
konvensjoner når den produserer sine konvensjonaliserte forestillinger om virkeligheten.
Individene kan også uttrykke sine forestillinger i bilder, og kan også gjøre seg direkte erfaringer (førstehåndserfaringer m.a.) med virkeligheten. Når individene erfarer verden gjennom kulturens formidling, forstås dette som indirekte erfaringer.
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Direkte erfaring
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Direkte erfaring
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Figur 11: Jellingesset. Modell for faglig analyse og forståelse (Köhlers modell i Framgard, 1995:68)
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Figur 10: Jellingesset: Modell for faglig analyse og forståelse (Köhlers modell i Framgard,
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s. 68)

I forståelsen av barnetegninger syntes Köhler det var uheldig at en bare gir psykologiske
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erfaringbildeproKultur/samfunn
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duksjonen. Modellen, figur 11, er den Köhler brukte oftest. Men Köhler sier også at modelFigur 10: Jellingesset: Modell for faglig analyse og forståelse (Köhlers modell i Framgard, 1995, s. 68)
len skjuler gjennom sin geometrisering at det
ikke er likevekt eller likestilling mellom inBilde
divid og samfunn, eller mellom det et individene uttrykker og det kulturelle bildespråket
Figur 10: Jellingesset: Modell for faglig analyse og forståelse (Köhlers modell i Framgard, 1995, s. 68)
(Köhler, 1982c:9).
Bilde
Figur 10: Jellingesset: Modell for faglig analyse og forståelse (Köhlers modell i Framgard, 1995, s. 68)
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Figur 10: Jellingesset: Modell for faglig analyse og forståelse (Köhlers modell i Framgard, 1995, s. 68)

Bilde og betydningsproduksjon
Köhler og Pedersens pedagogikk har gjerne blitt forstått som marxistisk orientert på linje
med Nordströms Polariserende pedagogikk, noe en også ser i PhD-avhandling til Helene
Illeris (2002:239)16. En sannsynlig grunn til dette er en påstand i boka Børns billedproduksjon i en billedkultur (note 2 i Köhler og Pedersen, 1978:37), der de forfektet at boka baserte seg på den dialektiske materialismen (les: marxismen). Da jeg hevdet overfor Köhler
at påstanden var feilaktig, reagerte han svært positivt på det, noe som førte til nærere kontakt, og at jeg fikk tatt opp samtaler og mange av hans forelesninger på bånd og har transkribert dette.
Köhlers materiale: Rolf Köhler døde før han hadde rukket å skrive ned vesentlige sider av
sine teoretiske og praktiske overveielser. De siste to årene han levde, arbeidet han med en
stor bildesamling av barnebilder, de såkalte Pondusbildene som finnes ved DPU. Både
Anne Maj Nielsen (1994) og Ingelise Flensborg (1994) har brukt noe av dette materialet i
sine Ph.D-avhandlinger. Köhler rakk imidlertid ikke å formidle denne forskningen.
Ettersom denne avhandlingen i stor grad bygger på denne danske bildepedagogikken, og
også ønsker å videreutvikle den, er det ut fra min vurdering, nødvendig og også korrekt, å
vise hva avhandlingen legger seg inntil og bygger på. Dette forsterkes av det uetiske i å gi
inntrykk av at forståelsesformer, teoretiseringer og fagutvikling er suget av eget bryst, når
en slik som her, nettopp baserer seg på utviklet pedagogiske og didaktiske forståelser som
er denne avhandlingens forbilder. I særlig grad gjelder dette Rolf Köhlers faglige refleksjoner og teoretiseringer. Köhlers materiale har dermed hatt stor betydning for avhandlingen.
Bl.a. vil vi i neste kapittel se at dette har vært grunnleggende for utviklingen av UP. Selv
om Köhler deltok i samtidens diskurs, er likevel vesentlige sider av hans pedagogikk ikke
er offentliggjort. Ettersom jeg har endel av dette transkribert; et materialet som viser vesentlig innsyn i hans studier og refleksjoner, vil dette i det følgende redegjøres for relativt
utfyllende. Materialet nedenfor refererer til hans forelesninger både i Danmark og Norge17.
Praksisformer: Köhler viser til Clod Poulsen (Berthelsen, Illeris & Clod Poulsen, 1979)
der behovsregistrering, målformulering, planlegging, utførelse og vurdering settes fram
som fundamentale faktorer i den pedagogiske prosess. Ettersom disse faktorer er oppsplittet
i vårt samfunn, bør det være skolens oppgave å samle disse deler til en helhet, hevder Köhler.
Köhler er ikke enig med Poulsen i en prosjekttankegang der en målformulerer seg på et så
tidlig tidspunkt. Köhler hevder at dersom en vil lage en undersøkende praksis i et bildefag, må

16

Dette er også diskutert med henne. Via samtale vet jeg også at Pedersen hadde samme innsigelse.
Materialet er utfoldet langt bredere under p. 3.2 i kompendiet På veg mot en ny bildepedagogikk? (Framgard
1995:62-87).
17
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en i så stort omfang som mulig problematisere gjennom bilder, eller arbeide seg gjennom en
problematikk med bilder.
Her ser vi særlig trekk ved den metodikk som Köhler arbeider med i sin billedpedagogikk. I
motsetning til tradisjonell prosjektmetodikk (Aakre, Scharning, Engen & Preus, 2016;
Berthelsen et al., 1979; Johannessen & Olaisen, 1995), der det er vanlig der en målformulerer seg innledningsvis, for deretter å organisere undersøkelsen ut fra denne innledende
problemdefinering, stiller Köhler opp en prosjektmodell delt opp i to faser. Den første fasen
er en forholdsvis åpen fase der en gir seg sine assosiasjoner i vold, og undersøker forskjellige synspunkter uten at en av den grunn har målrettet disse i en bestemt retning. Köhler
kaller denne fasen: noe. I denne fasen aner en kanskje noe en er interessert i uten å ha
kommet til klarhet i hva dette noe er. Her mener Köhler det er viktig å innhente et tilstrekkelig materiale gjennom undersøkelser for å se hva som fascinerer, og hva som er båret av
subjektet. Det er først når en er blitt klar over hva en er interessert i, hevder Köhler, at en
kan stille opp målformulering på et rimelig grunnlag. Det er viktig at deltakernes synspunkter blir representert og presentert. Først når en er blitt klar over noe, kan en sette i gang en
problematisering i en målrettet fase. I den første fase ligger det en rekke bilder, skisser,
arbeidstegninger, forsøk, små undersøkelser, motiver en tar derfor og derfra. Først i den
andre fase begynner en å overveie hvordan en kan anvende undersøkelsene som er gjort.
Denne fase kaller Köhler: klar over noe.
Köhler framhever iakttagelsen som et viktig prinsipp i sin metode, og som det fundamentale
prinsipp undersøkelsen skal finne sted i. Iakttakelse er for Köhler ikke en metode slik som
den ble fremstilt av de gamle tegnelærerne, fordi prinsippet går langt ut over det å beskjeftige seg med den synlige virkelighet. Iaktta er her ikke bare det å iaktta konkret virkelighet,
men å interessere seg for verdens synlige og usynlige fenomener. Köhler er interessert i å
bygge opp et rom, et oppmerksomhetsfelt som elevene og læreren kan konsentrere seg om.
Dette er av impressiv natur, hever Köhler, og handler om hvorfor vi har bestemte følelser,
gjør oss tanker om og hva vi er påvirket av. Slike oppmerksomhetsfelt kan bestå av innsamlinger av bilder, tid til skissearbeid, tekster osv. Köhler bruker ikke som vi ser, iakttakelsen som en tegnemetode, men som et prinsipp hvor læreren sammen med barna forsøker
å finne ut hva det dette noe er, og etter hvert hva klar over noe, er.
Et bilde blir til: I en forelesning18 illustrerer Köhler en sentral arbeidsmåte i sin pedagogikk,
og dermed i sin undersøkende praksis, noe som har blitt særlig virksom for både forståelsen

18

Forelesning holdt på Sagene lærerhøyskole våren 1981. Ettersom dette nettopp er sentralt i Köhlers pedagogikk,
og dette ikke finnes andre steder, velges her en noe fyldig redegjørelse. Imidlertid finnes et fyldigere referat fra
forelesningen i På veg mot en ny bildepedagogikk? (Framgard, 1994:63-67:69-71)
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og anvendelsen av billedkultur i UP. Som vi skal se i neste kapittel har eksemplene nedenfor vært vesentlige for forståelsen og utviklingen av både om arbeidsformene imitasjon og
direkte studier. Köhler tar utgangspunkt i Dürers aktstudier, og viser til at han på noen av
studiene har skrevet: “Slik så det ut på dette tidspunkt.” Dette kaller Köhler en ren beskrivelse. Det har ingen funksjon utover det å avtegne helt nøyaktig hvordan dette så ut. Slik
har han avbildet hesten nedenfor, figur 12, som Köhler kaller en vanlig tysk hest.
Vi lever i samfunn med effektive kommunikasjonslinjer, men
da Dürer levde, var de snevre og korte. Han var derfor i det
vesentlige bundet til den tyske kulturkrets. Ønsket han å
skaffe seg innblikk andre kulturer, måtte han foreta reiser. Når
Dürer reiste til Italia, betydde det ikke bare det å reise fra et
land til et annet, men at han reiser fra en kultur til en annen.
Her møtte han Italias renessanse med kunstnere og billedformer som er annerledes enn de som Dürer kjente til i Tyskland.
Figur 12: Dürer, Soldat til hest.
(Waetzoldt, 1935, ilustrasjon 215) Ett av bildene Dürer kan ha sett, er Leonardo da Vincis improvisasjon over hesten, hvor han prøver å tegne hestens bevegelser og hesten som et symbol på kraft. Et symbol for den menneskelige kraft, der opplevelsen av kraften på ett tidspunkt er flytter inn i hesten, som da blir monumental.
Köhler mener at Dürer har sett skissen til Leonardo da Vincis hest, figur
13. Fra Dürers beskrivelse ser en at
han imiterer sin italienske hest, og
overtar et språk som er fundamentalt
forskjellig fra hans tidligere beskrivelse. Denne hesten har blitt en idealisert form for beskrivelse der visse
former og proporsjoner er overdrevet, og slik blitt til en idealhest. I stedet for å beskrive meget nøye hva
han ser, overtar han her en idealisert

Figur 13: Leonardo da Vinci, Studies for the Trivulzio Monument.
(Zöllner, Nathan & Leonardo da, 2007:302).

figur. En teknikk han benytter seg av
gang på gang, og som han også lærte i Italia, er at han vender papiret og maler på baksiden
med en sort tusj så kan han se konturene og flatene mer nøyaktig (se figur 13). Denne hesten
benytter han på forskjellige tidspunkter og ved forskjellige leiligheter, men nå skjer det en
sammensmeltning mellom den italienske idealhest og hans tidligere hest.
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Figur 14: Dürer, Studier til Knekten, døden og djevelen. (Strieder,
1978:124)

Figur 12, er en tysk hest, men på
et tidspunkt, gjentar han den
tyske hest, figur 14. Men her har
den overtatt noe fra de italienske
perspektivtegnene som Dürer
blir svært opptatt av, og der han
lager sine egne proporsjoner,
noe en kan se på målestreker han
lager, og som er en avtegning av
hans opprinnelige tegning. Dürer
har selvfølgelig utallige skisser

og
studier,
og tilnår
Dürerdøden
skulleogstarte
på noe
nytt, 1978,
en nys.stilling eller en ny idé, gikk han tilbake
Figur
13: Studier
Knekten,
djevelen.
(Strieder,
124)
i sine mapper for å se hva slags erfaringer han hadde gjort. Et motivet han har tegnet utallige
ganger, er dødsmotivet.
Selve motivet er døden
kontra livet. At en når fram
til nye motiv på bakgrunn
av tidligere arbeider, kaller
Köhler direkte erfaringer
(jfr. figur 11).
Dürer lever i en tid med religionskriger og brutalitet.
Han beskjeftiger seg livet
igjennom med dødsmotivet
og volden. Bilde, figur 15,
Knekten, døden og djevelen, er fra hans store pasjonsserie, Kristus ved Helvetesporten. Dette bilde
handler om livet, døden, og
om ridderen som rir uten å

Figur 15: Dürer, Knekten, døden og djevelen. (Strieder, 1978:125)

se seg om. Det er sammensatt av erfaringer Dürer har gjort tidligere. Hele bildet er bygget opp om det forestillende.
Den tyske ridderen rir på sin italiensk-tyske hest. Dürers tegninger viser et beskrivende og
overskridende symbolbilde, og representerer en overskridende handling, i det han overskrider både den direkte iaktakelsestegningen og det italienske forbilde. Köhler brukte Dürers
bildeeksempler til å illustrere sin grunnleggende didaktiske modell. Han mente vi kan se at
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Dürers billeddannelser angår han som menneske, og at de bærer preg av hans samtidsopplevelser. Vedrørende “virkeligheten” problematiserte han hvorvidt Dürer avbilder konkret
virkelighet, om det er virkelighet som sammensetning av hans relasjoner, altså det som
ligger bakenfor, eller om det er konnotasjoner eller denotasjoner? Köhler mente det kunne
svares positivt på alle disse spørsmål. Angående kultur- og samfunnsaspektet mente Köhler
at Dürers bildeprosess ikke bare er gjennomsyret av hans menneskeoppfattelse, og heller
ikke bare å gjøre med hans umiddelbare virkelighetsopplevelse, men også i bestemte kulturelle historiske sammenhenger som Dürer levde i. Köhler hevder at disse komponenter;
kulturaspekt, menneskeoppfattelse, virkelighetsopplevelse og bildemediet, må være tilstede i enhver bildeprosess. Hvis en diskuterer hva som er virkelighet, er det logisk i kraft
av Dürers bildeprosess, at virkelighet utvikler det vi kaller for forestillinger hos individet.
Mennesket gjør i kraft av bildet, erfaringer som i høy grad har noe å gjøre med det konkrete
liv. Men det forklarer ikke hvorfor Dürer kom til å tumle med forestillinger som eksisterer
i hans billedkultur. Dette handler om konvensjonelle forestillinger som utvikler bestemte
normer og konvensjoner hos oss. Vi har klare konvensjoner for hva bilder kan være og ikke
kan være.
Köhler mener at Dürers bildeprosesser kan anvendes som pedagogisk modell fra barnehage
opp til 10. klasse, der læreren kan føre barn inn i vidt forskjellige virkelighetsbeskrivelser,
lære dem vidt forskjellige språk. Men lærerens oppmerksomhet bør også rettes mot overskridende handling hos det enkelte mennesket og i det enkelte bilde.
Bildespråk: Et hovedspørsmål for Köhler er hvordan mennesket blir til i dette samfunnet,
og i den sammenheng hvilke forklaringer sosialisasjonsteorier på barnetegninger kan gi?
Et svar her er at samfunnet uavbrutt produserer billedlige forestillinger, og at dette fører til
at vi får bildespråket som system. Undersøkelsen Børns billeder – børns verden (Köhler,
1982c; Pedersen, 1999a) viser at barn overtar de konvensjonelle og konvensjonaliserte billedformene. Köhler problematiserer ved hjelp av modellen, figur 11, hvordan individinteressen relaterer seg til kulturinteressen:
Språket er til før barnet. Barnet er tvunget til, som samfunnsborger, å tilegne seg dette språket, ellers kunne vi ikke forstå hverandre. Slik er det også i bildespråk; et system som barnet
via sine framstillinger tilegner seg. Barnet lærer først og fremst via sin kultur, og kulturen
produserer forestillinger uavbrutt. I sine individuelle forestillinger om virkeligheten, utvikler
barnet subjektivt språkbruk. Men individet utvikler bare språkbruk og forestillinger i relasjon
til de eksisterende forestillinger i kulturen. Derfor må vi spørre: “Hvor er det individuelle i
det kulturelle, og hvordan blir mennesket til i dette samfunn?” (Köhler i Framgard, 1995:73).

På bakgrunn av undersøkelsen Børns billeder – børns verden, drøfter Köhler dette spørsmålet i en tekst og sier her:
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Vi kan fastslå helt ned til det uhyggelige, at Gombrich’s tese, billeder kommer av billeder
også gjelder børnetegningen. ... Deres billeder er på kryds og tværs gjennomvævet af deres
kultur’s billedverden. Det er ikke kunstbilledet, men massekulturens “enhetskultur” der i så
udstrakt grad dominerer deres billeder, former deres erfaringer og forestillinger og danner
deres sprog (Köhler, 1982c:9).

Köhler sier at de ikke tror så mye på den normative innlæring som finner sted ved at en rent
mekanisk lærer noe om f.eks. lys og skygge, men at dette må skje rent fenomenologisk ved
at en konfronterer seg med fenomenene, og derigjennom oppdager noen språkstrukturer
som gjør det mulig å arbeide med differensieringer i bildene. Vi forsøker å konfrontere barn
med den synlige og sansbare virkelighet, sier han, og snakker om dette som sanselighetens
problemstilling. Han sier videre at det å snakke om bildet, iaktta bildet, konfrontere bilder
i sammenstilling, gir barn en bevissthet om hva bildene handler om og vil oss. “Vi ønsker
ikke å innlære barn bestemte språkstrukturer som de skal følge”, sier Köhler, “vi mener at
språket og språkbruken hele tiden må oppfinnes av barna i en praksis som på en eller annen
måte forholder seg undersøkende og som ikke fastlåser barna til bestemte løsninger”.
(Köhler i Framgard, 1995:23). Selv om de ikke ønsker å være innlæringspedagoger, sier
han et annet sted:
Vi forsøker rent formelt å arbeide med tegning, med fargen og med skulpturen. Vi anser dette
for å være tre helt sentrale funksjoner, der vi gjerne vil oppøve barns ferdigheter. Rent innholdsmessig har vi med forkjærlighet peilet oss inn på sosiale emner som har noe å gjøre med
barns relasjoner til deres voksne og med barns relasjoner til deres konkrete hverdag. Vi vil
gjerne at barn skal oppfatte seg selv, ikke bare som mennesker, men mennesker som har en
bestemt historie. Det er deres egen historie de skal beskrive og tegne om (Köhler i Framgard,
1995:47-48).

I det praktiske billedarbeid ønsker vi å differensiere barns billedspråk, framhever Köhler,
og påpeker i den sammenheng at motivet spiller en enorm rolle i deres undervisning, og
spør: Hvilke motiver vi skal arbeide med? Han svarer at det i det minste må handle om
barns sosiale liv. Det må dernest handle om de bilder de ser og som de er opptatt av, og av
barnekulturens bilder. Köhler hevder at problemet med massekulturen ikke er massekulturen som media. Han syns det er utmerka med TV, film og foto, men etter hans syn, fører
det til for snevre motivkretser. Bildepedagogenes oppgave blir derfor å gi barn mulighet til
å sprenge disse motivkretsene, slik at bildene kommer til å handle om det som har med
barns faktiske liv å gjøre. Vi må gripe tak i det som omgir oss, det vi omgås og det som
angår oss. Videre sier han om den bildeanalytiske tradisjon (Polariserende pedagogikk
m.a.) er utmerka dersom målet er å gjøre oss til kritiske konsumenter, men han syns det
vesentlige er at barn skal være kulturskapere. Når det handler om noen strukturer som i
virkeligheten er synlige og sansbare, foretrekker vi å la barna oppfinne systemer som passer. Vi er oppdradd i en kultur som opererer med ganske bestemte billedspråklig system,
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men omkring de samme fenomen eksisterer det vidt forskjellige sosiale og billedspråklige
koder. Vi kan derfor ikke lage en mekanisk normativ språkinnlæring. Derimot kan heller
problemstillingen være: Hvordan virker dette berg på meg? Slik stiller Merleau-Ponty problemet opp om Cézannes bilder (Merleau-Ponty, 1970:spesielt 42-47), og sier at dette jo
egentlig er Cezannes metode. Hvordan virker det på meg, og på hvilken måte kan jeg utvikle noen språklige strukturer som gjør det mulig for meg å oppfange denne side av virkeligheten? Köhler påpeker videre hvor viktig det er å interessere seg for betydningene når
barn lager bilder. Han tar som eksempel at en ber et barn om å tegne en kirke. Til svar får
man et minimum av hva som skal til for at det blir en kirke i et semantisk system. Derfor
sier en gjerne at du må fylle litt ut her og der, du må se å lage en bakgrunn. Etter hans
mening er dette et feilgrep, dette er bare å følge opp det stereotype. Det dreier seg om å
innlegge kirken i et betydningsaspekt, sier han, et aspekt der bildet får et innhold som gjør
at det blir meningsfylt for barnet å tegne denne kirken.
Kommunikasjon: Köhler interesserer seg for både et produktivt og et reseptivt kommunikasjonsbegrep, i utvekslingen mellom barn, miljø og kultur. Når en diskuterer barneoffentlighet, sier han, blir en nødt til å drøfte hva slags offentlighet barn i det hele tatt kan øve
innflytelse på? Hvem kan overhode barn henvende seg til? Han framholder også det vesentlige i at barn skal beherske eller få reel innflytelse på de miljøer som de kan ha innflytelse på:
Vi har laget forslag til utsmykninger i Vejle. Barna laget gode forslag med interessante betydninger, men de syntes det var merkelig at dette ikke kunne bli noe av, og at de ble bremset
opp. Her overskrider de den nære offentlighet, til det en kunne kalle den politiske offentlighet. Vi ønsker å styrke barnas selvforvaltning, hvor den praksis vi utfolder, er med til å konstituere dem bevissthetsmessig, følelsesmessig og erkjennelsesmessig som en gruppe som er
bevisst sine liv. Vi ønsker oss et noe mere aktivt kulturbegrep, og å ta opp en aktiv sosialisasjon. Barn er jo ikke bare resepsjonsvesener, forbrukere av kultur. De er ikke et annet folk
fra en helt annen klode. Barn er høyst konkret tilstede i dette høyst konkrete samfunn. Vi må
derfor sørge for å få noen av de kvaliteter i vår undervisning som konstituerer barn som de
levende vesener som de er (Köhler i Framgard, 1995:83-84).

Köhler er kritisk til et budskapsbegrep som entydig handler om budskapsproduksjon eller
at kommunikative praksisformer reduserer til henvendelse. Når han taler om innhold, skal
det ikke forveksle med bildets budskap. Han bruker heller betegnelsen bildets betydning,
og hevder at betydning er mere enn bildets budskap, og påpeker at budskapet er hensikt,
meninger osv., og at det bare er en liten del av bildet. Köhler bebreider denne type bildepedagogikk for en estetikkforståelse som tilsidesetter innholdet. Han angriper denne form
for estetikk, ikke estetikken, da alle bilder har estetiske form (Köhler i Framgard, 1995:83).

47

Den tredje vei i bildepedagogikken
Estetikk: Köhler hevdet konsekvent at en må betrakte barnas bildespråk slik som en betrakter kunstens språk, der språkformen er betinget av samfunnet, og at barnetegningen er historisk i like høy grad som kunsten. I vår pedagogikk, sier han, har vi tatt utgangspunkt i at
barnet i tiltagende grad tilegner seg de sosiale koder for bildespråk som eksisterer i barnas
samfunn. Han framholder at de forsøker å gjøre denne tilegnelsen til en rikere, sannere,
mere omfattende bilde- og språkforståelse, og ikke bare til en blind overtakelse av gjeldende normer og former. Köhler mener at i et bildesamfunn som vårt, med stigende informasjonsmengde, er det nødvendig at vi utvikler et bevisst forhold til det bildet også er,
nemlig manipulering av meninger. Barn i vårt samfunn er på det sansemessige, perseptive,
sosiale og følelsesmessige området, tvunget til å ta stilling til en hel rekke problemer som
barn på Piagets tid ikke måtte, påpeker Köhler (i Framgard, 1995:85-86).
Estetikken må, mener Köhler, settes inn i rammer og sammenhenger som er meningsfylte
for barnet. Han hevder at det er uheldig om vi i for liten grad er opptatt av barns sosiale liv,
de omgivelser barn ferdes i, og at vi i stedet for fortellende tegninger, avgrenser bildearbeidet til formale estetiske normer. Det estetiske spor er viktig, framhever Köhler, men han
ser ingen grunn til å arbeide med en isoterisk estetikk, og med estetiske virkemidler tatt fra
den modernistiske kunst, når han samtidig vet at barnebildet er så fortellende som det faktisk er. Köhler sier at han selvsagt ikke har imot modernismen, men derimot at en uten
videre flytter denne estetikk ned på barna uten at lærerne får hodepine av det (Köhler i
Framgard, 1995:86).
Vi er svært ofte opptatt av hvordan formen blir til som uttrykk for et innhold, sier Köhler,
og i den forbindelse snakker vi om en funksjonell estetikk som tar utgangspunkt i at det er
innholdet som manifesterer seg i karakteriseringssystemet. Dürer kan i høy grad overarbeider et strå, minner Köhler oss om, men at Köhlers studenter kan ha problemer med å tegne
strå fordi de holdt opp med å tegne i 10-12 årsalderen. Av den grunn, hevder han, er det
nødvendig å oppøve nødvendige beskrivelsesmåter, og slik gi studentene et beskrivelsesapparat. Derfor, sier han videre, er fargen viktig, blyanten viktig og skulpturen viktig. Ser
vi disse ting sammen, sier Köhler, kan en få bredere sammenhengende beskrivelse, der vi
kan se forskjellige menneskers utsagn om hvordan de oppfatter virkeligheten. “Det fellesskap vi opparbeider på denne måte, er sentralt”, sier Köhler, “vi kan lære noe om hverandre,
av hverandre og av hverandres arbeidsmåter” (Köhler i Framgard, 1995:87).

3.3 Den tredje vei som Kritisk-estetisk erfaringspedagogikk
Kristian Pedersen (1935-2002) var ledende i det danske fagmiljøet ved DLH/DPU. Den
billedpedagogikk han bygger opp kaller han Kritisk-estetisk erfaringspedagogikk (Peder-
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sen, 1990:37). Med denne betegnelsen knytter han seg til Klafkis Kritisk-konstruktiv didaktikk (Klafki, 1983:73). I Pedersens Kritisk-estetiske erfaringspedagogikk systematisertes materialet, både som disiplinen, fagdidaktikk og fagteori. Pedersen anvender termen
kritisk fordi han ser på bildevirksomheten som tilblivelse, dvs. i en tidsdimensjon der en
trenger konstruktive måter å erkjenne savn og mangler som går ut over de sedvanlige måtene å gjøre tingene på og tenke om dem på (Pedersen, 2004:163). Det sentrale i dette arbeidet, sier Pedersen, har vært å bli oppmerksom på hvordan gjøre erkjennelser og erfaring,
hva en gjør erkjennelser og erfaringer om, og hvorfor dette arbeidet kan utvikle og sosialisere barn, unge og voksne amatører. Vi har altså forsøkt å avklare det didaktiske i det faglige arbeidet (Pedersen, 2004:140). Den teoretiske hovedoppgave i billedpedagogikken
handler om å sette utviklingen av den billedestetiske teori og praksis inn i en pedagogisk:
Det psykologiske perspektiv, f.eks. hvem undervises. Det sosiologiske og historiske perspektiv, f.eks. hvilken kultur lukkes det opp for, og hvilke samfunn innføres det til deltakelse i. Det erfaringsmessige perspektiv, f.eks. hvilken erfaring medfører estetisk dannelse
og utvikling? (Pedersen, 2004:161). Pedersen sier også at billedpedagogikk er en betegnelse for den forskning og undervisning som forholder seg til saksforholdet billedspråk i
det pedagogiske arbeidet med å utvikle mennesker og kulturformer (Pedersen, 1990:37).

Rekonstruksjon af billedpædagogikken
Boken, Rekonstruksjon af billedpædagogikken, (Pedersen, 2004) ble utgitt post mortem,
redigert av Lotte Müller (hans kone) og Ingelise Flensborg (kollega ved DPU). Første kapitlet (2004:9-40) i denne boken ble skrevet med tanke på å bli et kapitel av en fagdidaktikk
han lenge hadde planer om å utgi. Han framholder her at den “tredje vej”19 i billedpedagogikken nettopp forsøker å sammenholde de to tradisjonene, den fagsentrert og den elevsentrert, til en tredje vei, for på den måten å gi faget en helt ny teoretisk perspektivering. Som
fokus i denne tredje vei, stiller han opp den faglige virksomheten mellom på den ene siden
bildepedagogikk som har eleven eller menneske som omdreiningspunkt og på den andre
side fagsentrert bildeundervisning, der faglighet her oppfattes som kulturutslag. Han kommenterer dette som følger:
Det overordnede synspunkt på læring og udvikling er, at det dreier sig om en tilegnelsesvirksomhet, hvor socialisasjon forekommer som interaksjoner mellom de lærende og de kulturelle læreindhold i den faglige virksomhed, (Pedersen, 2004:12).

19

Pedersens benevnelse (Pedersen, 2004:12).
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Pedersen bygger ut sin teori i flere trinn20. Han redegjør for relasjonen til og inspirasjonen
fra Klafki (1983), der menneske og den elevsentrerte undervisning og fagpsykologiske forutsetninger hos Pedersen relateres til det fundamentale hos Klafki (1983:58-60). Den fagpraktiske virksomhet hos Pedersen relateres til det eksemplariske hos Klafki (1983:41:55).
Den fagsentrerte undervisning forbundet til kulturformer, kulturinnhold og metoder i undervisningen hos Pedersen, relateres til det elementære hos Klafki (1983:55-57). Pedersen
sier her at kriteriene for eksemplariske valg av praksisformer, analyseformer og teoretiske
tilgangsveier blant de mange muligheter som finnes, ligger i svarene på spørsmål av denne
type: Hvilke billedkulturer gir de tilgang til? Hvilke erkjennelser om mennesket, naturen,
kulturen, billedspråket og samfunnet gir de anledning til? Hvilken utvikling av det menneskelige forårsaker de? (2004:159). Pedersen kommer fram til sin endelige modell, figur
16, en mer videreutviklet modell enn den som presenteres i boka (2004:37). Denne modellen var det siste materialet han sendte meg før han døde, og i samtaler med han framkom
at dette var den endelige framstilling. Problemet er siden drøftet med Lotte Müller.
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DIMENSION

tematiske
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LÆREPROCES
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Pedersens modell
er også en vidreutvikling
figur
11, ovenfor. Modellen anvendes
til å forstå sammenhengen mel-

FAGLIG
DIMENSION

lom en faglig og
billedkulturens
en pedagogisk tegenrer
skematiske
ismer
forudsætninger
oridannelse i forkoder
søket på å utvikle
PSYKOLOGISK
KULTUREL
HISTORISK
en fagdidaktisk
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
teori (Pedersen,
Figur 16: Pedersens endelige modell, upublisert. Jfr. Figur 11.
2004:76). Tenkningen som moFigur 17: Pedersens endelige modell, upublisert
dellen representerer, relateres ikke bare til Jellingesset (Framgard, 1995:68; 2014:6;
Köhler, 1982c:5), men som vi har sett, også til Bent Nielsen (1973:69). Dermed representerer modellen en lang faglig og fagdidaktisk utvikling. Målsettingen har vært å sy sammen
fragmentariske billedteorier til en overordnet billedteori (Pedersen, 2004:140-141). Det
sentrale i en teori om billedspråk, sier Pedersen, er en forståelse av at den psykologiske,
den kulturelle samfunnsmessige og den historiske dimensjon, samsvarer i tilblivelsen av

20

Pedersen har i alt sju trinn, der modellene differensieres og utvikles. Her presenteres siste trinn.
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billedspråk (Pedersen, 2004:148). Den endelige modellen har som tidligere modeller, en
dialektisk framstilling, der menneske på venstre side motsvarer samfunn på høyre side.
Psykologisk dimensjon på venstre side motsvarer kulturell dimensjon på høyre side. Framtidens dimensjon øverst motsvarer historisk dimensjon nederst. I midten av modellen er
læreprosess og faglig dimensjon sentrum i billedvirksomheten. I tillegg motsvarer tematiske forutsetninger på venstre side billedkulturens tematikk på høyre side. Skjematiske
forutsetninger på venstre side motsvarer billedkulturens sjangere, ismer og koder på høyre
side (Pedersen, 2004).
I denne siste teksten til Pedersen, der modellen framkommer, er beskrivelsen av selve modellen begrenset. Det litt merkelige og problematiske i forståelsen av modellen, er at begreper i modellen bryter med begreper i teksten. I den stegvise utviklingen av modellen
finner vi på venstre side fagpsykologisk dimensjon som motsvarer fagsosiologisk dimensjon på venstre side. Faghistorisk dimensjon i teksten er erstattet med historisk dimensjon
på modellen. Utopisk forutgripen i teksten er erstattet med fremtidens dimensjon på modellen. En forklaring på denne divergensen kan være at Pedersen var svært syk mens han
arbeidet med dette, og at han ikke rakk å samsvare begrepene. Men vi må likevel kunne slå
fast ut fra teksten i boka, at dette er sluttmodellen, og at denne er utviklet gjennom utviklingen av de seks forutgående modellene i teksten. Han ga uttrykk for, til meg, at dette
representerte avslutningen og ferdigstillingen av teksten, og jeg forsto han slik at arbeidet
med modellen representerte den avsluttende videreutvikling av teksten. I fortolkningen av
modellen nedenfor legges dels Pedersens egne beskrivelser og problemstillinger i teksten
til grunn, dels anvendes tidligere tekster av Pedersen med referanse til begrepene i modellen. På basis av ovenstående framstilles også egne tolkinger av teksten.
Menneske/samfunn: Dette er den samme generelle distinksjon vi finner i alle modellene,
der mennesket på den ene siden og samfunnet på den andre, stilles opp som hovedingrediensene og samtidig hovedmotsetning-ene i billedpedagogikken.
Psykologisk dimensjon/Kulturell dimensjon: Denne distinksjonen er også kjent fra tidligere. Her gir Pedersen innhold til venstre kontra høyre side av modellen. Undervisning
handler dels om å utvikle mennesker, og dels om å innføre mennesker i et kulturliv. Vi må
holde fast ved begge perspektiver, sier Pedersen (2004:29). Fagpsykologi er jo en spesifisering av psykologi som generelt begrep, og det er tydelig at Pedersen ønsker dette generelle begrepet i sin fagforståelse. Han sier at en pedagogikk må inneholde en psykologisk
dimensjon fordi en bruker undervisningen til å utvikle og sosialisere mennesker. Ingen
mennesker utvikler seg uavhengig av natur, kultur og samfunnsliv (Pedersen, 2004:36).
Pedersen spør her om hvilke fundamentale erfaringer som kan åpne individenes allmenne
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forutsetninger for det billedspråklige kulturliv, og hvorledes disse fundamentale erfaringer
kan fungere som eksemplariske søkebevegelser (Pedersen, 2004:37).
Når det gjelder høyre side av modellen, mener Pedersen at dette området må avklare bl.a.
hva som er barn, unge og voksnes sosiale forutsetninger i omgang med tidens billedmedier
for å motta en undervisning i billedkunst, og hva som rører seg i det sosiologiske overblikk
i tidens kunstliv (Pedersen, 2004:35). Han spør om hva det faglig elementære kulturinnhold
og elementære faglige metoder i faget som kan være eksemplarisk for en brei kulturorientering i tidens billedmessige kulturliv. Han spør også om hva som er individenes sosiale
forutsetninger i omgang med tidens bildemedier i undervisning i billedkunst, og hva som
rører seg i samtidens kulturliv (Pedersen, 2004:38). Denne orientering har barn, unge, og
voksne ikke-spesialister bruk for som deltakere i tidens billedspråklige kulturliv (Pedersen,
2004:37). Her vektlegges også hvordan de lærende kan åpne seg for kulturformer og kulturområder, og hvordan kulturformer og kulturområder kan åpnes for den lærende (Klafki,
2001:192-193; Pedersen, 2004:24). På denne måten hevder Pedersen, kan bildearbeidet
hjelpe til med å utvikle kompetanser til forståelse og deltakelse i samtidens billedlige kulturliv.
Historiske dimensjon/Framtidens dimensjon: Under disse punktene interesserer Pedersen
seg for de nåtidige utviklingsretninger og valg av disse. Undervisning handler om fornyelse
og forandring og normsetting for utvikling i et demokratisk samfunn, påpeker han, og spør
om vi skal bevare tradisjonene, eller om vi skal dekonstruere og rekonstruere tradisjoner
med henblikk på videreutvikling av faget. Han framhever at i måten en lærer på gjemmer
det seg alltid erkjennelsesinteresser og politiske interesser (Pedersen, 2004:33). Barn og
unge har stort behov for en verdisøkning i kulturens mangfold (Pedersen, 2004:34). Han
spør også etter hvilke undervisningsformer og kulturformer det er viktig å utvikle i dagens
samfunn (Pedersen, 2004:36). I den historiske dimensjon peker Pedersen på at vi må kjenne
den billedspråklige og bildepedagogiske historie (Pedersen, 2004:33).
I framtidens dimensjon vil Pedersen gjerne ha avklart grunnspørsmål som hvilke retninger
vi ønsker å utvikle individer som deltar i denne undervisningen. Videre spør han om hvilke
billedspråklige kulturformer vi anser som viktig å utvikle i en framtidig forbedret natur- og
kulturorientering, og hvilke former for undervisning vi må utvikle for å kunne møte tidens
problemer og åpne spørsmål? (Pedersen, 2004:38)
Tematiske forutsetninger/billedkulturens tematikk: Ved å sammenstille høyre og venstre
side av modellen, kan det være nærliggende å forstå det tematiske ut fra Pedersens vektlegging av tverrfaglig undervisning, og at temaer kan utvikles på basis av denne (Pedersen,
2004:22). I dialogen mellom disse to sidene av modellen, kan på den ene side ligge en
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opposisjon der individenes tematiske forutsetninger står i en viss motsetning til billedkulturens temaer. På den andre siden står individene i et avhengighetsforhold og bruksforhold
til billedkulturens tematikk. Pedersen spør om hvilke formidlingsinteresser som formidles
gjennom bildene, og om hvilke praktiske livserfaringer og billederfaringer bildearbeidet
bygger på? (Pedersen, 2004:124).
Skjematiske forutsetninger/billedkulturens sjangere, ismer og koder: Skjemadistinksjon
står i en liknende dialog som forrige punkt. Skjemabegrep var sentralt for både Köhler og
Pedersen (Köhler & Pedersen, 1978:63:73:114). Deres skjemabegrep refererer til Gombrich (1972), der han opererer med både resepsjon- og produksjonsskjematikk. Pedersen
skriver at skjematisering betyr skissering eller utforming av grunnstrukturer i det sansede
og oppfattede ut fra forskjellige erkjennelsesinteresser. Dette fører til forskjellige former
for billeduttrykk i forskjellige billedtradisjoner i historien, og at eksempelvis fargeskjematikk er forskjellig i naturalismen, ekspresjonismen og impresjonismen, fordi forskjellige
ismer har forskjellige erkjennelsesinteresser og virkelighetsforståelser (Pedersen,
2004:194, note 24).
Billedvirksomhet: De vannrette og loddrette linjer i sentrum av modellen, er uttrykk for at
ulike faglige dimensjoner eller aspekter møtes, sier Pedersen. Dette er kjernepunktet i den
praktiske faglige og pedagogiske virksomheten, og det er i dette møtet de ulike dimensjonene kan berike hverandre (Pedersen, 2004:38). Det er i midten av modellen den eksemplariske faglige virksomheten, på basis av det psykologiske, det kulturelle/samfunnsmessige,
og det historiske og framtidsretta, det pedagogiske lærings- og dannelsesprosjekt åpner seg
for utvikling (Pedersen, 1999a:261). Bildevirksomhet knytter Pedersen til virksomhetsteori
slik den er utviklet av den kulturhistoriske skole (Pedersen, 2004:107). Han peker også på
det paradoksale ved at billedspråk samtidig kan være representasjon for individet, for den
visuelle kulturform, for en historisk tid og for utopier om det fremtidige (Pedersen,
2004:120).
Faglig dimensjon/læreprosess: Denne dimensjon bør forsøke å gi svar på hvilken erfaring
og erkjennelser som har dannelses- og utdannelsesmessig verdi. Han mener det sentrale er
både hva slags billedvirksomhet en utvikler for individer med folkelige forutsetninger, og
at en åpner opp for forhold i samfunnet, kulturen og naturen som er meningsfylte å undersøke og å uttrykke seg om (Pedersen, 1990:37; 1999a:271-272). Pedersen (2004:13) tenker
faget i undervisningen som et faglige middel en kan anvende til å utvikle de lærende og til
å sosialisere dem inn i sosiale kulturelle former, og videre at undervisning medierer erfaringen slik at kunnskaper og ferdigheter tilegnes. Naturlig erfaring, sier han, oversettes til
den språkform som anvendes for å gripe og begripe erfaringen. Erfaringen blir her kulturerfaring. Pedersen framhever at billedspråk ikke er representasjon av umiddelbar erfaring,
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men av formgitt erfaring, og videre at læringsprosjektet angår tilegnelsen av billedspråklige
virkemidler for å mediere erfaringen som er av eksistensiell betydning for barn (Pedersen,
2004:14). Det overordnede synspunkt på læring og utvikling er, framholder Pedersen, at
det dreier seg om en tilegnelsesvirksomhet, hvor sosialisering kan finne sted som interaksjon mellom de lærende og det kulturelle læreinnhold i den faglig virksomhet. Pedersen
sier her at han er inspirert av virksomhetsteori, sosialisasjonsteori og kritisk pedagogikk
(Pedersen, 2004:12). Pedersen er opptatt av hvilke fundamentale erfaringer som kan åpne
barn, unge og voksnes allmenne forutsetninger for det billedspråklige kulturliv, og hvorledes disse fundamentale erfaringer fungere som eksemplariske søkebevegelser for tidens
barn, unge og voksne (Pedersen, 2004:26). Han spør om hvilke elementære faglige metoder
og elementære faglige kulturinnhold som kan være eksemplarisk for en bred kulturorientering, og som kan bidra til kompetanser og deltakelse i tidens billedspråklige kulturliv
(Pedersen, 2004:37). Utfallet av den eksemplariske læring som kategoriale læring, og som
interaksjon mellom den lærende og det kulturfag som læres, skal muliggjøre den kategoriale dannelse (Pedersen, 2004:26-27).
Pedersen sammenfatter billedpedagogikkens oppgave med at hovedvekten ligger på billedvirksomheten, og at denne forstås som opplevende, analytisk og framstillende virksomhet.
Bildearbeidet perspektiveres her kritisk fordi en er interessert i å videreutvikle mennesker
og kulturformer i folkelige sammenhenger (Pedersen, 2004:154). Kritisk-estetisk erfaringspedagogikk oppsummeres som følger: Psykologisk perspektiv, en sosialpsykologisk forholdemåte til barns, unges og voksne amatørers forutsetninger for å motta billedspråklig
undervisning. Historisk perspektiv, en sosialhistorisk og kritisk forholdemåte til tradisjoner
i billedspråklige visuelle kulturer og samfunnsliv i forskjellige epoker. Samfunnsmessig og
kulturelt perspektiv, en kritisk og teoretisk rekonstruerende forholdemåte til samtidige billedkulturer, herunder voksnes, barns og unges kulturformer og deres relasjoner til samfunnslivet. Faglig, estetisk og utopisk perspektiv, utvikling av en kritisk-estetisk erfaring
og en erfaringsoppfattelse om de sosialiserende og utviklende funksjoner som er forbundet
med anvendelsen av faglige metoder som billedfremstilling og billedanalyse, og som er
forbundet med opplevelser av den virkelighet som bilder kan framstille (Pedersen,
2004:164).

Avsluttende kommentar
I møte med deres Köhler og Pedersens bildepedagogikk var min oppfatning at de lå flere
hestehoder foran oss, slik jeg kjente faget forming i Norge, og at de også lå langt foran Den
polariserende pedagogikk. De hadde selv i sin lærergjerning med barn utøvd vekstpedagogikk og derigjennom forstått dens utilstrekkelighet, og de var begge kritiske til politiseringen i polariserende pedagogikk. I deres forståelse lå undersøkelser av barns bildesosiali54
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sering, og de arbeidet gjennom dette intens med å finne ut av hvordan en kunne arbeid
faglig på barns premisser, noe de få praksiseksemplene som er tatt med fra Hanne Köhlers
bildeundervisning, kan vise.
Köhlers og Pedersens bildepedagogiske forståelser var ikke identiske. Selv om begge
brukte modellen, figur 11, som her er kalt Köhlers, mens Köhler levde, betyr ikke det at det
eksisterte full enighet mellom dem. Etter det jeg forsto, gikk dette bl.a. på forholdet mellom
teori og praksis. Köhler var særlig opptatt av praksisformer og teori som kunne utvikle og
fremme praksis. Han gjorde flere ganger et poeng av at teoriutvikling har sin egen logikk
som kan utvikle seg på tvers av det praksis viser21. Pedersen hadde et sterkere driv etter å
utvikle faget teoretisk, dvs. Formning som etter hvert ble til Billedkunst, i det han mente at
ethvert fag må kunne ha sin teoritilhørighet og teoriforståelse. Men han var også opptatt av
praksis, eksempelvis var hans dr.philos.-avhandling bygd på et stort praktisk empiriprosjekt, en gutts tegninger fra 2 til 16 år (Pedersen, 1999a). Den smule uenighet som var
mellom dem, var sikkert både funksjonell og utviklende for begge.
Som vi kan se i neste kapittel, har tenkningen og forståelsen i UP tydelige referanser til
Köhler og Pedersen, mens strukturen i særlig grad er basert på Köhlers bildepedagogikk.

21

Muntlig overlevert.

55

Undersøkende praksis

4. UNDERSØKENDE PRAKSIS
Undersøkende praksis (UP) er en tema- og prosjektorientert bildeundervisning, og kan kort
karakteriseres som prosessuell og problemløsende, der vi forholder oss til at bilder har betydning og fungerer kommunikativt. En vesentlig forståelse er at bildebetydningene framkommer gjennom måten bildet er laget på. I dette arbeidet tilstrebes derfor et bevisst forhold
mellom det som uttrykkes i bildene og måten det er uttrykt på. Som bildepedagogikk har
UP målsetting om å bidra til en ny eller fornyet pedagogisk bildepraksis. Praksisbegrepet i
UP inkludere didaktisk refleksjon, bildeteoretisk refleksjon og det praktisk skapende.
Mitt bidrag til utviklingen av Den tredje vei, er for det første utviklingen av UP som teori
og metode, (Framgard, 1985, 1992, 1994, 1995, 2008, 2014), og for det andre avhandlingens fokus på utviklingen av en bildespråklig teori innen UP (se videre dette kapittel).
Det undersøkende i UP er knyttet til praksisbegrepet, og som hos Köhler, ikke avgrenset til
bare det å kikke på planter og dyr når en tegner, men er knyttet til alle undersøkelsene, alle
tegneforsøkene og all problematisering en kommer til å foreta seg i oppmerksomhetsfeltet
rundt temaet en arbeider med (Framgard, 1995:114). En undersøker fordi en holder på å ta
stilling til eller finne ut av noe. Til dette trenger en faglige redskaper i form av kunnskaper,
ferdigheter og innsikt i bildekonvensjoner. Sentralt i UP er å få fram det individene intenderer i bildene gjennom sine fascinasjoner. En arbeider både analytisk og intuitivt i bildeundersøkelsene, og legger opp til systematisk veksling mellom det produserende og reflekterende. I den reseptive posisjonen kan bildelageren øke innsikten i relasjonen – hvordan
er bildene uttrykt og hvilke bildebetydning har uttrykksmåten resultert i. Dette kan bidra til
økt bevissthet mellom det som uttrykkes i bildene og måten dette uttrykkes på. Her kan
forståelsen for og innsikt i egne fascinasjoner øke og dermed muligheten for å endre oppfatning av det tema som studeres. Slik er UP erkjennelsesorientert. Praksisformen kan beskrives som et møte mellom fag og individ i en dialogisk relasjon. Et siktemål er også å
fremme en emansiperende dimensjon, noe som forsøkes realisert gjennom bildelagerens
selvstendiggjøring både produktivt og reseptivt, for derigjennom å oppnå større innsikt og
bevissthet både om egne og bildekulturens bilder. Det er i den interaktive vekselvirkningen
mellom refleksjon og det praktiske bildearbeidet at mye av drivkraften i UP ligger (se figur
11 og 16). Ettersom UP forsøker å syntetisere faglige tradisjoner gjennom å inkludere både
en faglig interesse og en interesse for individet, intenderes også å være brobygger over
faglige motsetninger.
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UP er beskrevet og eksemplifisert tidligere (Framgard, 1985, 1992, 1994, 1995, 2014).
I dialogen mellom studentenes skapende bildepraksis og litteraturstudier, er UP i særlig
grad utviklet som pedagogisk virksomhet. Deler av UP er også anvendt i lærebøker for
videregående skole (Elvestad, Løvstad & Strømme, 2003:10-11; Evrin, Lerpold &
Strømme, 1999:124-125; Strømme, 2000:23). Virksomheten er tilrettelagt for å oppfylle
faglærerutdannings målsetting (Strømme & Sandven, 2014) som skal gi kompetanse innen
fagområdet for undervisning i den videregående skolen (2006a, b, 2011). Utviklingen av
UP og dermed overveielsene som presenteres her, er dermed i særlig grad erfaringsbaserte.

4.1 Utviklingen av Undersøkende praksis
På basis av fagkritiske holdning er UP dels videreutviklet fra den danske billedpedagogikken, beskrevet i kapittel 3, dels utviklet over en trettiårs periode som en prosjektmetode for
bildeundervisning i klassen: Tegning og bildekommunikasjon, 3. klasse i faglærerutdanningen, og slik tilrettelagt for planer og faginnretning av bachelorstudiet på Notodden, Institutt for estetiske fag (IE), Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Navnet Undersøkende praksis
Navnet Undersøkende praksis er lånt fra de danske referansene (Köhler i 1981:17; Köhler
i Framgard, 1995:75; Pedersen,1999a:283)22. Her er imidlertid helst benevnelsen i en undersøkende praksis, noe som selvsagt kan implisere flere praksisformer. Det eneste stedet
jeg har funnet en tydelig uttalelse om hva en undersøkende praksis kan være, er hos Mogens
Hansen (1997:31) der han drøfter det han kaller håndverkets skole:
I kort form handler undervisningen om, at børn skal lære seg opmærksom og grundig iakttakelse, samtidig med grundig refleksjon over det de er i gang med, det man kan kalde undersøkende praksis; det skal foregå sammen og samtidig med tilegnelsen av de praktiske færdigheter, der er knyttet til at kunne bruge værktøj, regler, metoder og materialer.

Selv om vi her kjenner igjen mange momenter fra Köhler/Pedersen, savner jeg f.eks. vektlegging av arbeid med betydning som særlig omdreiningspunkt i arbeid med refleksjon og
de praktiske ferdigheter, noe som vi skal se er sentralt i UP.
Dansk billedpedagogikk har vært både et idegrunnlag, et utgangspunkt og en stor inspirasjonskilde. Men likevel er ikke UP som sådan en dansk bildepraksis, men min konstruksjon.
22

UP har blitt karakterisert som en dansk bildepedagogikk (Haabesland & Vavik 1989:52). Som teksten viser i
kapitlene 3 og 4, framstår dette som en halvsannhet. Både Köhler og Pedersen uttalte at de ikke hadde gjort eller
sett tilsvarende.
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Dette grunner seg for det første med de særlige utdannelsesbetingelsene som UP er utviklet
i forhold til. For det andre den spesifikt bildespråklige forståelse som UP bygger på, og
som blir redegjort nærmere for i dette kapitlet. Ved siden av en metodisk tilrettelegging for
studenter, er utviklingen av dette språklige i UP mitt særlig bidrag til Den tredje vei.

Bakgrunn
I den perioden jeg ble kjent med dansk billedpedagogikk, var jeg opptatt av mange faglige
spørsmål. Hva oppnår en gjennom en utviklingspsykologisk tradisjon, en bildeanalytisk
tradisjon, en håndverksmessig tradisjon eller en kunstorientert tradisjon? Er vår virksomhet
med å lage bilder, i bunn og grunn sammenfallende med den virksomheten kunstnere holder
på med, eller er vår pedagogiske virksomhet noe annet? Hva kunne bilde som språk være,
og hva kunne en språklig forståelse av bilde tjene til? I behandlingen av disse og liknende
problemstillinger er det nødvendig å vise til både dansk og svensk bildepedagogikk. referansegrunnlag
Polariserende pedagogikk: I utviklingen av UP, var den svenske Polariserende pedagogikk
(Nordström, 1976; Nordström & Romilson, 1970) en del av forståelsesgrunnlaget. Her ble
produsert faglitteratur, teori om bildespråk og bildeanalyse som var nyskapende. (Aspelin
et al., 1973; Brundin et al., 1989; Cornell, 1985; Hansson, Karlsson & Nordström, 1974,
1995; Hansson, Pedersen, Stafseng & Nordström, 1991; Nordström, 1976, 1984, 1989).
Dette tilførte fagmiljøene i Norden innsikt og kunnskaper, særlig innen den bildeanalytiske
tradisjonen, lang ut over den politiske interessen som ellers var framtredende. På tross av
sympatier for denne pedagogikken, var jeg skeptisk til det politiserende som lå innbakt her,
der barnet etter mitt syn ble objekt for det faglige og politisert innhold.
Dansk billedpedagogikk: Slik jeg lærte å kjenne dansk billedpedagogikk, var denne spesifikt pedagogisk opptatt, og dermed i et motsetningsforhold til den politiske interessen innen
Polariserende pedagogikk. Etter mitt skjønn maktet dansk bildepedagogikk på en fremragende måte å sette barnet og dets nære interesser og fascinasjoner i sentrum i bildeundervisningen; en genuin interesse for barnet, både barnets forhold til seg selv og sine omgivelser, og barnet som kulturdeltakere og kulturprodusenter. De maktet også å gripe tak i kunnskaps- og ferdighetsproblematikken på en noe annerledes måte enn jeg var kjent med fra
tidligere. De maktet å gripe tak i bildesosialiseringen av barn og unge på en konstruktiv
måte gjennom dialog og den undersøkende bildevirksomheten. Det er koblingen mellom
individinteressen og disiplininteressen, benevnt som Den tredje vei, som representerer en
fornyet faglig orientering (Flensborg & Holm Sørensen, 1983; Köhler i Framgard, 1995:1647 og 62-87; Köhler, 1984; Köhler, 1982c; Köhler & Pedersen, 1978). Dette var bakgrun-
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nen for at jeg umiddelbart ble fascinert av dansk bildepedagogikk, der subjekt – subjektrelasjonen mellom lærer og elev var framtredende. I deres interesse for barnebilder, billedkultur og billedsosialisering, finner en også opptatthet av at individene må kunne beherske
sine medier, todimensjonale bilder, skulptur og video (Buhl & Flensborg, 2011; Holm
Sørensen, Buhl & Meyer, 2005). For å kunne beherske mediene, må en selvsagt ha kunnskaper og ferdigheter. Köhler vektla at bilder har betydninger, og å legge bilde i betydningsleie (1981:8-27; Köhler, 1982c). Dette grunnga han bl.a. ved at bilder i vårt samfunn
har en tendens til å fungere som dekorasjon og pynt. Köhler hevdet at undersøkelsen Børns
billeder – børns verden viste at barn overtar de konvensjonelle og konvensjonaliserte billedformene (Köhler, 1982c; Pedersen, 1999a).
Det bildespråklige: På den norske arena erfarte jeg at tilhengerne av Polariserende pedagogikk var svært opptatt av bilder som en form for språk, mens andre, f.eks. miljøet her ved
institusjonen, den gang Høyskolen i Telemark, nå USN, var like engasjerte i at bilder ikke
utgjorde noen språkform. Motsetningene oppfatta jeg som politisk motiverte, og relaterte
seg nok til Polariserende pedagogikk. Ettersom jeg ikke fant tilfredsstillende svar på hva
som rent praktisk kunne ligge i begrepet bildespråk, pirret det nysgjerrigheten, og bidrog
til at jeg i hovedfagstudiet (master) studerte det narrative tegna bilde som språk (Framgard,
1985). Jeg hadde en formening om at dersom bilder er en form for språk, må også våre
tradisjonelle håndlaga bilder være av språklig karakter, ikke bare politiserte bilder. Derfor
valgte jeg å anvende min gamle mor som motiv. I dette prosjektet forsøkte jeg for første
gang å arbeide med UP som metode.
Det dialogiske: UP har flere utgangspunkt enn dansk billedpedagogikk. Medløpende i utviklingen var for det første møtet med en sokratisk metode (Dysthe, 2001:13; Ness,
1974:1361; Winsløw, 2006:26) gjennom dialogpedagogikk (Dale, 1972, 1986; SchylBjurman & Strömberg-Lind, 1977), med vektlegging av et likeverdighets forhold, eller
subjekt – subjektforhold elev og lærer; forstått som motsetningen til et objekt – subjektforhold, der læreren objektgjør eleven. For det andre, i møte med en dialektisk metode gjennom marxistiske studier (Kommunistisk universitetslag, 1975; Marx, 1867/1970; Marx &
Engels, 1848/1984), forsto jeg etter hvert at den dialogiske pedagogikken kunne utvikles
dialektisk på grunnlag av utviklingspsykologien og håndverkstradisjonen, der en samtidig
gjorde bruk av begge tradisjonene, og at resultatet utgjorde en form for syntese. En liknende
syntese kan en finne i den såkalte funksjonsanalysen, en form for designmetodikk som så
langt jeg vet, ikke er inspirert av dialektisk pedagogikk (Braut, 1977). Tatt i betraktning av
at jeg ovenfor viser til dialektisk forståelse av fagtradisjoner, kan tilføyes at UP som sådan,
ikke er marxistisk inspirert. UP har derfor heller ikke denne type politiske ambisjoner som
Polariserende pedagogikk, selv om politiske problemstillinger selvsagt kan bli tatt opp av
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studenter i deres bildetemaer og intensjoner. Det mest progressive vi etter min mening kan
gjøre i enhver skolesituasjon i ethvert samfunn, er å forsøke å oppdra til selvstendig tenkende og handlende individer, individer som er i stand til å være kritiske. Slike individer
vil på den ene siden alltid kunne være nyttige for makthavere i ethvert samfunn, men på
den andre siden også i stand til å reise kritiske problemstillinger i forhold til ethvert samfunn.

4.2 Arbeidsformer og pedagogiske prinsipper i UP.
Nedenfor beskrives arbeidsformer og pedagogiske prinsipper i UP.

Aksene i Undersøkende praksis.
Bildeprosjektene deles inn i en innledende kollektiv fase og en etterfølgende individuell
fase. Den kollektive fasen utgjør en breddeakse, der arbeidet først og fremst handler om å
utfolde tema. Her arbeider vi oss fram til temaet for prosjektet via idémyldringer (brainstorming), diskusjoner og kategoriseringer. Utvikling av motiver relatert til tema, kalles
motivutfoldelse, mens utvikling av det enkelte motiv, enten gjennom flere forsøk, skisser
eller utkast, eller at samme bilde endres og utvikles, kalles motivutvikling.
Hva annet - hva mer kan dette handle om?
Kollektiv fase / Breddeakse
Hva vil jeg egentlig?
Hva ønsker jeg?
Bortvalg/seleksjon

Betydningsproduksjon

Bortvalg/seleksjon

Individuell fase / Dybdeakse

Figur 17: Aksene i UP

Stadig tilbakevendende problemstillinger er: Hva mer, og hva annet kan dette temaet handle
Figur 18: Aksene i UP
om? Arbeidsformen er åpen og intuitiv; det er særlig vesentlig at en søker mot å finne ut
hva tematikken kan inneholde, og mulighetene innenfor temaet. Den individuelle fasen utgjør en dybdeakse, der den enkelte forsøker å realisere sin tematisering. Etter hvert som en
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arbeider fram motiver, arbeider en med å finne ut av hvilke bilder som er vesentlige for
tematikken, og dermed etter hvert hvordan disse motivene kan uttrykke det tematiske. Arbeidet er mer målrettet mot for det første å finne ut av hva den enkelte intenderer å uttrykke
seg om, dernest også hvordan vedkommende kan få uttrykt dette i sine bilder. Figur 17 har
hatt litt varierende utforminger, men blir her valgt framstilt som vist nedenfor:
Sammenlignet med fasene til Köhler under punktet Praksisformer i kapittel 3, tilsvarer noe
fasen her den kollektive fasen, samt den innledende delen av den individuelle fasen fram
til individene tar til å avklare hva de ønsker å uttrykke seg om. I figur 18 har jeg forsøkt å
uttrykke dette gjennom at bildelageren stiller seg spørsmål om hva vedkommende vil eller
ønsker å uttrykke seg om. Klar over noe fasen tilsvarer resterende del av dybdeaksen, der
en etter hvert blir mer klar over hvilken retning prosjektet går i og hvordan dette kan uttrykkes, og der bortvalg og seleksjon tar til.
En beslektet arbeidsform finner vi innen sløydpedagogisk forskning om undervisning innen
tekstildesignområdet (Sjöberg, 2009:68, illustrasjon: 99), der Sjöberg via funksjonsanalyse
arbeider seg fra en bred ideorientering fram mot endelige produkter.

Oppfølgende bildeprosesser23
I enhver bildeprosess er det rimelig at en både reflekterer og arbeider produktivt. En sentral
arbeidsform i UP er at denne vekslingen gjøres systematisk. Denne vekslingen kalles i UP
Oppfølgende bildeprosesser fordi den ene prosessen bygger på den andre slik figur 18 viser.
osv.
produksjon
produksjon
produksjon

produksjon

osv.
refleksjon

refleksjon

refleksjon

refleksjon
Figur 18: Oppfølgende prosesser i UP (Framgard, 2014:7).

23
Figur19:

Oppfølgende
prosesser
i UP med
(Framgard,
2014:7).
Oppfølgende
prosesser
er beslektet
den hermeneutiske
spiral. Mer om dette Punkt 10.7, under forskningsmessige kommentarer.
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Erfaringsmessig har det vist seg viktig å skille praktiske arbeidsfaser og refleksjonsfaser,
noe begge arbeidsformene tjener på, blir rikere og bedre ved at en ikke forsøker å gjøre
begge deler samtidig. Denne virksomheten arter seg erfaringsvis noe annerledes enn den
dialogiske i selve tegne- og maleakten. Refleksjonen over utført arbeidet og vurderingen
av framtidige arbeidet, framstår her som motsetninger og har derfor mer dialektisk karakter
enn dialogisk karakter, slik som vist på figur 18. I refleksjonsvirksomheten problematiseres
og kategoriseres materialet. Her kan aktiviteter som bildeanalytisk virksomhet finne sted.
Hva uttrykker egentlig bildet jeg holder på med – . Men det å forfølge innskytelser, anelser,
osv., kan også fungere godt. Slik kan en med fordel anvende både analyse og intuisjon.
Selv om det er innlysende at ulike former for reflekterende virksomhet forekommer mens
en arbeider praktisk, kan bevisstheten om å få være i fred med sitt praktiske arbeid i en
avgrenset periode, erfaringsmessig ha en god funksjon. En reflekterer i første rekke over
bildene som er produsert, men kan også trekke inn tilfanget av innsamlet billedkulturelt
materiale. Det er ut fra dialogen mellom disse virksomhetsformene at ny produksjon finner
sted. I dette vekselspillet står disse fasene i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre.
I bildeprosjektene vil erfaringsmessig det intuitive være dominerende i det innledende bildearbeidet, men det mer analytiske, gjennom f.eks. bildeanalyse, tiltar avslutningsvis. Det
er ved hjelp av vekslingen mellom refleksjon og produksjon underveis i UP-prosjektet at
problemstilling eller intensjon utvikles.
En beslektet framgangsmåte finner vi i samband med veiledning hos Lindfors (1991:139140). Hun drøfter dette som interaksjonssteg i veiledningsprosessen i forbindelsen mellom
lærer og elev. Hennes veiledningsbeslutninger har også en nær relasjon til intensjonsarbeidet til studentene i UP, ved at beslutningene i veiledningen har en forpliktelse ved seg. Det
elevene intender forsøkes å følge opp i neste praksisfase.

Direkte studier og imitasjon
Imitasjon blir i faglitteraturen ofte brukt som det å avbilde virkelighet, jfr. Mimesistradisjonen som enkelt kan benevnes som en etterlikningstradisjonen i billedkunsten (Cornell,
1985:237-238; Flensborg & Holm Sørensen, 1983:72; Pedersen, 1997:18). Her kalles avbildning av virkelighet direkte studier, bare studier eller også det å gjøre seg førstehåndserfaring gjennom bildeproduktiv virksomhet. Imitasjonsbegrepet anvendes her som språkbruksbegrep og knyttes derigjennom til en språklig forståelse av det å lage bilder. Aksjonsformene, dvs. det praktisk handlende slik det legges opp til i UP, er hovedsakelig direkte
studie og imitasjon. Forståelsen som figurene11 og 16, er brukt i utviklingen og forståelsen
av disse aksjonsformene. Grunnene er flere. Forestillingstegning kan by på mange framstillingsvansker der imitasjon og direkte studier rent praktisk kan være gode hjelpere. Men
62

Bilde og betydningsproduksjon

likevel er forestillingstegning vesentlig i UP, særlig på skissenivå, da skisser er viktige
redskaper for å visualisere forstillinger. I arbeidet med å utvikle direkte studier og imitasjon
som metode, har en av Pedersen og Köhlers hovedhypoteser (Köhler, 1982c; Köhler &
Pedersen, 1978; Pedersen, 1990; Pedersen, 1999a; Pedersen, 1999b) vært sentral: Bilder
kommer av bilder mer enn av konkret virkelighet. Denne hypotesen at ikke bare bilder,
bildemotiver, men også måten motivene blir behandlet på i en bildeproduksjon, i større
grad kommer av erfaring med bilder enn konkret virkelighetserfaring, framkommer i
mange av deres tekster. Det essensielle her er at bildesosialiseringen og forestillinger fra
bildekulturen i større grad ser ut til å være virksomme i selve bildelagingen enn virkelighetserfaringer. Hypotesen begrunnes videre av Gombrich (1972). En av tekstene til Köhler (1982c:6-7) omhandler barns bildesosialisering som er framkommet gjennom undersøkelsen Børns billeder – børns verden og utstillingen med samme navn. Både undersøkelsen og teksten hadde stor betydning for opprettelsen av og forståelsen for UP.
Direkte studier: Ved hjelp av direkte studier (Bridgman, 1960; Robertson, 1988; Uttridge,
2007), her også kalt skildring, kan vi gjøre oss direkte erfaringer med konkret virkelighet
gjennom å øve opp evnen til å nyansere og bearbeide opplevelser og sanseinntrykk. Her
beskjeftiger vi oss med den synlige verden, slik den trer fram for oss. Vi kan også kalle
dette en beskrivelseshandling, som representerer en måte å erfare verden på som er kvalitativt annerledes enn andre undersøkelsesformer. Vi kan også betrakte dette som en aksjonsform der vi skaffer oss reell førstehånds erfaring av konkret virkelighet. En gang hørte
jeg en naturfagkollega si at det er først når vi får tegnet en fugl at vi vet hvordan den ser ut.
Kanskje vi må gå utenfor vårt faglige området for å komme til begripelse av det faglige
læringspotensialet som det billedfaglige kan ha å tilby?
Imitasjon: Innen den utviklingspsykologiske tradisjon har imitasjon gjerne vært oppfattet
som identisk med det sterkt kritiserte begrepet kopiering (Bull-Hansen, 1959:3-4;
Lowenfeld & Brittain, 1971:14-15). Begrepsskiftet fra kopiering til imitasjon har dette flere
grunner. I UP arbeider vi med imitasjon som metode. Köhler snakket om imitasjon som en
åpnere og bredere virksomhet enn kopiering, idet at imitasjon betraktes som vesentlig i all
språkdannelse. Imitasjonsbegrepet er en konsekvens av en bildespråklig betraktningsmåte.
Dersom vi skal kunne være deltakere i en språkform, må vi ha tilegna oss språket. Gjennom
imitasjon gjøre seg indirekte erfaringer med virkeligheten. I UP har vi erfaringer for vi
gjennom denne arbeidsmåten kan undersøke hvordan andre har arbeider, avlure knep,
hente, låne, bli oppmerksom på, få hjelp når vi skal uttrykke oss/ytre oss om noe i bilder.
Imitasjon kan derfor betraktes som studiet av billedkulturen; et middel både til å lære bildespråk og til å lære om bildespråket. Dette har flere tilknytningspunkter til det danske
materialet, bl.a. Dürers hestestudier. Ved hjelp av denne måten å studere på, kan for det
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første det vi studerer gjøres til redskap for oss i vår måte å uttrykke oss på. For det andre
kan dette bidra til å øke vår bevissthet om og også selvstendiggjøre oss i forhold til dette vi
sosialiseres inn i, slik at vi for det tredje kan utvikle dette til et kommunikativt redskap i
omgang med billedkulturen og for det fjerde bli kulturelt medskapende og kulturdelaktige,
noe som kan bidra til større opplevelsesmessig utbytte av omgangen med bilder. Bildekulturen betraktes her som kunsthistorie, det massekulturelle felt, våre private bilder osv., og
studiet av billedkulturen medfører at kunsthistorien her blir en integrert og aktiv del av
bildefaget. Den billedkulturelle forestillingsverden som ligger nedfelt i kulturens framstillingsformer, må vi undersøke og forholde oss til om vi vil ha tak i bilder som språklige
system, utvalg av enheter vi kan velge i, stilarter osv. Billedkulturen er en vesentlig bidragsyter i det som påvirker, betinger, sosialiserer og forklarer verden for oss.
Sammenligning av direkte studier og imitasjon: Når vi sammenlikner direkte studier og
imitasjon, er det vesentlig å forstå at dette ikke er å betrakte som helt atskilte størrelser
(Gombrich, 1972; Köhler, 1982c; Pedersen, 2004). Bildesosialiseringen fører til en forståelse av at vi allerede har fått noen briller på i sansningen av verden. Når vi betrakter verden,
gjør vi ikke det som upåvirkete, uskrevne blad. I de direkte tegneerfaringene er en ikke
uhildet, men oppfatningene er kulturavhengige. Når vi står i en produksjonssituasjon, filtreres våre bildeoppfatninger gjennom den bildekulturen vi selv er en del av. Dette fungerer
så i sin tur med når vi innkoder våre bilder. Fra vi velger motiv, i motivbeskrivelsen, måten
vi forholder oss både til bilde og det i omverden vi viser til, måten vi velger ut enheter på,
slik den visuelle persepsjon fungerer, erfarer vi som sterkt kultur- og konvensjonsavhengig
(Framgard, 2008:16-20; Gombrich, 1972). Selv om bildesosialiseringen tilsier et nært slektskap mellom aksjonsformene, er de likevel vesensforskjellige, og kan ut fra vår erfaring
bidra på ulik måter i en bildetilvirkingsprosess.

Brudd og konstruksjon
Imitasjon og skildring er først og fremst hjelpemidler i konstruksjonen av bildebetydninger.
Ut fra et ytringsbehov kan vi komme til å bryte med forestillingen, imitasjonen og det direkte iakttakbare; i framstillingsinteressen som vokser fram, kan en ha behov for å lage nye
sammenstillinger. I arbeidet med spesielle virkninger for å formidle det en ønsker i bildet,
kan nye bildekonstruksjoner oppstå. Når vi bryter med forestillingen, imitasjonen, det iakttakbare eller våre tidligere billedframstillinger, representere dette en selvstendig stillingstaken. Vi har erfaring for at disse bruddene kan representere en vesentlig selvstendiggjøring
av språkbruken, slik at originalitet oppstår, ikke for originalitetens skyld, men som resultat
av det oppståtte uttrykksbehov i den språklige handling (Framgard, 1995:107-108). At dette
er et sentralt punkt, viser Flensborg og Sørensens bok, Temaer i billedpædagogikken
(1983), som har ‟om det å bryte sitt bildemedia” som undertittel.
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Problematisering
Problematiseringen knytter seg til den som er aktør i bildeprosessen, til behandlingen av
tema, motivbearbeidingen og intensjonsbearbeidingen. Problematisering kan hjelpe aktøren til å reflektere gjennom tematikken og motivene. En metode er å gå i dialog med bildene
med spørsmålstillinger som: Hva formidler bildene? Hva vil bildene meg? Hva dreier dette
temaet seg om? Hva har jeg oppnådd så langt? Hva må jeg foreta meg for å få bildet dit jeg
vil? osv. Denne form for problematisering og i det hele tatt det å problematisere bildene og
bildeprosessen, har en begrunnelse i vår tids tendens til overflatisk omgang med og bruk
av bilder. Den pedagogiske begrunnelse og forholdemåte er derfor her at en ønsker å gå
den motsatte vei i bildepedagogikken; til det å arbeide med noe nært, viktig og virkelig for
aktøren i bildeprosessen. Gjennom dette ønsker en at individet får muligheten til å bli berørt
og også grepet av det tematiske. Et annet forhold her er også billedkulturens overflod av
romantiske bilder. Ut fra tesen om at bilder kommer av erfaring med bilder, og i mindre
grad av erfaring med konkret virkelighet (Gombrich, 1972; Köhler, 1982a, b, c; Köhler &
Pedersen, 1978; Pedersen, 1997, 1999a), antas det som et nærliggende resultat at studentenes bilder også vil være preget av det romantiske bildeideal. Ut fra våre erfaringer, er det
vanskeligere å lage gode bilder innen denne sjangeren, fordi en så lett havner i de gjengse
klisjeene, i gjentakelsens gjentakelser. Dessuten ønsker en her at studentene også skal få
økt bevissthet om bilder, bildebetydninger, stilretninger og bildekategorier. Det er et ønske
at studenter i større grad makter å transponere egne erfaringer til deres aktuelle undervisningsnivå som lærere, ved å ha erfart, så å si på kroppen og med eget engasjement, dette å
gripe egne fascinasjoner. Videre at dette er en slags betingelse for at de selv makter å interessere seg for og å respektere sine elevers fascinasjoner.

Intensjonsbearbeidingen
Vi starter bildeprosjektet i breddefasen (se figur 17) (Framgard, 1995) med å spørre hva det
valgte emne kan inneholde av temaer og bildemotiver. Innledningsvis vet en gjerne ikke
helt vet hva en ønsker å uttrykke og heller ikke hvordan, selv om en tar utgangspunkt i egne
fascinasjoner. Vi ønsker her å bruke faget i det problemløsende arbeidet, dvs. problematisere gjennom bildene og bildearbeidet i bildeundersøkelsene. I denne prosjektarbeidsformen der en bruker bildearbeidet til å finne ut av intensjoner og problemstillinger, avklares
gjerne ikke det intensjonale endelig før mot slutten av prosjektet. Spørsmålene kan gjerne
være: Hvilke av de bildene jeg har, er viktige for dette jeg er opptatt av? Hva ønsker jeg å
meddele? Er bildene visualiserte konkretiseringer av det jeg ønsker å uttrykke? Hvordan
samsvarer visualiseringene med det jeg i utgangspunktet ønsket å uttrykke? Uansett om en
skulle være mest opptatt av hva bildene kommuniserer til andre, er denne kommunikasjonen med en selv nødvendig for at bildelageren skal få bildene dit vedkommende ønsker.
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Denne prosessen har vist seg som en god mulighet for å bevisstgjøre seg relasjonen mellom
det en ønsker med bildene (det intensjonale), og det bildene uttrykker (resultatet av de anvendte bildespråklige virkemidler). I bearbeidingen av intensjonen fungerer dialogen med
de konkrete visualiseringene som nødvendige samarbeidspartnere.
Bearbeidingen av intensjonen pågår fra det individuelle arbeidet starter og gjennom nesten
hele arbeidsprosessen fram til de ferdige bildene foreligger. Først når studentene har arbeidet seg ca. halvveis inn i prosjektet, bør de være kommet såvidt langt at de kan formulere
en skriftlig intensjon. Denne skriftlige formuleringen kan være mer eller mindre klart formulert ettersom hvor langt vedkommende har kommet i intensjonsarbeidet. Selv om de
enda ikke kan formulere intensjonen særlig presist, er likevel erfaringen at dette fungerer
intensjonalt bevisstgjørende. Det er imidlertid nødvendig i hele prosessen at bildeprodusenten holder fast ved problematiseringen av intensjonen, selv om det er gjerne først helt
mot avslutningen at bildeprodusenten kommer til klarhet i det intensjonale.

4.3 Det bildespråklige aspektet
I utviklingen av billedspråklig teori i UP, har en sentral problemstilling vært, rent pragmatisk, å forstå hvordan generell lingvistikk, språkpsykologi, språkfilosofi og semiotikk kan
berike forståelsen av bildeproduksjon innen billeddidaktikken. Ettersom det bildespråklige
aspektet er særlig sentralt i UP, behandles dette som eget punkt. Spørsmålet om hva språk
egentlig er, er ut fra min erfarer, et like interessant som komplekst. Den akademisk diskurs
om bilder er en form for språk, er gammel. Etterhvert har det blitt en mer utbredt oppfatning
at andre kommunikasjonsformer mellom mennesker også kan betraktes som språk. Slike
språkformer kan være bilde, musikk, drama og kroppsspråk (Mæhle, 1978). Dette problematiseres også av Ingebrethsen (2008:22). Men hva kan menes med bilder som språk?

Dobbel artikulasjon
I diskursen om bilder er en form for språk, blir gjerne den doble artikulasjonen, jfr. figur
19, i verbalspråket trukket fram (Eco, 1971:219; Lyons, 1973:13-14). Lingvister oppfatter
dette forhold nærmest som avgjørende i forståelsen av hva språk er. Det går ut på at det
verbale språk har et system av veldefinerte enheter på to nivå. Dersom vi tar ordet hest,
består første nivå av navnet på et velkjent dyr. Ordet er derfor veldefinert og mulig å analysere. På andre nivå består dette ordet av fire bokstaver eller et tilsvarende antall lyder, der
disse bokstavene eller lydene finnes innenfor et alfabetsystem. Slike alfabetsystem består
av veldefinerte og velartikulerte enheter. I det norske språk har vi 29 bokstaver, og et noenlunde tilsvarende antall av lydenheter (Framgard, 1985:22-23).
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Dersom vi sammenlikner med det
billedlige, får vi på første nivå bilde
verbalvelartikulert enhetsspråklig
hest
h-e-s-t
system på 2. nivå
av hest. Dette er ikke et så allment
billedbilde av
grunnikke velartikulert enog abstrakt uttrykk for et dyr som
språklig
hest
elementer hetssystem på 2. nivå
det tilsvarende ordet, fordi dette vil
Figur 19: Dobbel artikulasjon (Framgard, 1995:175)
være et gjenkjennelig bilde eller en
skulptur av en spesiell hest, i en
spesiell
positurartikulasjon
eller situasjon.
Men
jeg mener det likevel er rett å definere bilde av en hest
Figur
20: Dobbel
(Framgard,
1995:175)
som en veldefinert enhet, bl.a. kan bilde analyseres. Når vi kommer til andre nivå, blir det
1. nivå
2. nivå
derimot annerledes, fordi det billedlige av en hest ikke består av et veldefinert enhetssystem,
men av et uendelig antall velartikulert
linje- og flatekonstellasjoner,
fargevalører osv. Det finnes
verbalenhets1. nivå

2. nivå

språklig hest
på 2. nivå
selvsagt
definisjonerh-e-s-t
på hva en system
linje, en
flate osv., er. Men når vi tegner f.eks. en hest, lager
billedbilde av grunnikke velartikulert envispråklig
mange ulike
flatekonstellasjon
og2.figurasjon.
Vi setter sammen uendelige variahest linjer,
elementer
hetssystem på
nivå

sjoner i uendelig antall, ikke deler hentet fra et avgrenset system. Tvert imot må vi kontinuerlig utforme, konstruere eller artikulere sammenstillinger av linjestubber, flatekonstellasjoner og figurasjoner, noe som viser at de må oppfattes som uendelige i antall, og at
enhetene må oppfattes som udefinerbare. Spørsmål som illustrerer dette kan være: Hvor
begynner og hvor slutter den enkelte linjen i konturtegningen av en hest? (Jfr. figur 21).
Dersom dobbel artikulasjon med veldefinerte enheter på både 1. og 2. nivå er betingelsen
for om en kommunikasjonsform er språk, kan en gjerne konkludere med at det billedlige
ikke er språk. Denne teksten avgrenser seg fra denne diskursen. Det er derfor ikke av vitale
betydningen her å avklare det språkfilosofiske problemet som er pekt på. Forskjellene innenfor det doble artikulajonssystemet, dette at vi ikke har et begrensa og veldefinert enhetssystem å velge ut fra, men uavlatelig må lage våre egne konstruksjoner, viser en forskjelligartethet mellom det billedlige og det verbale som er essensiell.
Som en følge av det en ser ovenfor, intenderes ikke å framsette en påstand om at bilder er
språk, noe som kan ligge i betegnelsen bildespråk. I stedet for termen språk, er valgt termen
ofte språklig om det billedlige området. Interessen for det billedspråklige er rent pragmatisk. Hva kan det føre til i en pedagogisk kontekst at bilder er av språklig karakter? Min
erfaring tilsier at vi med fordel kan koble oss til språkteorier når vi skal forstå faglig bildepraksis, og at lingvistikk, språkpsykologi og språkfilosofi, kan hjelpe oss i forståelsen av
faglige aspekter.
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To hovedkommunikasjonsformer
Ut fra et tradisjonelt kommunikasjonsbegrep kan en enkel kommunikasjonsmodell bestå av
sender, medium og mottaker, der mediet kan være det verbale. I en samtale veksler personene om hvem som er sender og mottaker. I andre sammenhenger benytter ulike sendere
ulike medier som tekstmedier og visuelle medier. Innen dette feltet kan det være mer interessant at en innen språkpsykologien snakker om to hovedkommunikasjonsformer (Carroll,
1971:12-13; Framgard, 1985:14; Vygotsky, 1982). Den ene formen er den som nevnes
ovenfor, og som kalles interindividuell kommunikasjon. Den andre kommunikasjonsformen kalles intraindividuell kommunikasjon, og betegner dette at vi som individer bruker
ord og begreper når vi tenker og handler. Vår erfaring tilsier at dette kan være interessant i
våre pedagogiske sammenhenger fordi en oppfatning av kommunikasjon som ensbetydende med interindividuell kommunikasjon, fører til en avgrensning av de muligheter som
kan ligge i kommunikasjonsbegrepet. Den intraindividuelle kommunikasjon kan forklare
flere forhold. For det første er det avgjort sannsynlig at vi for en stor del anvender ord og
begreper når vi arbeider med både bilder og billedlige gjenstander. Denne aktiviteten kaller
jeg selvkommunikasjon (Framgard, 1995:174). For det andre er det rimelig at tankearbeidet
i form av begrepsbruk som pågår når vi arbeider med våre bilder og gjenstander, gjerne har
form av dialog mellom individet og de billedlige gjenstandene. For det tredje er det sannsynlig i den bildespråklige handling (Pedersen, 1993:397), at en i varierende grad veksler
mellom hovedkommunikasjonsformene, slik at begge er virksomme. Noen ganger kan det
være viktig at andre skal oppfatte det vi uttrykker oss om, andre ganger er selvkommunikasjonen viktigst for oss, fordi vi gjennomgår eller gjennomlever noe som i mindre grad
har med en meddelelsestrang å gjøre. Vi beveger oss her på en glideskala mellom disse
kommunikasjonsformene. Et annet forhold som er av stor viktighet her, er at dersom kommunikasjon eller språkhandlinga skal finne sted, må meldinga eller budskapet bli til, artikuleres i billedspråklig forstand, dvs. formes eller konstrueres konkret billedlig av den enkelte språklige produsenten i formidlingen. (Jfr. punktet om dobbel artikulasjon).

Oversettelsen
Oversettelsen er et fenomen som griper inn i og fungerer forklarende overfor artikuleringen
av det billedlige (Framgard, 1985:15; 1995:177; 2008:15). Begrepet oversettelse er valgt
for å markere spranget mellom sansing og ytring i interaksjon mellom bildeprodusent og
bildet. Fenomenet finner sted mellom den innadgående og den utadgående sida i den bildespråklige handling. I begrepet ligger mangesidige og til dels kompliserte prosesser som
omhandler noen av de mest sentrale sider at bilders tilblivelsesprosess. her at denne mangelen på et veldefinert artikulasjonssystem på 2. nivå, fører til at bildeprodusenten på en helt
annen måte, må undersøke, gjennomarbeide og gjennomleve det som skal uttrykkes. I dette
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fenomenet kan som vi skal se seinere, ligge et særlig læringspotensiale. Oversettelsen i det
bildespråklige forstås her som ledd i selvkommunikasjonsprosessen. Moustgaard (1981:42)
har en interessant forståelse av oversettelsen i verbalspråklig forstand. I figuren nedenfor
vurderer han prosessene fra en gjenstand iakttas til ordet på gjenstanden uttales. Dersom vi
sammenlikner det verbalspråklige med det billedspråklige i Moustgaard, figur 20, blir
punkt A i det billedspråklige, de objekter en motivmessig tegner.
Punktene l, ll, lll og Vl fungerer rimeligvis sammenliknbart med det billedspråklige. Hvorvidt det skjer en tankemessig verbalisering, punkt V, kan være rimelig og mulig, men ikke
nødvendig. I billedspråklig forstand vil vi her måtte føye til mange ledd i tillegg før vi
kommer til det materialiserte uttrykk. De uttrykksmotoriske prosesser, punkt Vl, vil naturlig nok være svært forskjellige fordi det billedlige handler om tegningen, malingen, utforming i leire, osv. Når ord og setninger skal konstrueres, bruker vi et alfabetisk enhetssystem
som er avgrensa i form av et visst antall lyder eller bokstaver. I det bildespråklige har vi
ikke et tilsvarende enhetssystem å velge ut fra. Her må enhetene i anvendelsen av grunnelementer i hvert enkelt tilfelle konstrueres. Mangelen på et avgrensa enhetssystem innen
det bildespråklige, fører til at bildelaging, eller om en vil, det å konstruere de språklige
tegna, blir ikke bare annerledes, men også mer komplekse. Prosessen fra A til B i konstruksjon av bilder, representerer den uavlatelige gjentakelse av det å se, forsøke å feste noe til
papiret, ta av eller legge på leire, korrigeringen, godkjenning av den konkrete visualiseringen, nye forsøk, osv. Dersom produsenten ikke aksepterer forsøket og forkaster det som
er gjort, startes kanskje hele eller deler av prosessen forfra, med påfølgende nye forsøk,
aksept eller ikke aksept. Dette er velkjent innen våre fagområder. En kan derfor tenke seg
lange kjeder av slike oversettelsesprosesser før en kommer fram til et punkt der en har fått
uttrykt seg tilfredsstillende. Dersom en billedspråklig har et dårlig utviklet beskrivelsesapparat, dvs. dårlig utviklete kunnskaper og ferdigheter innen de aktuelle materialer, teknikker, redskaper og uttrykksformer, vil problemene med å uttrykke seg kunne bli det sentrale
i prosessen fra A til B. Problematisering av det intensjonale i bildeprosessen krever best
mulig beherskelse av uttrykksapparatet. Moustgaard går ut fra at vi har et etablert verbalspråklig uttrykksapparat, og kan anvende ord og begreper i beskrivelsesprosessen. Dersom
en ikke har et språk å uttrykke seg med, blir prosessen umuliggjort. Dette vil gjelde for det
billedspråklige så vel som i det verbalspråklige. Verbalt kan vi anvende ord vi har i vokabularet, f.eks. ordet hest, men skal vi tegne en hest eller formulere den i leire der gjenkjennelighet er viktig, vil det her være de færreste i en pedagogisk bildeprosess som har et
tilsvarende visuelt vokabular på lager. Einar Granum (1978:8) sier om kunstnere at etter
hvert som en får trening i å tegne etter iakttakelse, vil en gå rundt med et helt indre arkiv
av synsinntrykk som kan framkalles i bevisstheten når en trenger å anvende dem.
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Denne forskjellen mellom det verbalspråklige og det bildespråklige, kan etter mitt syn tilskrives mangelen på veldefinerte enhetssystem på andre nivå i den doble artikulasjon i bildekonstruksjoner. Dette mener jeg er en hovedgrunn til vil vi i billedspråklig forstand må
føye til mange ledd i tillegg under punkt VI før vi kommer til et materialisert uttrykk, B.

Figur 20: Moustgaards beskrivelseshandling. (Moustgaard, 1981:42)

Bildeproduksjon og kulturavhengighet
Ettersom oversettelsesprosessen er annerledes innen de visuelle medier enn innen det verbale, er det også rimelig at den perseptuelle innsatsen får en annen karakter. Når produsenten skal konstruere dette billedlige, trenger vedkommende gjerne å gjøre visuelle undersøkelser, enten gjennom direkte studier, eller f.eks. ved det å studere bilder av hester, fordi
oversettelsesprosessen er langt mer kompleks. I tillegg er det slik at måten vi persiperer på,
er avhengig av de erfaringer vi har både i forhold til det reseptive og det produktive
(Gombrich, 1972). Vedrørende vår kulturavhengighet i bildetolkningen viser Köhler og
Pedersen (1978:83) til en undersøkelse av Nadel. Det viste seg at folk fra forskjellige afrikanske bildekulturer reagerte ulikt overfor f.eks. konturtegningene av hest og sebra, figur
21. I kulturer der ornamenter var anvendt framstillingsform, kunne de ikke identifisere det
tegningene forestilte, selv om de hadde praktisk kjennskap til dyrene. Men i de kulturer
hvor framstilling ved gjenkjennelighet var kjent og brukt som framstillingsform, kunne de
navngi og beskrive tegningene fordi konvensjonene var kjent og brukt. Dette eksemplet er
ledd i framstillingen til Köhler og Pedersens hovedantakelse (1978) som er at vi fungerer
perseptuelt kulturbetinget i bildearbeidet, og at dette gjelder både reseptivt og produktivt.
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Figur 21: Konturtegning av hest og sebra. (Köhler & Pedersen1978:83)

Kulturtilhørigheten er de brillene vi ser med både reseptivt
og produktivt. Våre tilvante
og innlevde forestillinger om
verden kan lett bli så selvsagte
at de unnslipper vår refleksjon. Brillene vi ser med griper ikke bare inn overfor representasjonsfunksjonen og
referansefunksjonen24, men
kan sies å styre vår visuelle
persepsjon.

En verbalspråklige og billedspråklige sammenligning
Innen lingvistisk og språkfilosofisk litteratur kan en merke seg en viss tilbakeholdenhet når
det gjelder å forklare hva språk er. I stedet fokuseres gjerne på hvilke kjennetegn og funksjoner språk har (Brenner & Hjelmquist, 1977; Collin & Guldmann, 1998; Hartnack, 1971;
Hovdhaugen, 1978; Rommetveit, 1972). Nedenfor er et lite utvalg eksempler på verbalspråklige funksjoner og kjennetegn komparert med det billedspråklige.
Språksamfunn: Innen det verbalspråklige er det en alminnelig oppfatning at den som forstår
og kan bruke et språk, tilhører et språksamfunn, f.eks. det norske språksamfunn (Carroll,
1971:11; Rommetveit, 1972:44). Som en konsekvens av dette må individene tilegne seg
språket for å bli deltakere i språksamfunnet. Hvorvidt vi i billedspråklig forstand kan anvende begrepet språksamfunn, kan være en interessant problemstilling. Grensene for et billedspråksamfunn er i tilfelle annerledes enn i verbalspråklig forstand. Dersom en betrakter
bilder som en form for språk, må individene tilegne seg bildespråket for å kunne bruke det.
Dette får som konsekvens at når en person sier han ikke forstår et bilde, en skulptur eller
kunstretning, kan det indikere at vedkommende faktisk reseptivt ikke tilhører dette billedspråksamfunnet, eller har en oppfatning av å ikke gjør det. Vedkommende har ikke lært de
reglene og systemene som den billedspråklige formen består av. En må som et minimum
ha lært f.eks. at et abstrakt formspråk innen billedkunst ikke bygger på likhetsrelasjonen i
form av det gjenkjennbare. Ser vi på hvem som produserer billedspråk og i hvilken grad,
blir deltaker antallet noe mer begrenset enn i det verbalspråklige, selv om fotografering har

24

Det ordet viser til ved et fenomen (Asheim, Brede & Thommessen 1991:25, Theil, Simonsen & Sveen
2000:59).
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stor utbredelse25. Begrepet billedspråksamfunn kan som en ser, ha forklarende funksjon.
For en som tilhører et språksamfunn verbalspråklig, er det normalt ikke et problem i en
kommunikasjonshandling å formulere lyder og bokstaver i et utsagn, mens dette tilsvarende
i utstrakt grad er tilfelle i det billedspråklige. Det å artikulere noe billedlig får på denne
måten en annen karakter enn å artikulere noe i verbalspråklig forstand. Artikuleringen, utformingen, skapningen eller konstruksjonen av enhetene når vi tegner et bilde, er ut fra
forståelsen her, vesensforskjellig fra å uttrykke seg verbalspråklig. Vi kan på mange måter
si at utformingen eller konstrueringen i bildelaging, kjennetegner det å tegne og male.
Denne formuleringen, konstrueringen eller artikuleringen krever særlige ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som nettopp er våre faglige ferdigheter, kunnskaper og erfaringer i
bildemediet vi arbeider med. Når vi legger en slik oppfatning om et språksamfunn til grunn
i relasjoner mellom det verbalspråklige og bildespråklige, ser vi at dette nettopp fører oss
inn til aktivitetene i våre tradisjonelle faglige områder.
Språket som dynamisk system: Verbalspråket hevdes som et dynamisk system som vekselvis former og formes av det samfunn det virker i (Aspelin et al., 1973:136). Språket bearbeides stadig ut fra hva det skal anvendes til. Med all rimelighet kan dette også sies å gjelde
for det bildespråklige. Når vi ser på bildenes utbredelse, kan en vanskelig unngå å se at de
virker inn på, og samtidig er en del av, den samfunnsmessige virksomhet, vår hverdag og
våre liv. Det må være rimelig å anta at vi som enkeltindivid, bare i høyst begrensa grad
påvirker bildespråket. Vi må som vi har sett ovenfor, tilegne oss dette for å være en del av
det billedlige språksamfunnet. Men at billedspråket som system blir til og utvikles i det
eller de bildespråksamfunn det virker i, synes relativt selvfølgelig (Gombrich, 1972). Som
i det verbale språket, bearbeides det billedspråklige stadig ut fra hva det anvendes til.
Språket og individene: Språket er til før individet, og individene må tilegne seg språksystemet ved å bruke det. Ved hjelp av språket gjør individene seg individuelle forestillinger
om virkeligheten og utvikler derfor subjektiv språkbruk (Köhler i Framgard, 1995:73).
Språket gjør det mulig å håndtere verden ved at det binder sammen, skille fra hverandre og
klassifiserer strømmen av sanseinntrykk (Aspelin et al., 1973; Rommetveit, 1972:61). Det
ser ut til å være utstrakt enighet om en nær sammenheng mellom tilegnelsen av språk og
utviklingen av begreper, og at vi via språket ordner og kategoriserer vår omverden. Det er
via utvikling og tilegnelse av begrepene at vi begriper den verden vi lever i. (Aspelin et al.,
1973; Köhler & Pedersen, 1978; Nordland, 1976; Rommetveit, 1972). Tilegnelsen og dannelsen av begreper oppfattes normalt innen språkpsykologien som to sider av samme sak

25

Bildeproduktivt er det vesensforskjellig å knipse et foto enn å utarbeide et håndlaga bildet, noe som forhåpentlig
kommer fram i det etterfølgende.
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(Borgstrøm, 1964:12; Vygotsky, 1982:18-22). Samfunnet produserer forestillinger og konvensjoner. Dette fører til at språket utvikler seg som system. Individene må tilegne seg
ordene, ordbetydninger og anvendelsen av disse for å være deltaker i et språksamfunn.
Ordbetydninger er avhengige av konvensjoner, og disse konvensjonene er nødvendige for
at vi skal forstå hverandre. I bildespråklig forstand produseres også forestillinger og konvensjoner. Derfor kan det være rimelig å anta at det tilsvarende, med basis i utvikling av
konvensjoner, utvikles bildespråklige systemer. Det er mer enn tvilsomt om vi utvikler egne
og egenarta bildespråklige begreper (Hansen, 1998:41; Hohr, 2009:65-76). Selv om forestillingene våre kan være billedlige, er det likevel mer sannsynlig at disse er knyttet til de
verbale begrepene. Billedlige forestillinger har gitt grunnlaget for den såkalte bildeteorien
innen lingvistikken (Rommetveit, 1972:55-56; Wilkinson, 1975:8-9; Wittgenstein &
Ødegaard, 1999:16-18). Noe forenklet kan en si at gjenstander og egenskaper gjenspeiles i
ordene eller navna på gjenstander og egenskaper. Slik kan utsagn bli bilder av virkelighet.
Språkets representasjonsfunksjon: Det verbale språk har en representerende funksjon, dvs.
at f.eks. ordet hest står i stedet for dyret hest. På tilsvarende måte representer bildet av en
hest, det dyret som avbildes. En skulptur av en hest har en tilsvarende representerende
funksjon (Framgard, 2008). Hallyday (1998:82-83) framhever at språkets funksjon er synonymt med språkets bruk, og er en fundamental egenskap ved språket. Men det er vesentlig å huske på at de språklige representasjoner som anvendes i bilder er annerledes enn i
det verbalspråklige. Ord og begreper må betraktes som mer abstrakte enn bilder, i det forestillende bilder har som målsetting å gjenfremkalle og å illudere virkelighet, og er i sin
likhetsframtredelse dermed mer konkrete. Ettersom representasjonsformene er forskjellige,
er det også rimelig at de erfaringene en gjør når en produserer disse representasjonsformene, også er forskjelligartede (Aspelin et al., 1973; Köhler & Pedersen, 1978).

Med utgangspunkt i Saussure
Utgangspunktet for forståelsen av bilde som språk her er knyttet til Ferdinand de Saussure
(1970) (1857-1913) som var lingvist. Boka Kurs i allmenn lingvistikk (Saussure, 1970) er
skrevet av hans studenter på grunnlag av hans og deres egne notater. Saussure kritiserte
sine samtidige språkvitere for å være ensidig opptatt av å studere språket historisk, mens
han var opptatt av å studere språktilstanden uavhengig av tidsfaktoren. Disse to språkinteressene er forsøkt illustrert i figur 22. Den vertikale aksen kalles suksesjonsakselen som
utgjør en diakron lingvistikk. Diakronien betegner språket slik det utvikles og endrer seg
gjennom tidene, dvs. språkhistorien og utviklingen av språket som system. Den horisontale
aksen kalles samtidsakselen som utgjør en synkron lingvistikk. Synkronien betegner en
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språktilstand eller en statisk lingvistikk, dvs. språket slik det foreligger i samfunnet i en her
og nå tilstand, der tidsfaktoren ikke er innblandet. Overført til det bildespråklige området,
vil det synkrone studiet, i en her og nå språktilstand, kunne omhandle bl.a. den kulturelle
innvirkning, påvirkning eller hvordan bildesosialiseringen viser seg i bildelagerens
bildeproduksjon. Det diakrone studiet relateres til det prosessuelle. Her kan bildelagerens
bildehandlinger studeres. Disse handDiakron akse
lingene kan også betegnes som den bildespråklige
handling
(Pedersen,
1993:397). Her interesserer en seg i bred
Synkron akse
forstand for hva som skjer når bilder tilvirkes. I det diakrone studiet som bildeFigur 22: Synkron og diakron akse. (Framgard, 1995:189)
Bearbeidet etter Saussure (1970:108)

språklig handling, kan en studere billedkulturell utvikling og individenes bilde-

sosialisering26. Begrepet tegneakten kan
også knyttes til den bildespråklige handling, forstått som bildespråklige tilstand i bildelagerens aksjoner med eller på selve bildeflata. I det prosessuelle bearbeides betydninger og betydningsrelasjoner. Det er først når
avslutningsbildene foreligger at bildene kan forstås som ytringer, og det er der studentene
har kommet fram til hva de ønsket å si med bildene sine at bildene også framstår som uttrykk for mening.
Saussures interesse for den synkrone lingvistikk, dannet grunnlaget for strukturalismen, en
lingvistisk retning som har preget store deler av språkforskningen, interessen og forståelsen
for språket i forrige århundre. En parallell til strukturalismen27 innen det billedspråklige
område, mener jeg er formalismen (Framgard, 1995:215-219), som kan karakteriseres ved
den isolerte dyrkelsen av formalestetiske virkemidler eller også en encyklopedisk fagtradisjon. Oppfatningen om at Saussure bare var opptatt av språket som system er, ut fra min
forståelse noe misvisende. Han interesserte seg også for språkets sosiale tilblivelse og språket i det sosiale liv. På spørsmål om hva språk er, sier han bl.a.:
It is both a social product of faculty of speech and a collection of necessary convention that
has been adopted by a social body to permit individuals to exercise that faculty (Saussure,
2012:9).

Bildesosialisering er nærbeslekta med begrepet bildepåvirkning. Når en har skifta over fra – påvirkning til –
sosialisering, er det fordi en har funnet ut at påvirkningen ikke er å oppfatte som speiling; individene tilfører som
regel bildene noe i sine imitasjoner som går ut over forbildene Pedersen 1999a.
27
Strukturalismen kan innen vårt fag forsåes som studiet av og interessen for fagets elementer og innbyrdes relasjoner (Kjørup 1996:333).
26
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Han sier også at språket bare eksisterer som kollektiv helhet, og at det har både en individuell og en sosial side som ikke kan skilles. Menneskelig kommunikasjon forutsetter individenes naturlig språkevne, sier Saussure, men at språket er noe konvensjonelt som individene må lære. Hans interesse for den psykologiske siden av språket, viser seg når han f.eks.
hevder at språket er et instrument for tanken (Saussure, 2012:8). Det hevdes at språksystemet for Saussure er et produkt av sosial og lingvistisk innsats av dem som bruker språket
(Thibault, 1997:53), og videre at språksystemet i Saussures forstand er et system for meningsdannelse, ikke et system per se, men heller at basis i systemet er tenking og måten
tenking kan uttrykkes i og gjennom et system av språk.

Det språklige tegnet
Saussure (1970:94-95:145-154) skiller mellom språk og det å tale eller snakke. Språket gjør
det mulig å snakke. Vi må akseptere og forholde oss til språket som sosial konvensjon for
å gjøre oss forstått. Det å snakke er den individuelle anvendelsen av språket. Når vi snakker,
velger vi ut av språkets enheter. Saussure sier videre at ordet består av en uttale eller artikulering som utgjør lydene, men at ordet også er av psykologisk natur i det ordet danner et
begrepsinnhold. Begge disse aspektene er intimt forbundet med hverandre. Ordet kaller han
et språklig tegn, og aspektene eller disse to delene ordet består av, kaller han videre bl.a.
innhold og uttrykk (se videre neste avsnitt). Han sier også at disse delene blir knyttet til
hverandre i hjernen gjennom assosiasjon. Framstillingen av tegnet kan være som vist i figur
23:
Selv om det er ulike oppfatninger
om hva som kan defineres og forbegrep
begrep
innhold
ståes som tegn eller tegnenheter,
Tegn
lydforestilling
uttrykk
artikulasjon
er det imidlertid bred enighet om
at tegn kan tolkes. En forståelse av
at det språklige tegnet er tolkbart
Figur 23: Tegnet i Saussuretradisjonen. (Jfr. Framgard,
(Cornell, 1985:316; Nordström,
2008:23). Bearbeidet etter (Saussure, 1970:93-98)
1983:83), medfører også at det har
betydning, og dermed at tegnene er bærere av betydninger i bilder (Framgard, 1985). Et
sentralt punkt i studiet av bilder som språk, er det semiotiske tegnet. I tradisjon etter Saussure ble termen semiologi anvendt. I tradisjonen etter Pierce ble termen semiotikk anvendt
(Dinesen, 1992). Nå anvendes bare termen semiotikk innen begge tradisjoner. Sentrale personer innen semiotikken er bl.a. Umberto Eco (1971), Roland Barthes (1996) og Göran
Soneson (1992). Selv om Saussure regnes som grunnlegger av en retning innen semiotikken, kan han ført og fremst betraktes som lingvist. Både den semiotiske og den språkteoretiske tenkningen har fått klare konsekvenser for sentrale sider av UP.
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Begrepsforståelser
Innhold/uttrykk: I Saussures forståelse (1970:94:145) består det språklige tegnet av et innhold og et uttrykk. Innholdet er det begrepslige i det uttalte, mens uttrykket er forstått som
den lydmessige artikulasjonen. Et uttrykk er bare uttrykk i kraft av at det er uttrykk for et
innhold, og et innhold er bare et innhold i kraft av at det er innhold for et uttrykk (Hjelmslev,
1966:45). Det uttrykksmessige aspekt handler om måten noe uttrykkes på, slik noe er uttrykt eller artikuleres. I språklig forstand handler det innholdsmessige aspekt om det som
uttrykkes, også forstått som budskap. Verbalspråklig følges gjerne artikuleringen av gester
eller kroppslige uttrykksformer i måten å uttrykke seg på. I det billedspråklige er uttrykket
selve anvendelsen av de uttrykksmuligheter en har til rådighet i en kommunikasjonssituasjon. Uttrykkskarakteren forbindes her med de billedspråklige virkemidler som er brukt for
å få fram det innholdsmessige. Disse aktiva en kan velge fra i bildeproduksjonen, kaller vi
billedspråklige virkemidler eller uttrykksapparatet.
Innen vårt fagområde og tilgrensende fagområder, brukes begrepet uttrykk på flere måter.
Det brukes for første om det som uttrykkes, her tilsvarende innholdet. For det andre brukes
det om måten noe uttrykkes på, her tilsvarende utrykket. For det tredje brukes uttrykket om
innholdet slik det kommer til uttrykk i formidlingen, her tilsvarende betydningen. Innen
kunsthistorie blir f.eks. begrepet definerer som –“betegnelse for den samlede virkning i et
kunstverk, der uttrykket formidler følelser, fornemmelser og kunstnerens intensjoner”
(Mørstad, 2000:110). Som vi ser, defineres uttrykk her svært likt det som her kalles betydning. I denne teksten framheves at denne tradisjonelle begrepsbruken lett kan lede til misforståelser i faglige diskurser. Fenomenologisk kan begrepet uttrykk karakteriseres som et
bilde eller en gjenstands framtredelsesmåte, slik dette kommer til syne eller manifesterer
seg. Når Husserl (2000:58-60) drøfter begrepet uttrykk, peker han på to aspekter. På den
ene siden uttrykket slik det konstitueres fysisk gjennom tale, og på den andre siden “de
akter som ger det dess betydelse”. Disse aktene kaller han betydningsgivende akter. I det
videre begrenses og presiseres begrepet uttrykk som måten noe uttrykkes på, mens innholdet
er det som kommer til uttrykk. Overført til bildearbeid forstås selve tegneakten i bildeproduksjon som en betydningsgivende akt.
Betydning, tenkning og bevissthet: Om relasjonen mellom individ og samfunn, hevder Leontjev (1983:153), at betydningene fører et dobbelt liv. De produseres av samfunnet, blir
til i språkets utvikling, men de fungerer også hos det konkrete individ, og det er i kraft av
dette de eksisterer. I dette annet liv individualiseres og subjektiveres betydningene, men
mister likevel ikke sin samfunnshistoriske natur. Han fortsetter at en må skille mellom objektiv betydning og betydning for subjektet (Leontjev, 1983:151), og at individers bevisst-
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het kobles til verdens sanselige gjenstandsmessighet, men at dette forutsetter at betydningene relateres til sanseinntrykkene (Leontjev, 1983:154). Et ords betydning er en gjenspeiling av virkeligheten, sier Leontjev og Luria i Tenkning og sprog, (Vygotsky, 1982:440),
og videre som en hovedtese hos Vygotsky at grunnenheten i den individuelle bevissthet er
betydningen. De sier også at ordet er uatskillelig forbundet med betydningen og betydningen med ordet (Vygotsky, 1982:428), og at et ord formidler en umiddelbar sanselig
gjenspeiling av virkeligheten gjennom sin betydning.
Om relasjonen betydning, tenking og språket, hevder Vygotsky (1982:18-22), at det nettopp er i enheten av tenking og språket en finner den fundamentale egenskapen som er ords
betydning, og at tenkningen og språket forenes i ords betydning. Videre sier han at betydning knyttes til anvendelsen av ordet, kommunikasjonen, som han kaller språkets hovedfunksjon. Mennesket gjør seg fortrolig med allerede eksisterende betydninger som derfor
karakteriseres ved fenomener som de henviser til, framholder Vygotsky (1982:425-430).
Om forholdet språklige tegn og betydning, sier Vygotsky (1982:20-22) at betydningen dannes i relasjonen mellom kjeder av tegn, og ikke i de enkelte elementer i kjeden.
Wittgenstein (1993) sier at betydningen er tilordnet ordet og den gjenstanden ordet står for.
Ved studiet av ords betydninger, må en studere de språklige fenomener der ordenes hensikt
og funksjonsmåte framkommer klart. Wittgenstein har en pragmatisk oppfatning av betydning i det han spør om vi annet enn gjennom bruksmåten av ordet, kan vise hva ord betegner
(Wittgenstein & Stigen, 1993:17), og videre at et ords betydning er anvendelsen det har i
språket.
Språkfilosofene Collin og Guldmann hevder, at betydninger består av tanker og forestillinger som ledsager ordene i den talendes bevissthet (1998:18). Å forstå ord, er en mental
tilstand, sier de videre (1998:91). Disse mentale tilstander blir vesentlige for betydningen
av ord og ytringer. Hvert enkelt individ har tanker, følelser, forestillinger, dvs. mentale
tilstander som ikke andre individer selv kan iaktta (Borgstrøm, 1964:12). Men betingelsen
for at en slik mental tilstand skal oppstå, er at ordet må ha en generalisert betydning eller
at det må være konvensjonalisert. Tankene, det indre språk er rettet mot en selv, mens talen,
det ytre er rettet mot andre, sier Vygotsky. Det indre språk er en prosess hvor tanken forvandles til ord, hvor tanken materialiseres og objektiviseres (Vygotsky, 1982:363-364).
Betydningene påvirkes av individets tidligere erfaring, særlige innstillinger eller temperament (Leontjev, 1983:152). Betydningene er konstituerende i den individuelle bevissthet.
De generaliseringer og konvensjonaliseringer som ligger i betydningene, er nødvendig for
at språket skal fungere. Føllesdal, Walløe & Elster (1984:162-164 sier enkelt at betydning
er det de språklige uttrykk uttrykker.
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I avhandlingen anvendes betydning som enheten av et innhold og et uttrykk, dvs. det som
framkommer i formidlingen og måten bildet artikuleres på, dannes eller konstrueres ved
hjelp av uttrykket. Hvorvidt begreper utvikles i og på grunn av selve bearbeidingen av bildene, kan være et interessant spørsmål. Når studenter tegner sitt eget ansikt gjennom å undersøke det grundig og iherdig i speilet, sier de så godt som alltid at de har funnet ut noe
de ikke visste fra før, og dette overrasker dem. Især gjør dette seg gjeldene de første gangene de tegner på denne måten. Dette til tross for at de sannsynligvis har sett seg i speilet de
fleste dager av sitt liv. Selv om denne aktiviteten også er knyttet til andre type erfaringer
enn de rent språklige, kan dette antas som tegn på at dersom tegnevirksomhet har tilført
studentene nye kunnskaper og innsikter om f.eks. eget ansiktet, er det nærliggende å anta
at denne virksomheten som betydningsbearbeiding, også kan ha påvirket og utviklet deres
begreper. Mens vi bearbeider betydninger i det billedlige, er det rimelig å anta at også
språklig tenkning knytter seg til disse betydningsbearbeidelser. Hvordan vi bruker begreper
og om begrepene utvikles når vi tegner, syns jeg derfor er et interessant, men komplisert
spørsmål. At vi tenker mens vi tegner, vil jeg mener er nærmest selvsagt, og at vi da bruker
begreper, burde være nesten like selvsagt. Begrepet betydning har som vi ser her, en strukturell og pragmatisk anvendelse, men i forbindelse med analysene av empirien vil også de
mentale forståelser som kommer til uttrykk ovenfor, komme til anvendelse.
Ytring: Måten begrepet brukes på, kan gi inntrykk av at begrepet handler om utsagn i form
av sterke meninger, eller meningsytringer. Dersom vi går til verbalspråklig grammatikk
(Hovdhaugen, 1978:60-61; Norsk språkråd, 1977:15-16), ser vi at ytring kan bestå av en
eller flere setninger, eller også avslutta språkenheter uavhengig av grammatisk oppbygning.
Kommer du hit? Kom hit! At du skulle komme hit, var noe jeg håpet, betraktes som ytringer.
Begrepet ytring har derfor ikke den begrensning at det nødvendigvis er snakk om en sterk
meningsrelatering. En ytring er altså en vanlig setning, og kan helt enkelt stå for noe som
blir sagt. Dersom vi imidlertid velger å bruke begrepet ytring om det billedlige, skal vi være
klar over at dette medfører konsekvenser. Ytring er et språkbruksbegrep, dermed vektlegges den språklige og kommunikative siden i det faglige. Betraktningsmåten impliserer derfor at våre bilder og produkter står som uttrykk for noe, og at de dermed er av språklig og
kommunikativ karakter. Produktivt ligger det i en kommunikasjonssituasjon et ønske eller
en vilje om å kommunisere til noe eller noen, selvkommunikasjon medregnet. Ytringen er
derfor intensjonal. Ut fra dette forstår jeg ytring som en meddelelse av språklig karakter og
som sendeleddet i en intensjonal kommunikasjonshandling.
Form/innhold: Begrepet form brukes tradisjonelt både om formelementer og om vide og
omfattende fagområder der bl.a. material-, teknikk- og redskapsrelasjoner trekkes inn, likeens relasjoner til stil og framstillingsmåte. Denne anvendelsen av formbegrepet har nært
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slektskap til det jeg her kaller uttrykksapparatet. Begrepsparet innhold – form innen tradisjonell fagterminologi er tilnærmet synonymt med begrepsparet innhold – uttrykk. Slik ser
vi her at det språklige begrepet uttrykk blir nært beslektet med det tradisjonelle begrepet
form. Jeg forstår disse begrepsparene slik at de referer til ulike fagtradisjoner, og foreslår
at uttrykk og uttrykksapparatet refererer til den billedspråklige tradisjon, men form refererer til den formal- og formalestetisk tradisjon. Mens innhold – uttrykk relateres til vektlegging av betydningsrelasjoner, vektlegger helst form – innhold relasjonen til det formale og
formalestetiske. I dyrkelsen av det formalestetiske og formalistiske velger en bevisst å interessere seg for uttrykksmåten, til fordel for det som formidles. Jeg foreslår at begrepet
form innen en språklig forståelse, brukes om et av mange elementene som inngår i det jeg
nedenfor kaller uttrykksapparatet.

Uttrykksapparatet
I betydningsbasert billedarbeid som i UP, har vi den erfaring, at til mer en er opptatt av
innholdsaspektet, til bedre må en beherske uttrykksapparatet. Ut fra det språklige og semiotiske systemet som presenteres her, er det bare gjennom uttrykkssystemene en kan få fram
et innhold. Uttrykksapparatet er her de billedspråklige virkemidler som er brukt for å få
fram det innholdsmessige. Begrepet er knyttet til de uttrykksmuligheter, selve verktøyet i
verktøykassen en kan velge fra i en kommunikasjonssituasjon. Selv om begrepet uttrykk
her er et vidt begrep, er det mer presist enn det tradisjonelle begrepet uttrykk. Vi skal her
se nærmere på hva dette uttrykksapparatet består av:
Grunnelementer: Til grunnelementene regnes gjerne: Punkt, linje, flate, farger, valører, volum og rom (Mørch, 1994:58)28. Innen dette formale apparat eksisterer ulike system, og
enheter. Dette er ikkebetydningsbærende elementer som brukes til å danne tegn eller betydningsbærende elementer (Framgard, 1985:22-23).
Material-, teknikk-, redskapsfaktorene (m/t/r): Med materialer mener vi slikt som papirtyper, leire, farge. Teknikker kan være grafiske teknikker, maleteknikker. Mens redskaper er
f.eks. pensler, kullstifter.
Framstillingsformene: Disse er nært knyttet til m/t/r-faktorene (se overfor). Er det f.eks.
anvendt tegning, maling, grafikk, leire? Er formen to- eller tredimensjonal? Det som menes
her, er anvendelsen av tegning, grafikk, maleri. Framtredelsesformen er å betrakte som virkemiddel når en lager bilder, fordi de ulike tilvirkingsformene kan ha noe ulike funksjons-

28

Mørch tar ikke med punkt som eget grunnelement, i det punktet ikke har noen faktisk utbredelse.
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egenskaper som medier. Disse feltene representerer selvsagt store faglig områder der kunnskap og fortrolighet til disse er vesentlige. Den praktiske og faktiske anvendelsen av disse
forhold er sentrale i den generelle undervisningen.
Bildekulturelle faktorer: Vi sosialiseres inn i en bildeverden. Vi blir vant til å lese bilder,
dels bevisst og dels ubevisst. Når vi lager bilder, benytter vi oss av bildeinntrykk vi har fått.
Dette gjør seg gjeldene på flere måter, f.eks. bildevinkler, utsnitt (nærbilde, oversiktsbilde).
Dette gjelder også hvilke stilart bildet knytter seg an til f.eks., det ekspressive, det romantiske, det realistiske. Er bildene f.eks. abstrakte eller figurative? Det er i bildekulturen at
bildespråket blir til, det er her normene og konvensjonene i bildespråket blir til og finnes.
Begrepet billedkultur omfatter langt mere enn det tradisjonelt kunsthistoriske. Det omfatter
også hele det massekulturelle feltet av bilder, bilder fra nettsider og også våre private bilder,
dvs. alle former for bilder og billedlige former som vi omgås daglig. På mange måter kunne
hele dette avsnittet om virkemiddelbruk sies å ligge innenfor det billedkulturelle området
fordi det er her billedspråket har oppstått, utvikler seg og stadig eksisterer. Dermed kan alle
disse kategoriene som nevnes her, oppfattes som kulturprodukter.
Estetiske faktorer: Dette feltet er nær beslektet med de billedkulturelle faktorer. Sentralt
innen det estetiske, regnes ofte det formalestetiske som gjerne knyttes til begreper som
rytme, harmoni, bevegelse, kontrast, proporsjon, balanse, form (Mørch, 1994:60-64)29. Her
finnes ulike systemer. Den formelle estetikk som især går tilbake til Bauhaus (Droste, 2007;
Whitford, 1984). I disiplinorienterte former for bildepedagogikk betraktes gjerne disse systemene som relativt allmenngyldige innen billedkunsten og i billedkulturen, og dermed
også innen billedpedagogikken30,31. Innen UP betraktes formalestetiske systemer som nyttige redskaper, men at den allmenngjørende oppfatningen av estetikk, blir noe statisk. Jeg
ønsker meg et mere dynamisk estetikkbegrep. Den visuelle estetikk knyttes gjerne til vår
oppfattelse og opplevelse av det visuelle, og videre til det som har med sanselighet å gjøre;
hvordan noe sanses, eller også hvordan bilde framtrer for oss (Baumgarten, 2008:11;
Gombrich, 1972; Hohr, 1996; Hohr & Pedersen, 1996). Ettersom måten vi sanser noe på,
kan variere bl.a. over tid og sted, er det også en rimelig antakelse at det estetiske er tidsavhengig, og dermed også konvensjonsavhengig. Dette fører til en forståelse av estetikken
som tids-, norm- og konvensjonsavhengig, og dermed ikke som allmenngyldig uavhengig
29

Mørch kaller dette estetiske funksjoner. Form hører ikke med i Mørchs system.
Hele interessen vedrørende estetiske faktorer som grunnelementer og estetiske funksjoner må betraktes som
forsøk på å danne former for billedgramatikk. Andre presenterer også billedgramatikker til undervisningsbruk
(Brevik 1962) regner opp linjen, flate (form), fargelære, komposisjon, romvirkning, billedrom og farge, mønster
og stilisering (abstraksjon), abstraksjon og symboler.
31
Denne forståelsen av allmenngyldige formalistiske system knyttes til modernismen, både som kunstretning
og billedpedagogikk (jfr. Aure, 2009; 2011).
30
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av tid og sted. Estetikkbegrepet baseres derfor på estetikk som kulturavhengig og der estetiske framtredelsesformer har blitt og blir til i kulturen, i måten å bruke bildespråket på.
Estetiske virkemidler representerer uttrykks- og komposisjonsmessige mulighetsbetingelser som kan anvendes i bildeproduksjonen. Ettersom dette ut fra min forståelse, uløselig er
knyttet til hva som uttrykkes, kobles estetikken her til forholdet mellom innhold og uttrykk
i måten betydningen framtrer på, og inngår slik i en innholds- uttrykksrelasjon. Hvordan
noe er uttrykt og måten dette er uttrykt på, blir dermed sentralt innen estetiske framtredelsesformer. Bildets sanselige framtredelse vil dermed være avhengig av vellykkethet i framstillingen. Ut fra dette kan det være rimelig å knytte estetisk vellykkethet til anvendelsen
av virkemidler relatert til hva som uttrykkes. Dermed ser en også slektskapet mellom det
estetiske og bildebetydninger. Vi kan merke oss her at begrepet form ikke framstår som et
overordnet begrep, men som et blant flere innen systemet av estetiske virkemidler.
Språkbruk: Med språkbruk menes hvordan den enkelte bruker uttrykksapparatet når en lager bilder. Her kan det være snakk om håndlag, framstillingsmåte. Mens språket er noe en
blir født inn i, og dermed noe vi har felles, er måten å bruke språket på personlig. Det er
derfor her snakk om personliggjøring av uttrykksmåten.
Uttrykksapparatet inneholder alt som anvendes, eller alle de anvendelsesmulighetene en
har i produksjonen av noe billedlig. Begrepet omfatter hvordan, med hvilke midler og delvis hvilke premisser bildet blir til på. Innholdsaspektet relateres til hvorfor de er anvendt,
og anvendelsen er med å danne bildeinnholdet. Måten uttrykksapparatet er anvendt på, er
igjen avhengig av hva en vil uttrykke seg om. Dermed ser vi at uttrykksapparatet utgjør et
nødvendig lærestoff for å få til å uttrykke seg i bilder.

Uttrykksapparatet; mulighetene på det praktiske nivå
Her er de verbalspråklige forståelsesformer sammenlignet med det billedlige. I dette billedspråklig dannes eller konstrueres billedbetydninger ved hjelp av uttrykket og uttrykksapparatet. Uttrykksapparatet inneholder mulighetsbetingelsene på det praktisk/tekniske
område. Dette resulterer i et særlig pedagogisk poeng: Som i en formalestetisk didaktikk,
vil også hovedvekten i en innholdsrelatert undervisning, f.eks. i temarelaterte bildeprosjekter, ligge på kunnskap om og bruken av bildespråklige virkemidler. Men det er et sentralt
skille mellom en formalismeundervisning og en bildespråklige betydningsrelatert undervisning. En formalistisk og formalestetisk bildeundervisning er mer opptatt av hvordan noe
uttrykkes, enn hva som uttrykkes, mens en betydningsrelatert bildeundervisning må være
opptatt både av hva som uttrykkes og hvordan dette uttrykkes, fordi det som uttrykkes er et
resultat av hvordan det er uttrykt. Saussure (1970:141) opererer med språklig verdigrunnlag, der innholdssiden og uttrykkssiden ikke er likeverdige, i det innholdssiden betraktes
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som den primære og uttrykkssiden som den sekundære. Dette går imidlertid Hjelmslev
(1966:46) imot fordi disse sidene er så klart knyttet sammen og avhengige av hverandre.
Selv om en betrakter innholdssiden er den primære, er det samtidig klart at innholdet bare
kan formidles gjennom uttrykket. Ut fra en betydningsrelatert forståelse, kan en med Saussure si at når det handler om å uttrykke seg om noe, står uttrykket i innholdets tjeneste.
Et sentralt poeng i bildearbeidet, er at alle valg vi gjør i bruk av uttrykksapparatet, vil formidle noe og dermed være bærere av betydninger. Selv hvor lite vi foretar oss på en bildeflate, f.eks. setter en strek, vil denne gi uttrykk for noe; er den følsom, gir den uttrykk for
kraft, styrke? Vi kan alltid diskutere strekens karakter med oss selv eller med andre. Det vi
foretar oss, vil alltid formidle noe til den som betrakter og til oss selv mens vi arbeider. Når
vi anvender grunnelementer til å konstruere bilder, kan vi arbeide både følsomt og analytisk
med de ulike normer og konvensjoner innen billedkulturen. Disse normer, konvensjoner,
materialer, teknikker og redskaper er også å betrakte som kulturprodukter. De redskaper,
materialer og teknikker mennesker anvender når de lager bilder, har blitt til i de ulike kulturer. Slik sett er blyanten, penselen, papiret, lerretet, tegneteknikker, maleteknikker, dermed å betrakte som kulturprodukter og kulturelementer (Framgard, 1992:21). Individet forholder seg til den kulturen det er en del av. Dette innebærer en forståelse av ethvert individ
som et kulturindivid, der individene vokser opp og inn i de samfunns- og kulturforholdene
det er omgitt av. Slik sett er anvendelsen av uttrykksapparatet også å forstå som kulturvirksomhet.
Det er så lett å glemme at bilder og billedlige elementer bærer med seg betydning (Köhler
i Framgard, 1995:83), og at det billedlige faktisk formidles noe i kraft at de er til stede for
noen. Kanskje er det så lett å glemme fordi dette er å betrakte som en grunnbetingelse i vår
omgang med bilder og gjenstander. Når vi velger et tema, slik som her, er dette et forsøk
på nettopp å legge bildene i et betydningsleie, eller det å arbeide med betydningspotensialer
i bildene. Her arbeider en for å finne ut hva temaet egentlig handler om, hva en intenderer
å finne ut av og hvilke motiver som berører og omhandler det tematiske. Problematiseringen av tema foregår gjennom motivene, motivutvelgelsen og motivutfoldelsen. Mye av
problematiseringen, spørsmålene og bearbeiding av det intensjonale, er nettopp en slik
språkliggjøring av tematikken: Hva uttrykker bildene, hva vil du uttrykke deg om, osv.
Etter hvert som motivkretsen snevrer seg inn rundt en begrenset antall motiver, og den
reelle bearbeidelsen av enkeltmotiver tar til, blir noen spørsmål særlig vesentlige: Hva ønsker du egentlig å uttrykke, koblet sammen med – hva uttrykker bildene egentlig, og hvordan
skal du da bearbeide bildene for å dreie dem i intendert retning? Slike problemstillinger
rommer helt sentrale erfaringer som har direkte sammenheng med grunnlaget for dette
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forskningsprosjektet. Problematiseringen er her knyttet til hva produsenten intenderer. Dersom produsenten ønsker å vektlegge det kommunikative, er dette nettopp å språkliggjøre
arbeidet.

Mulige konsekvenser av den bildespråklige tenkning
Denne teksten baserer seg på kjensgjerningen at det å ytre seg i bilder også er å uttrykke
betydninger. Ved å arbeide ut fra et innholdsaspekt, legger en det billedlige i betydningsleie, eller også søker betydningsmuligheter. En konsekvens av den billedspråklige betraktningsmåten er klargjøringen av hvordan det intensjonale og bruken av billespråklige virkemidler eller uttrykksapparatet henger sammen og utgjør en enhet. Vi kan minne om at arbeidet med det intensjonale er en individorientering, mens arbeidet med uttrykksapparatet
er en disiplinorientering, og at en betydningsorientert billedpedagogikk nødvendigvis handler om enheten, samarbeidet og samforståelsen av disse områdene. Det innholdsmessige og
intensjonale har en forrang, men kan bare virkeliggjøres gjennom uttrykksapparatet. Dette
burde indikere hvordan UP kan knytte sammen og bygger bro over faglige motsetninger.

4.4 Lærerrollen i Undersøkende praksis
Ut fra mine erfaringer som lærer, er lærerrolla i UP relativt krevende. Hvordan opptrer
læreren, hvilke spørsmål stilles, hvordan stilles spørsmålene, og hvilken innvirkning har
læreren på studentene og på bildene det arbeides med? Denne lærerrolla som er forsøkt
framstilt i figur 24, søkes realisert gjennom en sokratisk tradisjon32 (Ness, 1974:1361). En
dialektisk praksis, er ifølge Dale (1972:126), å forstå som en erkjennelsesbevegelse som
står i et innvendig forhold til sin praksis, der grunnlaget er innsikt og forståelse i motsetning
kunnskap og ferdigheter. Dale er også opptatt av at lærer og elev står i et subjekt – subjekt
forhold til hverandre, og går i fellesskap til saken slik den trer fram for dem. En ekte dialog
er et subjekt – subjektforhold der meningen med det den andre gjør, må tas alvorlig
(Schnack i Nielsen, 1977:116). Skjervheim (2001:223-225) sier at det å overtyda forutsetter
dette subjekt – subjektforholdet mellom lærer og elev, og at arbeidet med saken for dem,
representerer det å arbeide med seg selv. Enerstvedt (1973:19) viser også til Skjervheim,
her han sier at en dialektisk forholdemåte til folk står i et deltakerforhold i motsetning til et
tilskuer forhold. En liknende sokratisk arbeidsmåte finner en i det nåtidige, f.eks. innen
finsk sløyddidaktikk i en interaksjonsmodell for lærer og elevforbindelsen i veiledningen
som Lindfors (1991:140) stiller opp. Innen denne læringstradisjonen undersøker og drøfter
32

Idealsituasjonen i den sokratiske tradisjonen er kanskje dialogen under treet der Sokrates leder Faidros til ny
innsikt (Platon, 2009). Selv om en norsk undervisningssituasjon selvsagt er annerledes, er likevel det dialektiske
fundamentet i situasjonen, det å la saken komme fram, avdekke den, ved at den tidligere posisjon viser seg å ikke
være tilstrekkelig (Dale 1972:126).
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Nygren-Landgärds (2000) studenters forståelse og oppfatning av lærerrollen ved avslutning
av studiet, og finner her divergenser i relasjon til Lindfors som kan gjøre det nødvendig å
utvikle de framtidige lærernes holdninger i utdannelsen som motsvarer utdannelsens bevissthet om den rådende ideologien i utdannelsen.
Relasjonen til studentene er derfor en viktig premiss i UP. Det er vedkommende student
som har anelser, intensjoner, og som forsøker å få uttrykt det han/hun er opptatt av. I UP er
det først når læreren vet noe om bildelagerens intensjoner at veiledning er mulig. I disiplinorienterte praksisformer kan læreren komme til å styre bildeprosessen ut fra egen smak og
erfaring, og dermed kan de studerendes bildeytringer i stor grad bli resultat av lærerens
oppfatninger, bildesyn og bildeideer.
I UP intenderer en at premissene for arbeidet i stor grad skal legges av studentene. Der
studentene innledningsvis forsøker å finne ut av sin tematiske orientering, kreves det en
individorientert handlingskompetanse (Nygren, 2004:50-51). Her er det i særlig grad vesentlig at læreren må forholde seg svært aksepterende. Aksepten ligger i å godta andres
uttrykksmåte, språkbruk, den personlige måten det skjer på. En forsøker her å ta konsekvensen av at det er studentenes bildeprosjekter det gjelder. Veiledningen her kan erfaringsvis være å hjelpe studentene i tematiseringen gjennom bildene de har laget så langt.
Ved å spørre studentene, lytte, prøve å forstå, gå inn i og forsøke å finne ut av hva studenten
er opptatt av, kan læreren i interaksjon med studenten hjelpe vedkommende framover.
Hvilke bilder har slektskap til studentens fascinasjoner? Læreren forsøker i innledende faser å opptre særlig aksepterende. Sentrale spørsmål og problemstillinger der en undersøker
mulighetene, kan være: Hva er det du er opptatt av, fascinert av? Hva vil du uttrykke? Hva
vil du egentlig med bildene dine? Er det noe du ønsker andre skal oppfatte? Det er vedkommende student som har anelser, intensjoner, og som forsøker å få uttrykt det han/hun er
opptatt av. Læreren må forsøke så å si, å gå gjennom studenten for å avklare hva vedkommende ønsker å uttrykke seg om, men det er ikke først og fremst læreren som skal finne
løsningene av hva tematikken og uttrykksproblemene handler om. Etter hvert som arbeidet
utvikler seg, er det essensielt å forsøke og forstå de problem som vedkommende har og ut
fra det sette krav til og også komme forslag til den videre undersøkelsen.
I mellomliggende faser, der en vekselvis arbeider med både innsnevringer og utvidelser av
tematikken, kan spørsmålene og problemstillingene være: Hvilke bilder er viktige for deg?
Hvilke bilde og hvorhen i bilde syns du at du får sagt noe? Hvilke av bildene fanger intensjonen? Hva må du foreta deg i bildet for å få sagt det du ønsker? Hva vil du egentlig fram
til? Denne type problemstillinger oppfatter jeg som vesentlige i lærerrollen når lærer og
student reflekterer sammen i samtaler. Her er det nødvendig at læreren bruker alt han har
av sensitivitet i forhold til studenten, men også overfor bilder som studentene produserer.
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Det kan stilles store krav til vàrhet, og om en kan si storhet. Vàrhet overfor det personen er
opptatt av og som vedkommende kretser rundt. Storhet i å øyne mulighetene i relativt beskjedne skisser blant mere bearbeidde ting. For å komme videre viser det seg ofte at læreren
kan være nødvendig som en slags katalysator for å avklare bildeproblemer som studenten
arbeider med. Når studenten etterhvert i denne fasen av arbeidet har klargjort bedre hva de
vil uttrykke seg om, kan lærerens rolle i tiltakende grad gå over til å være fagsentrert. Etter
hvert kan det være nødvendig at læreren både er kritisk og konfronterende for at den han
veileder skal komme videre. Dette vil gjerne arte seg som en konfrontasjon av hva studentens tematiske intensjoner handler om.
Krav til lærerrolla:
-Aksept, forståelse, stimulering, få vedkommende til å se
muligheter
-Indiv.- psykol. handlingskompetanse.
-Individorientert undervisning

Breddeakse

Breddeakse

Hva vil jeg
egentlig?
Bortvalg/
seleksjon
Hva vil jeg
egentlig?

Bortvalg/
Læreren som katalysator: Konfronseleksjon
tere med intensjon og framstilling
Krav til lærerrolla:
-Aksept, forståelse, stimulering, få vedkommende til å se
Læreren skal ikke frata
muligheter.
Betydningsproduksjon
aktøren muligheten til å
-Indiv.- psykol. handlingskommene noe
petanse .
-Individorientert undervisning
Betydningsproduksjon

Krav til lærerrolla:
-Faglig kunnskap og
innsikt
-Faglig handlings
kompetanse
-Disiplinorientert
undervisning

Krav til lærerrolla:
Når
studenten
vet hva
-Faglig
kunnskap
og
han/hun
innsikt ønsker å uttrykke
seghandlings
om, kan læ-Faglig
reren
gjerne være både
kompetanse
aktiv
og pågående ved
-Disiplinorientert
å konfrontere
undervisningmed studentens intensjoner

Læreren skal ikke frata
aktøren muligheten til å
mene noe
Dybdeakse

Figur 24: Lærerrollen i UP. (Framgard, 2014:14) Jfr. figur 18.
Dybdeakse
Læreren som katalysator: Konfrontere med intensjon og framstilling

Når studenten vet hva
Bildeytringer
han/hun ønsker å uttrykke seg om, kan læreren gjerne være både
aktiv og pågående ved
Bildeytringer
å konfrontere med studentens intensjoner

I avsluttende faser, der bildelageren har kommet fram til de motivene som kan inneha potensialet vedkommende er på jakt etter, kreves faglig kompetanse og innsikt. Her kan spørsmålene og problemstillingene være: Hva uttrykker du deg egentlig om? Hvordan få fram
det du vil uttrykke? Hvordan må du uttrykke deg for å få fram det du vil, – for å få bildet/ene dit du ønsker? Hvilke uttrykksmuligheter har du? I interaksjonen student – bilde – lærer, der problemløsninger diskuteres, kan selvsagt læreren antyde forslag til problemløsninger: Men – det er studenten selv som har overveielser, som foretar sine valg og gjør
undersøkelser. I veiledningene må læreren forsøke å gå via studentens intensjoner for å
avklare hva vedkommende ønsker å uttrykke seg om. Når læreren vet mer om hva som
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intenderes i bildeytringen, kan og bør han i en helt annen grad være både kritisk og konfronterende. Selv om læreren både kan og bør være pådriver i spørsmålstillingene, er det
bare individet i bildeprosessen som bør ha interesse av å ta stilling. Selv om læreren kan
komme med forslag til problemløsninger, eller at problemløsninger diskuteres, må det hele
bunne i studentens intensjoner og bearbeidingen av denne; det er ikke læreren som først og
fremst skal finne ut av det intensjonale. Dersom det er vanskelig å avklare det intensjonale,
kan det være en god idé å analysere bildet/-er sammen med studentene: Konfrontere gjennom bildeanalyse. Det bildet/-ene da viser seg å formidle, fungerer konfronterende overfor
studentene: Er det dette du ønsker å si? Til større engasjement og til sterkere det intensjonale framtrer hos studenten, til mer kritisk og konfronterende kan læreren tillate seg å være
– som en sokratisk klegg (Tiller, 2006:74-75). Som hovedsak bør studenten bli konfrontert
med sine kommunikative ønsker, for deretter gå inn i et bevisst arbeid med bildespråklige
estetiske virkemidler for å realisere det intensjonale.
Wormnæs (1987:107-108) viser til Sokrates, der han spør ut sine samtalepartnere, og der
disse framstår som motstandere. Han forteller dem ikke hva som er riktig, men forsøker å
avdekke oppfatninger, standpunkter og begrunnelser, for derigjennom å få fram motsigelser
og uriktigheter hos samtalepartneren. I UP framtrer dialogen på en mer fleksibel måte. Innledningsvis er ikke hensikten på samme måte å oppdage motsigelser, men heller det å få
fram de studerendes ønsker og tanker. Etter hvert kan den som veileder bruke disse ønskene
og tankene til å konfrontere individene med intensjoner og det de i har uttrykt seg om: “Du
har sagt at du ønsker å uttrykke deg om det eller det, stemmer dette med bildene dine, eller
kanskje er det du har uttrykt i bildene mer i samsvar med dine intensjoner?” Først avslutningsvis, kan konfrontasjonen arte seg som det å få fram motsigelser og da mellom det som
er uttrykt i bildene og intensjonene.
Som vi ser, er konfrontasjonsprinsippet (Köhler i Framgard, 1995:31) og kravstilling til
intensjonsbearbeidingen sentrale ledd i denne pedagogiske virksomheten, og kan dels
handle om læreren som konfronterer studenten gjennom intensjonsarbeidet, dels og ikke
minst, blir studenten konfrontert av egne bilder slik de framtrer. Et annet sentralt punkt i
veiledningen er det dialogpedagogiske med subjekt – subjektforhold mellom lærer og student. Når studentene tar opp emner som berører dem på et personlig plan, kan dette selvsagt
by på problemer, og grensen til terapi kan oppleves problematisk. UP handler ikke om terapi, selv om bildematerialet kan ha terapeutisk potensiale. Om studentene tar opp problemer der de er nærgående med seg selv, er det imidlertid nødvendig at læreren må få et visst
innblikk i hva tematikken handler om, for å få mulighet til å hjelpe vedkommende framover
i bildearbeidet. Det vi imidlertid må kunne gå ut fra, er at dersom en student kommer inn
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på en form for følsom tematikk, arbeider også studenten med bilder som er nære, viktige
og virkelige.

4.5

Den tredje vei i bildepedagogikken – en skisse.

I Del 1 har et hovedmål vært praktisk og teoretisk å søke økt forståelse av hva Den tredje
vei i bildepedagogikken kan være som syntese mellom individorientering og disiplinorientering. Figur 25 er et forsøk på å framstille en forenkla oppsummering av disse tre kapitlene33. Her ønskes å fokusere på relativt sett sammenlignbare synteserelasjoner.
Allmenndidaktikerne Dewey, Skjervheim og Klafki er kritiske til ensidig vektlegging av
både individorientering og disiplinorientering, mens på hver sine måter fremmer de syntetiserende helhetsperspektiver. Vi har også sett at dette er et siktemål i UP og slik har sammenlignbare relasjoner og slektskap til Deweys aktivitetspedagogikk, Klafkis kategoriale
dannelse og Skjervheims dialogiske alternativ. Det kunne i det videre være interessant å
videreutvikle UP både som teori og metode med bakgrunn i Deweys erfaringsbegrep,
Skjervheims forståelse av det å påvirke og samtidig ikke-påvirke i undervisningen og Klafkis dannelsesbegrep. Målsettingen i denne avhandlingen er imidlertid ikke å foreta denne
videreutviklingen, men mer spesifikt å bidra til utviklingen av bildepedagogikken med utgangspunkt i den danske billedpedagogikken som tatt opp i Kapittel 3. Formålet med å ta
opp de allmennpedagogiske perspektivene, er først og fremst å vise slektskapet til allmennpedagogikken og derigjennom potensiale avhandlingen kan ha med tanke på utviklingen
av Den tredje vei. Vi kommer imidlertid tilbake til allmenndidaktikerne i Kapittel 10.
Den danske bildepedagogikken ligger som en forutsetning for avhandlingen. Vi har her sett
både fagkritikk og dannelse av ny pedagogisk teori og praksis, der syntetiseringen av tidligere praksisformer representerer bildepedagogiske nydannelser. For å klargjøre avhandlingens bidrag til Den tredje vei, er noen av kjennetegnene på Köhler og Pedersens bildepedagogikk beskrevet. Pedersens systematiserer materialet. Betegnelsen Kritisk estetiske
erfaringspedagogikk, er ikke bare inspirert av Klafkis Kritisk konstruktive didaktikk, men
et direkte forsøk på en nydannelse av Klafkis allmenndidaktikk til en bildefaglig didaktikk.
Det overordna synspunkt på læring og utvikling dreier seg om en tilegnelsesvirksomhet der
sosialisering kan finne sted som interaksjon mellom de lærende og det kulturelle læreinnhold. Noe av det sentrale er oppmerksomhet på hvordan gjøre erfaring og erkjennelser.
Pedersens bildepedagogiske teoretisering er integrert i UP.

33

50- og 60-tallets utviklingspsykologisk tradisjon i kapittel 2, er ikke tatt med i visualiseringen. Vi så der,
hos bl.a. Bull-Hansen og Høyberg-Pedersen, at det fantes tendenser til helhetsperspektiv der både det individorienterte og disiplinorienterte, ble vektlagt.
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Utviklingen og framstillingen av UP, er et resultat av en kontinuerlig komparering mellom
mine og de danske kollegers overveielser og praksiser. Gjennomgangen av kapittel 3 har
til hensikt å vise hva UP bygger på av både likheter og forskjeller, og hva som er forsøkt
videreutviklet. Likhetene er bl.a. hvordan UP relateres til ideer, forståelse og struktur. Köhlers praksisformer og hans konfronterende bildepedagogikk kommer til uttrykk i UP. Den
undersøkende bildevirksomheten som han delte inn i direkte og indirekte erfaring, er i UP
benevnt som direkte studier og studier av det billedkulturelle. Hans metodiske grep i prosjektfaseinndelingen, “noe-” og “klar over noe-”, er i UP betegnet som breddeakse og dybdeakse. Imitasjonsbegrepet; de metodiske bildeundersøkelser inspirert av Dürer og utgangspunktet i de lærendes fascinasjoner, er også lånt av Köhler, likeens interessen for
bildebetydninger.
Selv om UP-prosjektet har sitt utspring i Köhlers og Pedersens bildepedagogikk, skiller den
seg fra deres pedagogiske posisjoner på flere måter. De praksisformer jeg så hos Hanne
Köhler (Framgard, 1995, kapittel 2), handlet om arbeidet med 1. og 4. klassinger (tilsvarende 2. og 5. klasse i Norge i dag). Dermed er aldersforskjellen og fagligheten mellom
hennes elever og informantene i UP-prosjektet stor. Hos Rolf Köhlers lærerstudenter så jeg
installasjoner som Ungdomsrommet og Kjempebabyen (Framgard, 1995, kapittel 2;
Köhler, 1982a). Jeg så aldri hans studenter arbeide med tegning og maling og har derfor
ingen referanser til dette. Tilsvarende er UP som teori og metode forsøkt tilpasset studenter
på en faglærerutdanning i Norge der praksisformene i særlig grad har vært tegning og maling. Der UP som prosjektarbeidsform i særlig grad utvider og utvikler Den tredje vei i
bildepedagogikken, er ved anvendelsen av en billedspråklige forståelse med utgangspunkt
i hovedkategoriene i UP-prosjektet, intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler.
Både Köhler og Pedersen uttalte at de aldri hadde sett eller gjort tilsvarende34. Derfor er den
billedspråklige siden av UP fokusert her, for på den måten å bidra til den bildepedagogikken
den har sitt utspring i.
Punktet i det språkteoretiske som har fått en særlig virkning, er anvendelsen av det språklige
tegnet, der innhold og uttrykk til sammen danner betydning, og der relasjonene til individorientering, disiplinorientering og Den tredje vei, viste seg. Det er via en utvikling og anvendelse av det språkteoretiske denne avhandlingen forsøker å bidra til videreutvikling av
Den tredje vei i bildepedagogikken. Pedersen ønsket også at denne avhandlingen kunne
hjelpe til med utviklingen av billedpedagogikken nettopp på dette punktet.

34

UP har blitt karakterisert som en dansk bildepedagogikk (Haabesland & Vavik, 1989:52). Dette er på mange
måter en halvsannhet, selv om UP som teori og metode, og dermed dette UP-prosjektet, er utviklet på basis av og
sterkt inspirert av dansk billedpedagogikk, slik dette er referert i kapitlene 3 og 4.
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En mangel ved dette billedpedagogiske materialet til Köhler og Pedersen, er ut fra mine
erfaringer, nettopp forståelsen av bilder som språk. De benyttet begrepet bildespråk flittig,
men etter mitt skjønn interesserte de seg i mindre grad for hvordan dette kunne arte seg i
en bildepraksis, selv om de begge var skolerte innen både lingvistikk og semiotikk. Bilder
som språk var derimot en av hovedinteressene innenfor Polariserende pedagogikk (1976,
1984, 1989; 1970). Her ble det språkteoretiske utviklet, særlig innen det bildeanalytiske
område, med et nyansert begrepsapparat på det massekommunikative felt. Det viste seg
imidlertid under mitt hovedfagsarbeid (Framgard, 1985) at dette var reseptivt innrettet, og
i liten grad var anvendbart for et produktive bildearbeid.
Den tredje vei i bildepedagogikken, kjennetegnes ved at den syntetiserer og dermed integrerer både det disiplinorienterte og det individorienterte aspekt. Det kan være lett og tenke
seg at begge aspektene naturlig burde være til stede i enhver bildepraksis, fordi individene
er sosialisert inn i en kultur, der de må ha tilegna seg kulturelle redskaper og virkemidler
for å kunne uttrykke seg i bilder, men faghistorien viser at det ikke er slik. Den viser nettopp
at det er mulig å bygge opp fagdidaktikk innen vårt fagområde med vekt på det ene av
aspektene, og med tilsvarende neglisjering eller begrensa interesse for det andre aspektet.
Derfor er det et helt avgjørende omdreiningspunktet i billedpedagogikken å interessere seg
for både individene og lærestoffet, der oppmerksomheten er rettet mot det som foregår i
møte mellom individ og disiplin. Innen denne tradisjonen interesserer en seg for både prosess og produkt som selvfølgelige størrelser i undervisningen.
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Figur 25: Skjematisk jamføring av Dewey, Skjervheim, Klafki, Köhler/Pedersen og UP-prosjektet
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Kapittel 7: Kvalifisering av kasus
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5. STRATEGI OG METODE
I tittelen på avhandlingen, Bilde og betydningsproduksjon, ligger det implisitt et ønske om
å bidra til Den tredje vei i bildepedagogikken. Derfor må nødvendigvis redegjøres for hva
Den tredje vei kan være. Som følge av dette, starter avhandlingen, Del 1, med å utvikle
forståelse av de grunnleggende spenningsforholdet mellom individorientering og disiplinorientering i bildepedagogikken, og å vise hva denne faglig syntesen kan være.
I utviklingen og anvendelsen av UP har særlig to områder framstått som grunnleggende for
bidraget til Den tredje vei. Når disse faglige områdene i det følgende trekkes fram og avgrenses, er dette å forstå som generalisering av erfaringer. Disse erfaringene har begge utgangspunkt i for det første, den danske billedpedagogikken som vises til i kapittel 3. Denne
har blitt tilpasset utdanningsnivå og undervisningssituasjon. For det andre den språklige
dualismen i Saussures (1970:92) teori om det språklige tegnets natur. Avhandlingens bidrag
til Den tredje vei, har slik sitt utspring i Saussure.

5.1 Egne erfaringsområder
Det første området gjelder bildetilvirkningen som bildespråklig handling. Erfaringen tilsier
at ved å fokusere på det innholdsmessige, for deretter å rette søkelyset mot det uttrykksmessige, fungerer dette som et effektivt redskap i utviklingen av bildebetydninger. Fokus
på det innholdsmessige, er gjort ved å spørre om f.eks. hva vedkommende egentlig ønsker
å komme fram til eller si noe om. Som en fortsettelse av dette; hva må da vedkommende
gjøre og hvordan framstille dette for å få fram det en ønsker? Erfaringen med studenter35
tilsier også at de ved denne framgangsmåten har oppnådd økt generell bildespråklig innsikt,
og har også økt innsikt i de tema som behandles. Erfaringen tilsier videre at det er i den
prosessuelle vekslingen mellom hva de uttrykker seg om og måten dette uttrykkes på at disse
forhold har framkommet.
Det andre erfaringsområdet gjelder innvirkningen den språklige dualismen i UP, har til
faglige tradisjoner i som behandles i kapittel 2. Individorienteringen handler om informantenes ønsker, tanker, meninger og forhåpninger vedrørende det innholdsmessige i det tematiske bildearbeidet. Denne individorienteringen arter seg annerledes enn i den utviklingspsykologiske tradisjon (jfr. de danske praksisformer og teoretiseringer i kapittel 3).
35

Studenter anvendes når det handler om tidligere erfaringer, informanter brukes om studentene i avhandlingen. I undervisningsprosjektet der UP benyttes, er studentene aktører i egne prosjekter.
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med uttrykksapparatet eller virkemiddelbruk i bildearbeidet. Den er annerledes enn tidligere (tegning, sløyd og håndarbeids tradisjonen) og
nyere (DBAE og formalestetiske tradisjoner) utgaver. I syntetiseringen integreres den bildeanalytiske tradisjon, ulike formalistiske tradisjoner, den materialtekniske og den kunsthistoriske som nødvendig deler av den faglige aktiviteten (se også her danske praksisformer
og teoretiseringer i kapittel 3). Anvendelsen av Saussures dualistiske tegn i UP, viser at den
ene siden er knyttet til hva individene uttrykker seg om, og andre siden til måten dette
uttrykkes på. Betydningsarbeidet i denne pedagogiske bildevirksomheten har som vi ser,
både en individorientering og disiplinorientering som står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Erfaringen tilsier at disse orienteringsformene står i et slektskapsforhold
til de to tidligere fagtradisjonene og danner en faglig helhet som føyer seg inn i den tredje
syntetiserende tradisjonen. Vi har også erfart at studentene gjennom tilegnelsen og utviklingen av eget bildespråk både blir mer bevisst 36 sitt eget bildespråk og også oppnår en
bevissthetsøkning generelt når det gjelder det bildespråklige og bildekulturelle, og at denne
bevissthetsøkning også bidrar til selvstendiggjøring bildeproduktivt. Slik framstår arbeidsmåten som en integrert helhet, der de ulike fagdelene samspiller. Antakelsen er derfor at
denne helheten framtrer i samspillet, i det prosessuelle og dialogiske forhold, mellom innholdsaspektet og uttrykksaspektet i UP.

5.2 Problemstillinger
Det er i det relasjonelle samband mellom det metodiske i UP og språkteoretiske studier at
mulighetene vedrørende den språklige dualismen37 har framkommet. Videre er det i bildeundervisningen, i konteksten som vises til her, at disse mulighetene i problemfeltet er kommet til syne og har blitt tydelig. Det avgjort sentrale i mine erfaringer innen UP, kan summeres opp i erfaringene som vedrører utviklingen av bildebetydninger, og at denne utviklingen har framkommet i de dialogiske og prosessuelle relasjoner. Derfor er det disse som
her settes i fokus. For å finne ut av hvordan disse relasjonene arter seg, gjøres dette nettopp
i en kontekst der UP utgjør rammebetingelsene, fordi det er innen disse mulighetsbetingelser jeg har gjort de erfaringene jeg viser til ovenfor. Et første hovedmål både praktisk og
teoretisk har derfor vært å søke økt forståelse for hva Den tredje vei som syntese mellom
individorientering og disiplinorientering i billedpedagogikken, kan være. Dette er redegjort
for i Del 1. På basis av forståelsen framkommet i Del 1, undersøke hvordan de dialogiske
og prosessuelle relasjonene mellom det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler
36

Bevissthet og bevissthetsøkning anvendes her som det å forstå mer av, vite mer om, dvs. som resultat
i en læringsprosess.
37
Her bemerkes at slik vi har arbeidet med den bildespråklige dualistismen, er begrepene innhold og
uttrykk relativt omfattende, og griper inn i det meste av undervisningens virkefelt i UP.
93

Strategi og metode
i studenters38 bildeprosesser innvirker på betydningsproduksjon, der Undersøkende praksis
benyttes som aksjonsform. Dernest å finne ut hvordan denne betydningsproduksjonen kan
bidra til forståelse og utvikling av Den tredje vei i bildepedagogikken.
Begrepene innhold og uttrykk er fra Saussure. Det har imidlertid vært nødvendig å justere
disse begrepene. Ettersom begrepene innhold/uttrykk i særlig grad fungerer som reseptive
begreper, oppsto et behov for å etablere begreper som i større grad fanger opp de produktive
aspekter. I stedet for begrepet innhold, ble begrepene intensjon og intensjonalitet valgt.
Som begrepet for uttrykk og uttrykksapparat, ble begrepene bildespråklige virkemidler og
virkemiddelbruk eller bare virkemidler valgt. Estetiske virkemidler brukes også. Begrepene
uttrykksapparat og virkemidler brukes langt på veg synonymt; virkemidler handler om
hvordan en gjør bruk av uttrykksapparatet. Med begrepet virkemidler forsøkes å vise til det
aktive, det en bruker bevisst og intensjonalt i den bildespråklige handling. Termene intensjon og intensjonalitet, brukes i litteraturen litt forskjellig. Hovdhaugen (Simonsen, Theil
& Hovdhaugen, 1988:201) setter intensjon lik betydning. Rommetveit (1972:32) drøfter
begrepet i forbindelse med kommunikasjonshandlinger, og bruker intensjon om at en sender ønsker å gjøre noe kjent for en mottaker. I denne avhandlingen er lagt til grunn at begrepet intensjon enkelt handler om dette å ha et ønske om, det en ønsker å uttrykke seg om,
få sagt eller få bearbeidet i et bilde, en bildesekvens eller en bildeprosess.
I sin behandling av begrepet intensjonalitet, viser Halvorsen (1983:25-26) til Husserl som
viderefører Brentanos tanker, og sier at vår bevissthet om tingene ikke eksisterer i et tomrom, men i forbindelse med intensjonale opplevelser av noe og noen. Husserl (2002:44-48)
drøfter intensjonalitet som bevissthetsakter, og snakker om bevissthetens rettethet. Intensjonalitet kan gripe styrende inn i aktiviteten (Kvarv, 2014:91; Rommetveit, 1972:306).
Intensjonal handling knyttes gjerne til strategi og strategiske valg (Kvarv, 2014:123). Begrepene intensjon og intensjonalitet kan inneha en divergens der en med intensjon og intensjonshandling mener det å ha spesielle bevisste hensikter, mens intensjonalitet innebærer handlinger uten spesielle bevisste hensikter (Alexandersson, 1994:59). Denne divergensen har jeg i mindre grad funnet aktuell i dette prosjektet. Intensjonalitet brukes derfor her
som en bevisst rettethet mot noe i den bildespråklige handlinga, og som selve ønsket som
ligger til grunn i en slik bildespråklig handling.
Med begrepene intensjon og intensjonalitet forsøkes først og fremst å betegne dette aktive
som går langt ut over det umiddelbare; det mentale bilde som skapes forut for, og som
igangsetter handling, (Kvarv, 2014:92), men som samtidig likevel ikke er selve handlinga.

38

Termen studenter anvendes her som en spesifisering av hvilke gruppe informanter dette gjelder.
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representerer den aktive utøvelse i den bildespråklige handling, representerer begrepet intensjon som regel den aktivitet og også en
bevisst vilje til å uttrykke det en ønsker, eller om en vil skape innholdet i bildet. Men en
intensjonal bildespråklig handling kan også være utløst av det å ha en anelse om noe eller
også av et mer intuitivt innfall, dvs. at begrepene også kan brukes om den enda ikke helt
bevisste tanke eller oppfatning om noe. I en del sammenhenger der dette faller naturlig,
anvendes fortsatt termene innhold og uttrykk. Begrepene intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler som er kjernekategorier i avhandlingen, baseres på erfaring fra praksis og har dermed utgangspunkt i forforståelse. De spesifiserte problemstillinger er:
1. Hvordan vil de dialogiske relasjonene mellom det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler i informantenes bildeprosesser innvirke på betydningsproduksjon, der Undersøkende praksis benyttes som aksjonsform?
2. Hvordan kan denne betydningsproduksjonen bidra til forståelse og utvikling av Den
tredje vei i bildepedagogikken?

Presisering
I termen vekselvirkning inngår to forhold. Det ene er intra-aksjonen mellom det intensjonale og bruk av virkemidlene i selve tegne- og maleaktene. Det andre er den prosessuelle
dialogen mellom refleksjon og produksjon i bildeprosessene.
Vi skal være klar over at det kan oppstå noe problematiske grenseoppganger mellom begrepene intensjonalitet og virkemiddelbruk. Dersom en person i den bildespråklige handling interesserer seg for å eksperimentere, finne ut av, eller rett og slett opptatt av form og
formaleskperimenter, blir denne interessen å betrakte som vedkommendes intensjon. Innhold og utlesningen av slike bilder blir også preget av dette. La oss ta et eksempel: Dersom
en person ønsker å finne ut noe om f.eks. strek-karakter, og starter med å sette en enkelt
strek på et stykke papir, vil denne streken kunne si noe om f.eks. temperament, varhet, fart
eller kraft. Strekens plassering vil også dele inn bildet i flater og slik sett gripe inn flatekarakteren og posisjoneringen mellom flater. Det vi leser ut, og måten vi leser ut bildet på, er
preget av det bildespråksamfunn vi er sosialisert inn i. Det vi leser ut, dvs. bildeinnholdet
er her et resultat av vedkommendes intensjoner. Det vi ser her, er at intensjoner om virkemiddelbruk hos produsenten, blir det innholdet som mottakeren leser ut av språkhandlinga.
Relatert til begrepene innhold og uttrykk, vil derfor innholdet her falle sammen med uttrykket. Bildeinnholdet blir da tilnærmet lik anvendelsen av uttrykksapparatet, eller også, det
intensjonale blir tilnærmet lik bruken av bildespråklige virkemidler.
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5.3 Forskningsstrategi
I dette avsnittet beskrives generelle metodologiske overveielser. De mer spesifikke metodiske overveielser som gjelder Del 1, samt undervisningsprosjektet og seleksjonen av kasus
følger de angjeldene kapitlene.

Generelle metodologiske overveielser
En grunnleggende oppfatningen i denne avhandlingen, er mennesket som meningssøkende
og meningsproduserende vesen med behov for å uttrykke seg (Fuglestad, 1997:155; Ryen,
2002:44). Det er en vesentlig forutsetning at dette også gjelder det billedlige området. Dette
framstår derfor som en bærebjelke i denne kvalitative undersøkelsen og har fått avgjørende
betydning for flere forhold vedrørende individene som er i virksomhet; hva ønsker de å
uttrykke seg om, hvordan ønsker de å uttrykke seg og hvorfor. En av betingelsene for at de
kan få realisert dette behovet, er at de har redskaper til å uttrykke seg med, dvs. fortrolighetskunnskaper (Johannessen, 2000:33-34) i bruken av bildespråklige virkemidler. Prosjektet kan i stor grad sies å handle om hvordan individene i en pedagogisk praksis kan
utvikle faglig innsikt og forståelse både vedrørende det en uttrykker seg om og måten en
uttrykker seg på. Grunnleggende i dette prosjekt har derfor vært å ta utgangspunkt i praksis,
og slik latt praksis være styrende i prosjektet (Jacobsen, Schnak, Wahlgren & Madsen,
1999:52). Skjervheim et al (1969:62) sier at ren teori må forståes i sammenheng med den
praktiske funksjonen den har, noe som innebærer at en ikke gir primatet til den teoretiske
fornuften, men til den praktiske. Derfor har jeg gjennomført et undervisningsprosjekt med
studenter, og som i størst mulig grad samsvarer med erfaringer fra UP-prosjekter, og som
har ledet til problemstillingene ovenfor. De fleste studentene i undervisningsprosjektet er
mine informanter i avhandlingen.
Et moment i undersøkelsen er også relasjonen til kunnskap-i-handling eller refleksjon-ihandling (Schøn i Illeris, Mikkelsen & Damkjær, 2000:254; Schön, 2001), en retning som
på mange måter kobler seg til tradisjonen etter Dewey (1997, 2005). Relasjonen kan også
uttrykkes som informantenes refleksjon over og i praksis. Det er gjennom å gjøre erfaringer
at mennesket utvikler kunnskap, sier Fuglestad (1997:51-56). Han sier videre at handlinger
kaster lys over hverandre, og får sin fulle mening ved at de settes i sammenheng, og at
kunnskap-i-handling er mer nyskaping enn gjenskaping. Om refleksjon-i-handling sier Illeris (2012:92), at dette er en prosess der en reagerer umiddelbart på et problem ved at en
ut fra sin faglige kunnskap, stopper opp, kommer fram til nye løsninger og slik finner ut
hvordan en kan gå videre. Schjön (2001:51-55) sier at refleksjon-i-handling er den viten
som ligger i våre handlinger, og at han forstår viten-i-handling som karakteristisk for alminnelig praktisk viten.
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Mikronivå relateres til det første erfaringsområdet og 2. problemstilling. Makronivå relateres på tilsvarende måte til andre erfaringsområde, og til 3. problemstilling. På mikronivå
tar undersøkelsen utgangspunkt den språklige dualismen, der begrepene innhold og uttrykk
er omsatt til intensjonalitet og virkemiddelbruk. Studiet av det intensjonale og bruk av billedspråklige virkemidler kan en si er studiet sett innenfra (Holter & Kalleberg, 1982:11).
Både den intensjonale dimensjon og virkemiddeldimensjonen handler om mentale prosesser hos individet. Den intensjonale dimensjon relateres til individets tanker, følelser, holdninger, ønsker og hensikter, mens virkemiddeldimensjonen relateres til individenes bruk av
det kulturelle felt av bildespråklige virkemidler i en bildeproduktive praksis. Mikronivået
er nærstudiet av interaksjonen av disse to dimensjonene, mens makronivået er informantenes bildeprosesser i et metaperspektiv, som søker å bidra til utviklingen av Den tredje vei i
bildepedagogikken. Den fagkritisk ramme med utgangspunkt i forståelsen av faglige tradisjoner, er undersøkelsens kritiske aspekt.
Prosjektet utvikler seg eksplorerende i undersøkelsen av det dialogiske forhold mellom intensjonalitet og bruk av billedspråklige virkemidler fra mikro- til makro nivå. Det å forstå
eller skape et bildeinnhold, forståes som et psykologisk individanliggende, mens uttrykk
eller billedspråklige virkemidler, betraktes som et kulturanliggende der de bildespråklige
virkemidler har blitt til i menneskers omgang og bruk av disse uttrykksmidlene i kulturen.
Forståelsen er videre at den elevsentrerte tradisjon innfanger det individsentrerte, mens det
kulturelle aspekt er omdreiningspunktet for den disiplinsentrerte undervisning. Noe skjematisk kan denne forståelse nedfelles i følgende figur:

innhold

intensjonalitet

individ

elevsentrert tradisjon

uttrykk

virkemiddelbruk

kultur

fagsentrert tradisjon

Makro

Mikro

Figur 26: Mikro- og makrorelasjonen i undersøkelsen. Jfr. figur 24.

Pf4

Dialogen som undersøkelsesform
Dialogen (se kapittel 1, Punkt 1.4) er her en grunnleggende undersøkelsesform.
Denne
Individuelle
fungerer styrende på informantenes bildeprosjekter, både ut fra en overordnet målsetting
fase
av hva de ønsker i sine billedspråklige handlinger, dvs. deres intensjoner, og hvordan de
arbeider med billedspråklige virkemidler for å realisere sine intensjoner. Enerstvedt
(1973:90) kaller den dialogiske handlingsformen en stoffskifteprosess, der mennesket alltid
vil befinne seg i en kamp med sine omgivelser, men også i en enhet med sine omgivelser.
Her kan dette forståes slik at informantene på den ene siden befinner seg i kamp med sine
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bildeprosesser, og på den andre siden i en enhet med de samme prosessene. Den kampen
fungerer på det konkrete her og nå plan, der informantene befinner seg i de konkrete billedspråklige handlinger i det å formulere sine bilder. Vekselvirkningen fungerer her som
kontinuerlige gjentakelser fra de får anelser og ideer på skisseplan, til bildene foreligger
som ferdige bildeytringer. Analysene tar utgangspunkt i virksomheten på mikroplan som
forsøkes indusert til en forståelse av makroplan.

Dokumentasjon av dialog
Når det gjelder interaksjonen mellom det intensjonale og bruk av bildespråklige, er to ulike
dialogformer eller dialognivåer virksomme. Den ene er den kontinuerlige der informantene
arbeider med bildene. Den andre er den mer skrittvise vekslingen mellom praktiske arbeidsperioder og refleksjonsperioder. Av flere grunner ble den siste formen eller nivået valgt
som dokumentasjonsform. Som sentral dokumentasjonsform ble video valgt. Her kunne
både informantenes bilder, bildeprosesser og veiledninger dokumenteres. I vurderingen av
disse dialogiske og prosessuelle formene, ville den kontinuerlige dialogen rent praktisk
være vanskeligere å gjennomføre. Det å følge informantene kontinuerlig med videokamera,
ville kunne virke forstyrrende inn på informantenes bildeprosesser; det er her de tenker,
handler, resiperer, reflekterer og handler igjen. Om den kontinuerlige hadde blitt valgt,
måtte et stort apparat av medhjelpere fotfølge studentene kontinuerlig, i nærmest døgnkontinuerlig drift. En kunne kanskje tenke seg et utvalgssystem for å minimere arbeidet, men
dette ble betraktet som en mindre tilfredsstillende framgangsmåte i et kvalitativt prosjekt,
da noe av helheten i bildeprosessene ville gå tapt. Dette alternativ ble derfor forkastet av
både praktiske og forskningsmessige årsaker. Ved å velge den skrittvise dialogen, lagt til
veiledningssituasjonene, kunne jeg i stedet få informantenes refleksjoner og erfaringer fra
den kontinuerlige dialogen.
Informantene ble anmodet om å arbeide på denne skrittvise, dialogiske arbeidsmåte, ved
refleksjon over hva de ønsket, hvilke type bilder og motiver de var på jakt etter, for i neste
omgang å utføre, bearbeide dette praktisk over en periode, før de startet en ny refleksjonsperiode. Informantene skulle føre dagbok eller loggbok der de daglige problemer, problematiseringer, refleksjoner og valg skulle nedtegnes. De ble også anmodet om å ta veiledning relativt ofte, og i særlig grad når de følte at de sto fast. Ved valget av å dokumentere
veiledningssituasjonene med video, kunne den skrittvise dialogen dokumenteres. Samtidig
skrev jeg loggbok vedrørende veiledningene i prosjektet.
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5.4 Tre analysenivåer.
I det empiriske materialet arbeidet jeg metodologisk med et kvalitativt og selektivt utvalg
(Andersen, 1997:22; Merriam, 1994:24; Postholm, 2010:100). I klassen var i alt 16 kvinnelige studenter. To av studentene ønsket ikke å delta som informanter. Av de 14 studentene som ønsket å delta, var de fleste i 20-årene, tre var i 30-årene og to var mellom 40 og
60 år. Av disse 14, selekterte jeg tre kasus. Seleksjon ble foretatt ut fra å oppnå mer dyptgående forståelse av representative deler av materialet. For at materialet skulle bli mer
oversiktlig og mindre komplisert å behandle, ble utviklet et analysesystem basert på andre
problemstilling. Dette analysesystemet følger behandlingen av materialet slik at resultatframstillingen framkommer som et resultat av analysesystemet.
I analysen av det utvalgte materialet, har jeg konstruert tre nivå. Disse har i en viss utstrekning slektskap med trippelhermeneutikk (Alvesson & Sköldberg, 1994:220-222; Thagaard,
1998:38). Med enkelhermeneutikk menes hvordan individet tolker seg selv og sin intersubjektive situasjon. Dobbelhermeneutikk handler om hvordan forskeren fortolker denne virkeligheten, mens trippelhermeneutikken innbefatter både enkel og dobbelhermeneutikk og
stiller seg i tillegg kritisk fortolkende til de samfunnsforholdene som påvirker informanten
og forskeren (her; i særlig grad kulturelle relasjoner og deltakernes sosialisering). De tre
nivåene i trippelhermeneutikk er ikke helt samsvar med nivåene jeg opererer med. I utviklingen av de tre nivåene, har jeg også arbeidet med inspirasjon av Grounded Theory (GT)
(Corbin & Strauss, 2008; Glaser & Strauss, 1968). Analysenivåene har relasjoner til GT,
på den måten at på første nivået har det å begrepsliggjøre data vært vesentlig, jamfør åpen
koding i GT. På andre nivå i GT, aksial koding, sammenhenger mellom aksjons og interaksjons strategier, kan dette prosjektet handle om forholdet til dialogiske relasjoner som
gjør seg gjeldende både innenfor de praktiske faser og mellom de praktiske og reflekterende
faser. Slektskapet til tredje analysenivå i GT, selektiv koding, er mulighetsbetingelsene for
konstituering og utforming av teori.
I det vesentlige utgjør første analysenivået kapittel 8, andre nivå utgjør kapittel 9 og tredje
nivå tilsvarende kapittel 10. For å oppnå kontinuitet og god innsikt i informantenes bildeprosesser anvendes består første og andre nivå av både lengde- og tverrsnittsundersøkelser
(Alasuutari, Bickman & Brannen, 2008:114). På første nivå i lengdesnittsundersøkelsen,
forsøkes å dokumentere hvordan informantene forstår sine bildeprosjekter som bygger på
egne fascinasjoner. Andre nivå, kapittel 9, prosjektets fortolkende nivå, omhandler tverrsnittsundersøkelser både av de valgte kasus, og av alle kasus i undersøkelsen. Dette er forskerens fortolkning av informantenes bildeprosjekter. Slik representerer analyser og fortolkning en dobbelhermeneutikk. Det tredje analysenivået, kapittel 10, kan en si representerer
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forskningsprosjektets kritiske potensiale, dvs. mulighetsbetingelsene til Den tredje vei, som
har grunnlag i kritikken av de individ- og disiplinorienterte tradisjonene.

Første analysenivå
De situasjonelle betingelsene er et UP-prosjekt, en undervisningspraksis som frambringer
bilder. UP er her prosjektformen, men ikke forskningsfeltets gjenstand. Dermed vil UP
fungere som en sentrale rammebetingelser for undersøkelsen, slik at konteksten rundt handlingene fungerer som en forståelsesramme. Hensikten med en slik kontekstuelle beskrivelse
er å få fram opplevelser og fakta knyttet til bestemte observasjoner (Postholm, 2010:123).
Målsettingen er at en via fortolkning skal kunne finne svar på problemstillingene. For å
gjøre dataene tolkbare, må en bli klar over fakta og kjensgjerninger i materialet. Derfor må
faktiske prosesser og produkter beskrives, og disse beskrivelser må relateres til problemstillinger som dermed vil bli styrende for måten dokumentasjonen framlegges på.
Med basis i språkteorier er den språklige dualismen, innhold og uttrykk, problematisert og
omsatt til de mere produktive begreper intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler (Framgard, 2014:12-13) som er de sentrale kategorier i undersøkelsen. Ut fra mine erfaringer utvikler dette dualistiske språkaspektet seg dialogisk gjennom interaksjonen mellom det intensjonale aspekt og bruken av de bildespråklige virkemidlene. Dialogen mellom
aspektene undersøkes i første del av analysene, som består av en prosessbeskrivelse, fulgt
opp av det jeg har valgt å kalle en språkbruksanalyse. Språkbruksbegrepet brukes i det
verbalspråklige både innen teorier om språket, og som et analyseredskap for bruk av språket
(jamfør Kjøller, 1975; Nøklestad, Hanssen & Tveterås, 1985; Øyslebø, 1978). I denne avhandlingen er det verbalspråklige begrepet språkbruksanalyse anvendt på det bildespråklige området. Mens noen lingvister hevder at alt studium av språk på sett og vis er studium
av språkbruk (Folkestad & Gulliksen, 1980:9), hevder andre språkvitere at begrepet språkbruk står for måten språket er anvendt på (Øyslebø, 1978:20). Jeg forstår Folkestad og
Gulliksens oppfatning som et mer generelt begrep, mens Øyslebø i større grad spesifiserer
begrepet. Måten språkbruksbegrepet anvendes på her, samsvarer i større grad med Øyslebø
på den måten at begrepet forståes som anvendelsen av det bildespråklige i en bildeprosess.
Selv om første nivå av analysen er deskriptiv, er den likevel fortolkende i form av beskrivelse og analyse. Konstruksjonen av analysesystemet i språkbruksanalysen relaterer seg til
denotasjons og konnotasjonsnivåene i en semiotisk analyse, der en med denotasjonsnivået
mener en nøktern og umiddelbar grunnutlesning, og med konnotasjonsnivået mener de bibetydninger, overtoner, assosiasjoner eller den symbolikk som ligger i grunnutlesningen
(Barthes i Fausing & Larsen, 1980:42-57; Framgard, 1985:34; Marthinsen et al., 1984:22).
Dette prosjektet interesserer seg i særlig grad for produsenten eller senderen av det bilde-
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språklige. Selv om ikke det Bilde
bildespråklige
her inngår direkte i en interkommunikasjonssammenheng, på den måten at bildene skal henvende seg til et spesielt publikum, er likevel
bildeproduksjonen lagt opp som en betydningsproduksjon der de som lager bildene, arbeider i relasjon til det å gi uttrykke for noe, og også dette å bli seg bevisst hva de uttrykker,
hvordan og hvorfor.
Selv om denne delen av en slik analyse som oftest bare beskrives kort eller blir lagt til som
vedlegg til rapporter, har jeg av flere grunner valgt å presentere fortolkningen som en såkalt
tykk beskrivelse eller “thick descriptions”. Med det menes at teksten ikke bare skal beskrive
de fenomener som presenteres, men at beskrivelsen bør være rik på detaljer, nyanser og
variasjoner. På dette analysenivå skal fenomen ikke bare beskrives, men også fortolkes
(Jacobsen, 2000:173-174; Thagaard, 1998:19). Denne såkalte tykke beskrivelse går tilbake
til Geertz (1993), der han beskrev kulturen på Bali, den inkluderer også beskrivelse hva
informantene kan ha ment med sine handlinger, hvilke fortolkninger de gir selv, og den
fortolkningen forskeren selv har (Postholm, 2010:27-28; Thagaard, 1998:35). Ettersom jeg
her har valgt å la materialet fra praksis være styrende i prosjektet, blir det vesentlig å forstå
informantenes perspektiv i bildeprosjektene. Det er de som er aktivt handlende, derfor vektlegges deres meningsaspekt, hvordan de selv forstår bildeytringene og ønsker å formidle
dem. I beskrivelsene av informantenes aksjoner inkluderes derfor utsagn om hva informanten kan ha ment med sine handlinger og bildeframstillinger og hvilke forståelser og tolkninger vedkommende gir selv. Dette kapitlet baseres derfor på det kvalitative ideal å gi
leseren godt innsyn i materialet. Men analysesystemet er likevel strukturert slik at framstillingen tilstrebes å ikke bli for omfangsrik. På dette første analysenivå har jeg derfor valgt
å gi godt rom for synspunkter, refleksjoner og intensjonsbearbeidinger, som informantene
har lagt fram her, og som i særlig grad framkom i veiledningssituasjonene. Veiledningene
er derfor en vesentlig leverandør av det empiriske materiale som skal analyseres. Ved å
rette oppmerksomheten mot bildeaktivitetene, dialogene og interaksjonene, forsøkes i
større grad få tak i det som foregår mellom informantene og deres handlinger med de estetiske bildespråklige virkemidler, og mellom forsker og informant. For å forstå informantenes fascinasjoner er det også rimelig å gi problematisering og intensjonsbearbeidinger oppmerksomhet. Følelser og det emosjonelle krever større plass enn mer konvensjonell distansert forskning, sier Tiller (2004:15-16). En annen grunn til at analysesystemet er gjengitt
som helhet i en tykk beskrivelse, er at det følger behandlingen av materialet videre fra beskrivelse til fortolkning, dvs. fra kapittel 8 og gjennom kapittel 9 fram til resultatframstillingen. Slik er analysesystemet basis i undersøkelsen. En tredje grunn til at empirien som
grunnlag for resultatene bør være tilgjengelige i slikt kvalitativt prosjekt, er etterprøvbarhetsprinsippet, som betyr at kunnskapen som er innhentet også i et kvalitativt prosjekt, er
etterprøvbar, slik Kvarv (2014:51) påpeker. Selv om prosjektet er kvalitativt unikt med de
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aktørene som har deltatt i prosjektet, og slik ikke kan gjentas, og selv om første nivå er et
fortolket nivå, vil en ved å tilkjennegi og belegge praksis på denne måten, kunne gjenta et
lignende UP-prosjekt med tilsvarende analysekategorier som her, for på den måten å kunne
foreta sammenligninger med forskningsresultatet her. Dette vedkommer forskningens reliabilitet. I stedet for dette begrepet ønsker noen kvalitative forskere å anvende bekreftbarhet (Postholm, 2010:169; Thagaard, 1998:20). Ved at materialet utlegges bredt, blir det på
den måten mulig å gå databehandling og analyser etter “i sømmene”.
For å framstille bedre meningen og en helhetlig sammenhengen i materialet, avsluttes analysen av hver enkelt kasus med informantens bildeytringer som en bildefortelling.

Andre analysenivå
Som på analysens første nivå, er heller ikke her UP forskningsfeltets gjenstand, men derimot sentral rammefaktor for undersøkelsen. Ettersom målsetting med fortolkningen er å
bedre kunne forstå og forklare praksis, lar jeg fortsatt praksis være ledende i utforskningen
av materialet, og ettersom analysen her vektlegger den selvforståelse som framkommer hos
den enkelte informant, blir også dette et sentralt grunnlag for fortolkningen. På dette nivået
settes fokus på den virksomhet informantene bedriver. For at de kvalitative analysene skal
bli mer lesbare og tydelige, blir innholdet i teksten systematisert i kategorier. Denne klassifiseringen av data, forsøker samtidig å reflektere forståelsen av materialet som er framkommet gjennom første analysenivå (Thagaard, 1998:151). Kategoriseringen er samtidig
en generalisering i skjematisk form, som dermed kan sies å få et kvantitativ preg. Dette er
et gjennomgående trekk ved behandlingen av undervisningsprosjektet. En slik generalisering er ikke uproblematisk fordi en her står i fare for å redusere og tilsløre kvaliteter i analysene, noe som ofte gjøres oppmerksom på i forskningslitteraturen (Postholm, 2010:101;
Ryen, 2002:19). Når det gjelder overgangene mellom det kvalitative og kvantitative hevder
forskningslitteraturen at det gjerne foregår interaksjoner mellom kvantitativ og kvalitativ
forskning som kan trekke veksler på hverandre (Kvarv, 2014:141; Postholm, 2010:57).
Fortolkningen fortsetter som kasusanalyse og er basert på prosessbeskrivelsen og språkbruksanalysen fra første analysenivå, dvs. kapittel 8. Den sentrale refleksjon er at bildene
har blitt til i den bildespråklige handling, som er lagt inn i en dialogisk relasjon mellom
intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler. Gjennom fortolkning av de utvalgt
kasus, ønsker jeg å undersøke hvilke tendenser som kan gjøre seg gjeldende i utviklingen
av betydninger i materialet. Dette forsøkes oppnådd på følgende måte: Ettersom prosessbeskrivelsen relateres til denotativt nivå og språkbruksanalysen til konnotativt nivå, er konnotativt nivå framkommet via prosessbeskrivelsen, fordi det konnotative bygger på det denotative. Følgelig er det språkbruksanalysen som blir undersøkt videre. Dette fører til at
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oppsummering og drøfte kategoriene
språkbruksanalysen fjøres først, for å se hvilke tendenser som kan gjøre seg gjeldende her. Dernest undersøkes mer spesifikt likhetstendenser
mellom de utvalgte kasus. Derfor kompareres språkbruksanalysen fra første del i en crosskasusanalyse, der jeg forsøker å framstille generaliserte tendenser som kan belyse både
likheter og forskjeller hos de valgte kasus. Denne reduksjonismen oppfattes som problematisk, men hensiktsmessig ut fra at en kortfattet form vil bli mer oversiktlig. Utgangpunktet er at når alle nyanser er skrelt vekk, og en har generalisert fram noen av de forhåpentlig
tydelige tendensene som materialet kan inneha, kan dette bidra til å tydeliggjøre resultatene
av analysene som er foretatt. Videre kompareres fortolkning med materiale fra de andre
informantene i en crosskasusanalyse for å finne ut om og hvordan det øvrige materialet
svekker eller styrker tendenser i funn fra kasusanalysene. Denne formen for analyse der en
studerer alle som har deltatt i undersøkelsen, er foretatt for å kunne oppnå større grad av
sikkerhet vedrørende analyseresultatene (Merriam, 1994:164; Thagaard, 1998:28). Spørsmålet som i særlig grad ønskes belyst er hvordan betydninger utvikles i dette prosjektet,
eller mer presist: Hvor, hvilket sted og hvorhen i fasene skjer den bildespråklige betydningsutvikling som ser ut til å være vesentlig? Hvor og på hvilken måte foregår de merkbare
forandringer, de avgjørende tildragelser og hendelser i det prosessuelle forløp, og hva er
dette resultat av?

Tredje analysenivå
Det tredje nivået er undersøkelsens makronivå, et kritisk og diskursivt nivå, som utgjør
kapittel 10. Her sammenfattes, drøftes og relateres UP-prosjektet til teorigrunnlaget i kapitlene 2, 3 og 4, som er svaret på første problemstilling, for derigjennom å kunne utvikle
forståelse for tredje problemstilling. Videre sammenfattes og drøftes språkaspektet i UPprosjektet for å komme fram til en forståelse av bildespråklige betydningsproduksjon. Det
fagkritisk grunnlag i prosjektet er reist på basis av erfaring, og kritikken retter seg mot både
individorienterte og disiplinorienterte fagtradisjoner. Analysene på mikronivå tar utgangspunkt i det språklige tegnets dualistiske karakter, der begrepene innhold og uttrykk er omsatt til intensjonalitet og virkemiddelbruk. Den intensjonale dimensjon er her relatert til
aspektet som handler om mentale prosesser hos individet. Det intensjonale aspekt på mikronivået kobles her til den individorienterte tradisjon på makronivå. Virkemiddelaspektet
som er relatert til det rene fagstoff som individet forholder seg til i den bildespråklige handling, relateres til disiplinorientert tradisjon.
Prosjektet er relatert til en tredje syntetiserende fagtradisjon som ikke er et kompromiss
mellom de to andre tradisjonene, men en videreutvikling som samtidig også har individ- og
disiplinorienterte posisjoner. Mens analysen på mikronivå er en dyadisk undersøkelse, er
det tredje analysenivået i kapittel 10, en triadisk undersøkelse der den tredje syntetiserende
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tradisjon relateres til individorienterte tradisjon og disiplinorientert tradisjon. Her kan en
merke seg at selv om dyaden med utgangspunkt i Saussures (1970) språktegn, ikke er å
forstå som semiotisk drøftingen av fagtradisjonene. Heller ikke triaden er å forstå semiotisk
i tradisjonen etter Pierce (Dinesen, 1992:29-49; Thellefsen & Dinesen, 2004:16-31). Sigmund Ongstad (1996:114) drøfter forholdet mellom dyader og triader i samband med sitt
sjangerbegrep:
... med utgangspunkt i Pierce kan dyader ikke forståes som triader. De er av forskjellig logisk natur. Følgelig kan triader heller ikke deles opp i dyader uten at det øves
vold på triaden. Hegels tese, antitese, syntese er derfor ingen akseptabel løsning for
Pierce. Triaden må forståes som et hele.
Dyaden og triaden relateres her til de dialektiske oppfatningene av fagtradisjonene, slik
som vist i kapittel 2. Forståelsen som framkommer av den tredje tradisjon er avhandlingens
bidrag til Den tredje vei. For å forsøke å svare på andre problemstilling, er det derfor sentralt å framskaffe forståelse for hvordan dette prosjektet kan bidra til utvikling av denne
syntetiserende tradisjonen, som her er kalt Den tredje vei i bildepedagogikken.
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6. UP-PROSJEKTET
UP-prosjektet, som er undervisningsprosjektet i avhandlingen, startet 29. november 1995
og ble avsluttet 24. januar 1996. Det pågikk i 5 veker med opphold i juleferien fra 12.
desember 1995 til 3. januar 1996. Felles gjennomgang av arbeidene var 25. og 26. januar
1996.
Av flere grunner var det naturlig å gjøre en undersøkelse ved egen institusjon og i egen
klasse, dvs. i 3. klasse av faglærerutdanningen, i klassen Tegning og bildekommunikasjon
ved Høyskolen i Telemark. Det er på dette klassetrinnet de fleste av erfaringene som har
ført fram til problemstillingene som er reist, er gjort. Her var jeg kjent med forskerstedet
og studentgruppen, og jeg hadde studenter fra egen undervisning tilgjengelig. En kan dermed si at forskningen fant sted i sin naturlige setting, noe som vektlegges av flere forskere
(Grenness, 1997:74; Postholm, 2010:55).

6.1 Avtale med informantene
I samband med prosjektet ble klassen informert om forskningsprosjekt, hensikten forskningsprosjektet, hvordan dette var tenkt gjennomført og bruk av materialet fra deres bildeprosjekter (Postholm, 2010:145). Av 16 studenter valgte 14 studenter å delta som informanter, og ga sitt skriftlige samtykke til dette. Veiledningene til de studentene som ikke
ønsket å delta, ble derfor ikke tapet på video. Avtaleskjemaet følger som Vedlegg 1.

6.2 Forskerrollen i undervisningsprosjektet
Problemene med å være lærer i prosjektet jeg skulle forske på, oppfattet jeg som åpenbare,
dels ved manglende avstand til prosjektet, dels ved at forskerrolle og lærerrolle kunne blandes sammen. En mulig måte å løse problemet på, kunne ha vært å få en annen lærer til å
gjennomføre undervisningsprosjektet, mens jeg selv gjorde videoopptak. Dette bød også på
problemer da det i realiteten bare var en annen lærer som eventuelt kunne gjennomføre
prosjektet, og denne læreren hadde også andre gjøremål. På den andre side var det også
fordeler med at jeg gjennomførte prosjektet selv. Jeg betraktet det som verdifullt for forskningen at den foregikk i en praksis der jeg nok var den som kjente praksisformen best, og
som dermed hadde best kompetanse for undervisningen. Videre antok jeg det som en fordel
at jeg som forsker selv utførte innsamling av data, slik at personlige opplevelser og erfaringer dermed kunne bli del av det kvalitative og empiriske materialet. Det å kjenne og
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forstå konteksten som dataene inngår i, regnet jeg også som vesentlig for å kunne tolke
studentenes handlinger, noe flere forskere er inne på (Fuglestad, 1997:153:156; Postholm,
2010:67). Både av praktiske og forskningsmessige årsaker valgt jeg derfor å være lærer i
prosjektet selv.

6.3 Dokumentasjonsform
Når det gjaldt dokumentasjonsform av undervisningsprosjektet, vurderte jeg å få noen til å
gjøre videoopptak mens vi hadde veiledning. Men jeg tenkte også at det å ha en utenforstående person til stede kunne virket forstyrrende. Med tanke på et mindre forstyrrende element, vurderte jeg også bare å gjøre lydopptak i veiledningssituasjonene. Resultatet ble at
veiledningene foregikk på et eget rom, med et oppstilt kamera under veiledningene slik at
disse ble dokumentert. Selv om studentene var vant til å arbeide med videokamera, viste
det seg også at dette i noen grad virket forstyrrende på enkelte. Denne måten å løse dokumentasjonsproblemet på, førte til at jeg innimellom veiledninger fikk gjort noen opptak av
studentene mens de arbeidet praktisk med bildene sine. Men da disse opptakene ikke ble
systematisk gjennomført, har jeg valgt å ikke benyttet meg av det materialetannet, annet
enn i noen få tilfeller som supplement til veiledningene. Imidlertid viste videoopptakene
som dokumentasjonsformen seg godt egnet til å gjøre materialet forskbart. De resulterte i
at også bildene som studentene hadde med til veiledning og som dermed var under arbeid,
kunne dokumenteres. I det veiledning i stor grad artet seg som det å reflektere gjennom
praksis. (Jfr. refleksjon-i-handling, punkt 5.3 under generelle metodologiske overveielser
(Illeris & Nordgård, 2012:92; Schön, 2001:51-55)). På denne måten fikk jeg dokumentert
vekselvirkningen eller dialogen mellom den praktisk-produktive virksomheten og refleksjonen. Postholm (2007:96; 2010:161:180-186; Postholm & Jacobsen, 2011:56) vektlegger
både at læreren i en slik klasseromsforskning med fordel kan være sitt eget forskerinstrument, og også at dokumentasjon gjennom videoopptak i undervisningen kan være en brukbar måte å skaffe seg en viss grad av distanse til materialet som skal forskes på. Når jeg i
ettertid skulle bearbeide data fra veiledningssituasjonene og hadde behov for å se det hele
mer fra utsiden, ble dette bekreftet.
Her kan føyes til at vi som del av bildeprosjektperioden, også laget utstilling av materialet,
en prosessutstilling der hele materialet til alle informantene ble presentert. Denne er dokumentert på video. Mens bildeprosjektet var utstilt, gikk vi gjennom prosjektene og undervisningsperioden. Gjennomgangen foregikk kollektivt og hadde karakter av samtaleform
der evaluering av prosjektet var innlagt. Ved at bildeprosjektene ble utstilt og gjennomgått,
fikk jeg også mulighet til å se og arbeide meg igjennom prosjektene som helheter, noe som
selvsagt var viktig for helhetsforståelsen av det enkelte prosjekt og prosjektene som samlet
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helhet. Dessuten førte jeg loggbok under UP-prosjektet og alle skisser og bilder ble avfotografert etter at bildeprosjektet var over.

6.4 Veiledningene
Nedenfor presenteres en skjematisk oversikt over fasene i prosjektet, dvs. hvordan Pf- fasene (de praktisk-produktive fasene), og Rf-fasene (de reflekterende fasene), inngikk i det
prosessuelle. De reflekterende fasene er så godt som identisk med veiledningssituasjonene.
I skjematisk framstilling av det prosessuelle og dialogiske som her kalles oppfølgende prosesser39, anvendes termene Pf- faser og Rf-faser. Dette blir ordnet i et system der 1. samling
i den kollektive fasen, der vi reflekterte oss fram til tema, blir Rf1. Pf1 blir den første fasen
der studentene produserer bilder. Rf2 blir 2. kollektive samling der vi gjennomgår og drøfter den praksis som er foretatt. Pf2 blir neste produktive fase, der informantene produserer
bilder. Rf3 blir nye samtaler og vurderinger, osv. Som det framgår av figur 27, startet den
individuelle fasen i Pf4. Det ble ikke satt begrensninger på antall veiledninger, men det ble
gitt informasjon om hvor veiledningen skulle foregå og at vi kom til å anvende videokamera. Antall veiledninger varierte imidlertid mye, fra bare en til seks-sju. Disse framstilles
som flere synkrone nivå slik figur 28 viser. I veiledning var det nødvendig å søke mot det
stedet der studenten befant seg både i deres mentale rom og praktiske problematisering
(Handal & Lauvås, 1999:9; Peavy, 2006:21; Ryen, 2002:44). I UP-prosjektet handlet dette
i stor grad om bildeproblematisering av det intensjonale omsatt i bildeproduksjon, og det å
kvalifisere informantenes valg. Det handlet også om å gå via informantenes fascinasjoner
og engasjement som en vesentlig drivkraft i deres arbeid, for å kunne gi råd, noe som krevde
særlig stor sensitivitet overfor informantene, deres intensjoner og praktiske arbeid. Tofteskov (1996:13:17:40) framhever at i et problembasert prosjektarbeid bør deltakerstyring
vektlegges mer enn lærerstyring, og at det ikke er lærerens kvalifikasjoner og erfaringer
som skal fungere bestemmende for de studerendes valg. For å anvende en metafor hentet
fra Vygotsky (Vygotskij & Måge, 1982)40, skal veiledningen kunne ha hjelpekarakter av å
fungere som stillasbygging for de som skal veiledes slik at de lettere skal kunne overskue
sine problemer. På denne måten skal læreren kunne assistanse i å løse problemer, hjelpe og
støtte studenten til å makte oppgaver den ellers ikke ville ha maktet. En slik stillasbygging
kan også ha funksjon av å hjelpe studenten inn i en reflekterende dialog med seg selv og
andre for på den måten å etablere verktøy vedkommende trenger for å komme videre i
39

De oppfølgende prosessene består både refleksjon, tolkning og produksjon. Ettersom det praktisk
produktive er så vidt framtredende i det jeg kaller oppfølgende prosesser, er det derfor ikke dekkende
å karakterisere disse prosessene som en hermeneutiske spiral eller sirkel, selv om systemet er beslektet
(jfr. punkt 5.3).
40
Vygotskij skrives forskjellig, andre steder skrives Vygotsky. Jeg har valgt å bruke betegnelsen
Vygotsky, selv om referanselitteraturen her bruker Vygotskij.
107

UP-prosjektet
bildearbeidet. (Hansen, 1997:38-46; Peavy, 2006:56; Wiebke Klages i Skagen, 2000:8:9091). Når det gjelder veiledning anvender Amundson (2001:158) et kinesisk ordtak som kan
være et annet bilde på det å gi studenter metoder til å mestre egen læring: “Ved å gi en
person en fisk, blir han mett en dag, men ved å gi han en fiskestang, kan han bli mett resten
av livet”.
Når informantene vurderte bildene sine, anså jeg det som langt vesentligere å hjelpe de
fram til å finne ut hvilke av bildene som intensjonalt kunne være viktige for dem, enn å
finne fram til de bildene som kvalitetsmessig kunne sies å være de beste. De beste bildene
i denne sammenhengen er først og fremst de bildene som er best utført, men som tilfredsstiller eller er med å avklare det intensjonale.

Pf4

Individuell fase

Kollektive fase

Pf1

Rf 1

Rf4

Pf3

Rf3

Pf2

Rf2

Osv.

4. kollektive samling

3. kollektive samling

2. kollektive samling

1. kollektive samling: Temaet bestemmes

Figur 27: Oppfølgende prosesser. Jfr. figur 19.

I veiledningen forsøkte vi å selektere vekk alle de bildene som ikke var viktige, og forsøkte
å finne ut av hva som var viktig med de bildene som var tilbake. Kanskje måtte nye bilder
lages for å utvide tematikken igjen. Neste veiledning ble det samme gjentatt, inntil vi sto
igjen med bilder som var vedkommende og som handler om det som er viktig for informanten. Når dette tok til å bli klargjort, måtte vi stille spørsmål om hva bildene uttrykker,
om de uttrykte det som informanten egentlig ønsket, og hvordan bildene måtte formuleres
eller artikuleres for å få dette fram. Vesentlig her var også hvordan andre har uttrykt seg
om det informantene er opptatt av, og hvor en kunne søke for å finne ut hvordan andre kan
ha uttrykt dette. Hvilke redskaper, teknikker, farger og hva slags farger var fornuftig og
bruke? Kunne det være fornuftig å foreta virkelighetsstudier eller å anvende studier fra
billedkulturen for å få hjelp av uttrykkssystemene, eller for finne bedre måter å bearbeide
bildet på? Hvordan var bildekonstruksjonen, hvor god var den med tanke på å få fram det
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vedkommende ønsket, eller var det smart å gjøre endringer, i tilfelle hvilke? Først når informantene var klar over hva de ville uttrykke seg om, dvs. at det intensjonale tok til å bli
avklart, kunne den mer rene faglige eller disiplinorientere veiledningen og kritikken tilta.
Problematiseringen kunne etter hvert arte seg som det å konflikte bildeprosessen. Analysen
av framstillingen viste at den eller den betydning var framtredende, var det dette vedkommende ønsket? Hvordan stemte dette med intensjonen som var uttrykt, og hvordan arbeide,
hvilke virkemidler måtte eller kunne brukes for å realisere intensjonen, osv.
Til veiledningene var det ikke utarbeidet spørsmål og problemstillinger på forhånd, men
noen spørsmål gikk igjen: Hva vil du med bildene dine? Hvilke bilder ser ut til å være
vesentlig i forhold til det du er opptatt av? Hvordan få fram det du vil uttrykke? Hvilke
uttrykksmuligheter har du? Spørsmålene i interaksjonen student/informant og lærer/forsker, ble heller ikke stilt systematisk, og framstår derfor ikke som på forhånd utarbeidete
variabler (Postholm, 2010:37). En kan si at spørsmålstillingene også har slektskap med
ustrukturert intervju slik Ryen (2002:15) påpeker. De er også i slekt med måter å spørre på
som i Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1968:33), og også i fenomenografi slik Alexanderson diskuterer (1994, kapittel 3).
De fleste av oss tenker best i dialogiske situasjoner, dvs. i samtaler med andre, eller med
seg selv slik Hansen (1997:55) og Skagen (2013:20) påpeker. Studenter er eksperter på sine
egne liv og egne bildeprosjekter. Veiledningen handlet derfor også om å få satt ord på tanker, problemer og intensjoner, for på den måten å bedre kunne kartlegge alternative ruter
og åpner stier for utforskning og utprøving slik Peavy (2006:13:20:50) og Tofteskov
(1996:22) hevder. Min generelle erfaring er at dersom produktet er vesentlig for studenten,
får vi også en interessant prosess. For læreren er det gjerne slik at den gode prosessen hviler
i det gode produktet.
UP-prosessen var en kontinuerlig handling og refleksjonsprosess (jfr. refleksjon-i-handling, punkt 6.3). Fokus i veiledningene var rettet mot disse handlingene og refleksjon rundt
handlingene i informantenes bildeprosesser. Refleksjonene var derfor nært knyttet til og
innvevd i bildehandlingene. Veiledningene tilstrebet slik å fungere som en dybdeorientering med vekt på mening og forståelse der samspillet mellom lærer og studerende fungerte
som en interaktiv komplementaritet. Målsetting med veiledningene var også å aktivisere
informantenes egne ressurser og også å utvikle problemløsende kompetanse, slik Postholm
(2007:12) og Tiller (2004:15-16; 2006:32:53-54) framhever.
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6.5 Den bildespråklige handling.
I denne avhandlingen settes fokus på betydningsproduksjonen i den bildespråklige handling, fra undervisningsprosjektet starter, gjennom den dialogisk vekselvirkningen mellom
det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler, fram til bildene foreligger som ytringer. De fasene som studeres sammen i den bildespråklige handling er en handlingsfase
eller bildeproduktivfase (Pf) der bilder blir til, og en påfølgende refleksjonsfase (Rf). Disse
to fasene studeres som en enhet, der neste bildeproduktiv fase med påfølgende refleksjonsfase undersøkes som neste enhet.

Diakron akse

Bildespråklig
handling
Pf+Rf: Veiledning og analyse
Pf+Rf: Veiledning og analyse
Synkron
akse

Pf+Rf: Veiledning og analyse

Synkron
akse

Pf+Rf: Veiledning og analyse

Osv.

Diakron akse

Figur 28: Veiledningene som bildespråklig handling relatert til Saussure
(1970:108; 2012:80) diakrone og synkrone akse. Jfr. figur 22.

I dette studiet er den bildespråklige handling relatert til Saussures (1970:107-109; 2012:7981) diakrone og synkrone akser. Den synkrone aksen betegner veiledningssituasjonene, der
hver veiledning, dvs. vurdering av både bildearbeidet som er gjort og framtidig bildearbeid,
inngår. Konkret vil dette eksempelvis si at prosessbeskrivelse og språkbruksanalysene til
et kasus i f.eks. Pf4+Rf5 (Produksjonsfase 4 + Refleksjonsfase 5), er et slikt synkront nivå,
og Pf5+Rf6 er neste synkrone nivå. Hver av disse nivåene, for eksempel Pf4+Rf5, er å
betrakte som språktilstander. Den diakrone aksen faller her sammen med den bildespråklige
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handlingen fra informantenes idedugnad til ferdig bildene foreligger som ytringer. I anvendelsen av Saussures diakrone og synkrone akser, framstilles som regel den synkrone aksen
som en akse. Ettersom antall veiledninger varierte såpass mye, framstilles dette som flere
synkrone nivå. Jeg finner det derfor rimelig å framstille en synkron akse for hver veiledningssituasjon, slik figur 28 forsøker å vise. De synkrone analysenivåene utgjør dermed til
sammen den diakrone aksen, som her også kan karakteriseres som en prosessuell akse. Den
billedspråklige handling er summen av de synkrone nivåene langs den diakrone akse, fra
bildeprosessene starter til de avsluttes.

6.6 Det kollektive arbeidet i UP-prosjektet
Det kollektive arbeidet startet 29. november 1995 og pågikk fram til 5. desember 1995. Det
ble avsluttet med at vi laget utstilling 24. januar 1996, og hadde felles gjennomgang av
arbeidene 25. og 26. januar 1996. Den individuelle fasen, eller det individuelle arbeidet
beskrives i kapittel 7.

Reflekterende fase 1 (Rf1)
Den kollektive fasen, Rf1, startet 29.november 1995, med valg av tema. Sammen med klasseleder hadde jeg utarbeidet følgende forslag til tema: Byrommet eller byen som sosialt
sted. Forslaget ble begrunnet. Men samtidig gjorde jeg det klart at dette var studentenes
valg, og at de burde velge et tema som de gjerne kunne tenke seg å arbeide med. Jeg fortalte
litt om erfaringer fra tidligere temavalg, og antydet problemene med at temaene kan bli for
vide. På basis av dette startet vi en idédugnad. En hel del temaer og stikkord eller ordassosiasjoner ble foreslått41. Etter en diskusjon, for og imot ulike temaer, kom vi fram til at
mange av stikkordene i grunnen var beslektet, og at vi kunne forsøke å forenkle problemene
ved å kategorisere stikkordene slik at vi sto igjen med færre tema. Etter denne bearbeiding

41

Byrommet, byen som sosialt sted, forandring, vekst, sinnsstemning, kroppsstemning, språk, dans,
samhandling, fellesskap, kjærlighet, rommet, menneskelig verdier, indre og ytre rom, bevegelse, rommet mitt, tankene våre, barn, barnet i oss, drømmene våre, dyra våre, dyret i oss, helten i oss, elden/ilden
i oss, mannen, humor, alle mennene våre, studier av mannen, natur, kultur, natur og kultur, myter,
eventyr, sagn, Sofies verden, vi og verden, verden og vi, den vide verden, heimemiljø, røttene, alkohol,
musikk, sans og musikk dramatikk, reisa, indre og ytre reise, reise i tid, reise i kropp, eldre mennesker,
mediepåvirkning, religion, kroppen i forandring, farger, leik, krig og fred, i speilet, teater, litteratur,
masker, et liv, liv, kreativitet, selvbilde, uforklarlige fenomen, glede, sorg, vann død, ild, luft, jord,
døden, vinter, årstid, briller, tro, håp, angst, spor, høringsutkast, Bellmann, kantinestudenten, økonomi,
fiksering av film, sansning, opplevelse, fikse ideer, persepsjon, fascinasjon, institusjon prevensjon,
sorte hull, tidligere liv, stillhet, ro, grenser, traumer, fortida og framtida.
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av forslagene som ble foretatt i grupper, ble forslagene redusert betraktelig42. I bearbeidingene forsøkte vi å vurdere muligheter, fordeler, ulemper og personlige ønsker. De endra
forslagene ble gjenstand for fellesdrøfting, der kategorisering av temaforslagene og mulighetene ble vurdert. Etter en prøveavstemning ble forslagene redusert til: Reiser, rom og
forandring. Vi ventet til den påfølgende dag før det endelige valg av tema ble foretatt. Det
endelige temavalg ble: Reiser.

Produksjonsfase 1 (Pf1)
Det praktiske bildearbeidet, Pf1, startet ved at studentene fikk i oppgave å tegne minimum
30 skisser til neste dag ut fra valgt tema. Det ble poengtert som sentralt at arbeidet med
disse skissene gjerne bør foregå intuitivt, og at de bør arbeide raskt. Likeens ble det framheva hvor lite vesentlig det er i denne fasen av arbeidet om hvorvidt skisse blir gode eller
også bearbeidet, men at poenget her er å oppnå en brei bildeutfoldelse av tema, for raskt å
kunne se inn i temaets muligheter. Vi snakket også om det å lage skisser som stikkord for
tanken. Selv om en skisse er enkel, er den likevel konkret, i motsetning til den flyktige og
abstrakte forestillingen.
Pf1: Dette var den 1. desember 1995, og 2. kollektive samling. Neste dag, en fredag, la vi
alle bildene utover på golvet, og så på den enkelte students arbeider og diskuterte dem 43.
Vi snakket også om hva slags bildemateriale vi nå hadde etter denne første tegnesekvensen.
Av felleskategorier ble nevnt: Konkrete reiser, med båt, fly, tog, osv. Reise i mennesket fra
fødsel til død som er symbolisert ved livsspiraler. Reiser i musikk, luft osv. Indre og ytre
reiser, reiser i fortid. Vi snakka også om betydningen av å arbeide kollektivt innledningsvis
i prosjektet, og at flere utfolder tema bedre enn en. Informantene mente avgjort at de har
fått et videre spekter på hva reiser kan være. Gjennomgående viste det seg at studentene
hadde tenkt mye på sluttproduktet, dvs. hvilke og hva slags bilder de skulle komme ut med
til slutt. Jeg synes dette var forståelig, men anmodet dem i stedet for langt friere å se på
mulighetene innen det temaet vi har valgt, og at det ville være urimelig at de her og nå
skulle vite hva de kommer til å lage bilder om til slutt. I stedet ble det framheva det viktige
i at de smaker på, er nysgjerrige på hva det ellet det kan være, hva det eller det kan handle
om. Vedrørende arbeidsform nevnte jeg et eksempel lånt av Rolf Köhler:
Vi kan beslutte oss for at Colosseum i Roma er verd et besøk, og vi kan ta første fly til Roma,
taxi til Colosseum, oppleve stedet, for så å returnere hjem. Mens en helt annen måte å oppleve

42

Følelser, reiser, mennesker, bevegelse, rom, farger, forandring, kultur, natur, sinnsstemning/stemning, myter og dyr.
43
Dette arbeidet er referert i Vedlegg 2.
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Roma på, kan være å reise dit, la seg lede av innfall og opplevelser, og at dette kan være en
helt annen måte å erfare Roma på (Framgard, 1995:75).

Pf2: Når vi vurderte materialet, var det tydelig at vi ikke har andres, for eksempel kunstneres bilder, av temaet, og jeg anbefalte dem sterkt i det videre arbeidet å gå til bøkene, blader,
album, osv. Men de skulle også selvsagt fortsette skisseprosessen. Tegning som stikkord
for tanken skulle fortsette. Det var også viktig at de forsøkte å finne et skissemedium som
gjorde at de kunne arbeide raskt. Noen ytret behovet for å utdype enkelte ideer nærmere,
undersøkelser de av en eller annen grunn fikk lyst til å gjøre. Dersom trangen til å arbeide
noe lengre med et bilde blir for stor, må de selvsagt gjøre det. Jeg forsøkte også å poengtere
at dersom en slik prosess skulle bli anstrengt, ville den også sannsynligvis fungere uhensiktsmessig, og at det sentrale heller er å åpne dører, ikke stenge dem eller bare gå forbi.
Rf3: Dette var den 5. desember 1995, 3. fellessamling. Denne samlingen foregikk omtrent
som den forrige, studentene la sine bildene utover golvet og vi så på/gikk gjennom bildene
til den enkelte44. Av de problemer som framkom, nevnte flere imitasjon som et problem,
særlig det å imitere kunstbilder. Det så også ut til at vegringen for imitasjon, viste seg gjennom samtaler, å relaterte seg til de vekstpedagogiske idealene, dvs. at ekthet i bildene er
avhengig av det som utvikles innenfra og bildeproduksjon ut fra et ikke-påvirknings ideal.
Jeg forsøkte å formidle at selv om dette har vært framtredende i vår faglige tradisjon45, ser
det derimot ut til at imitasjon er en sterkt framtredende tendens i kunsthistorien, og ga uttrykk for at jeg selvsagt hadde stor sans for den holdningen som går ut på å at en ikke skal
gi ut andres bilder og produkt for å være noe en selv har laget, og videre at dersom noen
skulle leverer kopier eller imitasjoner som avslutningsprodukt i en slik bildeprosess som
dette, ville ikke det være akseptabelt. Jeg framholdt at vi derimot skal betrakte imitasjon
som et redskap for å finne ut av saker og ting, bl.a. hvordan andre kan ha uttrykt seg om
det tematiske vi arbeider med, og framsatte nærmest som en påstand at vi i en intensjonal
prosess som dette, neppe finner akkurat det eller de bilder vi har forestillinger om som
sluttprodukt, at imitasjon ikke skal stikkes under en stol i en bildeprosess som dette, men
dokumenteres, og også drøftes som et didaktisk poeng.
På spørsmål om hvorvidt dette så langt hadde vært interessant, fikk jeg til svar fra en informant at det langt på veg fungerte som et svangerskap. Tilbakemeldingen så langt kunne
karakteriseres som positivt, men de var noe selvkritiske til hvorvidt det de hadde gjort var

44

Dette arbeidet er også referert i Vedlegg 2
I nåtid, 20 år seinere ser ikke dette ut til å affisere studentene lengre, noe som tyder på at den vekspedagogiske bildepedagogikken ikke lengre er virksom over for unge mennesker.
45
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rett innen denne arbeidsformen. Jeg ga derfor en repetisjon av dette som et tematisk bildearbeid, og at det det på dette stadiet av bildeprosessen, ikke er mye som er rett eller galt,
men framheva det helt sentrale i at de får arbeide ut fra/bearbeide egne fascinasjoner, og
det vesentlige i at de forfølger sine egne anelser, fornemmelser, interesser og intuisjoner.
Jeg framholdt også at det jeg har forsøkt å advare mot, er at tematikken kan bli for smal
innledningsvis, og det vesentlige poeng at spekteret innenfor temaets muligheter utvides.
Dersom de makter å gå undersøkende til verks, kan det jo være mye og mangt som kan
være mere interessant enn at de stopper opp ved det første de møter på. Jeg framhever også
det vesentlige for dem som framtidige lærere at de virkelig får oppleve hva det er å få
anledning til å bearbeide interesser og fascinasjoner. Fortsatt anbefalte jeg dem om å ikke
hekte seg for sterkt opp i avslutningsbildene, fordi de dermed ikke får utnytta mulighetene
ved denne arbeidsformen. Videre framholdt jeg det vesentlige i at de arbeider slik at det
oppleves meningsfylt, og at det er viktig å forfølge ideer. Når de søker ett sted, er det naturlig at dette vil gå ikke bare i en retning, men i mange, at det ene tar det andre, omtrent
som i en samtale; en følger hverandre assosiativt. Jeg forsøkte også å gjøre oppmerksom
på at det analytiske i bildeprosessen vil tilta imot slutten av prosessen, mens det nå tidlig i
prosessen, er vesentlig å arbeide hovedsakelig mere intuitivt. Vi snakket videre litt om kategorier, for eksempel konkrete reiser eller symbolske reiser, og at det jo kan være kategorier vi ikke har, og som vil vise seg å kunne være interessante. Guro listet opp mange kategorier forrige gang, men dette kom det ikke særlig ut av. Informantene hadde heller ikke
med seg tegningene fra forrige gang.
Nytt materiale i denne fasen er vesentlig bildekulturelt stoff, bilder fra kunstbøker, kataloger osv. Det framkom lite av nytt skissematerialet, men videooversikten viser at en finner
mye mere av det bildekulturelle stoffet ved denne gjennomgangen, enn det studentene dokumenterer i sine avsluttende bildeprosesser.
Rf4: Dette foregikk torsdag den 7. desember 1995, og var den 4. og siste kollektive samlingen. Hovedsakelig foregikk denne samlingen omtrent som de to forrige, ved at vi la bildene utover golvet, og at vi så på/gikk gjennom bildene til den enkelte46. Studentene hadde
fått beskjed om å ta med seg alt bildematerialet de har så langt. Vi diskuterte tema Reise og
de svært vide fortolkningene vi har gitt dette. Flere ga uttrykk for at det å heile tida utvide
begrepet til nå har vært interessant, men at dette nå har utviklet seg dit at vi kan foreta
uendelige reiser i hva som helst. Et problem er at bildetemaene til slutt kunne bli lite vedkommende. Når vi favna så vidt som vi gjorde, hadde det fungert bra som døråpner, men
at det kanskje nå var et passelig punkt å avslutte det kollektive arbeidet.

46

Dette arbeidet er referert i Vedlegg 2.
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For meg virket det som om studentene hadde vært åpne overfor hverandres ideer, at de
hadde greidd å bruke denne arbeidsprosessen fornuftig, og at prosessen så langt hadde utviklet seg et vesentlige steg videre. Vi rakk ikke å gå særlig videre med kategoriseringer,
men informantene hadde gjennom dette kollektive prosjektet fått anledning til å delta på
hverandres reiser.
Jeg gjorde oppmerksom på at jeg i tida framover kom til å stresse de noe på området hva
er det du vil?, og gjentok at det er gjennom bildene og bildearbeidet vi skal finne ut av
tematikken, og framholdt også at ord kan være brukbare relativt lenge, men at når vi blir
presset, er det ikke sikkert at ordene er helt til å stole på lengre, og at vi da kan ha bruk for
vikarierende motiv, avledningsmanøvrer, osv. Det kan av og til kanskje være bedre å kjenne
etter magefølelsen, at det å la seg fascinere, rive med, kan være verdifullt, og at dette ikke
bør stå i motsetning til at de avgjort også bør tvinge seg gjennom analytiske faser seinere i
studiet. Dette dreier seg ikke om at de nødvendigvis skal vrenge innsiden ut på seg selv,
men om hva de ønsker, og at vi skal bruke bildene til dette. Jeg snakket også om at det å
søke motiv og uttrykksmuligheter for sine intensjoner i stedet for å gå rett på et avslutningsprodukt, ikke må føre til det uhensiktsmessig å gi inntrykk av gå mange krokveger fram til
målet. Etter å ha utfoldet et tema, bør de, avhengig av tidsfaktoren i prosessen, forsøke å
gripe lengst mulig fram mot noe de forestiller seg som sluttprodukt. Det er vesentlig at de
på ramme alvor må være tilstede der de virkelig er.

6.7 Forelesninger og oppgavetekster
Oversikt over forelesninger gitt i UP-prosjektet, Vedlegg 3.
I løpet av prosjektet ble det totalt gitt tre oppgaver.
1. Oppgave i Undersøkende praksis. Vedlegg 4
2. Oppgave vedrørende loggbokføring eller dagbok. Vedlegg 5
3. Oppgave i bildeanalyse (analyse av egne bilder). Vedlegg 6
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7. KVALIFISERING AV KASUS
Materiale fra undervisningsprosjektet der UP er prosjektarbeidsform, skal her kvalifiseres
gjennom vurdering og analyse. Formålet er å få oversikt og innsikt i materialet for at i større
grad kunne kvalifisere kasus for videre undersøkelse.

7.1 Det empiriske materialet
Materialet består av:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Foto av informantenes totale bildeproduksjon, ca. 1000 bilder.
Video av en del bildemateriale som ellers ikke er dokumentert
Samtlige veiledninger med informantene er tatt opp på video, ca. 50 timer.
Kopi av informantenes loggbøker.
Lærerens loggbok.
Førtegning og ettertegning med konstant teknikk og motiv.
Undersøkelse vedrørende informantene faglige erfaring og bakgrunn.

Av dette materialet er det a, b, c, d og e, dvs. bildematerialet, loggbøkene og video av
veiledningene som ble kjernen i materialet som er anvendt. Punkt f, før- og ettertegning ga
litt utslag, men bare slik en kan forvente av et bildeprosjekt. Materialet er derfor valgt vekk.
Når det gjelder siste punkt, g, undersøkelsen om informantenes faglige bakgrunn, har jeg
valgt å innarbeide dette hos de utvalgte kasus. Skjemaet følger som Vedlegg 7.
For å gjøre materialet forskbart, ble bildene avfotografert, de fleste på dias, men noe av
skissematerialet er kopiert på kopimaskin. Videoene ble avspilt og transkribert. Videre er
videotranskriberingene, dvs. veiledningene, sammenholdt med informantenes loggbøker,
lærerens notater og informantenes bildemateriale for på denne måten å få fram en helhetlig
oversikt og innsikt i det samla materiale. På denne måten baserer databehandlingen seg på
flere kilder og dermed i noen grad på triangulering som framheves i forskningslitteraturen
(Holter & Kalleberg, 1982:32; Postholm, 2010:132). Det anvendte datamaterialet ble underlagt en form for dokumentanalyse (Mik-Meyer i Järvinen & Mik-Meyer, 2005:193;
Merriam, 1994:117). Ved å betrakte materiale som dokumenter, forsøkes både å oppnå at
materialet både kan studeres i sin kontekst, og ikke minst som et forsøk på å oppnå en viss
distanse til både materiale og informanter. Materialet til den enkelte informant sammenkjedes her med materialet til de øvrige informantene for å få fram en helhet, der likheter og
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forskjeller kan blottlegges. Bildematerialet, veiledningene og loggbøkene er systematisert
etter produksjonsfaser, Pf og refleksjonsfaser, Rf, i prosjektet (jfr. figur 27).

7.2 Overveielser over seleksjonssystemet
Ettersom materialet var relativt omfattende, ble det forholdsvis fort tydelig at seleksjon i
kasus var nødvendig. Men samtidig ønsket jeg at utvalget skulle bli bredt nok til å få fram
variasjoner i materialet, slik diverse forskningslitteratur påpeker (Halvorsen, 2008:64;
Jacobsen, 2000:158; Postholm, 2010:164), og kom fram til at tre kasus kunne være et passende utvalg. Jeg kunne i utgangspunktet valgt de tre kasus ut fra erfaringer med UP, kasus
som relatert til problemstillingene, kunne ha virket faglig akseptable og interessante. Imidlertid fant jeg det riktig å foreta en nærmere kvalitativ undersøkelse av foreliggende materiale, for på den måten å oppnå bedre faglig innsyn og innsikt i de foreliggende bildeprosjekter, og slik erverve faglig støtte for begrunnelsen i valg av kasus. I begrunnelsen for
valg av kasus, vises til punkt 5.4.
For å gjøre bildeprosessene sammenlignbare, var det nødvendig å finne fram til karakteriseringssystemer som kunne frambringe både den generelle sammenlignbare vurderingen
og vurdering av det særegne ved det enkelte bildeprosjekt. I seleksjon av kasus stilte jeg
flere krav. Seleksjonen skulle basere seg på en komparerende analyse av informantene.
Analysen måtte derfor inneholde både generelle sammenlignbare vurderinger av tendensene i materialet, og karakterisering av de særegne tendenser ved hvert enkelt bildeprosjekt.
Vurdering av det særegne var nødvendig for å framskaffe spredning innen materialet, noe
som både Andersen (1997:94-95) og Merriam (1994:60) diskuterer.
I vurderingen av prosjektbesvarelsene relatert til oppgavetekst og tema, kom jeg til at dette
først og fremst vedgikk prosjektevaluering og som dermed i mindre grad var nødvendig å
belyse nærmere her.

Generell vurdering av tendenser i materialet
For å få fram sammenlignbare relasjoner, måtte analysen basere seg på en generell karakterisering. I denne generelle vurderingen ble det enkelte bildeprosjekt karakterisert ut fra
tematikk, hvordan problemstillingen belyses og hvordan intensjonen kan karakteriseres,
dvs. hvilke type intensjon er anvendt, er denne godt avklart og hvordan karakterisere virkemiddelbruken, dvs. hvilke og hva slags virkemidler er anvendt i bildeframstillingen. I
disse kasusvurderingene ble dessuten den enkelte informants dokumentasjon av bildeprosjektet vurdert: Hvordan foreligger dokumentasjon av bildematerialet og veiledningene,
hvor god er dokumentasjon av den enkelte informant og hvor mange veiledninger har den
enkelte hatt. Individuelle veiledninger foregikk på frivillig basis, og kom derfor til å variere
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i antall, fra en som det lavest, og til seks-sju som var høyeste antall. Få veiledninger ville
avgjort bidra til å svekke dokumentasjonen. Resultatet av disse vurderingene er et forsøk
på å få fram egnethet som kasus.

Vurdering av det særegne i materialet
Når det gjelder det særegne, valgte jeg å vurdere de spesielle kvalitetene som hvert enkelt
bildeprosjekt representerer. Hensikten er også her en komparering mellom bildeprosjektene, der oversikt over samtlige deltakeres prosjekter forutsettes. I det særegne er flere forhold avveid. I det særegne søkte jeg å få fram det spesielle ved tematikken. Vedrørende
betydningsproduksjonen, vurderte jeg hvordan virkemiddelbruk relaterte seg til intensjonen i de spesielle prosessene og hvilke type intensjoner de hadde anvendt. Videre ble den
enkelte informants særlige aksjonsform gjennom prosjektet vurdert. Her er det variasjonene
som er interessante. Den bildespråklige handlingsmåten regnet jeg som vesentlig fordi
språkbruken er individuell.
For at materialet skulle få størst mulig spredning, valgt jeg å trekke inn informantenes ferdighetsnivå som et område der det særegne kunne gi utslag. Her kunne en tenke seg at til
bedre ferdigheter, til bedre redskaper har informantene i sine betydningskonstruksjoner.
For å få en noe mer objektiv vurdering, valgte jeg å foreta karakteriseringen sammen med
klasseleder som kjente klassen best og dermed hadde gode forutsetninger for å vurdere
dette. Ferdighetsnivå i klassen var relativt jevnt bra, med et snitt som lå noe over middels.
Klassen manglet noen klar ferdighetsmessig ener, men på den andre siden var det heller
ingen som hadde virkelig store ferdighetsproblemer, slik sett kunne klassen karakteriseres
som å ligge fra et middels nivå og noe oppover på skalaen. Det var egentlig vanskelig å
lage en nivåvurdeing eller nivågradering av informantene fordi de hadde ulike ferdigheter
på ulike områder. Men ut fra en heller grovmasket vurdering, ble denne seende ut som
følger47: Et øvre sjikt: Anne, Heidi og Inger. Men disse er tett fulgt av et mellomsjikt bestående av: Kari, Clara, Lene, Nina, Frida og Marit. I dette sjiktet måtte også Dina og Elin
plasseres. Et litt lavere sjikt: Britt, Jorid og Guro48.

7.3 Seleksjonsanalyser
Som et resultat av de nevnte overveielser, ble alle bildeprosessene underkastet en analyse
med sikte på seleksjon av kasus. Analysen som framkommer utgjør en egenskapsprofil av
den enkelte informant.

47
48

Navna på informantene er endret og anonymisert.
For å begrense bildematerialet, er bare bildematerialet til de valgte kasus dokumentert. Se kapittel 8.
118

Bilde og betydningsproduksjon

Anne: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Hun startet med en togreise, var innom jungelen og kom etterhvert
til ideen om mora sine barndomsopplevelser fra krigen i 1940, der huset til mora ble bombet
og mora si reise/flukt derfra. Temaet er hennes mors erfaringer, og hun nærmest forsøker å
leve seg inn i hennes opplevelser. Dette kan karakteriseres som ei konkret reise, men ei
reise som ikke hun har foretatt selv. Hennes reisetema er neppe et eksistenstema49 for
henne, men for mora som hun identifiserer seg med.
Generell karakterisering: Hun lar seg involvere, blir følelsesmessig berørt, og makter å gi
billedmessig uttrykk for dette. Ønsket om og behovet for å gi uttrykk for en innlevelse er
en særlig vesentlig drivkraft hos henne.
Intensjoner/refleksjon: Hun leverte ikke intensjon, men denne ble brukbart klargjort undervegs. Hun forsøker å framstille mora som verner om barna i flukt fra bombene. I Bilde
1A50, Bilde 2 A og Bilde 3A så de bombeflyene og røyken fra den brennende byen på
avstand. Anne forsøkte å gripe mora i et øyeblikk med bombefly over, der de er på full fart
vekk, nærmest som en flukt. Dels lever hun seg inn i situasjonen med mora, dels forholder
hun seg intellektuelt reflekterende til det intensjonale. Bilde 2A utvikles av første utgave
av Bilde 1A, deretter videreutvikles Bilde 1A videre på basis av Bilde 2A. I Bilde 3A - har
hun samme intensjon. Bilde 4A ble til mere ved en tilfeldighet, men det er den samme
brennende byen. I Bilde 5A framstiller hun katten sin mens den koser seg. Intensjonalt er
dette en typisk innholdsintensjon.
Virkemidler: Bilde 1A og Bilde 2A maler hun opp igjen flere ganger, først i pastell så i
akvarell og deretter i eggtempera. Bildevinkelen er stort sett den samme. Men komposisjonen endres og formatet gjøres lengre. I Bilde 3A, med samme intensjon, men med linotrykk
av bombefly som dekker hele bildeflata og med en silhuett av dette måpende og redde
jenteansikt malt over med eggtempera. Bildet representerer en større fortetning, større
framhevelse (og utelatelser) enn Bilde 1A og Bilde 2A. Dette bildet ble hun mest fornøyd
med. Bilde 4A males med eggtempera. Virkemidlene justeres etter en bildebetydning hun

49

I karakteriseringen av tema, ligger også en vurdering hvordan tematiseringen er relatert til individet.
Eksistenstema betegner at den tematiserte bildeprosessen er nært, viktig og virkelig for individet Begrepet relaterer seg også til det fundamentale, i Klafkis teori om det kategoriale Klafki i Dale 2001:185.
50
De bildene som karakteriseres som ferdige ytringer, er skrevet med stor forbokstav og nummerert
med forbokstaven til vedkommende informant. Hver informant kan derfor ha Bilde 1+bokstav, Bilde
2+bokstav, osv. Bildene som ikke er ferdige ytringer, men vanlige prosessbilder betegnes som f.eks.
A4, D41, H60, dvs. med Forbokstaven til vedkommende informant, og med prosessnummeret på skissa
eller bilde bak.
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oppdager. Bilde 5A malt med eggtempera, er en romantisk framstilling som det også skulle
det være.
Anne forsøker hovedmotivet gjentatte ganger. I Bilde 1A, Bilde 2A og Bilde 3A maler hun
opp igjen fra pastell, til akvarell fordi hun var misfornøyd med den betydningsfremmende
måten fargene virket på. Det var samme grunn til at hun malte over pastellbilde for å anvende farger som fremmet betydningen. Hun bygger inn overdrivelser ved at hun rykker
bombinga tettere inn på mora og barna i flukt. Derigjennom oppnår hun en større realismetilnærming i bildeformidlingen både for seg selv og oss. Hun gjentar inntil hun får bildet
slik hun vil. Hun er svært direkte fra intensjon til virkemiddel, der virkemidlene f.eks. er
den mørke fargen. Særlig i de tre første bildene har hun et konkret, fortellende og tildels
realistisk formspråk. Ved at hun motivmessig anvender dette med folk (foreldre/barn) på
flukt fra krigstrusler, baserer hun seg også på kjente kategorier i vår nåtidige bildekultur.
Dokumentasjon: God videodokumentasjon på arbeidsprosess, og hun er en av de få som
konkret dokumenterer bildeanalyse. Dagboka kan karakteriseres som brukbar, og hun er
forholdsvis lett å følge.
Problematisk: Første individuelle veiledning har ikke lyd. Noen av skisser fra fellesdelen
er borte. Hun var ikke med på tredje samling Hun har tre veiledninger, samt en samtale i
en produksjonsfase.
Vurdering: Dialogen mellom virkemiddelbruk og intensjoner driver arbeidet framover.
Hun bruker temaet til å utfolde og utvikle formspråket. Det virker også som om formspråket
responderer tilbake i utviklingen av tema. Hovedmotivet gjentas, utvikles og nykonstrueres. Dette ser nettopp ut til å skje ut fra veksling virkemiddel og intensjon.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Karakteristisk her er dette med innlevelse i moras opplevelser. Dette er et fint eksempel på hvordan dialogen mellom intensjon og virkemiddelbruk
trekker henne framover, samt at hun lar intensjonaliteten være ledende for virkemiddelbruk.
Bildemotivene utvikles kontinuerlig ved bruk av tjenlige virkemidler, der arbeid med uttrykksapparatet er redskap for innholdsaspektet. I særlig grad syns jeg vekslingen mellom
intensjon og virkemiddelbruk i bildeprosessene bak Bilde 1 og Bilde 2A, men også Bilde
3A er interessante. Bildekonstruksjonene eksemplifiserer relasjon forbilder/imitasjon.
Det er moras opplevelser hun tar for seg, dvs. et annet menneske. Dette kan være interessant
fordi hun tar et glimt fra den konkrete reisa mora gjorde, mora skildra i et øyeblikk. Her
arbeider hun flott bildespråklig med gode framhevelser. Bildeframstillingene står i en klar
og dokumenterbar bildekulturell kontekst. Hennes bildekulturelle orientering er avgjørende
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for henne i utviklingen og konstruksjon av bildene. Hun er dyktig, hun gjennomlever noe,
og er i stand til å formidle det hun gjennomlever. Men ut fra hennes dyktighet, kunne hun
nok ha kommet lengre med bildene sine.
Det tematiske bruddet som skjer når hun i siste bilde, der hun går ut av selve tematikken,
skyldes ifølge henne selv at det til slutt ble for mye krig.
Billedspråklig handlingsmåte: Hun har en lang og slingrete innledning og kommer seint i
gang med sitt endelige bildetema. Innledningsvis tegner/skisser hun. I skisseprosessen, i
utviklingen og konstruksjon av sine motiver, har hun benyttet seg av diverse bilder hentet
fra bøker. I hennes prosjekt hjelper hun seg langt mere framover ved hjelp av billedkulturelt
stoff og imitasjon, enn av skildring. Hun arbeider intuitivt søkende etter konkrete motivelement til sin bildekonstruksjon, slik som klesdrakter, fly osv. Hun finner et ansikt av en
gutt som hun forandrer til ei jente, slik at hun kan bruke dette videre. Hun komponerer dette
inn sammen med andre bildeelement. Ser hvordan det virker, forandrer og forsøker på ny.
Det bildekulturelle stoffet ser ut til å være helt nødvendig for at hun skal oppnå sine bildekonstruksjoner. Imitasjonen dokumenteres på en god måte. Hun tegner og maler også ut fra
forestilling. Imitasjonene komponerer hun inn i forestillingene for å komme fram til bildekonstruksjonen slik som hun ønsker.
Ferdighetsnivå: Det øverste. Alder: 22 år, den yngste i klassen.
Resultat, Anne
Hun har totalt fire veiledninger, derav en samtale i en produksjonsfase, dette begrenser
materialet i en viss utstrekning. Forøvrig hun er relativt veldokumentert. Materialet kan
derfor karakteriseres som egna for videre bearbeiding.

Britt: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Hun åpner innledningsvis for svært mange reiseforslag, og har
mange brukelige utgangspunkt: Hun begynner med ganger, dører, rom, bruer, veger, barndommen og hverdagstingene. Hun har problemer med den noe lempelige omgang med begrepet Reise og problematiserer dette. Hennes tematiske orientering dreier seg i det vesentlige om å lære for eksempel romframstilling, og hun havner til slutt opp med ei reise i
bevegelse og rom som tema.
Generell karakterisering: Hun er reflektert og problematiserer godt for eksempel begrepet
reise, men det å anvende et tema gjorde det vanskeligere for henne, fordi hun syns at dette
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med for eksempel rom/gjenstander ikke hadde nok med reise å gjøre. Hun hadde her seriøsitetsproblem som fungerte hindrende for henne.
Intensjoner/refleksjon: Hun er heile tida opptatt av den åpne døra, og er i særlig grad opptatt
av å beherske farge og form for å styrke selve framstillingen i bildene. Intensjonen kommer
i det alt vesentlige til å handle om å forbedre sin framstilling av rom og bevegelse. Intensjonen går her i det alt vesentlige på å oppnå større beherskelse av kjente framstillingsformer i bildekulturen. Dette gjør at intensjon og virkemidler blir ligger svært nær hverandre.
Vekslingen blir liggende innenfor virkemiddelaspektet. Hun oppnår imidlertid i en viss utstrekning at koppene og karene beveger seg i bilderommet. Prosessen er rettet mot framstillingsformen. Dialogen i prosjektet blir i stor grad liggende innenfor feltet, det kulturelle
formspråk. Intensjonen er derfor en uttrykks- eller virkemiddel intensjon.
Virkemidler: I sin romframstilling arbeider hun vesentlig ut fra et naturalismeideal. Hun
anvender akryl, pastell og akvarellblyant på A2 format, dvs. relativt stort format, for å
oppnå bevegelsen i bilderommet. Via bildeanalyse fant hun ut at det var unødvendig å plassere folk i rommet. Pga. hennes framstillingsproblemer, ble hun ledet til å studere perspektivet i en lang gang på skolen, men gav opp det å forskyve forsvinningspunktet. Hun ble
stående med dette grunnrisset av et sentralperspektiv innover i en lang gang, og det er dette
en ser i flere av hennes bilder. Hun arbeider dels ved å konstruere nærmest matematisk,
B104, eller tegner på frihånd, B105. Dette er hun veldokumentert på i sin framstilling. Sentralt i hennes orientering er også arbeidet med fargen. I særlig grad arbeidet hun med fargekontrasten blå/oransje, der blåe og blågrønne fargenyanser dominerer for eksempel B104
og B105. I bilde B106 arbeider hun motsatt. I disse bildene opererte hun med små kontrasterende skimrende fargepunkt som framhever kontrastfargen. I avslutningsbildene Bilde
1B og Bilde 2B er ikke denne kontrasteringen så framtredende. Forøvrig arbeider hun med
å bygge fargeflater opp ved siden av hverandre, for eksempel den gule fargen for å oppnå
lys ute og derved få fram bevegelse fra mørkt mot lyset. I arbeid med sentralperspektivet
legger hun seg avgjort opp mot en naturalisme, mens fargebruken bryter med dette og legger bildene mere opp mot det dekorative og romantiske. I hennes bildeframstillinger forekommer også problematisering av komposisjonsforhold som for eksempel bildevinkel og
bildeutsnitt.
Dokumentasjon: Hun har seks veiledninger. Dagboka er god.
Problematisk: Dokumenterer ikke bildeanalyse.
Vurdering: UP som prosjektarbeidsform virker noe hemmende på bildeprosessen hennes.
Det intensjonale blir etterhvert avklart, den handler om virkemiddelaspektet. Intensjon og
virkemidler faller derfor for en stor del sammen.
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Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det særegne: Det er spesielt for dette prosjektet at det intensjonale og
virkemiddelbruk langt på veg får et sammenfall, likeens dette at dialogen i stor grad blir
liggende innenfor feltet kulturelle formspråk. Noe av det som forøvrig er karakteristisk her,
er at hun stresset med det å gjøre en riktig UP. Det framtredende forhold i dette prosjektet
er at hun skiftet over fra en annen klasse til denne rett før prosjektet starter. Det viste seg
etter hvert at klassebytte hadde den særlige målsettingen å øke sine ferdigheter og formelle
kunnskaper i tegning. Klassen hadde imidlertid vært gjennom en rekke grunnleggende tegneundervisning før hun kom. Grunnleggende ferdigheter var derfor forutsatt. Denne bildeprosessen ble derfor frustrerende for henne og dessverre fungerte også på mange måter ei
tvangstrøye.
Hennes orientering var i særlig grad rettet inn mot det sentralperspektiviske feltet, særlig i
forhold til det fysiske rommet, og også etterhvert gjenstander som kopper og kar. Hun oppnår en rimelig beherskelse av denne velkjent konvensjon eller sjanger i våre tegnetradisjoner. I bildeprosessen havnet hun til slutt opp der hun egentlig ønsket seg; det hun kom til
klassen for å lære, og da får koppene og karene endelig komme innover i rommet til oss og
til henne, slik at hun kan få arbeidet med det hun har slik trang til.
Billedspråklig handlingsmåte: På en måte kan en si at prosjektet som UP forløper relativt
normalt, ved at det går lang tid før hun finner fram til bildene hun avslutter med. I arbeidet
med perspektivtegning arbeidet hun med direkte studier. Hun vegrer seg mot bruk av imitasjon, og har problemer med å anvende dette om et redskap, men avslutningsvis imiterer
hun og gjør direkte studier for å oppnå følelsen av en dragning innover i bildet. Utover dette
tegna hun ut fra forestilling.
Ferdighetsnivå: Det nederste. Alder: 42år.
Resultat, Britt
Her må tas stilling til om frustrasjonene i prosjektet nettopp representerer en særegenhet
som bør få særlig oppmerksomhet i det videre arbeidet. Dersom UP var forskningsfeltets
gjenstand, ville dette avgjort vært tilfelle. Men frustrasjonene som i stor grad preger materialet, ser i liten grad ut til å prege hennes bildespråklige betydningsproduksjon, derfor blir
frustrasjonen over prosjektformen liggende noe ved siden av det som forsøkes undersøkt.
Dette fører til at materialet får begrenset egnethet for videre bearbeiding.
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Clara: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering. Hun åpnet opp for mange tema innledningsvis, men kom relativt fort
til at hun ville arbeide med hender som fascinasjonsobjektet. Reisen kalte hun En reise i
hender.
Generell karakterisering: Dette er en reell fascinasjon, og hun har en sterk, fascinerende
og tildels ekspressiv bildeproduksjon, men på det intensjonale området har hun hele tida
problemer.
Intensjoner/refleksjon: Hun har ikke levert intensjon. Underveis i prosessen framkommer
det imidlertid at hun er opptatt av å bruke farger symboliserende. Men det blir et problem
videre at hun ikke tilkjennegir hvordan hun faktisk tenker seg fargen brukt symbolsk. Hun
forsøker å løse sine intensjonsproblemer rent intellektuelt, uten å forså at hun helt konkret
kan bruke bildene. Rådet om å framstille sine fascinasjoner for så i etterkant å analysere
seg tilbake til betydningene, bevisstgjøre seg sine fascinasjoner for igjen å kunne påvirke
bildene i ønsket retning, blir ikke fulgt. Da hun gikk direkte til verks med å billedliggjøre
sine fascinasjoner, dvs. framstille hvordan hender billedmessig kan framstå som uttrykksfulle, får hun imidlertid en kvalitetsmessig god produksjon. Men hva vil hun – framstille
hender – hvorfor; hun syns at hender er uttrykksfulle. Hvorfor hender er uttrykksfulle og
hva det er med hender hun ønsker å framstille, hvordan hun bruker fargen symbolsk, får vi
ikke vite. Det kan virke som om hun dermed gjennomgående forblir noe uavklart intensjonalt gjennom prosjektet.
Bilde 2C dreier det seg bl.a. om døden. Her er hun noenlunde bevisst sine intensjoner.
I Bilde 1C og Bilde 6C handler om ei avslappa hand. Bilde 3C og Bilde 4C syns hun uttrykker noe om vekst og lys. Bilde 5C synes hun uttrykker redsel. Bilde 7C handler om å
komme seg ut av noe og Bilde 8C får vi ikke vite noe om. Hun sier at hun er interessert i
bildene som komposisjon og synes dette med betydninger er vanskelig. Selv om hun i Bilde
2C har en klar innholdsintensjon, forblir dette i den øvrige prosessen uavklart.
Virkemidler i framstillingsform/fortellemåte: Komposisjonsmessig arbeider hun med kontraster mellom motiv/bakgrunn og brudd med bilderammen. Fargen bruker hun også virksomt, og hun arbeider vesentlig med pastell. Framstillingen med hensyn til anatomiriktighet
og hud, er for en stor del av naturalistisk karakter. Men bildene har også ekspresjonistisk
karakter. Hender som viser kraft, som vil sprenge grenser, som vil sprenge seg ut av noe,
er tydelige effekter/virkemidler hun her bruker. Disse kan være tenkt nærmest symbolsk.
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Dokumentasjon: Lyden sviktet de første 5 min. av oppsummeringa. I materialet er endel
videodokumentasjon fra praktisk prosess. Hun har seks veiledninger, samt en samtale i en
produksjons fase.
Problem: Hun har intensjonsproblemer, og kan ikke sies å ha dagbok. Det er bare antydning
til bildeanalyse.
Vurdering: Det virker som om hun først og fremst er fascinert av bildenes uttrykksmessige
kraft. For meg ser det ut til at intensjonene framstår noe uklare gjennom hele prosessen.
Det virker heller som om det i særlig grad er kombinasjon motiv og effektbruk hun er fascinert av.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Et forhold som er interessant og tydelig i denne prosessen,
er at hun stoppet helt opp fordi hun forsøkte å løse intensjonsproblemene rent intellektuelt,
uten å gå vegen om bildene. Hun benyttet i mindre grad vekselvirkningen intensjon/framstillingsform og kom først videre da hun skjønte at hun måtte stole på det bildene kommuniserte. Det virker som om hun blir grepet av sitt eget bildeuttrykk, men vet rimeligvis ikke
hvorfor. Måten bildene framtrer på for henne, ser ut til å være grunnlaget for ord hun assosierer vedrørende bildeinnholdet. Muligens flyter innhold og uttrykk over i hverandre, og
muligens tenderer dette noe mot effektmakeri. Vi kan si at materialet handler om hvordan
hender kan framstå som uttrykksfulle, som om det er virkemiddelbruk og motivutfoldelser
som representerer det hun først og fremst er fascinert av.
På den ene side kunne dette bli et interessant og belysende kasus nettopp på grunn av den
inaktive og ubevisste vekslingen mellom intensjonalitet og framstilling, og sannsynligvis
som et resultat av dette stopper opp. Men på den andre side ser det ut til at fascinasjonen
forblir i virkemiddelbruken og motivutfoldelsen, uten at intensjonen kommer til bevissthet
og bearbeides. Det som likevel står igjen, er at hun i sin fascinasjon av virkemidlene i framstillingsformen og motivutfoldelsen avgjort lager rimelig gode bilder. Dersom hun hadde
blitt stående med intensjonsproblemene i sin intellektualisme, tviler jeg på at det hadde blitt
bilder i det hele tatt.
Billedspråklig handlingsmåte: Det tar sin tid før hun kommer fram til det hun vil uttrykke
seg om. Men dette materialet viser at hun både har studert hendene reelt og også bilder av
hender, og hennes skildringer og imitasjoner er tydelige, eksemplariske og lett å følge.
Ferdighetsnivå: Det midterste. Alder: 25år.
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Resultat, Clara
Ettersom det intensjonale i mindre grad er avklart, kan materialet bare sies å ha begrensa
egnethet.

Dina: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: I den kollektive fasen startet hun med ideer om både konkrete og
mere abstrakte/symbolske reiser, og var innom flere muligheter. Det var problematisk å
bestemme seg, men hun kom til å arbeid med hest som fascinasjonsområde. Hun startet å
ri som 11 åring og var derfor ei hestejente som hadde lang erfaring med bruk og stell av
hest, bl.a. hadde hun bak seg et år som rideinstruktør og var derfor også kunnskapsrik på
området. Hun var svært skeptisk til alle hesteklisjeene i billedkulturen, også ut fra egne
tegneerfaringer, og vegret seg derfor for temaet.
Generell karakterisering: Dette kan ikke karakteriseres som et eksistenstema, men temaet
representerer en sterk fascinasjon for henne som helt klart ser ut til å innvirke på den bildespråklige utviklingen i prosjektet. Hennes språkdrakt ser ut til å stå i et helt klart relasjonsforhold til hennes fascinasjon av hester.
Intensjoner/refleksjon: Først tenkte hun å reise i ulike stemninger, der hest skulle være mediet eller midlet til å framstille dette. Etterhvert utviklet prosjektet seg til hennes følelser
for hest, og går derfor ikke på en konkret reise med hest/hester, men mere ei retrospektiv
reise tilbake i hennes forhold til hest, hva hest er for henne som samhold og vennskap, en
som hun kan dele sorg og glede med. Fascinasjonen i dette prosjektet er klar, men hvor
avklara intensjon har hun? I Bilde 1D og Bilde 2D virker det som om hun bearbeider sitt
forhold til hest, og arbeider seg nærmest tilbake til stallen, til et nytt møte med Carina (en
hest som betydde mye for henne). I Bilde 4D ville hun ha tak i anatomien og bevegelsen
ved å framstille en fot som sparker framover. Bilde 3D er et forsøk på å få fram dette med
kraft, derfor arbeidshesten. Bilde 5D handler om hesten som står der og hviler; nettopp fred
og ro er noe hun forbinder med hest. Muligens er hun i disse bildene noe mere avklara
intensjonalt. Det ser ut til at fascinasjonsområdet tenderer mot intensjonalitetsområdet, men
bare slik at bearbeidingen til en viss grad smitter over fra fascinasjon til intensjon. Hun gir
mere uttrykk for hva bildene betyr for henne, enn hva hun vil med bildene; det er dette hest
betyr for henne. Hun sier at hest for henne er kraft, framdrift og tillit, og at hun derfor tar
tak i dette med kraft og bevegelse, noe som er tydeligst i Bilde 3D og Bilde 4D. Hun var
også opptatt av at folk/barn ikke har noe anna forhold til hest, enn det de har lest om dyret,
uten at dette framkommer tydelig i noen av bildene.
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Det sentrale anliggende her ser ut til å være at bildene skal formuleres på en slik måte at
hun opplever å få uttrykke seg tilfredsstillende. Selv om hun bare delvis er avklara på det
intensjonale området, ville det likevel være galt å si at arbeidet ikke er intensjonalt. Det ser
ut til at utviklingen av hennes motiver virker gjensidig inn på fascinasjonsbearbeidingen og
vel dermed i alle fall delvis inn på intensjonsbearbeidingen. På tross av en noe manglende
klarhet intensjonalt, virker det overveiende sannsynlig at det som drar bildene framover,
skriver seg tilbake til dialogen mellom fascinasjon/intensjon og virkemiddelbruk. Bearbeidingen pågår til hun får bildene slik hun vil. Dette er et klart eksempel på en innholdsintensjon.
Virkemidler: Hennes fortellermåte er konkret i en tildels romantisk språkdrakt der hun anvender pastellkritt. Bildene har også naturalistiske tilsnitt. I Bilde 1D er hesten Carina innrammet i en bildefortelling. Assosiasjoner og glimt fra turer med Carina framstår nærmest
som symboler. Dette bilde har derfor noe av tegneseriens kontekstuelle fortellermåte. Bilde
2D er et nærbilde av Carina, vi kan motivmessig kalle det et vanlig hesteportrett. I Bilde
3D tegner hun en fjording som drar et lass. Bilde 5D, hesten avbildet bakfra på stallen,
mente hun var et noe uvanlig bildeframstilling av hest, men en vanlig måte og se hesten på.
Hun har et framhevelsessystem ved at bakgrunn blir lagt mørk. Bildevinkelen er stort sett
naturlig.
God dokumentasjon: Her er registrert seks veiledninger, samt en samtale i en produksjonsfase. Hun har ei god dagbok. Vi har videoopptak av praktisk prosess. Materialet viser god
problematisering, og god dokumentasjon på arbeid med imitasjon.
Problematisk: Her finnes bildeanalyse, men denne er i det vesentlige noe perifer. Hun var
ikke med på andre kollektive samling.
Vurdering: Temaet er viktig for henne, hun bruker og bearbeider en fascinasjon, men det
intensjonale må sies å være noe uavklart.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Først og fremst står hennes bilder i et nært forhold til hennes
forbilder, men bildene hennes bryter også med forbildene. Bildene er avgjort nykonstruksjoner. Hun arbeider seg igjennom bildene gang på gang, dels pga. framstillingsproblemer,
men også for å få bildene slik hun ønsker. Bearbeidingen endrer hele tiden bildekonstruksjonene. Men er det framstillingen i seg selv, og virkemiddelbruk som driver bildekonstruksjonene framover, eller er det hennes ønske om å få fram et særlig bildeinnhold?
Et påfallende trekk i hennes prosess, var at hun på tross av sin kunnskap om og erfaring
med hest, likevel hadde problemer med hvordan hun skulle framstille sine hestebilder. Det
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virker likevel svært så tydelig at utviklingen av hennes motiver står i et gjensidighetsforhold til det hun vil med bildene. Prosjektet handler også i stor grad om å få til selve framstillingen av hest. Anatomiproblemene griper inn i framstillingen. Fascinasjonen av hest
slår ut i at selve aktiviteten med å framstille hest blir en fascinasjon i seg selv.
Billedspråklig handlingsmåte: Det helt spesielle er hennes bruk av imitasjon. Hun anvender
konkret forbilder, og framstillingen ligger tett opp til det hun imiterer fra. Noe av det forunderlige er hvor nært hun arbeider sine forbilder, men på tross av dette, bryter hun med
sine forbilder slik at bildene likevel får en selvstendig karakter. I hennes innlevelse og gjennom selve bildearbeidet gir hun uttrykk for at hun nærmest opplever hesten og stallen direkte sanselig. Hun får ikke studert virkelige hester, men bruker bøker/blader og anvender
egne foto av hester i sin orientering. Som kasus kunne bildeprosessen kanskje vært av større
interesse om hun også hadde vekslet med å anvende skildring/studier. Men slik prosjektet
foreligger, virker det opplagt at dette kan være et interessant eksempel på bruk av imitasjon.
Bildene er imitasjoner som ligger kloss opptil forbildene, men som bildeframstillinger
framstår de likevel som nye konstruksjoner. Det tyder på at omforming av forbildene har
vært aktiv.
Ferdighetsnivå: Det midterste.

Alder: 26 år.

Resultat, Dina
I og med at hun er noe uavklart på det intensjonale området, begrenser dette i en viss utstrekning den generelle egnetheten til materialet, men totalt sett må likevel materialet karakteriseres som egnet for videre bearbeiding.

Elin: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering. Hun åpner innledningsvis opp for et vidt spekter av tema. Via sine
motiver fra sinnsstemninger, barndomsbilder, familie, fjøra og skogen, til hun havner i
mann/kvinne relasjonen; kjærlighet og skapelse. Hun er forholdsvis nærgående med seg
selv, både hva barndom og nåtidig liv angår. Den tematiske orienteringen ser derfor ut til å
være sterkt personlig.
Generell karakterisering: Samtidig som tematikk og bildeframstilling nok er forholdsvis
personlig, forsøker hun å allmenngjøre sitt tema, noe jeg syns hun lykkes rimelig godt med.
Dokumentasjon gjør også at hun er relativt lett å følge. Det virker som om dette langt på
veg kan karakteriseres som et eksistenstema.
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Intensjoner/refleksjon: Hun er klar og reflektert. I prosessen er hun søkende. Intensjonen
dreier seg til slutt om å gripe dette med kjærlighet som et evig og livgivende fenomen. Hun
sier også at dette ikke handler om noen spesielle mennesker, men mere om urmennesket,
om den guddommelige ide, om han, hun og skapelsen. Dette er et klart eksempel på en
innholdsintensjon.
Virkemidler: Hun startet med blyant, pastellfarger og akvarell og avsluttet med akryl og
eggtempera. I hennes to avslutningsbilder arbeider hun med grønnaktig i eggtempera og en
mere blåaktig i akryl som bakgrunnsfarge. Ved hjelp av fargen arbeider hun fram et slag
roterende, eller sirkelaktig univers, der to personer flyter sammen sentralt i bilde. Ved formuleringen i spiraler eller sirkler forsøker hun å få disse personene til å bevege seg innover
eller utover (?) i rommet. Disse to personene har framkommet ved hjelp av utklipte papirfigurer der hun manipulerer fram størrelse og plassering i rommet for å oppnå den komposisjonsmessige plassering hun ønsker.
Framstillingsformen er tildels sterkt romantisk, og det ligger nært å betrakte personene som
en imitasjon av Skapelsen til Michelangelo.
Dokumentasjon: Hun lar seg følge gjennom imitasjonene fram til sluttproduktene. Dagboka
er god. Hun uttrykker seg konsist, og har brukbar bildeanalyse. Viser hvordan uttrykksproblemer kan ordnes rent praktisk. Hun har fem veiledninger.
Problematisk: En veiledning er uten lyd, men jeg har oversiktsnotater.
Vurdering: Det virker avgjort som om vekselvirkningen intensjon - virkemidler er drivende
for prosessen. Det kan virke som om hennes avslutningsbilder er utenkelige uten denne
dialogen. Hun mener selv å ha oppnådd mest i relasjon til intensjon med det siste bildet,
noe jeg vurderer som sannsynlig.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Hun er forholdsvis nærgående på seg selv, men makter å
allmenngjøre en tematikk. Hun makter også å gjøre en relativt sterkt romantisk bildeframstillingen personlig. Hun er avgjort reflektert, og makter både å komme fram til hva hun vil
uttrykke seg om, og å arbeide fram tjenlige virkemidler, som disse papirfigurene. Disse er
også konstruksjonselementer som står i klar relasjon til hennes intensjoner, og fungerer
sterkt med i hennes nykonstruksjoner. De handler også om framstillingsproblem og er tydelige når det gjelder hvordan uttrykksproblemer kan bearbeides.
Det virker avgjort som om vekselvirkningen her vedrørende tema og framstilling er drivende for prosjektet. Intensjonene vedrørende tematikk utvikles i dialog med disse romantiske framstillingsformer.
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Billedspråklig handlingsmåte: Hun har her framstillingsproblemer, og personene framkom
dels ved at hun skisser etter bøker, dels ved at hun skisser etter levende modell, bl.a. av
personer i vann. Disse personene i flere utgaver er forstørret og forminsket og så klipt.
I hennes nykonstruksjoner gjør hun bruk av både skildring og imitasjon for å arbeide fram
disse papirfigurene. Dette er virksomt og drivende i prosessen. Det er herigjennom hun blir
i stand til å produsere sine bilder. Hjelpemidlene med papirfigurene er sentrale i nykonstruksjonen.
Ferdighetsnivå: Det midterste.

Alder: 37 år.

Resultat Elin
Vi ser her et eksempel på at vekselvirkningen mellom intensjon og virkemidler er drivende
i bildeprosessen, der avslutningsbildene er utenkelige uten denne dialogen. Materialet kan
derfor karakteriseres som velegnet for videre bearbeiding.

Frida: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Hun har mange reiseforslag, men kom fram til Min drømmereise.
Hun vil reise til sola og stjernene, ut i universet, dit det ikke går an å reise i fysisk forstand.
Generell karakterisering: Dette kan ikke oppfattes som et eksistenstema for henne. Det er
også sannsynlig at fascinasjon av virkemiddelbruk er minst like stor som den tematiske
fascinasjon. Tema og formspråk står i tydelig korrespondanse.
Intensjoner/refleksjon: Intensjonen gikk på hvordan foreta en drømmereise. Bildemessig
var hun opptatt av å framstille at dette skulle oppfattes som ei relativt konkret reise. Hun
makter rimelig bra å få gitt uttrykk for det hun ønsket. Da hun kom fram til sin intensjon,
ble denne vesentlig for henne, og ønske om å få til å framstille en drømmereise som ei
relativt konkret reise. I det vesentlige ser dette ut til å være en innholdsintensjon. Men
sannsynlig er hun også relativt nær en uttrykksintensjon.
Virkemidler: En noe abstrahert, tildels ekspresjonistisk framstilling av mennesker. Hun maler med eggtempera. Et spesielt virkemiddel i avslutningsbildene er at hun laget dem gjennomskinnelige, med lys montert bak bildene. Til å få fram denne gjennomlysning brukte
hun et spesielt papir, flisselin.
I hennes bildekonstruksjon er bruken av flisselin et svært viktig virkemiddel sammen med,
og som en forutsetning for å oppnå gjennomlysning. Som virkemiddel får dette avgjørende
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betydning. Mulighet for effektsøkeri er nok til stede, men dette er usikkert. Uansett er sannsynligvis hennes bildekonstruksjoner utenkelig uten aktivt arbeid med intensjon.
Dokumentasjon: Bra eksempel på brudd via bildekulturelt stoff. Hun er tydelig å følge når
det gjelder innvirkningen av hennes kulturorientering. Hun har tre veiledninger.
Problematisk: Hun har knapt nok noen dagbok og dokumenterer ikke bildeanalyse.
Vurdering: Hun arbeidet seg fram til intensjon i dialog med virkemiddelbruk i bildeframstillingene, og bildene hun kom fram til er rimeligvis utenkelig uten arbeid med intensjonen.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Det er tydelig at framstillingsform og fascinasjon gjensidig
påvirker hverandre. For meg virker det som om hun har oppnådd å få fram dette drømmeaktige. Bildene er nok ekspressive, men har også en romantisk karakter.
Svært interessant her er bruken av Mondrians bilde, F45, som et virkemiddel til å få fram
sine bilder, men der hun avgjort bryter med sitt forbilde. Mondrians bilde får avgjørende
innvirkning på det å løse et motivproblem. Hun imiterer bl.a. Frans Widerberg, og dette
fikk først og fremst betydning for stilen i hennes uttrykkssystem. Men bildene er særlig
tydelige som brudd med imitasjon og har udiskutabelt en selvstendig karakter. Dette er et
eksempel som nærmest demonstrerer brudd og nykonstruksjon, og kan her betraktes som
eksemplarisk. Det er hennes virkemiddelbruk med de gjennomskinnlige bildene som ser ut
til å få mest avgjørende virkning i hennes bildeframstilling. Dette er også noe av det mest
spesielle i dette materialet.
Billedspråklig handlingsmåte: Bortsett fra at hun var lite med på fellesdelen, er dette en bra
gjennomført UP. I sine bildekonstruksjoner var hun opptatt av forskjellige kunstnere, og
anvendte imitasjon. Det er kanskje tildels seg selv hun bruker som modell.
Ferdighetsnivå: Det midterste.

Alder: 23 år.

Resultat, Frida
Dette er et godt eksempel på et bildeprosjekt som arbeider bra med relasjonen intensjonalitet og bruk av virkemidler. Problemene med loggbok og relativt få veiledninger gjør at
materialet må sies å ha begrenset egnethet for videre bearbeiding.
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Guro: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering. Hun har innledningsvis svært mange ideer til forskjellige former for
reiser. Hun var innledningsvis mest opptatt av fysiske reiser, men ble etterhvert mere opptatt av indre reiser og sinnsstemninger.
Generell karakterisering: Hun viser reflekterthet, materialet er veldokumentert, og dermed
er hun lett og følge i sine refleksjoner gjennom prosessen. Deler av prosjektet kan likne på
et eksistenstema. Hun ser ut til å få intensjonsproblemer midtveis, men framhever selv at
vekslingen produksjon og refleksjon har ført henne framover i bildearbeidet.
Intensjoner/refleksjon: Hun ønsker å framstille seg selv i relasjon til noen dikt. Intensjonen
hennes ble: Formidling av en reise i sinnsstemninger, gjennom å bruke portretter av eget
ansikt, og lyrikk, som uttrykksform/hjelpemidler. I Bilde 1G til Bilde 3G snakker hun om
viktigheten av å tørre å nærme seg selv og andre. I Bilde 4G og Bilde 5G forsøker hun å
vise ytterpunkter ved seg selv, nytelse/glede og smerte/sorg. Hun ønsker her å vise større
portrettslikhet. I Bilde 6G og Bilde 7G er hun mere usikker på hvor hun egentlig vil hen.
Tema i Bilde 8G handler om at musikk er viktig for henne. I Bilde 9G og Bilde 10G er det
viktig for henne å illustrere to dikt. I Bilde 11G og Bilde 12G illustrerer hun et dikt. Intensjonen hun stiller opp innledningsvis er en tydelig innholdsintensjon, men det virker som
om denne etter hvert går over til å handle om virkemiddelbruk. Intensjonalitetsforholdet er
noe uklart.
Virkemidler: Hun arbeider med en rekke redskaper og teknikker, bl.a. pastell, tusj, kritt,
kull, collage tempera og skrapeteknikker. I alle bildene er de lyriske tekstene vesentlig. Den
grafisk og dekorativ virkningen av skrift er hele tida viktig, men det ser også ut til at skriften
i seg selv er viktig, også betydningsmessig. Framstillingsformen er dels romantisk med
islett av naturalisme og ekspresjonisme, dels abstraksjoner.
Bilde 1G til Bilde 3G er utsnittet sentralt virkemiddel. I Bilde 4G og Bilde 5G er virkemidlene mest kroppsposisjonene, og i Bilde 6G er bruk av mimikk vesentlig. I Bilde 7G med
tre ansikter over hverandre, er hun inspirert av et magasinbilde. I Bilde 8G er ordene viktig.
I Bilde 9G og Bilde 10G er anvendt collage. I Bilde 11G og – Bilde 12G framstiller hun et
varm og et kalt ansikt.
Dokumentasjon: Hun har god dagbok og god prosessdokumentasjon.
Problematisk: Hun har to veiledninger, og dokumenterer ikke bildeanalyse.
Vurdering: Selv om en her finner interessant eksperimentering med virkemidler, virker det
som om hun ikke helt vet hva hun vil med disse eksperimenteringene.
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Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Innledningsvis virker hun nærgående med seg selv, i en
introspeksjon som nærmest kan virke påtrengende åpen. Hun har vært opptatt av et mangfold av stemninger, snakker om kjærlighet og fortvilelse, og uttrykte et ønske om å erkjenne/tydeliggjøre sider ved seg selv. Det dukka også opp sider hun ikke visste om, sier
hun. Imidlertid virker det uklart i hvor stor grad dette kan sies å være et eksistenstema for
henne. Problemene som oppstå midtveis ser ut til å ha sammenheng med at hun i de siste
bildene blir mere fascinert av å eksperimentere med virkemidler og framstillingsform enn
den opprinnelige intensjonen. Dette forhold preger materialet. Selvportrettene utfoldes i et
relativt stort repertoar av materialer og teknikker, og i hennes materialitets eksperimentering er hun avgjort særpreget, og på basis av dette skjer også nykonstruksjoner. Hun arbeider seg ikke fram mot avslutningsbilder, men hun mener selv at Bilde 4G og Bilde 9G
fungerer best i forhold til intensjon.
Det må imidlertid sies å være noe eiendommelig at de første bildene kvalitetsmessig ligger
på et bedre nivå enn de avsluttende bildene. Om grunnen kan være de intensjonsmessige
problemer, er usikkert.
Billedspråklig handlingsmåte: Som UP kan prosjektet sies å gå relativt normalt, ut over de
forhold som er beskrevet. I hennes orientering inngår imitasjon og skildring. Hun forholdt
seg til atskillig kunsthistorisk stoff, og i en viss utstrekning bruker hun dette også. Hun
tegner seg selv, også via speil og fotos. Det ser ut til at materialbruk, med skraping i lag av
farger osv., er viktig i hele prosessen.
Ferdighetsnivå: Det nederste.

Alder: 32 år.

Resultat, Guro
På grunn av få veiledninger kan materialet bare sies å ha begrensa egnethet for videre behandling.

Heidi: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering. Fra et relativt vidt spekter av temaideer, kom hun fram til at prosjektet skulle handle om hennes fascinasjon av kunsthistorien. Hun ønsket å gå gjennom kunsthistorien, imitere fra den, for å se hva som kom ut av dette. Hun startet prosessen ved å lese
Verdenskunsten av Gombrich (Gombrich, Askeland & Askeland, 2003), og kom fram til
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at hun ville avgrense seg til tida etter den franske revolusjon. Hun startet med impresjonismen, men ble også opptatt av å prøve ut ekspressive uttrykksformer. Etterhvert kom hun til
at hun også ville koble oppgaven til arbeid med selvportrett.
Generell karakterisering: Når en betrakter hennes ekspresjonistiske bilder, særlig Bilde
8H, kunne en kanskje tro at dette var et sterkt eksistenstema, noe hun selv avviser. En vesentlig drivkraft i prosessen er et uttrykt ønske om å finne ut av hvordan hun kan bruke
kunsthistoriske retninger i egne bilder. Selv om hun i etterkant sier hun har reist mere i et
stemningslandskap enn i kunsthistorien, har prosjektet gått ut på å finne ut av virkemiddelbruk som hun kan anvende i eget formspråk. Det ser derfor ut til at dette kan betraktes som
en tildels noe intellektuelt orientert bildeprosess.
Intensjoner/refleksjon: Hun vil prøve å komponere egne bilder der hun tar i bruk virkemidler fra perioder i kunsthistorien og kunstnere; det som fascinerer. Hun ville male slik impresjonistene gjør, men med en annen motivkrets. Hun sier videre at hun ikke ønsket å
arbeide med å gjengi naturen slik vi ser den, slik som impresjonistene var opptatt av, men
var mere opptatt av å finne ut av selve malemåten, slik at hun kunne finne en malemåte
som passer henne. Hun ønsker også å få fram noe i bildene som gir uttrykk for en følelse,
og at folk som ser bildene må bli rørt av noe. I bilde 1H ville hun uttrykke en dyster stemning, ensomhet og avstand. Bilde 2H er en imitasjon av August Macke. Dette bilde valgte
hun dels pga. motivet, dels pga. måten det er malt på, og hun ville finne ut av fargebruk og
komposisjon. Bilde skulle også stå i sterk kontrast til Bilde 1H. Hun kom fram til at det
ikke var denne måten hun ville male på, men mere urolig. I Bilde 3H ville hun skape forbindelser mellom personen og rommet som oppfanges av lyset. Dette skal ikke være et glad
bilde. Hun ville få fram en ubehagelig stemning. I Bilde 4H vet hun ikke helt hva hun vil.
Bilde 5H er en imitasjon av Munchs Pubertet. Hun er ute etter en rask uttrykksmåte, noe
som er mykere. I Bilde 6H ønsker hun å gjøre bildet mere dystert, men ser ut til å være
mere usikker på hvorfor. I Bilde 7H vil hun prøve ut van Goghs malemåte. I etterkant kommer hun fram til at hun vil tilbake til Munch. Om Bilde 8H sier hun etter at bilde er ferdig,
at dette bildet uttrykker det de andre bildene antyder, og at dette er svaret på den stemningen
hun var på jakt etter: Verre kunne det ikke bli! Videre gir hun uttrykk for at denne personen
må bryte ut av det livet hun lever, ellers vil hun viskes vekk og gå til grunne. I Bilde 9H
ville hun ikke ha fram noe spesielt, men lyset i bildet. I etterkant snakket hun noe om en
befrielse. Etter å ha laget Bilde 8H, måtte hun ha lys og luft. Hun lager da Bilde 9H, og hun
sier at bildet kan hete Døden eller Konfirmant eller hva det kan assosieres til. Hun sier om
siste bilde, Bilde 10H, at det er begynnelsen til noe nytt. Hun ønsker seg ut av rommet, ut
i luften. Vi skal her kjenne igjen personen, senga, puta der hun har plassert seg selv i lyset.
Dette er et tydelig eksempel på en uttrykksintensjon.
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Virkemidler: Hun maler dels realistisk, dels også naturalistisk, men har også eksempel på
romantiske bilder. Hun anvender impresjonisme og ekspresjonisme. Bilde 1H og Bilde 2H
er malt med akryl. Bilde 3H til Bilde 10H er malt med eggtempera. I Bilde 3H har hun lånt
noe av Monets malemåte. I Bilde 4H er hun inspirert av Matisse og Renoire. I Bilde 5H har
hun vært mest opptatt av impresjonistenes måte å male på. Bilde 6H er laget med tørrpenselteknikk. Bilde 8H er sterkt ekspressivt, men var ikke så mye uttrykk for hennes emosjonelle tilstand. Hun kom fram til via Munch at hun ville bruke brune dempende farger. Bilde
9H med behovet for lys og luft, blir noe mere impresjonistisk. I Bilde 10H har hun roligere
penselstrøk og forsøker å kombinere uttrykksformer fra begge stilretninger.
Dokumentasjon: Hun har fem veiledninger, samt en samtale i en produksjonsfase. Dagboksnotatene er brukbare. I empirien finnes brei videodokumentasjon av arbeidsprosessen,
både av imitasjon og skildring.
Problematisk: Hun var tilstede under kollektiv fase, men var pga. sykdom forhindret i å
produsere bilder. Vi mangler lyd på første veiledning, men det ser ut til at jeg via seinere
samtaler og notater for en stor del har fått reparert denne skaden. Hun gir uttrykk for at hun
har analysert, men det hun viser av dette, er forholdsvis kortfattet og vesentlig på et denotativt nivå.
Vurdering: Intensjonalt gir hun relativt klart uttrykk for at det er uttrykksmåten og dermed
virkemidlene via kunsthistorien hun ønsker å finne ut noe om. Men prosjektet avgrenses
heller ikke til formelle utprøvinger, og bildene forholder seg hele tiden til betydningsdannelser. En kan også si at bildene formidler seg sterkt betydningsmessig. I noen tilfeller gir
hun uttrykk for en innholdsintensjon, men i overveiende grad arbeider hun på den måten at
hun ser på bildene hva de sier henne etter at hun har malt dem, dette bruker hun som intensjon, og denne dialogen bruker hun for å komme videre med de neste bildene.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Prosjektet går ut på å finne ut av framstillingsmåten. Det er
bemerkelsesverdig at selv om hun lager såvidt sterke bilder, for eksempel Bildet 8H, der
budskapet nærmest kan virke påtrengende, interesserer hun seg likevel i forholdsvis liten
grad for dette intensjonalt. Hun sier at hun selvsagt blir revet med, men at bildet likevel
ikke var så mye uttrykk for hennes emosjonelle tilstand. Arbeidet gikk altså ut på å utvikle
sitt eget formspråk. Hun sier at det beste med bildeprosessen, er at i dialogen med bildene,
at de snakker til henne og fører henne fram mot ferdig resultat. Hun kom fram til at en
malemåte som passet henne, var raske penselstrøk oppå og ved siden av hverandre.
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Når hun faktisk sier at hun har vært opptatt av en impresjonistisk malemåte også i Bilde
1H, Bilde 3H og Bilde 5H, særlig i imitasjon av Munch, kan det riktignok virke noe forvirrende, i og med at bildene er preget av ekspresjonistisk målemåte. I Bilde 6H, Bilde 7H og
Bilde 8H arbeider hun klart ekspresjonistisk, og i Bilde 9H anvendes impresjonisme. I hennes avslutningsbilde, Bilde 9H, forsøker hun å anvende både impresjonisme og ekspresjonisme. Som sådan må dette betraktes som kvalitative brudd med forbildene. Dette bilde må
derfor oppfattes som en bildekonstruksjon som svar på det hun har forsøkt seg på.
Billedspråklig handlingsmåte: Hun var til stede, men deltok ikke praktisk i det kollektive
arbeidet. Hennes arbeidsmetode gjennom hele prosessen går ut på at hun fører en dialog
med bildene, og denne fører henne framover. Hun gir uttrykk for at de brillene hun ønsker
å se med under prosessen, er å se gjennom kunsthistorien. Gjennom bildeprosessen veksler
hun uavlatelig mellom imitasjon og skildring, og er tett på begge deler.
Ferdighetsnivå: Det øverste. Alder: 23 år.
Resultat, Heidi
Med hensyn til egnethet, har materialet både sterke og interessante sider. Selv om det også
er noen begrensninger, kan materialet sies å være egnet for videre bearbeiding.

Inger: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering. Hun foretar ei reise i det å utforske sinnsstemninger. Sentralt i dette
prosjektet er hennes inspirasjon av og identifikasjon med den meksikanske kunstneren
Frida Cahlo. Det kan virke som om hennes tematiske orientering ligger i et slag krysningsfelt mellom identifiseringen og inspirasjonen av kunstneren.
Generell karakterisering: Virkemiddelbruken virker gjennomreflektert, og ved hjelp av
ekspressiv språkbruk får hun uttrykt det hun ønsker. Bildeframstillingen virker relativt intellektuell, men samtidig er det klart at dette angår henne som et eksistenstema.
Intensjoner/refleksjon: Gjennom hennes intensjon forstår vi at sinnsstemninger er noe hun
vil utforske, og også utfolde som tema. Hun uttrykker at hun vil gripe tilskueren, og hennes
bilder er også et opprør mot de sukkeraktige, tåkeaktige glansbildene av smilende mennesker.
Bilde 4I, Bilde 5I og Bilde 7I handler om det en person som skriker. Med muren i Bilde 7I,
forsøker hun å gi uttrykk for vonde opplevelser. I Bilde 8I ønsker hun å framstille glede.
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Bilde 9I er hennes avslutningsbilde, et bildet hun har jobbet mye med. Hun sier at dette er
selvportrett av hennes liv. Dette ser ut til å være en tydelig innholdsintensjon.
Virkemidler: Her er for det meste en realistisk, ekspressiv stil. Hun tegner med blyant, kull
og tusj, og avslutter med akryl muligens blandet med litt eggtempera. Virkemidler i tegningene er særlig mye av framhevelser og utelatelser. Hun er også opptatt av kontraster. I
Bilde 4I, Bilde 5I og Bilde 6I arbeider hun mot en mørk flate for å forsterke bildeuttrykket.
Hun arbeider også mye med symbolbruk, særlig i siste bilde, Bilde 9I. Her låner hun også
symboler og symbolbruk av Cahlo, f.eks. spiker festet i kroppen. Hun sier her at hun har
portrettert seg selv gjennom en mur. Muren representerer hindringer som mennesker setter
opp for henne. Videre sier hun at symbolene er brukt og plassert av komposisjonsmessige
hensyn. Hun har plassert hodet mot ei mørk flate for å oppnå blikkfang. Med de grønne og
røde feltene framfor, forsøker hun å skape oppmerksomhet, også som en motvekt til øynene
som blikkfang. Det røde, er blodet som symboliserer nakkeplagene hennes. Med blodet vil
hun også konstruere ei negativ flate. De grønne bladene står for gode mennesker hun har
møtt dette året. Blondene symboliserer at det har begynt å blomstre rundt henne igjen.
Dokumentasjon: Hun er lett å følge i bildekulturen, og har stor bevissthet om virkemiddelbruk. Dagboka er brukbar.
Problematisk: Hun har to veiledninger. Hun dokumenterer ikke bildeanalyse.
Vurdering: Dette er et godt eksempel på et bevisst og reflektert arbeid med hensyn både til
det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Materialet representerer et eksempel nettopp på at bildespråket utvikles gjennom vekselvirkningen intensjon/virkemiddelbruk. Vi formelig fornemmer dette som drivkraft i prosjektet. Selv om hun tilkjennegir en slik sterk opptatthet
av særlig Frida Cahlo, framstår bildene i stor grad som selvstendige bildekonstruksjoner.
Selv om vi får vite en god del om hennes bildekoder, er det likevel sannsynlig at hun holder
en god del for seg selv, særlig når det gjelder avslutningsbildet. Et problem i prosjektet er
at hun holder på med breddefasen vel lenge; til og med Bilde 8 går på å utfoldet temaet, det
fører til bare ett bilde som hun virkelig har jobbet lenge og i dybden med.
Det ligger en sterk ytringsvilje i bildene hun lager og bildene har karakter av realismetendenser. Samtidig er en del av bildene som ytringer relativt sterkt ekspressive. Hun har ikke
direkte laget imitasjoner av Cahlo, men forsøkt å gripe hennes bildebetydninger og bruker
i alle fall deler av disse i sine egne bilder.
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Billedspråklig handlingsmåte: Som UP misforsto hun litt med at hun arbeider med breddefase litt for lenge, Bilde 1I - Bilde 8I skal forstås på denne bakgrunn, dermed har hun bare
et bilde hun i realiteten har forsøkt å gå mere i dybden med, og det er Bilde 9I som her
hennes avslutningsbilde. Hennes sterke inspirasjon av og identifisering med Frida Cahlo,
preger hennes orientering. Men hun er også opptatt av andre ekspresjonister som Munch,
van Gogh og Kollwitz. Innledningsvis imiterer hun for eksempel Odd Nerdrum. Hun bruker
også seg selv som modell, og sier også at dette angår henne, handler om henne.
Ferdighetsnivå: Det øverste. Alder: 27 år
Resultat, Inger
Materialet ser på mange måter ut til å være særlig velegnet for videre bearbeiding, men hun
har bare to veiledninger og i tillegg noe kort dybdefase. Materialet må derfor karakteriseres
som å ha begrensa egnethet for videre bearbeiding.

Jorid: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: I hennes tematikk tar hun et oppgjør med seg selv og hvordan hun
ønsker å bruke livet sitt. Hun har voksne barn, og står etter det som kommer fram i denne
bildeprosessen overfor problemet med å løse opp ekteskapet. I sin bildeprosess tok hun opp
dette som lenge har vært et problem for henne. Hennes reise er den indre symbolske reisa
hun må foreta i sin egen frigjøring.
Generell karakterisering: Denne bildeprosessen er et sterkt og fascinerende eksempel på
en utfoldelse av et eksistenstema.
Intensjoner/refleksjon: Intensjonene framkommer i første del av arbeidet, ikke på den måten at hun sier hun vil oppnå bestemte ytringer med bildene. Ved å bruke dikt som innfallsvinkel, særlig et dikt om det å reise gjennom livet, griper hun sitt bildetema som etter det
hun gir uttrykk for, er det sprang hun står overfor i livet. Diket begynner med ei gammel
kone, som inni seg har en ung pike og avsluttes med den unge jenta som har en gamle kone
inni seg. Intensjonen handler om at hun gjennom en indre bearbeidingsprosess vil ta opp
sin egen frigjøring fra begrensninger, plikter, arv/miljø, overbeskyttelse, krav og forbud.
Avslutningsvis kommer hun fram til at hun vil framstille dette gjennom tre bilder. Det første
kaller hun Traumene el. Drømmen. Det andre kaller hun Reisen el. Kampen og det siste
Målet. Når hun kommer fram til disse siste bildene, vet hun temmelig presist hva hun vil
formidle. Dette må karakteriseres som en typisk innholdsintensjon.
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Virkemidler: Hun arbeider særlig med symboler og symbolbruk, der katten, båten, hesten,
fuglen, ugla, treet - både det friske og frodige treet og det med avkutta greiner, seg selv ved
staffeliet, trapp, mur, den gamle mann med skjegg osv., brukes symbolsk, og der hvert
enkelt symbol er gjennomtenkt og har sin spesielle betydning. Fargen særlig den flytende
akvarellfargen som gir de sterke fargene, ble virkningsfulle for henne. Hun får en stram
bildekomposisjonen ved at hun arbeider med sirkelkomposisjon. Innledningsvis arbeider
hun med blyant. Avslutningsvis med akvarell. Framstillingsformen er i det vesentlige romantisk, men også dekorativ. I en viss utstrekning kan en vel si at det også er naivistisk.
Dokumentasjon: Hun har seks veiledninger. Hun har et aktivt symbolbruk, der det burde
være lett å følge henne.
Problematisk: Hun har ikke ført en konkret dagbok, og vi finner knapt bildeanalyse. Den
første individuelle veiledning mangler lyd, men skaden blir for en stor del reparert ved at
vi i den etterfølgende veiledning, repeterer det som ble sagt.
Vurdering: Bildetematiseringen fører henne inn i en sterk og følsom bildeprosess. Hun går
inn i arbeidet med stor kraft, og er godt avklart både med hensyn til det intensjonale og
bruk av bildespråklige virkemidler.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Det virket som om hun bruker selve bildeprosessen til å
gjennomleve/gjennomgå den tematikk hun tar opp, for på den måten å finne ut av den, og
for å komme til større klarhet over hva hun vil med livet sitt og hvordan hun burde handle.
Hun har tydelig problematisering og viser et enormt følelsesmessige, nærmest eksistensielt
engasjement, som hun bruker i utviklingen av bildene. Hun demonstrerer også et enorme
uttrykksbehov, og hevder at både tematikken hun tar opp og bilder eller billedlige forestillinger, pressa sterkt på under hele prosessen. Bildene hun kommer fram til representerer
hennes ønsker og drømmer i og om livet sitt. Disse framstår som klart romantiske bildekonstruksjoner. Bildeframstillingen kan virke noe forunderlig med kombinasjon av romantiske bilder i et sterkt eksistens tema, der det samtidig ser ut til at hun forsøker å se temmelig
realistisk på sitt eget liv. Forklaringen er rimeligvis at hun i en realistisk søken og vurdering
av sitt eget liv, sterkt tilkjennegir hva hun ønsker seg ut av livet. Selv om hun i prosessen
skuer innover i seg selv med nærmest voldsom energi, søker hun i bildene sine utover til
folk og venner i en nær sosial samhørighet. Dette kan se ut til å være en særlig god dokumentasjon på bevisst bruk av virkemidler i form av symbolbruk, der denne er godt dokumentert. Et interessant forhold i dette materialet er at hun fra et ferdighetsmessig relativt
svakt utgangspunkt, utvikler bilder til et relativt høyt nivå.
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Billedspråklig handlingsmåte: Som UP-prosjekt, er dette et eksempel på at hun fra første
dag startet direkte på det som skulle bli hennes tema. I det vesentlige arbeider hun ut fra
forestilling, men studerer en hel del bildekulturelt stoff og har innslag av imitasjon, men
skildring ser ut til å være fraværende.
Ferdighetsnivå: Det nederste. Alder: 52 år.
Resultat, Jorid
Her er noen svakheter i materialet, for eksempel at hun ikke har ført en konkret dagbok.
Men dette blir temmelig godt veid opp, dels av loggbokføring og prosessbeskrivelse, og
dels pga. at hun har såvidt mange veiledninger. Materialet må derfor karakteriseres som
velegnet for videre behandling.

Kari: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Prosjektet tar utgangspunkt i at informanten er født i Sør-Korea. Hun
ble funnet på gata ca. en mnd. gammel, og var på et barnehjem til hun ble adoptert til Norge
som spedbarn. Et par år før dette bildeprosjektet reiste hun tilbake til Korea. Det er disse
hendelsene i hennes liv hun tar utgangspunkt i her. Hun kalte reisa si Reise i identitet.
Generell karakterisering: Bildeprosessen må karakteriseres som sterk og personlig, både
som reise, og også som eksistenstema. Hun er relativt lett å følge både i sine refleksjoner
og i sine imitasjoner. Det virker som om dialogen mellom det mentale og det faglige fører
bildene framover og er avgjørende i bildeprosessen.
Intensjoner/refleksjon: Prosjektet reflekterer her hennes følelser, tanker og opplevelser som
er knyttet til egen identitet, kulturbakgrunn og ukjent fortid. Hun forsøker å gripe sitt eget
opphav og også identitet i bildeprosessen. Hun så et dokumentarprogram om barnehjem i
Korea som gjorde et voldsomt inntrykk. Dårlig behandla unger og levevilkår med fravær
av stimulering angår henne, og ser ut til å forsterke både de følelsesmessige og intensjonale
forhold. Gjennom prosessen konfronterer hun seg selv med sin egen eksistens. Hun stiller
ikke opp klare intensjoner, og det virker relativt klart at dette er en prosess der hun ønsker
å komme nær forhold i hennes tidligere liv. Vi kan avgjort si at intensjonen avleses i løpet
av prosessen. Hun fester seg etterhvert særlig ved to opplevelser fra besøket i Korea. For
det første opplevde hun barnehjemmet som en kennel, særlig en gutt som bare stod der i en
krok og så tvers igjennom henne, har hun vanskelig for å glemme. For det andre oppsøkte
hun stedet der hun ble funnet. Dette stedet slapp heller ikke tak i henne. Da hun kom fram
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til bildene hun ville lage, var det tydeligere hva bildene skulle handle om. Særlig i avslutningsbildet ligger et ønske om at denne gutten også skal få en sjanse i livet. Hun lar gutten
stå i døråpningen, der lyset slippes inn. Lengre bak på brosteinene som er steinene på gata
der hun ble funnet, ligger et reiva spedbarn.
I et annet bilde tegner hun en stor skulptur som hun så. Skulpturen kalte hun Molekylet.
I bilde knytter hun sammen sitt eget og guttens ansikt. Hun framstiller skulpturen med løse
ender, dvs. manglende forbindelser. Etterhvert kom bildeframstillingen intensjonalt mere
til å handle om et generelt problem for en gruppe barn verden over, enn om hennes egne
opplevelser om opphav og de mulighetene i livet hun opplever å ha fått. Dette er en tydelig
innholdsintensjon.
Virkemidler: Innledningsvis og underveis skisser hun med blyant, kull og tusj, og avslutter
med eggtempera. Hun beveger seg over i et realistisk, dels surrealistisk bildespråk. Bildeelementene framtrer som symboler: Gutten, det reiva spedbarnet, brosteinene i gata der hun
ble funnet, osv.
Dokumentasjon: Hennes bildekulturelle bruk er det mulig å følge henne. Hun har brukbar
dagbok og har en bildeanalyse, men denne er noe svak.
Problematisk: Hun har tre veiledninger.
Vurdering: Dette er et gripende prosjekt. De konkrete intensjonene er i mindre grad konkret
uttrykt, men framkommer gjennom bildeprosessen.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Gjennom tematikken forsøker hun å komme nærmere sitt
eget opphav. Det er tydelig, og selvsagt forståelig, at denne gjennomlevinga er svært viktig
for henne. Bildebetydningene som handlet om henne, forsøker hun å allmenngjøre. Selve
framdriften i hennes prosjekt ligger avgjort i vekslingen mellom tematiske orientering og
bildeframstilling, der hennes intensjoner avklares. I sin bildekulturelle orientering er hun
lett å følge og bildekonstruksjonene framstår med klar selvstendighet. Hennes symboliserende ytringsform er avgjort interessant. En annen side ved denne prosessen, er at hun er
litt lite produktiv, og at hun ved større arbeidsinnsats kunne ha kommet noe lengre med
bildene sine. Gutten som står fremst i bilde, er på en måte også den hun tenker at hun kunne
ha vært. Imitasjonen og lånet av surrealismen er merkbart. Bildene har et noe uvirkelig
preg. I det malte bilde plasserer hun seg selv som spedbarn på den gata hun ble funnet. Hun
anvender også surrealistiske trekk. Men bildene har også en nesten påtrengende realisme.
Billedspråklig handlingsmåte: Hun deltok i den kollektive fasen. I hele denne prosessen
studerer hun sine egne album, bildene fra sin oppvekst, og søker tilbake i leiting etter bilder
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som kan visualisere tanker og følelser, og som kan føre henne framover i bildearbeidet.
Hun finner et bilde i et ukeblad, som hun lenge tror hun kan bruke. I surrealismen er det
særlig Magritte og Dahli hun var opptatt av. I det malte bildet låner hun av Magritte og
imiterer Nerdrums baby. I det ene bilde tegner hun sitt eget ansikt. Som vi ser her, finner
vi både imitasjoner og skildringer.
Ferdighetsnivå: Det midterste. Alder: 23 år
Resultat, Kari
Materialet har mange interessante sider, men har begrensa egnethet, særlig ved at hun har
få veiledninger.

Lene: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Hun kom fram til at hun ønsket å reise tilbake i sin egen fortid, for å
bli mere bevisst denne. Etterhvert kom dette til å utvikle seg til ei vandring i sin egen gode
barndom. Det at hun selv er mor, er kanskje en eksistensiell side ved tematikken.
Generell karakterisering: Bildeframstillingen er derfor høyst personlig, og framstår relativt
klart som et eksistenstema. Hun er velreflektert og hennes intensjonsrelasjoner trer relativt
klart fram. Problematisering blir derfor mulig å følge.
Intensjoner/refleksjon: Det var et særlig spørsmål ved sin egen barndom hun etterhvert kom
til å stanse opp ved. Hun syntes hun hadde hatt en så god barndom, og undret seg over hva
som var så bra – og hvorfor. Hva var det for eksempel som var så godt ved Besta (bestemoren)? Intensjonalt utvikler dette seg til for det først å bildeframstille den gode barndommen hennes, og for det andre og også framstille den ballast en god barndom gir. I denne
intensjonale søkingen stanset hun til slutt opp ved mora sine trygge og gode armer. Hun er
fornøyd med at Bilde 1L uttrykker nærhet og trygghet i forholdet mellom to personer. I
Bilde 3L forsøker hun å gi uttrykk for nærhet og tetthet. Gjennom Bilde 2L og Bilde 3L
korrigerte og videreutviklet hun sin intensjon. Hun lagde Bilde 4L av dattera fordi disse
mor/barn motivene ble for søte. Her ville hun enkelt framstille spontanitet og glede i et
barneansikt. Bilde 5L er hun relativt godt fornøyd med. Hun synes selv at hun har fått fram
ei jente med klare, sterke, trygge, direkte og uredde øyne, og at denne jenta dermed har
gode forutsetninger for å kunne klare seg selv, og er i stand til å gå ut i livet.
Helt avslutningsvis i prosessen skjer noen kraftige brudd i bildeframstillingen. Hun kom
fram til at noen av bildene hadde sterke romantiske betydninger. Men det var ikke dette
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hun ønsket å få fram, og hun ble faktisk støtt over sine egne bilder. Dette skulle hun ha
forandring på! Et par av bildene malte hun derfor over med en grønnfarge, som hun delvis
skrapet vekk med palettkniv. Dette er en typisk innholdsintensjon.
Virkemidler: Innledningsvis skisser hun med blyant og tusj. Avslutningsvis maler hun med
eggtempera, og denne malingen gnikker og skraper hun i for å slite ned/sette spor i overflata. Fortellemåten må karakteriseres som romantisk, men intensjonalt har den avgjort et
realistisk tilsnitt. Bamser og teddybjørner skal symbolisere barndommen. Konturer bruker
hun for å stramme opp. Med jordfarge ønsker hun å få fram mykhet. I bildeframstillingen,
Bilde 1L, Bilde 2L, Bilde 3L og Bilde 5L, benytter hun seg i særlig grad av mor og barn
motivet. Bildet 1L er konstruert ved at armene og hodeformene nærmest danner en slags
oval. Hånda og armen skal være med å tilføre bilde mykhet. Hun syns ikke bildet har blitt
overfladisk, men hun synes hun skal gå mye tettere på. I Bilde 2L er kvinna plassert over i
bilderommet med armene vernende om jenta. Her forsøker hun ved hjelp av varme farger
å gi uttrykk for en varm situasjon. Når hun maler over med grønt og nykonstruerer Bilde
2L og Bilde 3L, forandrer hun i første rekke fargen, og det er med denne grønnfargen hun
først og fremst synes at hun får rykket bildene ut av en romantisk bildesjanger. I Bilde 5L
har hun kommet fram til at det er dette med ansiktsuttrykket og hendene til mora vernende
rundt skuldrene hun vil bruke for å framstille intensjonen, dvs. den gode barndommen. Alt
annet skulle skrelles vekk.
God dokumentasjon: Hun har fire veiledninger, samt en samtale i en produksjonsfase. Dagboka må karakteriseres som tilfredsstillende. Vi har også videoopptak av praktisk arbeidsprosess som bl.a. viser hennes noe dramatiske bildekonstruksjoner avslutningsvis.
Problematisk: Bildeanalyse finnes i avslutningsbildene. Denne får avgjørende betydning.
Første veiledning har ikke lyd, men notater fra veiledningen reparerer i noen utstrekning
skaden.
Vurdering: Hun avklares intensjonalt gjennom bildeprosessen, og behersker virkemiddelbruken. Avslutningsbildene hadde ikke blitt til uten en bevisst intensjonsbearbeiding.
Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Beskrivelsesinteressen innen tema fungerer drivende. Intensjonen utvikles gjennom framstillingen av bildene, og intensjonsrelasjonene trer relativt
klart fram. Særlig spennende er bruddene i avslutningen av bildeprosjektet når bildene gjennomgår en dekonstruksjon, dvs. brytes ned for så å bygges opp igjen. Jeg fikk tapet både
dette og også hennes konstruering av det siste og avsluttende bilde. Når hun så finner ut at
dette handler om bl.a. trygghet, godhet og mora sine trygge og gode armer, framstår dette
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som et visuelt symbol for det hun ønsket å framstille. Dette bør kunne framstå som et klart
eksempel på hvordan vekslingen og problematisering av forholdet mellom det intensjonale
og virkemiddelbruk kan fungerer. Hennes ønske om å finne ut av egen barndom ved søken
gjennom bildeprosessen, kan også være et eksempel på et erkjennelsesanliggende i denne
form for bildearbeid.
Billedspråklig handlingsmåte: I fellesfasen utfoldet hun relativt stor bredde i bildearbeidet.
Etter dette hadde hun et langt opphold, men kom fram til ønsket om å finne ut mer om sin
gode barndom. Hun blar i fotoalbum fra barndommen og skisser seg formelig tilbake, slik
at minnene og nærheten til barndommen dukker opp igjen. Via familiealbum, imitasjoner
fra disse, kunstbilder og forestillingstegninger, utfolder hun sitt bildetema. Det er også mulig at hun arbeider noe med skildring, i det hun tegner dattera.
Ferdighetsnivå: Det midterste. Alder: 30 år.
Resultat, Lene
Materialet virker å inneholde interessante momenter og er velegna for videre bearbeiding.

Marit: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Tematisk starter hun med flere reiseforslag; natur og sinsstemninger,
reise i stillhet, men kom til at hun ville lage ei reise i luft, jord, ild og vann.
Generell karakterisering: Hun er særlig opptatt av materialitet, og arbeider relativt dirkete
i materialet. I hennes bildeproduksjon blir bildene til som nykonstruksjoner i en stadig eksperimentering med virkemidlene for å oppnå de bildeytringene hun intenderer.
Intensjoner/refleksjon: Hun ønsker å få fram jord, luft, ild og vann ved hjelp av farger og
overflatestrukturer. Hun forsøker å få fram følelsen/fornemmelsen av ordene i bildene, og
ønsker at vi for eksempel skal få en fornemmelse av dypet i vann. Hun vil forsøke å la
bildene bli til gjennom en intuitiv framdrift, og ønsker derfor ikke å utarbeide intensjonen
utover dette. Hun ønsker at bildene mere skal bli til ved at hun lytter til dem underveis. Hun
vet m.a.o. nokså godt hva hun vil: Få fram fornemmelsen av ordene i bildene, og ønsker å
arbeide på den måten at hun vil lytte til bildene under vegs. Som innholdsintensjon er denne
klar nok. Jeg oppfatter dette som en tydelig opptatthet av at framstillingene skal fungere
som ytringer for tilskueren. Hun ønsker altså å få fram en følelse av ordene hun bruker.
Jord er for henne dette at hun ikke veit så mye om hva som er under jorda, det er et dyp
hvor det kan skjule seg mye. Jord er for henne noe tungt og trykkende, noe alvorlig, døden,
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dypet, en stemme. Vann er skremmende for henne og litt dystert. Vann er tungt, vann er
skremmende, dypt og utrykt, sier hun. Luft er for henne lyset og livet. Hun har forsøkt å få
fram en gjennomskinnelighet. I Ild har hun forsøkt å få fram noe av den gløden hun forbinder med ordet. Ansiktet vi fornemmer i bildene skal være henne. Hovedsakelig forstår jeg
intensjonene som innholdsintensjoner, men med tildels selvstendige uttrykksintensjoner.
Virkemidler: Hun anvender en romantisk, men også noe i retning av en naturalistisk språkdrakt. Framstillingene er en slags abstrahert naturalisme. Bildene har tildels romantisk og
også symbolsk karakter, f.eks. ansiktene som en ser bare antyda i bildeflata. Hun eksperimenter og er svært interessert i å arbeide med overflatestrukturer. Disse sanselige overflatene er vesentlige virkemidler. Men også utsnittet og bildevinkelen her er framtredende
med en svært høy eller lav horisontlinje som blir særlig virksom i bildene. Bildene Vann
og Jord er malt med akryl, mens Luft og Jord er malt i eggtempera. Hun forsøker å arbeide
bevisst med fargeflater, retninger, elementer og plasseringen av dette, og hun eksperimenterer seg fram, med for eksempel påføring av farger og skraping på ru overflater, bølgepapp
på lerret limt med hudlim. Hun har videre arbeidet seg nedenfra med lyse farger, for så å
gå mot mørkere. I Jord har hun arbeidet med farge mot det mørke, og en svært høy horisont.
Det har hun også gjort i Vann. Her er det sola som lager lysreflekser i vannet og får fram
fargene. Etter Vann hadde hun lyst til å arbeide mere konkret, var lei dette med overflater.
Når hun startet med Luft, ble dette først for mye likt vann. I neste bilde forsøkte hun å
arbeide gjennomskinnlig, men syntes ikke hun fikk dette til. Siste bilde Luft har blitt til i
frustrasjon, der sier hun at hun arbeidet fort og galt. Men hun syntes hun fikk fram mere av
det som foregår oppi lufta av spenning og krefter. I Ild har hun arbeidet mere konkret. I
forbindelse med dette bildet har hun sett en regatta på TV, der de seilte forbi noen isfjell
og der det også var et spesielt lys. Noe av denne gløden har hun forsøkt å få fram.
God dokumentasjon: Relativt veldokumentert på utviklingen av virkemiddelbruk. Øvrig
prosessdokumentasjon er god.
Problematisk: Hun har bare en veiledninger, og sier at hun har analyser bilder, men det
kommer ikke fram i materialet. Selv om prosessdokumentasjon er god, kan hun knapt sies
å ha dagbok.
Vurdering: Hun har klare virkemiddelintensjoner, men samtidig bruker hun nettopp virkemidlene til å få fram de bildebetydninger hun var opptatt av, dvs. få fram en fornemmelse
hos tilskueren som relateres til tittelen på bildene. Ordene hun har valgt som begreper for
å betegne bildeinnholdet, skal representere henne selv.
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Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: I dette prosjektet ser det ut til å være særlig to spesielle
forhold: For det første hennes utvikling av virkemidler, særlig det som går på materialorientering. De nærmest sanselige overflatevirkninger for å få fram luft, vann osv., er spesielle og interessante. Hun gir uttrykk for at bildene har blitt til i ved at hun har eksperimentert fram det ene bildet oppå det andre, kanskje fem-seks lag fram mot avslutta bilde,
derfor ligger det mye skissemateriale under hvert enkelt bilde, sier hun. Men det blir et
problem at dette ikke dokumenteres. Det er bare i Luft en ser litt av denne prosessen. Det
er imidlertid sannsynlig at hennes eksperimentering for å oppnå gode virkemidler i selve
bildeytringen, er helt avgjørende for utvikler bildeprosjektet og for bildekonstruksjoner.
Det andre spesielle område i dette materialet er intensjonsorienteringen. Selv om hun gir
uttrykk for å ha et relativt klart innholdsaspekt i bildeprosessene, ser det ut til at utviklingen
av virkemidlene i høy grad var en fascinasjon i seg selv.
Billedspråklig handlingsmåte: Prosjektet utvikler seg relativt normalt ved at hun via ulike
reiseforslag kommer fram til sin reise i de fire elementene. Hun gir uttrykk for at prosjektet
går over for lang tid, og at hun opplever dette som problematisk for en mere spontan framdrift. Hun ga uttrykk for at hun ikke likte å jobbe med skisser, men mere direkte og intuitivt
i dialog med bildene. Hun har kikka i en del bøker om bl.a. Turner, Klee, Redon, Bleken
o.fl., men har vært mere opptatt av å jobbe ut fra seg selv og finne sin måte å få fram bildene
på. Vi finner imidlertid knapt noen imitasjoner hos henne, og hennes eventuelle forbilder
dokumenters i liten grad. Selv om hun tar over andres konstruksjoner, konvensjoner i vår
bildekultur, i for eksempel de horisontlinjer hun anvender, er bildene og hennes språkbruk
i bildene høyst personlig.
Ferdighetsnivå: Det midterste. Alder: 25 år.
Resultat, Marit
Materialet virker avgjort interessant for videre bearbeiding og har relativt god dokumentasjon på utviklingen av virkemiddelbruk. Men hun har bare en veiledning. Materialet må
derfor bare sies å ha begrensa egnethet.

Nina: Analyse av UP-prosjektet
Generell vurdering av tendensene i materialet
Tematisk orientering: Hun ønsker å foreta en reise i temaet kaos. Bildene handler etterhvert
om hennes eget liv med svært personlige bildebetydninger.
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Generell karakterisering: Hun starter svært løst intensjonalt, men bildene handler etterhvert om hennes eget liv, noe som gir sterk drivkraft til bildeytringene. Prosjektet går her
over til å bli et eksistenstema.
Intensjoner/refleksjon: Intensjonen dreier seg om begrepet kaos. Hva dette kaos kunne
være, var innledningsvis løst. Hun hevder at kaos for henne er mangfold og forvirring, og
ønsker å formidle kaos, hennes kaos. Begrepet utvikles i dialog med motivutfoldelsen. Til
å begynne med er hun mest opptatt av kaos i konkrete bilder, men etterhvert vil hun mere
framstille noe som har å gjøre med et indre kaos. Hun sier at hun ønsker å finne ut hva
kaoset dreier seg om, og at hun ønsker å framstille visuelt tanker og følelser hun har, og
som opptar henne mye, men at hun ønsker også å ordne opp i kaoset. Via opplevelse og
bilderefleksjon endrer prosessen og kaosbegrepet karakter; en medstudent assosierte et bildeelement som foster. Dette fostret er egentlig den sammenkrøpne kvinneskikkelsen som
går igjen som motiv i bildene, og som i dette tilfelle ble brukt på en linosnittplate. Denne
assosiasjonen traff Nina og fikk stor betydning, fordi hun hadde gjennomgått en abort. Etter
dette ble intensjonen langt mere konkret, og framstilling ser heretter ut til å være preget av
at hun på et vis gjennomlevde dette. Innledningsvis kan det virke som om intensjonen er
forholdsvis uklar, eller kanskje i en viss utstrekning virkemiddelrelatert, men blir etterhvert
tydelig innholdsrelatert.
Virkemidler: Hun maler med eggtempera. Bildene framtrer forholdsvis dekorativt. Avslutningsvis endrer de karakter og blir mere fortellende med relativt emosjonelle overtoner. I
hennes dekorative arbeidsmåte, arbeider hun også symbolsk med bildeelementene. Symbolene, fosteret, henne selv osv., framstår konkret, klart og sterkt. Linotrykkene som bildeelement brukes også som et virkemiddel på og i det hun maler. Malemåten sammen med
linotrykkene gjør at hun oppnår en temmelig sanselig overflate. Komposisjonsmessig anvender hun horisontaler, vertikaler og diagonaler. I nest siste bilde, N41, har hun brukt de
viktigste elementene i en komposisjon som oppsummerer kaoset. Symbolene er personlige
koder, symboler. Fargene er også valgt symbolsk. I siste bilde, N42, har hun valgt å lage et
selvportrett fordi, sier hun, kaoset ligger i henne.
God dokumentasjon: Her er gode spor etter bildeanalysen. Hun har seks veiledninger.
Problematisk: I første individuelle veiledning, har vi problemer med lyden, men dette rettes
til en viss grad opp vel opp ved seinere veiledninger. Hun har ikke dagbok, men i stedet har
hun en prosessbeskrivelse som til dels er godt informativ.
Vurdering: Kaosframstillingene utvikler seg etter hvert til å handle om henne selv. I relasjon til det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler, ser det avgjort ut til at hun
makter å anvende virkemidlene slik at hun får uttrykt det hun ønsker.
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Vurdering av det særegne i materialet
Karakteristikk av det spesielle: Det kan virke som om hun startet prosjektet ved å nærmest
eksperimentere i det dekorative, eller muligens i grenselandet der det dekorative gikk over
til kaos. Denne dekorative framstillingen kan virke noe merkelig relatert til intensjonen,
men for henne var dette ikke problematisk. Jeg undret meg over om det var kaos i bildeflata,
eller et mere psykologisk kaos hun holdt på med, til å begynne med kunne hun ikke svare
helt på det. Men hendelsen underveis, griper hun tak i og videreutvikler. Et annet forholdet
som også er interessant her, er forholdet mellom bilder som ytringer i hennes egen prosess
og det intensjonale. Det intensjonale utvikles et stykke ut i prosessen fra å være noe uklart,
til å bli relativt sterkt innholdsorientert. Virkemiddelbruken gikk over til å bli et klart redskap for innholdet. Bildebetydningene blir etter dette sterke og konkrete.
Bildene framstår dekorative, også etter at fosteret tok til å opptre på bildearenaen. Men
disse dekorative bildene får etterhvert også sterkt symboliserende karakter som gjør at de
også framstår med sterke bildebetydninger. Dette gjør at bildene også antar en realismetendens. Symbolbruken er framtredende, og prosjektet framstår som bildespråklig interessant.
Det kan også virke som om denne søken etter å finne ut av hva dette kaoset kan være også
muligvis er et erkjennelsesanliggende.
Billedspråklig handlingsmåte: Figuren av et menneske sittende på huk som går igjen i hele
bildutfoldelsen, har hun tatt fra et tidligere studieår. Denne figuren kan derfor framstå som
en form for imitasjon. Det forekommer bare i liten utstrekning skildring i arbeidene hennes,
og hun har knapt undersøkt bildekulturelt stoff som kan grense inn til henne intensjonsmessig eller framstillingsmessig. Hun har arbeidet eksperimenterende, for å finne ut om kaoset
og for å finne ut hva hun ville formidle. Til dette har hun valgt blandingsteknikker.
Ferdighetsnivå: Det midterste. Alder: 23 år.
Resultat, Nina
Materialet virker avgjort interessant for videre bearbeiding. I materialet er det imidlertid
noen mangler. Vi har ikke særlig innsyn i hennes symbolbruk, og da hun også mangler en
konkret dagbok, kan dette i en viss utstrekning begrense egnetheten til materialet. Men
mangelen på dagbok veies noe opp at hun har brukbare notater fra arbeidsprosessen. Materialet kan derfor karakteriseres som egnet.

7.4 Kasusvurderinger
For å vurdere tendensene i materialet, valgte jeg å framstille dette i en skjematisk komparerende form der de individuelt framtredende tendensene presenteres.
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Vurdering av skjematisk framstilling.
Valget av skjematisk framstilling, Tabell 1, var ikke uproblematisk ut fra oppfatningen av
at kvalitative vurderinger ført over til en skjematisk framstilling, tenderer mot en kvantifisering av materialet fordi skjematiseringen fungerer generaliserende. Det å ordne materialet
inn i et slikt skjema, var å tvinge det inn i kategorier som er det motsatte av det å utfolde
materialet kvalitativt slik de individuelle analysene ble forsøkt utført. Resultatet er tendensen til en form for voldsutøvelse på materialet. I behandlingen av dette kvalitative materiale, forsøkte jeg imidlertid å operere med relativt åpne analysekategorier. En målsetting var
også at individuelle og kvalitative forskjeller og likheter skulle kunne komme til syne.
Når jeg likevel valgte å skjematisere materialet, er det for å tydeliggjøre tendensene i materialet, noe som kunne bidra til å klargjøre kvalitative relasjoner i en oversiktlig form slik
at seleksjon ble enklere å foreta. En annen og mindre komprimert kompareringsform, ville
bidratt til en mindre oversiktlig framstilling med tilsvarende mindre oversiktlig klarhet.
Dessuten mener jeg å kunne hevde at etter å ha foretatt analysene, har en form for oversikt
som bidro til at jeg i større grad kunne vurdere eventuelle urimeligheter i resultatet av kompareringen. Slik sett kan den skjematiske framstillingen betraktes mer som et objektiviserende hjelpemiddel i seleksjonsprosessen.

De individuelt framtredende tendenser i materialet.
Nedenfor vises skjematisk framstilling av de individuelt framtredende tendenser i materialet:
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Tabell 1: Seleksjonsskjema for utvelgelse av kasus
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Merknader og forklaringer til skjematisk framstilling
De fleste kategorier i skjemaet, tabell 1, er beskrevet tidligere og burde derfor være kjent.
Likevel behøves noen merknader og forklaringer.
Virkemidler/framstilling: Materialitet under kategorien virkemidler og framstilling, betegner i hvor stor grad materialitet er anvendt som virkemiddel i bildeprosessene. Med materialitet menes her anvendelse av andre materialiteter enn de en til vanlig finner i samband
med tegning og maling, for eksempel bruk av papir og papp som bildebakgrunn eller som
collage.
Jeg kom fram til at de tradisjonelle kunsthistoriske kategoriene nettopp integrerte bruken
av virkemidler.
(x), x og x: For nyansere materialet noe satte jeg (x) for markere at tendensen er svakere
eller usikker, x eller markere at tendensen er særlig sterk, mens x betegner en normalitet
under kategorien.
+1~ samtale i produktiv fase er relatert til kategorien Antall veiledninger. Med dette menes
at jeg hadde en samtale om prosjektet med enkelte av informantene mens de holdt på å
arbeide i de praktiske fasene, og som ikke helt ut tilfredsstiller betegnelsen veiledning.

7.5 Seleksjon og valg av kasus
Vi skal i det følgende se kort på grunnlaget for vurderingen av egnethet som kasus.

Første del av seleksjonen
Det første kravet var om innsynet i materialet totalt sett kunne karakteriseres som godt. Her
skal en merke seg at undersøkelsen ble lagt opp slik at jeg var avhengig av å se informantenes skrittvise framgang i prosessen, noe som måtte vurderes i forhold til veiledningene.
Dermed ble antall veiledninger et vesentlig kriterium for egnetheten av hver enkelt bildeprosess. Her er det stor variasjon i materialet, fra seks, pluss en samtale i produktiv fase,
ned til bare en. Noen har også to og tre veiledninger, som jeg også karakteriserte som litt
for få. Til sammen er det fem informanter som har minimum tre veiledninger. I tillegg til
ordinære veiledninger har jeg også opptak og samtaler med noen av disse informantene i
deres produksjonsfaser. Et annet forhold jeg også vurderte her var kvaliteten på dagbøkene.
Flere av bildeprosessene ble karakterisert som mindre tilfredsstillende. Grunnen til dette
var enten at disse studentene så godt som mangler dagbok, eller at denne er mangelfull for
eksempel med hensyn til datoangivelser. Likevel kan en her ha prosessbeskrivelser som
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kan være brukbare. Jeg vurderte ingen av bildeprosessene såvidt uten dagbok eller prosessbeskrivelser at de direkte kunne karakteriseres som Ikke tilfredsstillende. Det andre kravet
var at kasusne burde velges ut fra ferdighetsnivået til informantene. Dette for å kunne utnytte spredningen i materialet. Jeg så det her som sannsynlig at ferdighetsnivået ville kunne
gi differensierte resultater med tanke på anvendelsen av bildespråklige virkemidler, noe
som igjen ville kunne gi utslag i arbeid med bildebetydninger. I kategorien med den laveste
ferdighet, var det bare en bildeprosess som karakteriseres som egnet eller velegnet. I den
kategorien med høyest ferdighetsnivå, inneholdt materialet to informanter som var karakterisert som egnet eller velegnet. I kategorien med mellomste ferdigheter, var det fire informanter som var karakterisert som egnet eller velegnet. Det tredje kravet jeg stilte opp,
gikk på hvorvidt intensjon var godt avklart. Med uavklart intensjonen blir det vanskelig å
vurdere hvordan interaksjonen mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler innvirke på betydningsproduksjon i bildeframstillingen. Et særlige krav jeg stilte i kvalifiseringen av kasus, var at materialet totalt sett måtte kunne karakteriseres som egnet eller
velegnet for videre bearbeiding. Dvs. at materiale med betegnelsen begrenset egnethet,
kunne velges vekk.
Totalt sett viste det seg at sju av bildeprosessene måtte karakteriseres som å ha begrensa
egnethet, fire kom ut som egnet og tre kom ut som velegnet. Av de fire informantene med
karakteristikken egnet, kunne bemerkes at Dinas intensjon var uavklart, noe som forhindret
dette materialet fra å være velegnet. Men selv om intensjonen var noe uavklart, karakteriserte jeg likevel dette materiale som egnet fordi det framkom relativt klart i det praktiske
arbeidet hva hun intenderte. Problemet var at hun i for liten grad ble seg dette bevisst.
Dessuten kunne dagboka vurdertes som god og hun hadde seks veiledninger. I tillegg hadde
jeg opptak og samtale med henne i selve produksjonsfasen, slik at innsynet i materialet
totalt sett måtte karakteriseres som relativt godt.

Andre del av seleksjonen: Valg av kasus
Jeg arbeidet en del med antallet kasus og vurderte både ett, tre og fem. Fem kasus ville klart
sikre både god dekning av de framtredende tendenser og også gi godt innsyn i materialet,
men ville kanskje være plasskrevende og dermed noe upraktisk. En kunne også tenke seg
at valg av bare ett kasus også kunne vært mulig, dersom det sikret god nok dekking av de
framtredende tendenser. Dette vurderte jeg ut fra materialet som ikke tilfredstillende. Resultatet av denne vurderingen var at av de 14 informantene som var med i undersøkelsen,
kunne det være fornuftig å anvende tre kasus, og viser til den videre vurderingen nedenunder.
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Totalt ble sju av bildeprosessene karakterisert som egnet eller velegnet for videre utvelgelse
som kasus. Selv om dette var halvparten av informantene, vurderte jeg at dette pga. kvaliteten på materialet, som stort nok antall informanter å velge ut fra. Derfor startet jeg seleksjonen med å velge vekk de sju. I den videre utvelgelsen mente jeg det her var rimelig å gå
tilbake til problemstillingen som går på intensjon/refleksjon og bruk av bildespråklige virkemidler, og foretok følgende refleksjon: Denne avhandlingen interesserer seg for bilder
og betydningsproduksjon. Jeg vil her minne om et forhold som går tilbake til Saussures
(1970:93-98) grunnleggende oppfatning i verdisettingen av innholdsaspektet og uttrykksaspektet, der innholdsaspektet framstår som den primære side i et språklig uttrykk. Bildeinnholdet relateres her til intensjonalitet og refleksjon, dvs. den mentale dimensjon, og virkemidlene/uttrykksapparatet i denne betydningsproduksjon kan derfor betraktes som å stå
i bildeinnholdets tjeneste. Ut fra dette måtte det være rimelig å stille krav til den type mentale innsats som ligger bak produksjonen. Hva ønsker vedkommende å si noe om? Her er
to kategorier av intensjonalitet: En innholdsrelatert intensjon, og en uttrykksrelatert intensjon. Ettersom jeg sto igjen med en bildeprosess i den nederste ferdighetskategori, Jorid,
og denne var avklart intensjonalt, med en klar innholdsrelatert intensjon, virket dette som
et enkelt valg. Videre måtte det være rimelig at minimum en av de andre kasusne skulle ha
en klart uttrykksrelatert intensjon. Den bildeprosessen av de seks gjenværende som hadde
klarest uttrykksrelatert intensjon, var Heidi, i den øverste ferdighetskategorien. For øvrig
var det heller ingen av de andre bildeprosessene med klar uttrykksintensjon som samtidig
var karakterisert som velegnet eller egnet. Dermed framsto to relativt klare og rimelige valg
som kasus: Jorid og Heidi. Ettersom et flertall av bildeprosessene hadde innholdsrelatert
intensjon, og ettersom et flertall av informantene ble karakterisert som å ligge i det mellomste ferdighetsnivået, vurderte jeg det slik at minimum en av disse bildeprosessene burde
være representert. Her gjensto Dina, Elin, Lene og Nina som aktuelle.
Med hensyn til antall kasus totalt og de framtredende tendenser i materialet, styrket disse
vurderingene så langt valget av tre kasus, noe jeg mener den videre avveining også gjorde.
Vi hadde nå en bildeprosess, Jorid, med et sterkt eksistenstema. Ved å betrakte forholdet
som vedrørte bildeanalyse i disse prosessene, viste verken bildeprosessen til Jorid eller
Heidi brukbare bildeanalyser. Dette viste derimot to av bildeprosessene, til Elin og Lene,
som begge ligger i det midtre ferdighetsnivået. Disse kunne derfor se ut til å peke seg ut
som særlig aktuelle. Begge ble også karakterisert som velegna, og begge hadde en innholdsrelatert intensjon. I bildeprosessen til Elin ble en brukbar skriftlig bildeanalyse dokumentert. Den skriftlige dokumentasjonen på bildeanalyse vurderte jeg som svakere i bildeprosessen til Lene, men her ble ei bildeanalyse avslutningsvis i en veiledningssituasjon
dokumentert, og denne fikk avgjørende innflytelse på utviklingen av bildene. Dette mente
jeg pekte i retning av Lenes bildeprosess. Et annet forhold som framkom ved vurderinga

153

Kvalifisering av kasus

av bildeprosessene til Jorid og Heidi: Selv om Jorid søkte ut i det sosiale i sine drømmer
om framtida, forholdt bildeprosessen hennes seg sterkt innadvendt. Heidi problematiserte
ikke seg selv og sitt liv på samme måte, men hun brukte seg selv som objekt i tegneprosessen. Når jeg her sammenliknet bildeprosessene til Lene og Elin, mente jeg det framkom
relativt stor likhet mellom bildeprosessen til Elin og Jorid når det galt dette innadvendt
søkende. I en viss utstrekning hadde også Lenes bildeprosess noe av dette, men her fant jeg
også en større søkning utover i det sosialt rom hun vokste opp i, og dermed en åpning utover
seg selv, og at dette bidro til å gjøre denne prosessen noe annerledes. Relatert til de fire
andre i det midterste ferdighetsnivå, syntes jeg bildeprosessen til Lene også her i en viss
utstrekning kunne sies å ha den samme karakter. Det virket derfor avgjort som om valget
av Lenes bildeprosess tilførte kasusne en annerledeshet som jeg søkte.
De valgte kasus ble derfor: Jorid, Heidi og Lene.
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DEL 3: BESKRIVELSE, FORTOLKNING OG
FORSTÅELSE

Kapittel 8: Informantenes bildeprosesser – 1. analysenivå
Kapittel 9: Lengde- og tverrsnittsanalyser – 2. analysenivå
Kapittel 10: Bidrag til utviklingen av Den 3. vei i bildepedagogikken –
3. analysenivå
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8: INFORMANTENES BILDEPROSESSER –
1. ANALYSENIVÅ
I framstillingen av informantenes bildeprosesser på første analysenivå, er originalitet og
unikhet vektlagt. Faktiske omstendigheter er forsøkt beskrevet. Materiale er bearbeidet og
dermed i noen grad fortolket. Bearbeidingen tar utgangspunkt i første problemstilling (se
punkt 5.2), og er et forsøk på å gi godt innsyn i bildeprosessene slik at framstillingen blir
oversiktlig og lesbar.

8.1 Analysesystemet
Systemet som er anvendt i analysen av de utvalgt kasus, er konstruert som prosessbeskrivelse og språkbruksanalyse. Dette fører til at analysesystemet har brutt materialet ned fra
sin opprinnelige form. En produksjonsfase (Pf) med den etterfølgende refleksjonsfase (Rf),
er i analysen slått sammen og benevnt som Pf+Rf. Enhver Pf+Rf analyse utgjør et synkront
analysenivå (se figur 28). Summen av de synkrone analysene til den enkelte informant,
utgjør den diakrone analysen eller bildeprosessen som helhet. For å bevare åpenheten i
undersøkelsen, oppføres alle kategoriene i hver fase i analysen systematisk selv om kategorien ikke har noen merknad. Et eksempel: Bildekulturelle faktorer under kategorien Virkemiddelbruk i utviklingen av bildebetydninger, i Heidis fase Pf4+Rf5, har kommentaren,
“ingen merknad”, fordi kategorien i dette tilfelle var uaktuell.

Lesbarhet
Nedbrytingen av materialet til kategorier går i en viss grad utover lesbarheten, og framstillingsformen er som et kompromiss mellom lesbarhet og åpenhet. Som en vil se, varierer
linjeavstanden mellom kategoriene. Der det er lite tekst, er linjeavstanden normal. Der det
er mer tekst, er anvendt avsnitt; dette pga. lesbarhet og forsøk på å ta visuelle hensyn som
for mye eller for lite luft i teksten.
Skisser og bilder til hvert kasus er valgt plassert samlet bak den skriftlige framstillingen.
Dette fordi en skal slippe å bla seg fram til bildereferansene i den skriftlige framstillingen.
På denne måten kan en også få en samlet oversikt over bildemateriale til det enkelte kasus.
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Bildene
Dersom en ikke ønsker å lese alle prosessbeskrivelsene og språkbruksanalysene fra hver
fase, eller at dette kan arter seg noe fragmentarisk, finnes som vi skal se nedenfor, en sammenfatning og drøfting av hver fase som gir en kortfattet og forenklet oversikt.
I teksten som omhandler informantenes bilder, finnes to noteringssystemer. Det ene er de
løpende bilder og skisser. Disse er benevnt med forbokstav i navnet på informanten med
påfølgende løpende skisse eller bildenummer, f.eks. H11, J34 og L8. De mer ferdigstilte
bildene, avslutningsbildene, eller bilder som blir nærmere analysert, er gitt egennavn, og
benevnt som, f.eks. Bilde 8H, Bilde 3J, eller Bilde 5L. For å forstå sammenhengen i bildeprosessene er bildene i noen tilfeller benevnt som, f.eks. Bilde 8H (H54), Bilde J3 (J64)
eller Bilde 5L (L103), dvs. bildenavn foran bildenummer. I teksten under bildene er det
løpende bildenummeret angitt framfor bildenavnet for å angi bildenes prosessuelle sammenheng.

Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Denne innledende kategorien er en generell kategori som forsøker å
si noe om hva prosjektet og dermed framstillingen handler om.
Arbeid med det intensjonale: Hva vil og hva ønsker informanten med prosjektet. Hva ønsker hun å finne ut av eller å uttrykke seg om. Det er hvordan denne type spørsmål bearbeides
jeg forsøker å fange opp her.
Tilnærming og arbeidsmåter: Hvordan nærmer hun seg det tematiske, og hvordan bildeframstille sine ønsker eller antakelser? Hvordan omsettes intensjoner til praksis? Et samlende spørsmål her kan være: Hva gjør hun? Hva gjør vedkommende rent praktisk, hvordan
problematiseres materialet og hvilke arbeidsmåter anvendes for å finne ut av ønsker og
antakelser.
Problemer i framstillingen: Denne kategorien reises fordi dette anslagsvis kan formidle noe
om hvordan hun arbeider både med det intensjonale og bruk av bildespråklige virkemidler.
Informantens vurdering av arbeidet: Denne kategorien viser til neste kategori som går på
veiledning. I informantens vurdering av arbeidet, ble også vektlagt hva informanten tenkte
og mente om prosjektet framover. Uttalelsene som framkom her, tolker jeg som helt sentrale i informantenes intensjoner og bearbeidingen av disse.
Veiledning: Her reflekterte forsker og informant sammen over det foreliggende arbeidet fra
den foregående praktiske fasen, det intensjonale arbeidet, det intensjonale relatert til de
bildespråklige virkemidlene, hvordan informantene opplevde prosjektet i øyeblikket, hva
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var de presserende problemene, planene og ønskemålene framover, osv. Materialet fra veiledningene eller refleksjonsfasene, finner en også igjen i kategoriene Arbeid med det intensjonale og Problemer i framstillingen i prosessanalysen, og også i kategorien Refleksjonsvirksomheten i språkbruksanalysen. Jeg vil her minne om en strategi som ligger i UP: Når
individene ønsker svar på problemer av både intensjonal og framstillingsmessig art, vil læreren først måtte gå veien om det intensjonale, dvs. forsøke å konfrontere de studerende
med intensjoner og la dette være styrende i interaksjonene mellom student og lærer i råd
som gis.

Språkbruksanalyse
Ettersom undersøkelsen tar utgangspunkt i dualismen intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler, er valgt som sentrale de analysekategoriene, Intensjonale midler i utvikling av betydninger og Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger. I tillegg er valgt å
vurdere den Perseptuell orientering for bedre å kunne få innsyn med arbeidet i bildeprosessene. Kategorien Språkbruksanalyse refererer her til analyse av det bildespråklige, og er
dermed egentlig en bildespråkbruksanalyse. For enkelhetsskyld anvendes termen Språkbruksanalyse.

Betydningsanalyse
Betydningsanalysen framkommer her via bildelesing og bildeanalyse. Om bildelesing sier
Kjørup (1995:13-15) at en må ikke bare må studere bilder helhetlig og i detaljer med skjerpet oppmerksomhet, men at en også trenger spesialviten om bildetradisjoner, bildehistorie,
uttrykksmidlenes muligheter og en allmenn viten om det bildene betegner. Når det gjelder
bildeanalyse, anvendes her semiotiske bildeanalyse. Det finnes mange bildeanalysesystemer tilpasset pedagogiske situasjoner, slik som eksempelvis Fausing og Larsen (1982:3234), Marthinsen et al. (1984:22) og Nordström (1983:68-70). I denne teksten anvendes i
det vesentlige en forenklet analyse slik den framkommer hos Framgard (1985:195). I denne
semiotiske bildeanalysen leser en først ut denotativt nivå som er en grunnutlesning der elementer og komposisjonsmessige forhold på bildet identifiseres, og deretter leses det konnotative nivået ut, dette bygger på grunnutlesningen og leses ut som assosiative overtoner
og medbetydninger i bildene. Innledningsvis baseres det meste av betydningsanalysene på
bildelesning. Bildeanalyser anvendes mest i avslutningsprosessene. Ettersom motivene
gjerne bearbeides og avsluttes over flere faser, vil analyse av bilder som er analysert i en
fase og siden bli videreført i bearbeida versjoner i påfølgende faser. For å unngå gjentakelser kan derfor bildeanalysene framstå i en komparerende form eller om en vil, internt komparerende analyse. Det kan være nære relasjoner mellom refleksjonsvirksomheten, dvs.
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vurderingen av det intensjonale arbeidet, og bildeanalysen. Men da bildeanalysene er foretatt fordi jeg som forsker har behov for å komme mer på innsiden av, framskaffe økt forståelse av bildene som foreligger, føres også analysene ut over informantenes refleksjoner.
Bildeanalyse er derfor ført opp som egen kategori.

Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Av de intensjonale midlene som står til rådighet, må refleksjonsvirksomheten betraktes som særlig sentral. Hva tenker vedkommende, hvorfor og hvordan?
Utvikling av motivkategorier: Utviklingen av motivkategorier er en metode som forsøker å
studere de mer praktiske tilnærmingene til materialet og innen prosessene.
Søkemåte: Måten vedkommer søker intensjonalt, er her vurdert i underkategorier: Er søkemåten
- intuitiv/åpen, er den mer
- analytisk eller i hvor stor grad er den
- målretta, og da i tilfelle rette mot hvilke mål?
Type intensjonalitet: Det viktige her er å klargjøre hva slags intensjonalitet som framkommer i de fasene som vurderes.

Perseptuell orientering
Et vesentlig punkt i undersøkelsen av det dialogiske forholdet mellom det intensjonale og
bruken av bildespråklige virkemidler, er å fange måten informantene orienterer seg på i
relasjon mellom hva de ønsker, dvs. det de er på jakt etter i sin søkemåte, og oversettelsen
av dette til praksis. Denne orientering betraktes her som perseptuell orientering, og retter
seg som en ser, mot både det reseptive og produktive. Hvilke og hvilken type forestillinger
baserer vedkommende seg på? Dette punket står i en viss relasjon til forestillingstegning.
Hvordan og på hvilke måte forholder vedkommende seg til billedkulturen? M.a.o. hvilke
kunstnere, hvilke verker, hvilke bilder fra aviser, blader, familiealbum osv. er inndratt i
prosjektet i studieøyemed? Dette punkt står også i en viss relasjon til imitasjon. Videre
interesserer en seg her for hvordan vedkommende forholder seg til og også hvordan vedkommende studerer den konkrete virkeligheten som bildeprosjektet handler om. Dette punket har en relasjon til det å praktisk utføre direkte studier eller skildring i bildevirksomheten.

Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Er her anvendt tegning og maling? Hvilke, teknikker, redskaper og
materialbruk er anvendt og hvordan?
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Bildekulturelle faktorer: Hvilke stilarter er anvendt, vurdert i relasjon til for eksempel det
ekspressive, det romantiske og det realistiske? Hvordan må materialet vurderes relatert til
bildekulturens formspråk?
Formalestetiske faktorer: Hvordan griper formalestetiske faktorer inn i bildearbeidet, hvordan reflekteres arbeidet med disse bildespråklige faktorer? Hvordan arbeider vedkommende med komposisjonsforhold som rytme, harmoni og balanse? Hvordan arbeides det
med linje og flate, farge, og valørkarakterer? Hvordan arbeides det med og hvordan fungerer bildevinkler, utsnitt (nærbilde, oversiktsbilde)? Er framstillingsformen abstrakt eller
figurativt?

Sammenfatning og drøfting
Analysesystemet innen hver fase avsluttes med sammenfatning og drøfting av prosessbeskrivelsene og språkbruksanalysene. Sammenfatningen er laget for å få bedre helhetlig
sammenhengen og meningen i materialet. Selv om også prosessbeskrivelse og språkbruksanalyse er tolkninger av materialet, er drøftingen ment som den egentlige oppstart av fortolkningen.

Kritiske bemerkninger til analyseapparatet
Mange faktorer og fenomener kunne plasseres under forskjellige kategorier, for eksempel
forholdet mellom intensjonsbearbeiding under prosessbeskrivelsen og refleksjonsvirksomheten under språkbruksanalysen. Overlapping og gjentakelser er likevel forsøkt unngått.
Forhold og hendelser kan ha blitt løsrevet fra sin opprinnelige kontekst. Særlig gjelder dette
veiledningene, der dialogene som fant sted mellom forsker og informant bare i mindre grad
framkommer i sin originale form. Ved å gjengi analysene som diskursanalyser på nærlesningsnivå, dvs. 1:1, av spesifikke tale eller artikulasjonsbrokker, slik Neumann (2001:5859:97-98) og Winter Jørgensen og Phillips (1999:35-40) viser oss, ville dette kunne ha gitt
et helt annet innsyn i veiledningene og den dialogiske formen som forfektes i UP-prosjektet. En slik analyseform kunne gjort det mulig å følge selve dialogene i veiledningene tett,
både vedrørende hva informantene uttrykker om bildene sine, deres intensjoner, forskerens
råd og mulige konfrontasjoner. Imidlertid fant jeg det vanskelig å framstille veiledningene
på denne måte. Analyseformen ville ha blitt svært plasskrevende, og er derfor valgt vekk.
En begrunnelse var at den valgte analyseformen relateres til problemstillinger. En annen
grunn var også at jeg ønsket en mer leservennlig framstilling, samtidig som framstillingen
skulle gi et helhetlig og godt innsyn i materialet og den kvalitative forskningen det er underkastet. Framstillingsformen tilstreber i den valgte formen å dokumentere realitetene,
problemene, problemstillingene som ble tatt opp og drøftet, de vanskelighetene som informantene opplevde, de valg og sonderinger som kom fram. Selv om kategorien Veiledning
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er strukturert under prosessbeskrivelsen, baseres flere av kategoriene både i prosessbeskrivelsen og i språkbruksanalysen i større eller mindre grad, nettopp på det som framkom i
veiledningssituasjonene. Her kan også tilføyes at dersom det var lærerpåvirkning i veiledningssituasjonene jeg hadde ønsket å studere, burde diskursanalyse som nærlesningsform i
stor utstrekning ha blitt anvendt.

8.2 Heidis betydningsproduksjon
Rf1 - Rf4: 29. nov. - 7. des. 1995. Det kollektive studiet
Heidi var bare delvis tilstede i det kollektive arbeidet pga. sykdom, derfor har hun ikke
bilder fra denne perioden, men en del tanker og ideer framkommer gjennom samtalene i de
kollektive samlingene. Fra hennes loggbok ser en at hun innledningsvis åpnet for et svært
brett spekter av reiser, og at hun hadde en god idedugnad for seg selv. For å tilpasse framstillingen til øvrige kasus, kalles hennes første individuelle fase Pf4+Rf5, og vi starter herfra.

Pf4+Rf5: 7. - 12. des. 1995. Bildene H2-H651. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Det første som konkrete vises til her, er hennes første individuelle
veiledning, samt det konkrete materialet hun legger fram til denne veiledning. Hun har noen
skrevne notater med løse, enkle skisser innimellom. Dette er bare dokumentert på video
som er av for dårlig kvalitet til at det har noen hensikt å anvende det her.

H2

H3

Arbeid med det intensjonale: Fra notatene ser vi
at hun hadde lyst til å
reise gjennom kunsthistorien for å undersøke
hvordan lesning og imitasjonsarbeid vil fungere
i hennes bildeproduksjon.

Tilnærming og arbeidsmåter: Sannsynligvis skriver hun ned en del notater og tegner raske

skisser mens hun leser, kanskje er dette imitasjoner, men kan også være assosiasjoner hun
får mens hun leser.

51

Bilder og skisser er katalogiser i stigende nummerert rekkefølge, der forbokstaven i navnet angir informant.
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Problemer i framstillingen: Dette vet vi ikke
noe om.
Informantens vurdering
av arbeidet: Framkommer ikke.
Veiledning: Pga. problemer med opptaket,
H4
H5
framkommer ikke hva
som ble sagt, men jeg foreslår at hun bare må lage de bildene hun tenker på, og at dette kan
være en måte å avklare nærmere hva fascinasjonen handler om.

Pf4+Rf5: 7. - 12. des. 1995. Bildene H2-H6. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Hun har lyst til
å ta for seg deler av kunsthistorien, for å
lage en reise i denne. På H2 står skrevet
mytologi et sted og hellenisme et annet
sted. Det er vanskelig å tolke noe særlig ut
av skissa H3. Innimellom skrift på H4 står
“middelalderkunsten” ved den øverste
skissa. Ved nederste bilde er uthevet “KirH6
ken”. Det er også mest skrift på H5 her vi
kan antyde en person under en buegang. Blant annet står her “Nederlandsk kunst”. Ved
skissen av en ape i H6 står skrevet bl.a. “Naturstudier”. Dette indikerer rimeligvis det hun
er opptatt av.
Utvikling av motivkategorier: Forsøksvis kalles dette Kunsthistorieskisser. 5 skisser: H2H6.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Søkemåten ser ut til å være åpen og intuitiv innenfor område hun har
begynt å søke i.
- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Hun forsøker nok her å utfolde sitt tema i en bredde.
Type intensjonalitet: Dette er usikkert.
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Perseptuell orientering
Forestillinger: Det er mulig hun her tegner ut fra forestilling.
Billedkulturen: Mest rimelig er det at hun her imiterer fra kunsthistoriebøker.
Studier av virkeligheten: Dette er lite trolig.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Dette er upretensiøse skisser tegna med blyant, og muligens tusj i H3.
Bildekulturelle faktorer: Ingen merknad.
Formalestetiske faktorer: Dette er konkrete og figurative bilder med normal bildevinkel.

Sammenfatning og drøfting: Pf4+Rf5B. Bildene H2-H6
Intensjonalt ønsker hun en reise der hun leser og tegner seg gjennom kunsthistorien. Lesningen er preget av åpen og intuitiv søkemåte. Vi finner bare høyst upretensiøse skisser fra
kunsthistorien, vesentlig blyanttegninger, som rimeligvis kommer til etter hvert som hun
leser. Vi kan likevel se at hun veksler mellom litteraturstudier, dvs. finne ut mer om hva
hun søker, og framstilling.

Pf5+Rf6: 12. des. 1995 -5. jan. 1996. Bildene H7-H8. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Ettersom hun ikke var med fra starten av, valgte hun å begynne med
å lese Verdenskunsten av Gombrich (2003) som en måte å avklare sitt valgte område. Det
eneste bilde hun har, er et bildet hun har begynt å imitere etter av Derain, H8. Her er det
hurtigheten, konturer, og det skissemessige som representerer det som fascinerer henne.
Arbeid med det intensjonale: Hun har levert skriftlig intensjon: “Jeg finner noe i kunsthistorien …. hva, vet jeg ennå ikke. Det være seg en spesiell retning, en periode, en -isme, en
kunstner, spesielle motiver …. Jeg lager skisser – det som er spesielt med dette noe, for
eksempel impresjonismens raske malerstrøk … Jeg imiterer selvfølgelig malerier - og prøver å finne ut hvordan de er laget – spørre meg selv hvordan kunstneren har jobbet – hva
han har tenkt osv. Prøve ut ulike type maling: tempera/gouache/akryl. Jeg vil komponere
egne bilder, der jeg tar i bruk ting fra -ismen, perioden, kunstneren … Jeg vet ennå ikke
hva/hvem som fascinerer meg mest – men når jeg først vet det, når valget er tatt, da blir det
lettere å vite hva jeg vil fram til. … Det jeg vet, er at jeg velger noe fra etter den franske
revolusjon. Det blir nok sikkert noe fra nyere tid også. Nå har jeg jo liksom fått vite hvorfor
kunstnerne gjorde som de gjorde til ulike tider i historien. Og nyere kunst er jo blitt til på
grunnlag av historien ...”
Tilnærming og arbeidsmåter: Et utgangspunkt for henne har vært at hun gjerne vil forstå
hvorfor kunstnerne i dag maler som de gjør. Hun har kommet fram til at hun syns det som
skjedde etter den franske revolusjon er mest interessant, fordi kunstnerne da fikk en friere
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posisjon. Foreløpig finner hun det vesentlige å starte en lesning kombinert med refleksjon.
Det er sannsynlig å regne med at det er kombinasjonen av lesning og refleksjon som har
ført til de avgrensninger innen kunsthistorien hun nevner. Så langt har hun fokusert mest
på Cezanne, og antyder avgrensninger motivmessig til portrettet eller stilleben.
Problemer i framstillingen: Det framkommer at hun er usikker på måten UP legger opp til
å arbeide, og gir uttrykk for at hun muligens er litt redd for å ikke arbeide på riktig måte.
Informantens vurdering av arbeidet: Hun ønsker å lese, imitere seg gjennom en valgt delen
av kunsthistorien for å se hvordan kunstnere har jobbet, og vil bruke sin fascinasjon av
stilepoker og kunstnere til å lage bilder av eget ansikt eller anvende andre som modell. Hun
vurderer å lage stilleben, eller portrettarbeid med utgangspunkt i ulik kunstnere, og nevner
akttegning, for å sette dette inn i en kontekst, kanskje et interiør, eller noe som har betydning for henne. Hun vil gripe tak imitasjon, men forestiller seg derimot ikke at hun skal
ende opp imiterende, men med motiver som hun selv velger. Kanskje vil det kunstnere har
gjort og måten de har gjort det på, tiltale henne og tilføre hennes måte å arbeide på. Etterhvert som hun arbeider, håper hun at bildene vil tilføre henne noe. Hun kommer også til å
arbeide med det innholdsmessig, sier hun. Hun er fascinert av impresjonistene og penselstrøkene deres, og at de gjorde direkte studier. Når det gjelder Cézanne og bildene hans, er
hun fascinert av både at han begynte med noe nytt, og måten han malte på. Hun nevner
også ekspresjonistene med van Gogh, og kubismen. Hun syns hun har lite erfaring med å
male, bortsett fra det hun har gjort her i klassen med bl.a. eggtempera, derfor har hun lyst
til å bli bedre kjent med malemedier og malemåter, og hun har lyst til å finne en malemåte
som passer henne.
Veiledning: Først og fremst må hun bare komme i gang med å produsere bildene på de
måtene hun selv snakker om. Dersom hun ikke gjør det, legger hun opp til å løse problemet
bare ved å tenke, og det er en tungvint arbeidsmåte. Men hva er egentlig hennes fascinasjonsobjekt? Jeg forsøker å problematisere om det er de språklige virkemidlene, de språklige redskapene, hun kommer til å beskjeftige seg med, og om dette er den reelle fascinasjon. Videre forsøker jeg å innvende at innholdsaspektet i et tematisk bildearbeid har en
forrang, fordi i en tematisk sammenheng må en finne ut av hva vedkommende innholdsmessig er opptatt av, og da trenger vi noen redskaper for å realisere dette. Poenget her er at
hun må forsøke å holde klart for seg hva innholdsrelasjonen er, og hva redskapene er for å
realisere intensjonen. Hva vil hun for eksempel bruke stilretninger til? Men samtidig avvises ikke ulike bildespråklige virkemidler som fascinasjonsform. Jeg forsøker å gi uttrykk
for nødvendigheten av høy toleranse overfor rett og galt med hensyn til temavalg, og at hun
nettopp skal få mulighet til å gripe sine fascinasjoner. Det er selvsagt rimelig at informantene har lyst til å tilegne seg kunnskaper også innen denne form for oppgave. Sannsynligvis
er det også nødvendig. For henne er det viktig at hun ikke skal presse seg innenfor rammer
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hun ikke føler for, og at hun ikke slipper fascinasjonen. Jeg viser til erfaringene vi har med
å studere spesielle kunstnere og kunsthistoriske retninger, for eksempel med å forsøke og
lære seg/finne ut av en kunstners skjema, for på denne måten å se hva slike erfaringene kan
tilføre dette/disse bildene.

Pf5+Rf6: 12. des. 1995 -5. jan. 1996. Bildene H7-H8. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Intensjonen hun leverer inneholder tanker om hva hun vil holde på med. Den gir i
sin åpenhet et relativt klart bilde av hva hun vil, og strategi for å finne ut av hvordan, virker også fornuftig. Det
vi ser, er en avgrensning innen kunsthistorien. I denne
fasen har hun en høyst begrensa praksis å vise til. Imitasjonen hun legger fram, reflekterer neppe noe anna
enn det som allerede er framkommet.

H7

Utvikling av motivkategorier: Skissen hun har påbegynt, hører til samme kategori: Kunsthistorieskisser. En
skisse med forbilde. H7-H8.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Rimeligvis intuitivt.
- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Ingen merknad.
Type intensjonalitet: Ut fra det hun sier, er hun mer opptatt av uttrykksmåten enn hva bildet innholdsmessig formidler, derfor kan dette klart karakteriseres som en uttrykksintensjon.
Perseptuell orientering

H8

Forestillinger: Ingen merknad.
Billedkulturen: Hun forholder seg til bildekulturelt
stoff.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.

Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Hun arbeider her med pastell og blyant.
Bildekulturelle faktorer: Bildet hun imiterer, kan sies å ha et romantisk preg.
Formalestetiske faktorer: Ingen merknad.
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Sammenfatning og drøfting: Pf5+Rf6. Bildene H7-H8
Intensjon hun leverer er svært vid og åpen. Hun vet enda ikke helt hva hun vil studere i
kunsthistorien, og har bare vage avgrensninger til kanskje noe om stilepoker og kunstnere
etter den franske revolusjon. Det tidspunktet har å gjøre med at kunstnerne da fikk en friere
posisjon. På basis av dette ønsker hun å komponere egen bilder. Intensjonalt ønsker hun å
bruke studiet av kunsthistorien til å forstå hvorfor kunstnere i dag maler som de gjør. Vi
kan ikke utlede stort av den ene litt romantiske imitasjonen hun gjør, bortsett fra at det var
noe med farten, hurtigheten i forbildet hun ville finne ut av, og at en kan ta dette som et
tegn på at hun ønsker å bruke framstillingen til å avklare refleksjonen.

Pf6+Rf7: 5. - 10. jan. 1996. Bildene H9-H14. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Praktisk har hun bare så
vidt startet opp, og det hun har gjort så langt, betrakter hun som en form for innkjøringsprosess i
prosjektet.

H9

Arbeid med det intensjonale: De avgrensningene
hun startet opp med i fase Rf6, har hun holdt fast
ved, og disse er nå mere spesifisert. Hun er ute
etter ulike sinnsstemninger i bildene, og er på jakt
etter et punkt der hun intuitivt vet at hun har en
uttrykksmåte hun ønsker; hun liker å klæsje, ikke pirke. Hun
har preparert et par lerreter, og vil kanskje male med akryl
eller gouache.
Tilnærming og arbeidsmåter: Dette er bare et sted å begynne, hevder hun. Motivene består av personer som er
plassert i et mer eller mindre antyda interiør. Det framkommer at dette sannsynligvis er forskjellige former for selvportrett. Muligens har hun samtidig kombinert dette med former for imitasjon av kunstbilder, uten at dette framkommer
klart, bortsett fra H14.

H10

Problemer i framstillingen: Framkommer ikke.

Informantens vurdering av arbeidet: Hun har en viss formening om arbeidet videre, har
blitt kjent med impresjonistenes motiver og vil se nærmere på disse malemåtene. Om det
blir en kunstners arbeidsmåte, kanskje med utgangspunkt i ett bilde, eller det mere generelle, ut fra en rask impresjonistisk måte, vet hun enda ikke, men en rask måte å arbeide på
passer henne godt. Hun ønsker å se nærmere på ekspresjonismen også, og hevder at disse
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måtene å uttrykke seg på, er naturlige for henne, og hun søker etter kunstnere og uttrykksmåter som ikke er for forskjellige fra henne. Hun har kommet til at hun vil fortsette med
selvportrett, da hun selv er mest tilgjengelig, og vil gjøre dette ved å fortelle hvordan hun
selv har det i ny og ne. “Dette blir derfor svært personlig”, sier hun. Hun antar at hun kan
oppnå dette ved at hun studerer seg selv mens maler, og ved å kombinere seg selv med
interiør som kan forteller noe om stemningen i bilde. Hun tror at H11-H12 er bilder hun
kanskje vil gå videre med, fordi hun her etterhvert har kommet inn i noe som har med
følelser å gjøre.
Veiledning: Jeg anbefaler
henne å gå rett på sak i det
videre arbeidet med bildene, mest mulig slik hun
forestiller seg at bildene bør
være. Hun anbefales også å
gå videre med et raskt skisseredskap for eventuelt å
fange inn flere type motiv.
Vi foretar en forenkla denoH11
H12
tativ analyse om hva vi ser
på bildene, for om vi på denne måten kan skape større klarhet i hva dette omhandler. Jeg
framholder at jeg er spent på hvordan vil hun bruke stilarter som uttrykksmiddel?

Pf6+Rf7: 5. - 10. jan. 1996. Bildene H9-H14. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Hun har fortsatt sin lesning av kunsthistorien, og det er tydelig at
hun har kommet lengre. Hun sier at fascinasjonene hennes for det første er hvordan portrettet ble framstilt i perioden fra impresjonismen og framover, hvem ble framstilt og hvorfor. For det andre, rommet og interiøret rundt personene og hvilke betydning det kan ha for
innholdet i bildet, og om det sier noe om personene. For det tredje, dette med fargene og
måten bildene ble malt på, og hva det sier om følelser og stemninger i bildene. Hun viser
her til f.eks. bilde H8. Hun eksemplifiserer ved H14 som er en Munch imitasjon. Hvordan
virker det når et enslig menneske sitter i senga, hvilke farger hun må bruke for å få fram
f.eks. depresjon. Hvordan kan ulike rom, ulike interiør og møbler virke inn på det bildet
formidler. Dersom hun skulle lage et glad bilde, ville hun kanskje ha hatt flere ting i rommet, ting som hun forbinder med seg selv, et bilde, kanskje et åpent vindu med lys. Slik
fascinasjonene framsettes, oppfatter jeg dem like mye som problemstillinger.
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Utvikling av motivkategorier: Kategorien benevnes som
Selvportretter i interiør. Her er 6 skisser: H9-H14.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Hun arbeider avgjort intuitivt søkende.
- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Hun er målrettet ved at hun søker avklaring
på hvordan hun skal komme videre i prosessen.

H13

Type intensjonalitet: I en viss utstrekning er hun innholdsrelatert, ved at hun søker motiver som dreier seg om sinnsstemninger i bildene. Det framkommer relativt tydelig at
hun ønsker å finne ut av uttrykksmåter som passer henne.
Dermed ser det ut til at intensjonaliteten fortsatt er mest
uttrykksrelatert.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Det framkommer ikke helt klart om hun
baserer bildeframstillingen på forestillinger.
Billedkulturen: Ett av bildene, H14, er i alle fall en imitasjon. Muligens er alle bildene i større eller mindre grad
det.
Studier av virkeligheten: Det er sannsynlig at hun studerer

H14

seg selv.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger

Framstillingsformer: Dette er skissemessige bilder tegnet med oljepastell.
Bildekulturelle faktorer: Det framkommer at hun søker mot både impresjonisme og ekspresjonisme. Skissene er for enkle til i særlig grad å diskutere slike faktorer.
Formalestetiske faktorer: Bildene er konkrete, figurative og fortellende. Gjennomgående
arbeider hun med horisontaler og vertikaler, der motivet kan karakteriseres å variere fra
halvnær til totalbilder.

Sammenfatning og drøfting: Pf6+Rf7. Bildene H9-H14
Hun spesifiseres noe intensjonalt ved at hun vil avgrense seg til hvordan portretter ble framstilt i perioden fra impresjonismen og framover. Skissene framkommer sannsynligvis i en
kombinasjon av forestillinger, studier av henne selv og imitasjoner fra kunstbilder tegnet
med oljepastell. Disse er enkle figurative og fortellende framstillinger som ligger innen
kategorien Selvportrett i interiør, og handler om hvordan det kontekstuelle i form av farger,
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rom og interiør virker på personene og sinnsstemninger i bildet. Hun arbeider intuitivt søkende både mot impresjonisme og ekspresjonisme etter avklaringer i prosessen, og gir uttrykk for at hun er på jakt etter å finne et punkt, en uttrykksmåte, der denne er slik hun
ønsker. Intensjonalt vet hun nå at hun er på jakt etter sinnsstemninger, noe jeg tolker som
en innholdsrelatert intensjon, men denne søken etter en uttrykksmåte, tolker jeg derimot
som en uttrykksrelatert intensjon.
Når hun har tatt nye intensjonale bestemmelser som spesifiserer prosjektet hennes, er dette
rimeligvis i relativt stor grad en utvikling som har refleksjonsmessig basis i litteraturstudier.
I hvor stor grad den produktive bildevirksomheten har vært medvirkende her, er noe utydelig, hun sier riktig nok at H11 og H12 kan være brukbare videre fordi disse har noe med
følelser å gjøre. Men hvorvidt utviklingen i prosjektet kommer fra den reflekterte lesningen
kombinert med en begynnende praktisk bildelaging, er dermed usikkert. Med andre ord vet
vi i mindre grad om vekselvirkningen mellom framstilling og refleksjon bidrar til utviklingen av prosjektet. Derimot ser vi en intensjonal opptatthet av å finne ut noe om hvordan
uttrykkssystemer kan virke inn på måten bilder uttrykker seg. Men om det er slik at studiet
nå handler om hvordan uttrykket virker inn på innholdet, er ikke avklart.

Pf7+Rf8: 10. - 12. jan. 1996. Bildene H15-H27. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Først og fremst har hun i denne arbeidsperioden kommet godt i gang
med bildearbeidet, og avklarer en del forhold både når det gjelder intensjoner og malemåte.
Hun har vesentlig arbeidet fram fire motiv, og til noen av disse bildene finnes også skissemateriale.
Arbeid med det intensjonale: Hun hevder at H15 ble laget nærmest for å få startet. Bildet
er et slag selvportrett, og vi kaller dette Bilde 1H. Hun ville bl.a. prøve ut palettkniven som
et raskt arbeidsredskap, men ble ikke særlig fornøyd med verken bildet eller redskapen.
Deretter fant hun et bilde av August Macke som hun laget en imitasjon av, H16, Bilde 2H.
Dette skulle være en sterk kontrast til Bilde 1H. Hun laget dette bildet for å finne ut av
fargebruk og også hvordan bildet er bygd opp. Her fant hun ikke det hun var på jakt etter,
men hun visste imidlertid at hun ville arbeide med farger, uten at hun helt visste hvordan,
bortsett fra at hun ville ha bildet noe mere urolig. Når hun lager et nytt bilde, Bilde 3H, som
også er et selvportrett, går hun derfor tilbake til Bilde 1H. Intensjonalt gir hun uttrykk for
å operere ut fra å få til sammenheng mellom malemåte, rommet, fargene og henne selv. Til
dette bilde finnes noen skisser, H18-H20, samt H21, et bilde av Cèzanne, som hun imiterte
fra i skissene. Hun gir uttrykk for at hun vurderte å bruke Bilde 3H i det videre arbeidet,
men da hun mente at dette bilde hadde for varme farger, valgte hun å gå videre til et nytt
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H15, Bilde 1H

H16, Bilde 2H

motiv, H22, Bilde 4H, der hun ville forsøke å komme fram til enda sterkere uttrykk for noe
ubehagelig. Til bildet har hun noen forarbeid, H23-H27.
Tilnærming og arbeidsmåter: I og med at
det intensjonale i så stor grad handler om
uttrykksmåte, er det hun gjør allerede beskrevet under forrige punkt. Det å blande
farge direkte i bildeflata er et viktig anliggende i hennes arbeidsmåte. Hun gir dessuten uttrykk for at hun til en viss grad arbeider analytisk.
Problemer i framstillingen: Hun synes
dette med helfigur er litt vanskelig, bl.a.
fordi hun har for lite speil, men håper at
dette ikke behøver å bli viktig.

H17, Bilde 3H
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noen impresjonister, kunstnere som arbeider litt mere naturtro. Samtidig som hun imiterer
for eksempel Pubertet, vil hun studere og bruke seg selv. Hun kunne også tenke seg å gå
videre på Van Gogh, for eksempel det interiørbilde med stol og seng (se bilde som er kalt
Kunstnerens værelse i Arles), i det hun syns han er svært spesiell og kunne videre tenke seg
å gripe tak i fargene hans, fordi han bruker fargene så følelsesladet. Fargene er generelt
viktige for henne. Hun gir uttrykk for at hun til en viss grad arbeider analytisk, og at hennes
målsetting med imitasjoner videre, er å finne ut mer om kunstneres penselstrøk, bildeflater,
osv. Hun vil prøve å gå videre med noe av det hun har i Bilde 3H, kanskje komme fram til
enda sterkere uttrykk av ubehag, men først vil hun prøve å finne et mer stilisert bildeuttrykk.
I det videre arbeidet har hun også lyst til å gå videre med å male seg selv forfra opp i senga
(se Bilde 4H), for å se hva hun får ut av det.

H20a

H20b

H18

Veiledning: Jeg forsøker også å støtte henne i de tanker hun har om hvordan hun vil gå fram
videre, og anbefaler henne å arbeide på sin måte og ikke føle seg bundet av eksempler på
hvordan andre har gått fram. Hun får også anbefalt å bruke bildeanalyse i det videre arbeidet
og at det kan være spennende å se hva bildeanalyse kan tilføre forståelsen av bildene hennes, men at hun skal prøve å holde analyse og produksjon fra hverandre i tid.

Pf7+Rf8: 10. - 12. jan. 1996. Bildene H15-H27. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Bildearbeidet her er nærmest bare for å komme i gang. Jeg
finner det derfor uhensiktsmessig å starte opp med bildea-

H21

nalyse her. Refleksjonsvirksomheten: Om Bilde 1H skriver
hun: “Jeg ville framstille en dyster stemning, ensomhet og
avstand. Det er et forhold mellom meg og vinduet og mellom
meg og beskueren. Det bildet forteller meg, er noe slikt, men
blikket er mere likegyldig enn smertefullt. Rommet forbinder
jeg med et kirkerom, en ruin kanskje. Noe glemt. Den røde
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fargen sier meg noe om
at ett eller annet er i
gjære.” Om Bilde 2H
skriver hun: “Jeg valgte
bildet pga. at dette er
portrett av en kvinne i
en stol, og pga. Mackes
raske penselstrøk. En
enkel modellering av
ansikt/klærne.
Kvinnens plassering i formatet gjør bildet rolig. Fargene er lyse. Penselstrøkene kommer godt
fram, men virker ikke
urolige. For meg er dette
en rask måte å male på.”
Om Bilde 3H skriver
hun: “Nå er penselstrøkene mer urolige. Jeg
har plassert meg selv litt
H19

til høyre. Jeg står i et
rom med skråtak. Det er
svakt belyst fra høyre.”
Stolen som er plassert i
et hjørne til venstre, trer
fram som et viktig element. Det er en sammenheng mellom meg
selv og stolen – fargelikhet. Konturene er utvisket. En Monetsk malemåte. Fagene er varme, noe som står i kontrast til resten av bildeuttrykket.
Ansiktsut-

H22, Bilde 4H
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trykket og stolens plassering i lyset, har ikke noe varmt og trykt over seg. Hun er godt
fornøyd med at bildet fungerer bedre og blir mere rolig når hun ser det på avstand. Dette
skulle ikke bli et glad bilde. Men hun sier også at hun ikke vet hva som har skjedd i bildet,
bildet har bare blitt slik, bilde forteller en historie som hun ikke
har laget bevisst. Om Bilde 4H skriver hun: “Selvportrett i seng.
Vi ser her en person sittende avslappet, nesten helfigur, midt i
bildeflata. Hovedfarger i blått og brungult. Penselstrøkene er
lengre, ikke så urolige. Avgrensa flater. Rolig komposisjon
med mange vertikale linjer. Fargesammensetningen er ikke farger jeg er spesielt glad i – dristig.” Hun malte med blått, assosiert fram av noen blå kjoler og sofaer (jfr. H26). Hun forsøkte
å få dette noe mere stilisert, uten så mange penselstrøk, og ville
også forsøke seg noe mere Matisse inspirert,

H24

med litt mere konturer. Hun ville se hva hun
fikk ut av en slik uttrykksmåte, og framholder
at bilde ikke er ferdig. Fargene har etterhvert
blitt viktige i bildene, påpeker hun, men hun
er ikke spesielt glad i disse fargene, og hun vet
ikke helt hva hun er ute etter. Generelt søker
hun et bildeuttrykk som hun skal bli fornøyd
med. “Men hva dette er, forandrer seg fra dag
til dag, alt etter humør og hva jeg har lyst til å
prøve ut,” sier hun. I denne fasen er det Bilde
3H og Bilde 4H hun vil gå videre med, fordi
hun her synes hun har oppnådd noe. I sine litt
triste fargetoner, kan begge bildene virke noe
dystre og bære preg av ensomhet der hun befinner seg alene i disse rommene eller interiørene. At hun også oppnår en viss grad av uro,
særlig i Bilde 3H, mener jeg i det vesentlige
kan tilskrives malemåte med urolig penselføring. Denne uro ved hjelp av penselføring, forH23

søker hun å forsterke ved hjelp av plasseringen
av seg selv ut til siden i Bilde 1H og Bilde 3H. I Bilde 3H også i retning mot nederste høyre
hjørne. I Bilde 4H fungerer de blå og røde fargeflatene sterkt framhevende i det ellers brunaktig bilde. Jeg tolker dette som virkemidler som skal framheve de betydningene hun legger
opp til. Hun har av samme grunn intendert å male seg selv litt mere tilbaketrukket enn i
Bilde 3H, ved at hun som person er malt mindre, mens formatet er det samme.
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Utvikling av motivkategorier: Bilde 1H, Bilde 3H og Bilde 4H tilhører alle kategorien Selvportrett i interiør. I og med at alt skissematerialet også er laget direkte i tilknytning til disse
motivene, må det være riktig å plassere dem under samme kategori. Her er til sammen 11
bilder: H15, H17-H25, H27. Bilde 2H, H16, kategoriserer jeg som Kunstbildeimitasjon.
H26 som er et forbilde til imitasjon av skisser, kategoriseres som Kunstbilde.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: I sin søken etter dette uttrykksmessige, søker hun åpenbart intuitivt.
- analytisk: Hun hevder selv å arbeide delvis
analytisk, og jeg oppfatter at dette må ha
sammenheng med at hun i den sprangvise
utviklingen av bildene, operer med en analytisk
innstilling, på den måte at hun innimellom

H25

stopper opp og betrakter egen bildeproduksjon.
- målretta: Hennes målrettethet går i denne
sammenheng på søking etter dette uttrykksmessige.
Type intensjonalitet Jeg mener det må kunne
hevdes at selv om hun liksom tester virkemiddelbruken i en betydningskontekst, er det virkemidlene hun har oppmerksomheten rettet mot,

og at dette derfor i overveiende grad må karakteriseres som en virkemiddelorientert intensjonalitet.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I noen grad er her forestillingstegning, særlig baserer hun bakgrunn i Bilde
1H, på forestilling.
Billedkulturen: Bilde 2H er en ren imitasjon. I Bilde 3H og Bilde 4H anvender hun noen
forbilder (jfr. H21 og H26) som hun i en viss utstrekning anvender. Det særegne her er at
hun imiterer samtidig som hun bruker dette selvstendig og blander inn både forestillingstegning og også studier.
Studier av virkeligheten: Hun studerer seg selv ved hjelp av speil når hun lager selvportrett.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: I Bilde 1H (H15), har hun anvendt akryl, der hun bruker palettkniv.
Bildeframstillingen bærer preg av å være tilformet med relativt grov redskap og fargeflatene virker dermed nærmest litt rå, med noe urolige strøk og fargeflater satt opp mot hverandre. Bilde 2H, er malt med akryl, bortsett fra et felt som er malt med en trykkfarge. Dette
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bilde er av relativt stort format. Bildet 3H (H17), er malt med eggtempera og har en relativt
mørk fargetone, det er malt med eggtempera i relativt grove, røffe og litt urolige strøk.
Bilde 4H (H22) er også malt med eggtempera. Framtredende i bilde er horisontaler og vertikaler, der kvinna sitter sentralt plassert. De sterkt blå sengklærne kontrasterer den røde
kjolen. De blå og røde fargeflatene fungerer sterkt framhevende i et ellers brunaktig bilde.
Bildekulturelle faktorer: Bortsett fra imitasjonen, Bilde 2H, framstår bildene med en relativt ekspresjonistisk
karakter. En merkverdig sak er at hun selv
hevder at særlig Bilde
H26

H27

3H, og også i en viss utstrekning Bilde 1H, er

malt med sterk inspirasjon fra klart impresjonistiske malere.
Formalestetiske faktorer: Bilde 1H er relativt stabilt, men der ansiktet er rykka ut noe til
venstre i bilderommet. I Bilde 2H kan imitasjonen karakteriseres som rolig og avbalansert,
og også noe monumentalt i oppbygning. Bilde 3H har også en rolig og avbalansert bildekomposisjon, men der ansiktet er dradd noe ut til høyre side på bildeflata. Bilde 4H har
også en relativt rolig og stabil bildekonstruksjon, der de sterkt blå sengklærne kontrasterer
den røde kjolen. Bildene varierer fra halvnære til nærbilder.

Sammenfatning og drøfting: Pf7+Rf8, Bildene H15-H27
Hun arbeider over hele spekteret fra forestilling til ren imitasjon i Bilde 2H. Med dette
bildet starter hun også kategorien Kunstbildeimitasjoner. Hun kobler imitasjon med studier
av seg selv. Selv om hun i Bilde 1H og Bilde 3H uttrykker seg relativt ekspresjonistisk,
påstår hun at hun arbeider med inspirasjon fra impresjonistene. I Bilde 1H og Bilde 2H
arbeider hun med akryl, mens hun går over til å anvende eggtempera i Bilde 3H og Bilde
4H. Intensjonalt framkommer det at hun laget Bilde 1H bl.a. for å prøve ut palettkniven.
Hun ønsker her å framstille en dyster stemning, ensomhet og avstand. Imidlertid blir hun
misfornøyd med resultatet, og går videre med en imitasjon, Bilde 2H, fordi dette er en
kvinne i en stol, og for å finne ut av fargebruk og av Macks raske penselstrøk. Bildet skulle
bli en sterk kontrast til Bilde 1H, men hun fant ikke det hun var på jakt etter. I Bilde 3H
ønsker hun å få til en sammenheng mellom malemåte og motiv. Hun responderte på bildet
med at det er fargelikhet mellom henne og stolen, at det er en Monetsk malemåte, og at
bildet forteller en historie hun ikke har laget bevisst. Hun syns fargene blir for varme og vil
175

Informantenes bildeprosesser – 1. analysenivå
gå videre til Bilde 4H for å lage et sterkere uttrykk for noe ubehagelig, og forsøker her noe
mer Matisse inspirert, og vil se hva hun får ut av denne uttrykksmåten. Hun mener at hun
har kommet lengst med Bilde 3H og Bilde 4H, og gir uttrykk for at hun søker et bildeuttrykk
hun skal bli mer fornøyd med, men hva dette er, forandrer seg stadig.
Hun sier at hun prøver å arbeide seg fram til et uttrykk, men hvilket uttrykksbegrep bruker
hun? Det virker sannsynlig at det handler om måten å uttrykt seg på. Selv om hun fortsatt
lager bilder under kategorien Selvportretter i interiør, kan en spørre om hvor viktig det
tematiske er for henne? Hva er det i tilfelle med ensomhet og dyster stemning som vedrører
henne, og som hun gjerne vil formidle, eventuelt finne ut noe om. I tilfelle dette tematiske
er viktig, framkommer det i svært liten grad. Det vi vet, er at hun responderer på bildene i
etterkant og sier at en rødfarge i Bilde 1H forteller at noe er i gjære, og at Bilde 3H formidler
en historie som hun ikke har laget bevisst. Hvorvidt motivet er henne selv, eller kvinne i
stol, ser derfor ikke ut til å være særlig vesentlig. Det kan virke som om hun faktisk ikke er
særlig interessert i det rent innholdsmessige. Det som opptar henne, ser derimot ut til å være
virkemiddelbruken. Hun kommer til at det er noe hun av en eller annen grunn vil prøve ut.
Dette handler om motiv, redskaper, malemåter, penselstrøk, komposisjon, fargebruk, osv.
Derfor virker det relativt klart at hun med begrepet uttrykk hovedsakelig tenker på uttrykksmåten, og i mindre grad på hva bilde uttrykker.
En kan jo undre seg over hvorfor hun intenderer å ville gi uttrykk for noe ubehagelig. Det
virker tydelig at det vesentlige for henne er at dette kan bli en utfordring i anvendelse av
virkemidler. I bildene får en inntrykk av at hun ikke arbeider med virkemidlene som løsrevne forsøk, men hele tiden ut fra bildets helhetskontekst. Hennes arbeidsform bærer bud
om at hun nettopp tilsikter å komme videre ved at hun først antar noe, for deretter å prøve
ut dette ved konkret visualisering. Vekslingen mellom refleksjon og virkemiddelbruk for å
komme videre er derfor tydelig her; hun produserer, responderer på det hun selv har gjort
og går videre med produksjon i en intuitivt søkende prosess.

Pf8+ Rf9: 12. - 23. jan. 1996. Bildene H28-H50. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Først og fremst har hun utviklet bildeprosjektet betraktelig, i det hun
også presenterer Bilde 5H-Bilde 10H, samt endel skisser. I hovedsak fortsetter hun framstillingen av selvportrett.
Det intensjonale: Bilde 5H (H28), fortalte henne noe som hun følte at hun ville ta med seg
videre; noe dystert, ensomt, lukka: Ikke dette å gå fra barn til voksen, men heller det å være
voksen. I Bilde 6H (H29), har hun forsøkt seg på å male Munchsk, og har prøvd å få fram
en slags likegyldighet. “En kommer på en måte ikke inn til personen,” sier hun. I Bilde 7H
(H33) ville hun forsøke å male van Goghsk som hun kalte det. Etter denne opplevelsen som
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tydeligvis hadde en følelsesmessig virkning på henne, ville hun tilbake til fargene i Pubertet, litt varme mørke, brunaktige farger. I en tidlig utgave av Bilde 8H (H36), forsøkte hun

H28, Bilde 5H

H29, Bilde 6H

å komme fram til en komposisjon som forklarte det som hun ville ha fram. Hun ville finne
fram til et uttrykk eller noe med en kroppsbevegelse, og tok bl.a. utgangspunkt i skisse
H13. Hun kom fram til hvordan hun ville ha bildet, og så male det litt mot Munch. Da hun
begynte å male på dette bilde, kom hun fram til at det var nettopp denne stemningen hun
var på jakt etter. Da følte hun en ro, sier hun, for da hadde hun i hvert fall kommet fram til
noe. I en tidlig utgave av Bilde 9H (H39), måtte hun, etter Bilde 8H, ha litt lys og luft i
bildet. I en tidlig utgave av Bilde 10H (H40), sier hun videre at hun har arbeider med lyset,
og at dette ikke skal være et glad ansikt, men at personen har reist seg opp fra senga og fra
den tilstanden som hersker i Bilde 8H. Denne personen som står vendt mot et åpent vindu,
skal være beslutningsdyktig. Hun sier videre at denne personen skal ha fram en god magefølelse for handlingene hun nå gjør, og at dette har noe med besluttsomheten å gjøre.
Tilnærming og arbeidsmåter: I denne fasen gjør jeg i alt tre opptak av Heidi i klassen. De
to første er relativt korte, mens det tredje opptaket tar til å få karakter av veiledning.
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Opptak i klassen, 12/1-1996: Vi ser at Heidi justerer litt på Bilde 4H (H22). Vi ser at hun
fortsetter å bearbeide sengklærne, dvs. den blå fargeflata. Vi ser at hun nå bearbeider bildet
med tempera. Hun sier at hun har strammet litt opp ved at hun har lagt på noen konturer.
Her bør forøvrig bemerkes at selv om hun justerer bildet noe, kommer endringene så vidt
lite fram at jeg velger å presentere dette som det ferdige bildet, og ikke en tidlig utgave av
det avsluttende. Under dette opptaket i klassen, ser vi også på bunken med bøker som forteller om hennes omgang
med bildekulturelt materiale. Dette eksemplifiserer noe av hennes arbeidsmåte, hun er på kontinuerlig jakt etter ulike uttrykksmåter som hun kan an-

H30

H31

vende, eller som avklarer
noe av det hun søker. Som
eksempel på dette, ser vi
bildene H48 og H49, av
Manet.

Opptak i klassen, 17/1-1996: Vi ser at bilde Bilde 7H
(H33), bare er løst skissert opp. Det er dette bildet hun
skal i gang med å male. I dette bildet skal hun arbeide
van Goghsk, sier hun.
Opptak i klassen, 22/1-1996: Dette er starten på Bilde
10H. Hun tegner opp på lerret, H50, og anvender her
skisse H45. “Dette blir det siste bilde,” sier hun. Hun
H32
bruker to speil, slik at hun får en profil. Hun har funnet
ut at for å få plass til bildeelementene slik hun ønsker, måtte hun gjøre det på denne måten.
“Van Gogh gjorde dette”, sier hun, og her blir fargene lyse og lette, ikke tunge og mørke.
Jeg bemerker at hun har hatt lite veiledning, og etterlyser det å kunne få gitt henne motstand,
men hun har ikke hatt behov for veiledning fordi bildene har hjelpt henne framover. Med
dette bilde regner hun med å være ferdig med bildeprosessen. Vi ser på en tidlig utgave av
Bilde 9H (H39). Hun framholder her at hun ville jobbe seg fram til et spesielt uttrykk, og
sier at dette egentlig er ei skisse til Bilde 10H. Hun måtte male dette, sier hun, fordi hun
måtte få lys og luft i et bilde, men påpeker at bilde er ikke ferdig. Jeg sier at bildet for meg
er både lys og luft, nærmest litt påtakelig at det ikke er strammet inn litt, men hva ville
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hun –. Hun ville at det skulle flyte over i
hverandre, løse seg opp. Jeg sier at hun får
et temmelig oppløst bilde der alle konturer
og det øvrige i bilde er tonet sterkt ned. Det
var dette hun var ute etter, sier hun, fordi
det er noe slikt hun skal fram til i siste bildet, motsatt til de andre som er mørke og
tunge.
Etter imitasjonen av Munch, er de to neste,
Bilde 6H og Bilde 7H, utprøving av stemninger eller betydninger i bildet, men hun
karakteriserer dette også som å være av
mere teknisk prega malemessige framstil-

H33, Bilde 7H

lingsforsøk. Videre følger fargeskisse av ei
jente, H35. Dette er sannsynligvis et forsøk
på å utvikle motivet, eller også et komposisjonseksperiment. I Bilde 8H gir hun uttrykk for at hun ‘treffer’ uttrykksmessig,
og at bildet på mange måter var det avslutningsbildet hun søkte. Men slik bildet uttrykte seg, fikk hun behov for å føre bildebetydningene videre og lager Bilde 9H og
Bilde 10H. De tre siste bildene er derfor
forarbeider, bilder på veg fram mot de ferdige bildene. Til bildene hører også en
rekke skisser som er utprøvinger og eksperimenter vedrørende bl.a. komposisjonsmessige forhold.
Problemer i framstillingen: På tross av
lang framstillingsprosess, framkommer
ikke noe om det.

Informantens vurdering av arbeidet: Hun
sier at bildene ikke er ferdig, og at hun ønsker større slektskap for eksempel i fargebruk mellom Bilde 8H og Bilde 10H. I dette siste
bildet vil hun bruke samme malemåte, og skal male noe mørkere bak i håret. Hun gir ellers
uttrykk for at hun vil fortsette med lyse farger.
H34
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Veiledning: Hun viser til at hun har analysert Bilde
3H, fra forrige fase, sammen med noen andre informanter, og mener hun fikk bekreftet mye av det hun
var ute etter i bildet; dette at det er et likeverdig forhold mellom stolen og personen, og at stolen er like
sterk som personen, og at stolen virker så tom og
bastant borti kroken, mens hun nærmest er på vei ut
av bildet. Jeg innvender at denne likestillingen kan
være noe problematisk, for det første fordi et ansikt
generelt tar oppmerksomhet i bilder, og i tillegg er
dette plassert fremst i bildet, mens stolen er mindre
og befinner seg bak. Men vi blir enige om at bildet
forteller om en relasjon mellom stolen og personen.
H35

Jeg undrer meg noe over at hun kaller det hun holder
på med impresjonisme. Hun sier at det ikke er impresjonistenes intensjoner hun har gått ut fra, men
den måten de malte på. Som eksempel peker hun på
Bilde 3H, der hun har forsøkt å få til en slikt vibrerende virkning som hos Monet, med lette raske malerstrøk, men hun har brukt sine farger. Hun har heller ikke festet seg ved pointillismen, men dette at de

blanda fargen på lerretet, ikke brukte palett. Jeg
framholder at for meg stilmessig minner dette om
ekspresjonisme. Hun understreker at det hun bruker,
er den ekspresjonistiske måten å formidle det hun vil
i bildene. Hun har alltid likt måten ekspresjonistene
arbeidet på, og har sett mye på bl.a. Munch og Van
Gogh. Men interessen for impresjonistenes malemåte har hun hatt i mange år, og hevder at den måten
H36, utkast til Bilde 8
hun maler på, først og fremst er impresjonistisk. Til
Bilde 8H (H37), gir jeg henne respons i form av en relativt godt utviklet bildeanalyse. For
å unngå gjentakelser viser jeg til punktet om bildeanalyse under språkbruksanalysen. Det
som i særlig grad framkom, var at personen på bildet i høy grad ser ut til å preges av angst
og/eller depresjon, og at vi forsøksvis her forklarte dette ut fra at kvinna muligens var gammel, eller at det kanskje kunne dreie seg om forholdet til en annen person. Jeg opplevde
imidlertid bildet slik at hånda hindrer meg i å komme innover i bildet, og jeg anbefaler
henne å tenke over dette og eventuelt justere det. Hun mente at dette hadde hun ikke tid til,
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mens jeg mener det bare er snakk om mindre justeringer. Hun
ønsket å få fram angst, innesluttethet og depresjon, og vi ble
enige om at dette kom rimelig godt fram. Hun sier videre at hun
var klar over helt fra Bilde 1H at det var noe slikt som dette hun
ville fram til.
Når det gjelder Bilde 9H (H39), påpeker jeg at personen på bilde
går i ett med omgivelsene, og forsøker å problematisere dette:
En kunne begynne å lure på om denne personen allerede er død,
om dette er et bilde av døden, eller kanskje at dette er bilde av
et lysere liv? Hun gir uttrykk for at hun ikke ville ha fram noe
spesielt, men sier at hun måtte kunne puste igjen for å komme
seg videre, og at dette bare er ei skisse, et forsøk, som dreier seg
om å få luft i bilde. Jeg mener hun bør ta bildet sitt på alvor og

H38

undrer meg noe over at hun gjør bildet mindre betydningsfullt.
– Hva med å forsterke personen litt, tydeliggjør at dette er en
virkelig person –. Hun sier at bildet har hjulpet henne i å komme
videre til Bilde 10H, fordi hun her fikk inn lys og luft
i bildet. Når det gjelder siste bilde, Bilde 10H (H40),
diskutere vi endringer. Kanskje skulle hun foreta seg
noe med puta og senga som i framstillingen kan forveksles med en hårsløyfe, og kanskje er det også et

anatomisk problem at brystene kan være kommet
noe langt opp, men at vi her er på detaljplanet, og at
hun nå må være forsiktig med hva hun foretar seg
med bildet. Jeg gir også uttrykk for min oppfatning
av at hun ser ut til å ha oppnådd at dette ikke er et
glad ansikt, og at jeg også kan være med på dette
med besluttsomheten. For at vi skal forstå mer om
H39, utkast til Bilde 9H
slektskapsforholdet mellom Bilde 8H og Bilde 10H,
forsøker jeg å problematisere dette med restene av det mørke i Bilde 8H, der det nå bare er
igjen litt av dette bak og under senga i Bilde 10H. Dette ser vi nå ikke mer til, ikke en gang
bakenfor henne, nå som hun liksom bare står der i lyset. Hun presiserer at hun ikke er ferdig,
og at hun har forsøkt med sterke farger i ansiktet, men har gått over bildet igjen.
Jeg forsøker også å påpeke det framtredende og interessant i at hun skifter fra dette nesten
påtrengende mørke, til det lyse i de to avslutningsbildene. Jeg synes videre at Bilde 10H er
en logisk oppsummering på det som hun problematiserer. Hun antyder en viss bruk av bildeanalyse, men jeg undrer meg noe over at hun ikke har benyttet seg mer konsekvent av
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analyse i de tre siste bildene, fordi hun gir uttrykk for at bildeanalyse av Bilde 3H tilførte
noe. Jeg mener det ville være fornuftig å arbeide videre med bildeanalyse, særlig av Bilde
10H, ettersom det er her hun avslutter, slik at hun kan være mere sikker på at hun har
oppnådd det hun vil med bilde, og slik at hun kan ha mulighet for å korrigere. Jeg framholder at hun har gjort en betydelig bildeproduksjon, og jeg forsøker også å gjøre henne oppmerksom på at mine reaksjoner er subjektive og spontane, og at jeg reagerer først og fremst
for å gi henne respons, og ber henne vurdere hva hun kan bruke av det. Hun gir uttrykk for
at hun føler at hun har fått brukbar respons.

Pf8+ Rf9: 12. - 23. jan. 1996. Bildene H28-H50. Språkbruksanalyse
Betydningsanalyse
Bilde 8H (H37): (Hovedsakelig er denne analysen
foretatt framfor det originale bildet.) Vi ser her en
person, rimeligvis ei jente, sitte vendt mot oss i bildet. Hun rekker med hodet opp til øverste kant av
bildet og ned til nedunder knærne i bildets nederste
kant. Hun er plassert litt til høyre for midten, slik at
hun sitter noe mot høyre bildekant. Bildet har en
gjennomgående brun, eller mørk fargetone. Hun sitter på ei seng eller en sofa, med armene opp framfor
brystet og med knytta never. Litt nede til høyre i bildeflaten kan vi antyde ei pute eller noe. Hun er kledd
i ei slags mørk bukse, en slags kjole malt i brent siH40, utkast til Bilde 10H
enna. Håret er mørkt brunt, ansiktet mørkt mens det
kommer litt lys inn ovenfra venstre. Hun ser ned og
virker innesluttet og også sammenknyttet. Bak til høyre kan vi antyde noe som kan være
skyggen hennes. Bakgrunnen er noe ubestemmelig gråbrun. Bildet er særlig bygd opp av
horisontaler og vertikaler, med en horisontal gjennom kvinnas ansikt, kropp og bein, men
horisontaler gående gjennom senga, gjentatt i armene, livet og kjolekanten. Svake diagonaler finnes også, f.eks. i hennes høyre underarm, veid opp av putas kant mot veggen. Bildet
har slik sett en stabilitet. Det er malt i eggtempera, og fargene kontrasteres av det mørke;
gråaktige, brunaktige og grønnaktige farger i både denne personen og bakgrunnen, og det
lyse feltet med puta og senga som er malt lysaktig i grå-, eller brunrosa. Det hvitaktige er
også gjentatt som lysvirkning på denne personen.
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H41

Det som griper meg i bildet, er dette sterkt sammenknytta ved kvinna, en anstrengt, anspent
stilling. Hun virker innbitt. Håret kan virke ungt, men kvinna virker likevel gammel, med
et nesten værbitt ansikt. Hvorfor sitter hun slik på denne måten, innadvendt? Hva er det
som foregår inni henne? Hun er skildra aleine i rommet. Det er knapt noen bevegelse, hun
bare sitter der. Hvorfor sitter hun på denne måten i senga –. I bildet sies det lite eller ingenting om hva hun eventuelt grubler over, hva som kan plage henne eller hvorfor hun sitter
så forknytt. Kanskje befinner hun seg i en traurig livssituasjon. Kanskje er hun gammel,
kanskje hun også fryser. Eller kanskje er det noen hun er bitter på. Dersom skyggen bak til
venstre ikke er hennes, kunne vi kanskje tenke oss en annen person som er i rommet. Er det
eventuelt den personen som gjør henne så innbitt og forknytt. Er det derfor hun holder
armene opp foran seg med knytta never –. Dette sies det ikke noe om. Kontekstuelt formidles det noe om gråheten, tomheten og skyggen bak. Det eneste som har en annen og motsatt
karakter, er senga og puta. Det oppstår på denne måten en slags motsetning mellom senga
og personen. I den grad dette hvite overføres til personen, kan en si at kontrasten også
overføres til personen selv, altså en slags motsetning mellom det lyse og mørke. En kan jo
si at dette fungerer tendensielt forsterkende sammen med det anstrengte. Den framtredende
kontrasten i bildet, kan kanskje styrke oppfatningen av at dette er noe som angår henne
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selv, altså en slags
forsterking av et
mulig innadvendt
grubleri der en person sitter inneslutta
i sin egen verden.
Imidlertid blir jeg
noe forstyrra av
den høyre hånda.
Er den knytta, holder den om skulderen eller kanskje
slår den noen unna
–. Dersom hun
hadde holdt seg i
armen, ville hun
kanskje enda mere
holdt seg fast i seg
selv. Det ser heller
ikke ut som om
venstre hånd under

H42

albuen holder rundt
henne selv, men
bare er knyttet.
Dette er et punkt i
bilde jeg har problemer med, og må
faktisk konsentrerer meg for å
komme forbi disse
feltene i bildet. For
meg har dette funksjon av et punktum
(Barthes,
1983),
dvs. et punkt i bildet som jeg har
vanskelig å komme

H43
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forbi, og som tiltrekker seg oppmerksomheten.
Vi vet at dette er et selvportrett, og at det er
hun selv som sitter på denne måten. Det vi
videre vet, er at hun er godt fornøyd med bildet. Hun sier at det er dette hun har villet
fram til, at alle de andre bildene i prosessen
har fragmenter av dette bildet i seg, og at
dette faktisk må forståes som et mål for virksomheten. Men her melder det seg et noe
merkverdig forhold. Ettersom dette er et
selvportrett, skulle en tro at bildet framstår
som et sterkt uttrykk for egne personlige tilH44

stand. Men slik er det ikke, sier hun. Selv om
det uvegerlig er henne vi ser avbildet, og selv
om det nettopp er dette hun har søkt å få uttrykt, handler likevel ikke bildet om henne.
Her kunne det selvsagt være lett å anta at hun
av ukjente grunner ikke ville vedkjenne seg
sine personlige problemer. Ut fra kjennskap
til personen velger jeg imidlertid å tro på det
hun sier: Dette handler om å eksperimentere
seg fram til en uttrykksmåte eller en uttrykksform. Til dette har hun brukt seg selv som
modell.
Bilde 9H (H38): Vi ser her bilde av en person
som kan være ei jente eller ei kvinne. Hun
står plassert relativt midt i bilderommet, ut
mot et hjørne av rommet som vises på hennes
høyre side. Bak og på venstre side av personen, kan muligens en vindu antydes. Bildet

H45

er malt i eggtempera, og er lyst, nærmest
hvitaktig. I bildekonstruksjonen består motivet av både horisontaler og vertikaler, noe som
fører til stabilitet i bildet. Personen er bare svakt antydet og virker nærmest transparent mot
bakgrunnen. Av ansiktet er bare håret og i noen grad hennes høyre arm tydeligere utmalt.
Jeg forbinder noe særdeles svakt og kanskje en slags vektløshet ved denne bare så vidt
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antyda personen. Hvorfor står hun der så ubevegelig, og hvorfor er hun langt på veg nærmest usynlig i rommet. Jeg synes hun får noe uvirkelig over seg, og får assosiasjoner som
går i retning av at dette kan være en engel. Eller er kanskje dette et uttrykk for at personen
allerede er død –.
Vi vet kontekstuelt at Bilde 9H er en slags videreføring av Bilde 8H. Hun lar oss forstå
Bilde 9H som et uttrykk for at hun hadde behov for luft etter at hun laget Bilde 8H.
Bilde 10H (H40): Vi ser her et bilde av ei kvinne som står og ser ut til å se ut gjennom et
vindu. Kvinna ser vi i profil, og lyset fra vinduet faller inn over ansiktet og kvinna. Hun er
plassert noe til høyre i bilderommet, slik at bakerste del av håret hennes forsvinner ut av
høyre bildekant. Kvinna har relativt langt hår som kan virke lysaktig, kanskje noe grått,
men personen virker likevel forholdsvis ung. Bak og dels over hodet på kvinna, er antyda
ei seng med ei pute. Bildet er malt i eggtempera, og både senga og puta er holdt hvitaktig,
dels rosa. Bildet er i det vesentlige bygd opp av horisontaler og vertikaler, med svake antydninger til diagonalføringer i puta og kvinnas ansikt. Kvinna kan virke noe alvorlig, kanskje også til dels både noe bleik og også litt trist. Hva hun ser på, sies det ikke noe om, men
for meg kan det virke som om hun i mindre grad står og betrakter noe på utsiden av vinduet,
men at blikket derimot er mer innadvendt.
Vi vet at dette er en fortsettelse av hennes portrettserie, og vi vet at hun tillegger bildet
betydninger: Dette er samme kvinna som på Bilde 8H og Bilde 9H, og som har reist seg
opp fra senga. Vi må kunne gå ut fra at besluttsomheten og handlingene hennes, dreier seg
om hva hun vil foreta seg i sitt eget liv.

H46
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Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: I studiet av kunsthistorien, ville hun gripe tak i impresjonistene,
ikke deres måte å arbeide med lysinntrykk eller å gjengi naturen, men selve den måten de
malte på; dette å blande farger direkte på lerretet. Slik koblet hun også malemåten sammen
med ekspresjonismen. Motivmessig handlet hennes refleksjoner seg om selvportrett i interiør. Ved hjelp av malemåten, ville hun forsøke å få fram ulike stemninger eller følelser.
Hun skriver om Bilde 5H (H28): “Fargebruken er interessant. Bildet har mye følelse i seg.
Måten jenta er plassert på i senga. Måten hun sitter på. Blikket. Kanskje er jeg ute etter et
vàrt uttrykk. Noe mykere?” Om Bilde 6H (H29), skriver hun: “Ute etter et avslappet uttrykk, men også noe mer … hva forteller bildet meg? Noe overlegent tankefullt. Ikke tilfreds. Ennå et fraværende uttrykk. Beskueren kommer ikke inn til personen på bildet. Likegyldigheten. Ingen dysterhet. Men ensomhet kanskje?” Om Bilde 7H (H33), skriver hun:
“Med utgangspunkt i Van Goghs malemåte. Nervøse urolige strøk – hvordan virker det på
et rolig uttrykk? Syke grønngule farger. Blått – utvisket. Personen går i ett med bakgrunnen.
På meg virker bildet forstyrrende. Jeg blir urolig av det – orker ikke male mer. Må gå i gang
med andre farger. En annen måte å føre penselen på.” Hun sier det var mere et forsøk på å
få fram noe av det hun var på jakt etter, enn det å finne ut av Van Gogh sin arbeidsmåte.
Men det var forferdelig å holde på med dette bildet, og måtte bare ta det vekk. Om H36,
forarbeid til Bilde 8H, sier hun at hun hadde tenkt nokså mye og at hvert av bildene hun
hadde vært gjennom, fortalte noe som gjorde at hun kom fram til dette bilde, og hun skriver:
“Person sittende på sengekanten, trykt sammen i en forknytt stilling. Personen bare sitter
der og ser på puten til venstre. Det er ikke luft i bildet. Linjen gjennom kroppen bukter seg
fra side til side oppigjennom. Penselstrøkene er flate, raske. Fargene er dystre. Rommet
trykkes sammen rundt henne. Det er en desperasjon, en angst, en skygge i bildet. Personen
på bildet har det ikke godt. Nå har jeg funnet det uttrykket som de andre bildene har antydet.
Dette er hele tiden det som har lagt i bildene – og som bl.a. Munchs Pubertet har vært med
på å mane fram. Jeg vil forklare stemningen/følelsen i bildet slik: For personen er det ingen
utvei. Den veien hun er på, er feil for henne. Det livet hun lever, er ikke i samsvar med
sjelen – det menneske hun er. Hun må bryte tvert. Hvis ikke vil hun aldri bli lykkelig. Hun
vil visne bort. Gå helt inn i seg selv. Forsvinne. Det må skje noe – og det gjør det.” Hun
sier at dette bilde summerer opp de andre bildene, særlig Bilde 3H og Bilde 6H. Om forarbeidet til Bilde 9 (H39) sier hun at etter Bilde 8H måtte hun ut av mørkret, fordi det jo ikke
var særlig godt å være i dette bilde. Personen i bildet måtte bryte på tvert for å komme seg
vekk, gå en annen veg. Hun mente derfor at personen på dette bilde måtte fram i lyse farger,
og få lys og luft fra vinduet, og hun skriver: “Nå er vinduet kommet inn i bildet. Luften er
viktig å få fram. Personen går i ett med rommet rundt. Nesten gjennomskinnelig. Befrielsen.
Fargene er lyse. Personen står oppreist i rommet med ryggen til vinduet. Innholdet i bildet
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H48

er totalt forandret. Rommet strekker seg utover. Det
går an å puste her. Det har skjedd en brytning. En ny
lettere stemning er i emning. Det er faktisk aldri for
sent å snu! Positive krefter i gang. Det var godt å male
dette bildet. Det er noe slikt jeg vil fortsette med. – Her
er jeg ikke død, men er 14 år og skal konfirmeres”, sier
hun om Bilde 9H. Om forarbeidet til Bilde 10H (H40),
sier hun at kvinna er den samme som på Bilde 8H og
Bilde 9H, og at det er det samme rommet og den
samme senga som i Bilde 8H, og hun skriver: “Det
siste bildet i en prosess som kunne fortsatt enda lengre.
Men nå har jeg altså plassert meg selv i et lyst pastellfarget bilde. Bak i bildet kan vi gjenkjenne sengen.
Men denne har nå andre farger, og senga skal derfor
ikke virke skremmende. Personen ser vi i profil. Hun
står vendt mot en lyskilde – et åpent vindu. Hodet er
hevet – blikket. Bildet er harmonisk i fargebruk – penselstrøkene er rolige (men raske også her). Det er godt
å være i dette rommet i forhold til i Bilde 8H. Her kan
personen puste. Det er ingen truende skygger her.”

H49

Ettersom hun i Bilde 8H er framme ved den stemningen hun var på jakt etter, må dermed dette bildet
oppfattes som et avslutningsbilde for henne, men opplevelsen av dette bilde førte henne videre til Bilde 9H
og Bilde 10H. Disse bildene representerer derfor en betydningsmessig videreutvikling. Hun er også opptatt
av at de tre siste bildene forbindes til hverandre kontekstuelt, og hun anvender f.eks. senga som et sammenbindende og gjenkjennende bildeelement, og gjør
tydelig oppmerksom på at bildene foregår i samme
rom, og at det gjelder samme person.
Utvikling av motivkategorier: Hun viderefører her sine
motivkategorier. Kunstbildeimitasjon, ett bilde (H28).
De fleste bildene kan betraktes som fortsettelsen av Selvportrett i interiør, 20 bilder: H29H47 og H50. Men da det imiterende tilsnitt er en sentral arbeidsform for henne gjennom
prosjektet hun gjennomfører, velger jeg likevel å kategorisere to av bildene, Bilde 6H og
Bilde 7H, med tilhørende skissemateriale i en egen kategori, Stilimitasjoner, 6 bilder: H29H50
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H35, til sammen 7 bilder. Selv om det tilsynelatende kan virke rimelig å lage andre kategorier til en del av skissematerialet, mener jeg det må være mest riktig å kategoriseres dem
under bildene de er skissemateriale til. Kategorien Selvportrett i interiør, blir da H36-H47
og H50, i alt 13 bilder. Jeg presenterer også eksempler på hennes bildebruk som jeg kategoriserer som Kunstbilder, 2 bilder: H48 og H49.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Ingen merknad.
- analytisk: Vi finner tilløp til analytisk søkemåte. I den sprangvise utviklingen av
motivene, er det sannsynlig at innstillingen hun arbeider ut fra er analytisk. Hun har
også analysert Bilde 3H sammen med medstudenter.
-

målretta: Det målretta her handler om å søke seg fram mot avslutningsbildet.

Type intensjonalitet: I første del av fasen fortsetter hun intensjonalt som i forrige fase. Hun
er hovedsakelig innretta mot virkemiddelbruk, men der disse føres fram mot og settes inn i
en betydningskontekst slik at virkemiddelbruk og intensjon tar til å samvirke, ser dette ut
til å endres: Når hun kommer til Bilde 8H, endres dette faktisk i løpet av tilvirkingsprosessen med bildet. Her blir hun primært opptatt av å anvende virkemidler for å fram betydninger. Dette fortsettes helt klart i Bilde 9H og Bilde 10H.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I noen grad baserer hun seg på sine forestillinger.
Billedkulturen: Bruken av bildekulturen er her framtredende. Bilde 5H er ren imitasjon. Av
de andre bildene, ligger både Bilde 6H og Bilde 7H opp mot de kunstnerne hun anvender
som forbilder, og vi må også faktisk si at hun i utstrakt grad har maktet å gripe deres stil. I
de tre siste bildene, Bilde 8H, Bilde 9H og Bilde 10H, anvender hun skjematikk som hun
har plukket opp i bildeprosessen, slik at vi i ekspresjonismen i Bilde 8H fornemmer Munch,
og slik at vi kan oppfatte impresjonismen i Bilde 9H.
Studier av virkeligheten: Bortsett fra Bilde 5H, studerer hun seg selv i alle bilder, også i
skissematerialet.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Hun skisser med pastellfarger. De ferdige bildene og de som bearbeides videre, er malt med eggtempera. Bare Bilde 10H er malt på lerret.
Bildekulturelle faktorer: De fleste bildene har en klar ekspressiv karakter. Bilde 5H har et
ekspressivt forelegg. Bilde 6H og Bilde 7H har klare trekk av de to kunstnerne hun imiterer.
Bilde 8H har som hun intenderer, til dels nokså klare trekk av Munch med f.eks. disse
suggererende slyngende bevegelsene. Bilde 9H og Bilde 10H har også grader av impresjonistisk karakter. I den grad en for eksempel kan oppfatte senga og puta i Bilde 10H som en
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hårsløyfe, gir jo det bildet et romantisk tilsnitt. Kombinasjonen av impresjonisme og ekspresjonisme, finner vi i særlig grad i Bilde 10H, i det hun samtidig viser en opptatthet av å
fange lysvirkninger, og også å få ut det hun har på hjertet i betydningsmessig henseende.
Men ut fra hennes betydningshensikt, tilføres også bilde et realismetendens.
Formalestetiske faktorer: Bildene er fortellende, konkrete og figurative. I portrettene bruker hun halvprofil i Bilde 6H og Bilde 7H, en face i Bilde 8H og Bilde 9H, og i Bilde 10H
profil. Utsnittene varierer fra total i Bilde 9H til halvnært i de andre bildene. De fleste bildene har en relativt rolig og stabil bildekonstruksjon, bestående av horisontaler og vertikaler, men med innslag av diagonaler. Noen av bildene tilføres mer bevegelse i form av mere
urolige eller bevegelige penselstrøk. I sær gjelder dette Bilde 7H, og til dels Bilde 6H. Delvis gjelder dette også Bilde 8H. Både Bilde 8H og Bilde 10H går hun opp i format.

Sammenfatning og drøfting: Pf8+ Rf9. Bildene H28-H50
Viktig i denne fasen er orientering mot billedkulturen som kobles med imitasjon, der hun
også innfører kategorien Stilimitasjoner som framkommer i Bilde 6H og Bilde 7H. Hun
interesserer seg for impresjonistene, ikke for deres opptatthet av natur og lysvirkninger,
men selve måten de malte på, det å blande farger direkte på lerretet. Slik koblet hun seg
også til ekspresjonistene, noe som er tydelige bildene. Hun har analysert Bilde 3H sammen
med medstudenter og fått bekreftet noe av det hun var ute etter; bl.a. et likeverdig forhold
mellom henne og stolen. Hun responderer på Bilde 5H, Pubertet, med at det hadde mye
følelse i seg, men at hun vil ta med seg og videreføre noe dystert, ensomt og lukka. I det
Munchske Bilde 6H, har hun forsøkt å få fram noe likegyldig. Hun blir syk av Bilde 7H,
sier hun, og vil tilbake til litt varme, mørke og brunaktige farger i Bilde 5H. I Bilde 8H
forsøker hun å få fram bl.a. kroppsbevegelse. Mens hun malte kom hun fram til at dette var
den stemningen hun var ut etter. Bildet skulle formidle angst, innesluttethet og depresjon.
Hun laget Bilde 9H som respondering på Bilde 8H; hun måtte ha lys og luft. I Bilde 10H
arbeider hun videre med lyset. Her har personen reist seg opp fra senga og tilstanden på
Bilde 8H. Person skal være beslutningsdyktig og ha god magefølelse for sine handlinger.
Hva preger hennes intensjoner i denne fasen? Heller ikke i denne fasen er det bestemte
budskap som presser seg på og vil fram, men en uttrykksform hun er på jakt etter; dette at
hun søker intensjonalt å få fram stemninger ved hjelp av malemåte. Prosessen fram til dette
punkt kan karakteriseres som å være relativt klart intellektuelt styrt. Bilde 6H og Bilde 7H
kan karakteriseres som virkemiddeleksperimenter for utprøving av stemninger. Hun karakteriserer dette mer som teknisk prega materialmessige framstillingsforsøk. Det er sannsynlig at dette også var utgangspunktet for Bilde 8H, men det kan se ut til at stemningen i bildet
ble overveldende for henne. Selve bilde ble opplevelsesmessig sterk som bilde; var det
faktisk henne selv som var avbildet, og dermed overtok det emosjonelle engasjementet. På
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denne måten ser vi at hun skifter over mens hun framstilte bildet fra å arbeide ut fra virkemiddelintensjonalitet til innholdsintensjonalitet. Bildet griper henne betydningsmessig,
dermed blir hun opptatt både av hva hun uttrykker seg om og måten hun uttrykker dette på.
Dette går hun videre til Bilde 9H. Vi finner klare indikasjoner på at bilde er framstilt ut fra
en emosjonell tilstand der hun overfører dette med lys og luft til bilde. På tross av det betydningspotensiale som jeg forsøkte å påvise overfor henne, hevdet hun også dette bilde
nærmest som et virkemiddeleksperiment, og intellektualiserer bildearbeidet ved at hun intenderer å anvende impresjonistisk virkemiddelbruk. Det kan derfor se ut til at hun
startet dette bilde ut fra en emosjonell tilstand, men at hun underveis endret innstilling igjen over til en mer intellektuell forholdemåte. I Bilde 10H ser det imidlertid

H51

H52

ut til at det intensjonale og virkemiddelbruken mere smelter sammen. Hun utvikler
bildet ved å ville noe innholdsmessig og å
anvende virkemidler: Den motivmessige
utviklingen ser ut til å utvikle seg fra erfaringer med og refleksjoner over de to foregående bildene. Hun gir uttrykk for at hun
har behov for å løsrive personen, og at hun
nå vil reise opp denne personen, gjøre den
besluttsom; hun skal ut av dette. Så går hun
i gang med særlig impresjonistiske virkemidler, lyse farger med luft fra vinduet og
med rolige penselstrøk. Siste bilde gir oss
også på denne måten bekreftelser på at vekselvirkningen vi undersøker, er til stede i
bildeprosessen.

Pf9+kommentar: 23. - 26. jan. 1996. Bildene H51-H57. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: I denne avslutningsfasen lager hun ikke nye bilder, men de tre siste
bildene; Bilde 8H, Bilde 9H og Bilde 10H bearbeides noe.
Arbeid med det intensjonale: Det framkommer ikke noe her om at intensjonene endres i
denne fasen. Det vi derfor må gå ut fra, er at disse fastholdes, og til en viss grad utvikles
noe fra forrige fase.
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Tilnærming og arbeidsmåter: Noen av hennes bearbeidinger ble tapet i noen kortere videoopptak som ble gjort 23/1. Vi ser at hun bl.a. har justert armen noe i Bilde 8H, at hun maler
og hennes profil i speilet, H51. Videre ser vi at hun har gjort Bilde 10H noe mørkere, H52.
Det er mindre rosaskjær på puta og hun har forsøkt å ta vekk “hårsløyfa”. Videre snakker
vi om den dialogen som oppstår mellom en selv og bilde når et bilde blir til. Hun gir her
uttrykk for at hun først bestemmer komposisjon, siden tar bildet over. Dette opplever hun
svært sterkt, sier hun, og hevder at det har vært det beste med denne prosessen. I denne
fasen gjøres de tre siste bildene ferdig, dvs. Bilde 8H (H54), Bilde 9H (H56) og Bilde 10H
(H57).
Problemer i framstillingen: Dette framkommer ikke.
Informantens vurdering av arbeidet: Hun
går her mot avslutningen.
Veiledning: Hun har ikke flere veiledninger, men siste videosekvens nærmer
seg karakter av veiledning. Vi ser litt på
planene i ansiktet, og forsøker å eksemplifisere dette med et gipshode, Mister Kant,
H53
H53. Jeg anbefaler henne å tydeliggjøre
dette noe mer, og gjør oppmerksom på at disse plan og fasetteringer er overdrivelser og
generaliseringer, noe hun kan forsøke å strukturere oppfatningen med.

Pf9+kommentar: 23. - 26. jan. 1996. Bildene H51-H57 Språkbruksanalyse
Betydningsanalyse
Bildeanalysen for Bilde 8H, vil bli så godt som identisk med analysen under forrige fase,
og gjentas ikke. De vesentligste endringer er at hun nå mer tydelig holder om seg selv med
hendene, og at lyset faller tydeligere inn på henne. Dermed blir skyggen bak henne mer
logisk hennes egen skygge. En blir også i mindre grad leda til å oppleve hendene som
knytta, og dermed at hun eventuelt knytter dem i forhold til noen. Jeg opplever derfor at
dette styrker oppfatningen av at den anspente og anstrengte introspeksjonen en kan få inntrykk av i bildet, gjelder kvinna selv og en mulige depressive tilstand.
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Selv om Bilde 9H har endret karakter, og rimeligvis i sterkere grad enn Bilde 8H, finner
jeg det ikke rimelig å gjenta bildeanalysen fra forrige fase, da dette ville bli for stor grad av
gjentakelse. De vesentligste endringer er at personen nå er mere tydeliggjort. Vedkommende framstår nå mer klart som en virkeliggjort, eller også reell person i et reelt rom, selv
om hun enda i utstrakt grad framstår noe transparent. På meg virker personen nå langt
mindre som et gjenferd, men fortsatt får en inntrykk av dette som en svak og noe usynlig

H56, Bilde 9H
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person. Jeg syns derfor hun styrker betydningen av at denne personen har greid å reise seg
etter påkjenningene det blir gitt inntrykk av i Bilde 8H, og en oppfatning av at hun er merket
av det hun kan ha vært gjennom, virker rimelig. Men ut fra hennes intensjoner, handler
bildet først og fremst om å få inn lys i bildet, og hun responderer lite overfor betydningslagene i bilde, og gir nærmest inntrykk av at dette bare i mindre grad interesserer henne.
Når det gjelder Bilde 10H, er endringene større enn på de foregående bildene, men heller
ikke her finner jeg det riktig å gjenta bildeanalysen. Bildet gir nå i liten grad inntrykk av at
hun har en rosa sløyfe på håret, da puta i senga er langt tydeligere artikulert som pute. Hun
har nå på en helt annen måte fått farge i ansiktet, noe som kan indikere en friskere og sterkere person. Men fortsatt står hun der ensom og vender seg mot vinduet, og fortsatt får vi
inntrykk av et noe innadvendt blikk. Selv om bildet bærer preg av lyset som trenger inn fra
vinduet, er likevel bildet i ikke ubetydelig grad preget av gråhet, noe som også kan forsterke
tendensen med slektskap til Bilde 8H. Håret har fått mer av bevegelse, liv og karakter.
Kanskje kan vi også ane i det mørkere feltet som danner seg mot bildets høyre ytterkant, i
de litt heftige bølgebevegelsene i håret, noe som også knytter forbindelsen tilbake til Bilde
8H og de forhold som utspant seg der, og som også kan styrke den ekspressive tendensen i
bildet. Dette kan igjen lede til en oppfatning av at bølgene fra Bilde 8H ikke helt har lagt
seg, men at hun nå faktisk står oppreist og vendt mot lyset. Derved kan det avgjort virke
som om hun også i høyere grad oppnår å knytte forbindelseslinjer fra Bilde 8H til Bilde
10H. Tydeliggjøringen av ansiktet her i Bilde 10H, nærmest i form av en naturalistisk artikulering, kan sies å styrke hennes intensjoner om at personen her skulle framstå med besluttsomhet. I den grad hun kan sies å lykkes i å formidle dette, tilføre bilde også en realismetendens.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Ved evalueringen her synes jeg det kunne høres ut som om hun
bagatelliserte det intensjonale arbeidet sitt, og på den måten reduserte det betydningsarbeidet hun har bedrevet. Derfor forsøkte jeg å provoserer henne noe på dette punktet. Hun
presiserte da at dette er en feiloppfatning, og at hun hadde en sterk intensjon om å lage et
innhold i bildene, uten at hun helt visste hva hun ville, ut over det å få fram en eller annen
følelse. I Bilde 8H fant hun det hun var på leiting etter i forholdet mellom selvportrett,
rom/interiør, maleteknikk og farger. Det framgår som sentralt i hennes refleksjoner at disse
bildene kontekstuelt henger sammen. Hun sier også at dersom vi bare betrakter Bilde 10H
uten å vite at dette er en del av en historie, ser vi kanskje bare en person som har stått opp
om morgenen. “Men slik er det ikke,” sier hun; “alle de andre bildene ligger til grunn for
at dette bildet har vokst fram.”
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Utvikling av motivkategorier: Hun bearbeider og sluttfører her Bilde 8H, Bilde 9H og Bilde
10H som var kommet relativt langt i forrige fase. De øvrige bildene relaterer seg til de
samme motivene, og kategoriseres derfor fortsatt som Selvportrett i interiør, 6 bilder: H51H57.

H56, Bilde 9H

Søkemåte:
- intuitiv/åpen: I en viss grad søker hun intuitivt, men motivene er jo i hovedsak
ferdigutviklet. Det intuitive må derfor forstås i forhold til det å forsøke seg fram i
bearbeidingen.
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-

analytisk: Selv om vi ikke finner direkte spor av bildeanalyse, finner jeg det mest
riktig å karakterisere hennes forholdemåte til bildene som hovedsakelig analytisk.

H57, Bilde 10H
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-

målretta: Søkemåten er klart målretta i forhold til å få fram eller klargjøre de
bildebetydninger hun legger opp til i bildene fra forrige prosess.
Type intensjonalitet: Det virker som om hun først og fremst ønsker bearbeide bildene for å
få fram det innholdsmessige. Riktignok ser det ut til at hun vekselvirker mellom arbeid med
det innholdsmessige og virkemiddelbruken. Det er sannsynlig at hun startet i Bilde 8H med
å forsøke å finne ut av virkemiddelbruken, men at det innholdsmessige overtok styringen
etter hvert som bilde vokste fram. Når det gjelder Bilde 9H, sier hun at hun her først og
fremst har vært opptatt av å få fram lyset, dermed vektlegges det intensjonale arbeidet av
virkemiddelbruk. I Bilde 10H virker det imidlertid klart at virkemiddelbruken står i innholdets tjeneste.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I bearbeidingen av bildene baserer hun seg i utstrakt grad på forestillinger.
Billedkulturen: Motivene er utviklet med sterk tilknytning til billedkulturelt materiale, men
i denne fasen anvender hun seg neppe i særlig høy grad av dette.
Studier av virkeligheten: Hun studerer seg selv kontinuerlig i alle disse tre bildeprosessene,
men ettersom hun hele tida overskrider den direkte iakttakelse, må en likevel forstå dette
som i utstrakt grad å basere seg på forestilling.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Hun maler fortsatt med eggtempera.
Bildekulturelle faktorer: Bildene er fortsatt av ekspressiv karakter. Tilføring av hvithet og
dermed lys i Bilde 8H, kan i noen utstrekning sies å gi bilde en større grad av impresjonistisk karakter. Konkretiseringen av personen i Bilde 9H, kan derimot sies å øke graden av
ekspressivitet. I Bilde 10H er det romantiske tilsnittet borte, og en kan kanskje si at bearbeidingen særlig av håret, i en viss utstrekning øker den ekspressive karakteren, mens besluttsomhetstendensen er med å gi bildet en realismetendens.
Formalestetiske faktorer: Bildene er fortsatt fortellende, konkrete og figurative, og utsnittene varierer mellom total i Bilde 9H, halvtotal i Bilde 8H og halvnært i Bilde 10H. Bildene
har fortsatt en relativt rolig bildekonstruksjon. Det siste bildet tilføres mer bevegelige penselstrøk. Særlig ansiktet øker i kulørthet, mens bildet forøvrig beholder mye av den samme
gråhetskarakteren.

Sammenfatning og drøfting: Pf9+kommentar. Bildene H51-H57
Hun forlater kategorien Stilimitasjoner og fortsetter med Selvportrett i interiør. Hovedsakelig arbeider hun her analytisk. I bearbeidingen av Bilde 8H, Bilde 9H og Bilde 10H,
virker det relativt tydelig at hun viderefører og videreutvikler innholdsintensjon fra forrige
fase. I betydningsproduksjonen er det nå tydelig at virkemidlene tjener innholdet. Det er
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tydelig at hun praktisk går i gang ut fra refleksjon over hva bildene uttrykker, og har ønske
om å bearbeide bildene i bestemte retninger. For å tydeliggjøre betydninger i Bilde 8H
bruker hun hvithet, noe som kan sies å forsterke impresjonistiske trekk i framstillingen,
samtidig som bildet fortsatt har en sterk ekspresjonistisk karakter. Konkretiseringen av
Bilde 9H framhever noe de ekspresjonistiske trekkene. Forsterkningen av besluttsomhetstendensen til personen på Bilde 10H tilfører bildet noen grad av realisme. På denne måten
ser vi her hvordan hun i betydningshensikter anvender stilretninger som virkemidler i framstillingen. H53 kan representere en type hjelpemidler hun anvender for å finne virkemidler
i bearbeidingen av framstillingen.
Mens det sentrale tidligere i prosessen har vært å finne ut hvordan hun skal uttrykke seg og
hva hun skal uttrykke seg om, er disse forhold i stor grad avklart. Hun bearbeider framstillingen med ulike virkemidler ut fra det intensjonale, og dette er hovedtendensen i fasen.
Men også her ser vi at det intensjonale i en viss utstrekning påvirkes av framstillingen.
Dialogen mellom det intensjonale og anvendelsen av virkemidler i denne fasen er derfor
tydelig.

8.3 Heidis bildeytringer
Sammenfatning av betydningsanalysen
Det dialogiske forholdet mellom refleksjon og produksjon framkommer på forskjellige måter. Vi kan slå fast at hun skisser og reflekterer, skisser videre og reflekterer for å komme
framover i prosessen. Videre ser vi at hun har anelser og intensjoner som må materialiseres
og konkretiseres, og det er i refleksjonene over disse, hun går videre. Hun gir konkret uttrykk for at bildene hjelper henne framover. Det framkommer også under veiledning og i
hennes notater, at dette å respondere på bildene er noe hun bruker aktivt for å finne ut av
hvordan hun skal gå videre, og i hennes store omgang med bildekulturelt stoff, sier hun at
hun er på kontinuerlig jakt etter uttrykksmåter hun kan anvende, eller som kan avklare noe
av det hun søker. Karakteristisk i hennes bildeprosess er at hun samtidig bruker forestilling
og billedkulturell orientering i form av imitasjon faktisk samtidig med at hun studerer seg
selv. Men selv om bildene ligger tett opp til det hun imiterer fra og anvender skildring,
overskrider hun både selvportrettene som studier og som imitasjoner. På denne måten framstår bildene hun lager som egne selvstendige bildekonstruksjoner.
Ved evalueringen av bildeprosessen sier hun at hun kommuniserer med seg selv gjennom
bildene, og videre at bildene bearbeider henne. Hun karakteriserer det som vesentlig i hennes arbeidsmåte at hvert enkelt bilde har hjulpet henne videre til neste. Ved måten hun
kommentere bildene sine i loggboka, får vi et tydelig inntrykk av hvordan hun har arbeidet.
198

Bilde og betydningsproduksjon

Dels forteller hun hva hun ønsker å oppnå, dels ser vi at hun forsøker å oppleve sine egne
bilder for slik å finne ut hva bildene sier henne. Dette forsøker hun på en direkte og intuitiv
måte ved å objektivere bildene. Med denne resepsjon forsøker hun å agere overfor bildene.
Reaksjon blir i neste øyeblikk til hennes intensjon; hun reflekterer gjennom bildene fram
til hva hun skal forsøke. Når hun intensjonalt forsøker noen virkemidler praktisk, liksom
smaker på disse, opplever hvordan bildet formidler seg til henne, før hun forsøker seg videre med virkemidler ut fra hva hun aner og tror vil fungere hensiktsmessig. På denne måten finner hun bekreftelser og avkreftelser på sine antakelser. Arbeidsmåten tydeliggjøres
ved interaksjon mellom henne og bildene mens hun er i prosessen. Vi ser hvordan denne
vekslingen utvikler prosjektet fra bilde til bilde. Det avgjørende vendepunktet i bildeprosessen, der hun gikk over fra en mer virkemiddelorientering til en betydningsorientering,
var i Bilde 8H. Her forsøkte hun seg fram på jakt etter en stemning. Når hun fant denne og
skiftet intensjonalitet, viser dette at utviklingen av bildet også skjer i et intimt forhold mellom bruk av virkemidlene og det intensjonale. Vi kan derfor bruke bildet som eksempel på
at dialogen ikke bare skjer fra fase til fase, men også innad i et og samme bilde. Det er i
betydningsframstillingene at bildene ble til en historie.
Noe som også forteller om vekslingen mellom intensjonalitet og virkemiddelbruk, er at
hun, særlig i de siste bildene, opplevde at bildene snakket til henne og at de overtok styringen, slik hun uttrykker det, men at hun avslutningsvis greide å overta styringa over bildene igjen. Videre eksplisitterer hun at “dette var det beste med hele prosessen.” Jeg tolker
dette slik at opplevelsen som bilderesepsjonen gir, får avgjørende innvirkning i den bildespråklige handling. Om det er uttrykksaspektet eller innholdsaspekt som blir styrt på denne
måten, eller om det er kombinasjonen av disse, framkommer ikke klart. Men det er en sannsynlig tolkning at det er selve vekselspillet mellom det intensjonale og bruk av virkemidler
hun sikter til med uttalelsen. Opplevelse av at det er bildet som overtar ledelsen i bildeprosessen, og at dialogen som på det nærmeste kan oppleves som en maktkamp, der bildemakeren så å si må gjøre det bildet krever, vil mange kjenne igjen.
Hun ga seinere uttrykk for at bildeprosessene i prosjektet tok utgangspunkt i mere intellektuelle vurderinger der hun konstruerte og komponerte et rom rundt en person, eller om en
vil, en person inn i et interiør. Samtidig var hun på jakt etter en følelse i måten bilde uttrykte
seg på. Når hun da fant fram til denne følelsen, ble hun naturligvis grepet av denne. På den
måten overtok bilde styringa av prosessen, men at hun avslutningsvis greidde å overta styringa igjen. Slik sett ga hun uttrykk for at disse bildeprosessene både hadde intellektuelle
og emosjonelle aspekter. Det vi imidlertid kan slå fast, er at bildeprosessen fortsetter selv
om hun sier at bildene tar over styringen. Vi ser samtidig også at bildespråket utvikles både
intensjonalt og framstillingsmessig, og videre at både intensjon og framstilling bearbeides
og nyanseres. Ut fra ovenstående, ser vi klart at både virkemiddelbruken og det intensjonale
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utvikles, bearbeides og endres underveis og gjennom hele framstillingen, at dette skjer dialogisk, og at dialogen mellom konkret virkemiddelbruk og det intensjonale får gjensidige
følger. Videre mener jeg det framkommer tydelig at hun nettopp arbeider i vekselforholdet
mellom refleksjon og produksjon, og at det er denne på måten bildeprosjektet utvikles.

Heidis bildefortelling
Det er viktig for henne at de tre siste bildene representerer en handlingsmessig sammenheng, og at de dermed skal leses kontekstuelt som en sammenhengende beretning. Vi må
ta konsekvensen av at framstillingen ikke omhandler hennes liv, men leser ut bildene slik
de uttrykker seg.
Bilde 8H (H54): Ei kvinne sitter aleine i ei seng. Hun holder tett rundt seg selv nærmest
med knytta hender, der hun med høyre hånda griper om sin venstre skulder. I sin sammenknytta, anstrengte, anspente og innadvendte stilling, kan hun virke både innbitt og bitter.
Selv om håret virker ungt, virker likevel kvinna gammel, med et nesten værbitt ansiktet. Vi
vet ikke hva hun grubler over, hva som kan plage henne eller hvorfor hun sitter så forknytt.
Bilde forteller om gråhet og tomhet, noe som gjentas av skyggen bak. Imidlertid kan vi
fornemme en kontrast mellom senga og personen, der det oppstår en slag motsetning mellom det lyse og mørke. Samtidig som denne kontrastering nok bidrar til en forsterking av
det innadvendt grubleri til person som sitter inneslutta i sin egen verden, innfører den også
et lite håp til dette menneske som befinner seg i en depressiv introspeksjon, der angsten og
ensomheten er i ferd med å ta overhånd.
Bilde 9H (H56): Bildet kontrasterer forrige bilde. Rommet er nå fylt med lys, og personen
har beveget seg vekk fra senga, og står nå oppreist, men ubevegelig i rommet. I sin transparente framstilling, virker hun nå svak og nærmest noe usynlig, slik at hun får noe uvirkelig over seg. Likevel framstår hun som en konkret person. Hun er svak og merket av det
hun kan ha vært gjennom, men har greidd å reise seg etter påkjenningene.
Bilde 10H (H57): Kvinna står nå i rommet og er vent mot vinduet. Blikket er innadvendt.
Hun virker alvorlig, og også litt trist, men har fått farge i ansiktet, og virker derfor både
friskere og sterkere. Selv om bildet bærer preg av lyset som trenger inn fra vinduet, er også
dette bildet preget av gråhet. Bak henne, mot bildets høyre kant, kan vi fortsatt fornemme
det samme mørkere som i Bilde 8H. Men her har hun snudd ryggen til dette og vender seg
nå mot lyset, noe som bidrar sammen med artikuleringen av ansiktet, til at hun nå i større
grad er i stand til å ta vare på seg selv og sitt eget liv.
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8.5 Jorids betydningsproduksjon
Beskrivelsen av hennes innsats i det kollektive arbeidet, er også
berørt i Vedlegg 2. Se ellers punkt 6.6, det kollektive arbeidet,
kapittel 6. Sammenfatning og drøfting av hennes kollektive studie
er samlet etter språkbruksanalysen: Pf3+Rf4.

Rf1+Pf1+Rf2: 29. nov. - 1. des. 1995. Bildene J2-J9.
Prosessbeskrivelse
J2

Framstilling generelt: Hun har kommet godt i gang med å utfolde
temaet. Hun tegner og skriver dikt på skissene.
Arbeid med det intensjonale: Hun tar utgangspunkt i flere dikt av
Ingeborg Fogner Prytz (1988) fra ei diktsamling som heter: Selv

J3

J4

når bladene faller, og sier at dette handler om en indre reise, om
å reise gjennom livet. På J2 ser vi en gammel kvinne som sitter
og holder rundt to barn, og på J2 en ung kvinne med portrettet av
en eldre frampå brystet. I bildene finner vi en rekke bildeelementer som musikkinstrument og bøker i J4. Mann og kvinne på
stranda J6. I J7 ser vi henne på stranda under et tre som feller
blader. Tema på J9 er den unge og den gamle kvinna.
Tilnærming og arbeidsmåter: Hun anvender forestillingstegning
i assosiasjoner rundt diktene.
Problemer i framstillingen: Dette framkommer ikke.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Dette vet vi enda
ikke noe om.
Veiledning: Jfr. gruppeveiledning, 1. desember 1995, Rf2, kapittel 6.

Rf1+Pf1+Rf2: 29. nov. - 1. des. 1995. Bildene J2-J9.
Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger

J5

Refleksjonsvirksomheten: Hun har vært fascinert av disse diktene
i flere år, og sier at de blir mere forståelig jo eldre hun blir. Framtredende tema er ei gammel kone som sier at dette gamle er
utenpå, og at hun inne i seg fremdeles har den unge jenta og det
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J6

lille barn som hun engang var. Inni seg har hun fortsatt en ung
kvinne som søker og leter etter seg selv. Denne gamle kona tar
oss med på en betrakting av livet ut fra denne synsvinkel. I skissene har hun brukt inntrykkene fra disse diktene. Skissene er antakeligvis å regne som hennes umiddelbare assosiasjoner. En kan
derfor betrakte skissene som en slags illustrasjoner til diktene.
Imidlertid kan det virke som om dette overskrides. Det framgår
tydelig at hun er grepet av og dypt fascinert av diktene. Det kan
også virke som om hun identifiserer seg med hovedpersonen i
diktet.
Utvikling av motivkategorier: Hun har ingen bilder innen kategorien Konkrete bilder, derimot starter hun under kategorien Abstrakt reiser, det hun kaller: En indre reise, der hun har 8 bilder:
J2-J9.

J7

Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Hennes søking er klart intuitiv. Vi må kunne
slå fast at hun ikke er særlig åpen rundt tema klassen har valgt,
men derimot i måten å åpne opp for diktene og assosiasjonene
omkring dette.
- analytisk: Dette finner vi ikke spor av.
- målretta: Hun sier hun at målet for henne er en bevissthetsforståelse og en indre frihet.
Type intensjonalitet: Dette er en klar innholdsintensjon.
Perseptuell orientering

J8

Forestillinger: Hennes orientering er i særlig grad basert på forestilling.
Billedkulturen: Ingen merknad
Studier av virkeligheten: Ingen merknad
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger

J9
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Framstilling og framstillingsformer: Dette er relativt raske og
upretensiøse skisser, tegnet med blyant. Bildene har en fragmentarisk karakter, der hvert enkelt bildeark består av flere skisser,
der også diktene står skrevet. Bildene er konkrete fortellende. Det
er tydelig at hun har et skisseredskap som fungerer rimelig godt
for henne.

Bilde og betydningsproduksjon
Bildekulturelle faktorer: Bildene er romantiske, dels ekspresjonistiske og dels symbolske.
Vi kan for eksempel merke oss den suggestive skyggen bak kvinna, og kontrasten dette er
lagt inn i på J3.
Formalestetiske faktorer: Hun benytter normal bildevinkel og utsnittene varierer mellom
nærbilde og totalbilde.

Pf2+Rf3: 1. - 5. des. 1995. Bildene J10-J16. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun fortsetter nå skisseprosessen,
men bruker ikke diktene fra forrige gang.
Arbeid med det intensjonale: Hun sier at dette mere eller
mindre er ei reise i kaos, og at hun tok utgangspunkt i
noe hun har arbeidet med tidligere ut fra et ønske om friJ10

J11

J12

gjøring. Motivkretsen hennes er denne gang dyr og mennesker som vi ser på flere bilder: J11 viser en rytter på
en hest med lange bein. Vi ser nakne personer som holder hverandre i hendene i en ring eller i ei rekke rundt to
personer. På J13 ser vi ei naken kvinne som står på et
fjell og ser ut over havet. Hun har lenker rundt beina.
Nymånen forteller at dette må være i sydligere land. Til
høyre ser vi en person på ei måneskinnsstrand gjennom
en skog. Flere steder ser vi fugler, bl.a. ei ørn som har
fanga en fisk. J15 er todelt, der vi til venstre ser en person
som henger i lufta over et tre. Ute ved sjøen ser vi ei øy
i horisonten. Hun er også opptatt av for eksempel livsspiralen i J12.
Tilnærming og arbeidsmåter: Når hun skisser, bearbeider hun fascinasjoner og tanker, for det meste ut fra forestilling. Men katten sin i J10, har hun studert.

Problemer i framstillingen: Hun gir uttrykk for at hun har problemer med å gå i gang å
bruke imitasjon.
Informantens vurdering av arbeidet framover: For tidlig å si noe om.
Veiledning: Jamfør gruppeveiledning, 5/12 -1995, Rf3.
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Pf2+Rf3: 1. - 5. des. 1995. Bildene J10-J16. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger

J13

Refleksjonsvirksomheten: Det virker relativt klart at
dette er en fortsettelse av den indre reisa. Hun viser et
følelsesmessig engasjement, og arbeider med en spesiell
bildesymbolikk52. Dermed er det tydelig at hun selv i
disse raske skissene tillegger bildene betydning, og at
hun tillegger de enkelte bildeelementer symbolske verdier. Katten i J10 betrakter hun som symbol på kvinnelig
selvstendighet, frihet, uavhengighet og evne til å klore
når det trengs. Katter er selvstendige dyr, sier hun, de
greier en ikke å temme. De kan tilpasse seg livet ditt,

J14

men de blir aldri underdanige. I J13symboliserer månen
det kvinnelige, og havet det store ubevisste samt lengselen etter frihet. Den mørke skogen er den indre ukjente
verden, og lysning i skogen er en åpning til bevisstheten.
I J14 sier hun at person som hopper fra et tre med brukne
eller avsagde greiner, hopper opp mot himmelen. Treet
ser hun på som et symbol for livsprosessen. I samband
med J16 snakker hun om det å reise gjennom vinduet sitt,
se på månen, se men ikke våge helt.

J15

Utvikling av motivkategorier: Hun fortsetter sin abstrakte reise. Det virker litt uklart om det er en fortsettelse
på kategorien En indre reise, eller om dette er en underkategori; Et ønske om frigjøring: 7 bilder, J10-J16. En
kunne også være fristet til å kalle det en reise i symboler.
Søkemåte:
J16
- intuitiv/åpen: Søkemåte er fortsatt intuitiv. Arbeidet
virker nærbeslektet med forrige fase, med mindre grad av åpenhet mot det valgte

-

52

tema, men innenfor hennes abstrakte reisetema, viser hun stor åpenhet, og oppnår å
åpne opp temaet slik at dette gjøres breiere.
analytisk: Ingen merknad

Den spesielle symbolbruken i bildearbeidet til denne informanten følger som Vedlegg 8
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-

målretta: Det framkommer ikke noe nytt, men dette går ut selvsagt på å utfolde
temaet i bredden.
Type intensjonalitet: Intensjonen her er tydelig innholdsrelatert.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Når hun tegner baserer hun seg i det vesentligste på forestilling.
Billedkulturen: Ingen merknad
Studier av virkeligheten: I J10 har hun studert katten sin, Lissi.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstilling og framstillingsformer: Dette er fortsatt upretensiøse skisser gjort på kort tid.
Redskapene er sort tusjmenn, blyant, kull og akvarell. Bildene er konkrete, med gjenkjennbare og fortellende bildeelementer i framstillingen.
Bildekulturelle faktorer: Bildene har til dels et romantisk preg.
Formalestetiske faktorer: Hun bruker normal bildevinkel. Utsnittet varierer mellom halvtotal og fjernbilde.

Pf3+Rf4: 5. - 7. des. 1995, Bilde J17-J26. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun har i mindre grad tegnet denne gang, men fortsetter sin utfoldelse av tema vesentlig gjennom collagevirksomhet.
Arbeid med det intensjonale: Utgangspunktet for arbeidet

J17

hennes var, ifølge loggboka at hun ville arbeide med
collager. Derigjennom fikk hun mulighet til å glede seg
som et barn over sine fascinasjoner. Om J17, bruker hun
diktet Skigard av Stanley Jacobsen (Ludt & Jacobsen,
1992): “Vi har alle ein skigard i vårt eige sinn.” Bildet
handler også om det å åpne seg, katten som våger å krype
ut gjennom åpningen på krukka mot lyset og frodigheten.
Skigarden er for henne et symbol for stengsel. I et par av
bildene er hun opptatt av båten, og sier at robåten har vært
hennes kjæreste følgesvenn fra hun var barn. I J18 spør
hun: “Hvor starter reisen? Hvor ender den? Har den et

mål? Har reisen en styrmann? Ror? Kompass? Hva om vi
tok årene fatt”, sier hun i J20 og kommenterer videre at
J18
det er jo det de fleste gjør, sliter oss igjennom reisene våre
hver dag, de daglige reisene, og at det er hverdager det er mest av. Om J21, et bilde av hav,
sier hun at naturen taler når en selv er taus, lytte til rytmen, til sivets åndedrett, havets
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J19

J20

J21

J22

bølgeslag. Dette har hun fått inn som jærbu. Hun viser
til J23 og J24, det åndelige og religiøse; i tro, tvil og
mystikk, indre stillhet, fjernt fra dogmer og fram til
kraften. I J22 sier hun at det tar tid å sanse øyeblikket.
“Billa går sakte”, sier hun, “men det går også sakte å
åpne bevisstheten.” I J25 nevner hun friheten i et hesteslepp, og i J26 framholder hun at den som ikke har reist
med hundespann i nysnø, vintersol og rein frisk luft, har
gått glipp av den virkelig store gleden i livet. Hun sier
hun fikk en bra åpning ved forrige samling. Hun snakker om det å bruke andres ord og andres bilder, altså
imitasjon, som en stor forløsning. Hun har hatt stor vegring for dette. “Arbeidet med imitasjon fikk banet veg
for en virkelig traume”, sier hun og at collageformen
fungerte frigjørende. Hun karakteriserer dette som en
energiutladning, og at arbeidet formelig fikk det til å
koke over. Hun sier videre at dette har blitt en reise i
henne selv. Hun nevner noen dikt av Stein Mehren
(1993), Øyeblikket og tiden, Den evige gjenkomst og
Reise, og dikt av Skjæråsen (1970), Sju undringens mil
og to dikt med Kreativ meditasjon som hun har brukt på
denne indre reisa.
Tilnærming og arbeidsmåter: Gjennom collage-virksomheten viser hun en bildekulturell interesse. På collagene skriver hun også dikt, kommentarer og tanker.
Problemer i framstillingen: Hun betrakter denne collagevirksomheten som imitasjon, og sier i loggboka at
hun alltid har hatt vansker med å imitere andre. Å oppdage at dette både var lov og også ønskelig, var for
henne et godt middel til å bryte barrierer.

Informantens vurdering av arbeidet framover: For tidlig å si noe om.
Veiledning: 7. desember 1995 er tredje og siste samling i det kollektive arbeidet. Hun har
tidligere utfoldet temaet ved hjelp av skisser, mens har nå også kommet med vesentlig bidrag når det gjelder kulturens bilder.
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Pf3+Rf4: 5. - 7. des. 1995. Bilde J17-J26. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Informantene ble i denne fasen oppfordret til å se på billedkulturens bilder i utfoldelsen av temaet, noe som karakteriserer bildeproduksjonen. Det er tydelig hun har grepet tak i noe som er sterkt for henne: “Første dør i prosessen er åpnetˮ, sier
hun, “en ny kamp venter – et nytt svangerskap og en ny fødsel bak hver dør ......”
Utvikling av motivkategorier: Selv om hun faktisk berører konkrete reiser, bl.a. ved bilder
fra ei reise til Kreta, ville det være ukorrekt å anvende dette som kategori ifølge hennes
egne intensjoner. Bildene kunne i og for seg deles inn i underkategorier som Natur, Dyr,
Båtmotiv og Religiøse motiv. Jeg oppfatter det imidlertid slik at vi må forholde oss til hennes intensjoner om bildevirksomheten, og hennes egen presentasjon av bildene, som hun
kaller fortsettelsen av Ei indre reise, 8 bilder: J17-J26.

J23

Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Søkemåten her er avgjort intuitiv. Hun
åpner opp mot bildekulturelt felt, riktignok innenfor sin
tematikk som handler om denne indre reisen.
- analytisk: Vi finner ikke eksempel på dette.
- målretta: Hun har avgjort som mål å utvide temaet.
Utover dette kan en vise til første fase.
Type intensjonalitet: Intensjonen er her tydelig innholdsrelatert.
Perseptuell orientering

J24

Forestillinger: Hennes orientering basere seg i hovedsak
på forestillingstegning,
Billedkulturen: men kan også baserer seg på imitasjon.
Orienteringen er rettet mot billedkulturen.
Studier av virkeligheten: Dette finner vi ingen spor av.

Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstilling og framstillingsformer: Hun utvider betraktelig både bildeframstilling, motiver og virkemiddelbruk, selv om hun ikke starter på noe helt nytt. Hun arbeider med naturbilder, bilder av folk i ulike sammenhenger, der hun også skriver sine lyriske betraktninger.
Bildene handler om hennes fascinasjoner. Skissene og collagene er relativt upretensiøse.
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Bildene er konkrete og fortellende, der hun også i denne fasen arbeider med bildesymbolikk. Hun lager en sammenstilling av bilder, der bildesammenstillingen tekst-forankres, noe
som er med å styre bildebetydningene.
Bildekulturelle faktorer: De fleste av bildene hun bruker og collagene hun lager, ligger
innenfor en romantisk billedtradisjon.
Formalestetiske faktorer: De fleste bildene hun bruker, også skissene, har normal bildevinkel, men vi finner eksempel på under- og overvinkling. Bildene har i særlig grad total- og
fjernutsnittet. Men vi finner også eksempel på nærbilder.

J25

J26

Sammenfatning og drøfting: Det kollektive studiet
I det kollektive studiet tar hun utgangspunkt i noen dikt som hun er dypt fascinert av. Disse
kom til å bli sentrale for henne under hele studiet, og fungerer avgrensende for tematikken.
Selv om temaet berører noe dypt personlige hos henne, framstår likevel de første bildene
og intensjonene knyttet til disse, som assosiasjoner og løse fragmenter knyttet til diktene
hun anvender som utgangspunkt. I diktene er det særlig beretningen om den gamle dama
som føler at hun enda har en ung jente inni seg, som får betydning. Allerede her framkommer mange av bildesymbolene som hun etter hvert bruker til å bygge opp sin bildesymbolikk. Kvinner i ulike stadier av livet: J2, J3, J4, J9. Mann/kvinne forholdet: J6. Katten: J10,
J17. Ugla: J10. Hest/esel: J1, J14, J22. Folk som holder hverandre i hendene: M11. Flyvende fugler: M12, M14, M16. Livshjulet: M12. Kirka: M14, M23, M24. Treet: M7, M15.
Båten: J19. Konflikten i sitt eget liv som blir et hovedtema, berører hun også ved å tegne
en lenket naken dame i J11 og J13. Når hun orienterer seg i det bildekulturelle stoffet, er
det fokus både på Sør Europa og norsk natur.
Selv om hun anvender ulike tegneredskaper, ser ikke dette ut til å virke særlig inn på hva
bildene handler om. Den reisetematikk som grep henne først, i Pf1+Rf2, var spennet mellom ungdom og alderdom i diktet til Prytz Fougner. Det er ideene og visualiseringen av
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fragmenter fra diktene som er viktig i framstillingene. Vi må ha rimelig god grunn til å
oppfatte at dette er vesentlig for bildeframstillingene. Diktene og tegningene kan derfor se
ut til å gå hånd i hånd, og blir på denne måten mer å oppfatte som to sider av samme sak.
Dette framstår som en temmelig god indikasjon på hvordan refleksjon og framstilling samspiller. Bildeelementer av symbolsk karakter videreutvikles gjennom hele bildeprosessen.
I Pf2 får vi de først visualiseringer av hennes traumetematikk. Selv om hun intensjonalt går
i ulike retninger, finner vi tydelige spor av det framtidige temaet.

Pf4+Rf5: 7. - 12. des. 1995. Bildene J27-J34. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Dette er hennes første arbeidsprosess i det individuelle studiet. Hun
forlater ikke det temaet hun har startet på, men ved hjelp av skissevirksomhet bygger hun
dette videre ut.
Arbeid med det intensjonale: Et problem i denne
fasen er at lyden falt ut under veiledningen, Rf5.
Imidlertid forsøkte vi å rette opp dette ved å gå
gjennom materialet på nytt i Rf6. I stor utstrekning mener jeg vi reparerte skadene. En del av
materialet som en baserer seg på i Rf5, er derfor
hentet fra Rf6. Det som er klart, er at vi her drøfter med utgangspunkt i alle bildene hennes fra
fellesfasen. Hun er fortsatt opptatt av Fogner
Pryts (1988): Selv når bladene faller, et dikt om
livssyklusen. Hun er også fascinert av bilder som referer til hjemsted, både Jæren og barndomsstedet på ei øy på Vestlandet. Hun gir uttrykk for at hun er åpen og nysgjerrig mot
andre religioner og kulturer. Hun er også veldig tiltrukket av kulturen i middelhavslandene,
og viser her til en rekke bilder fra Kreta, og sier hun følte hun kom hjem når hun var der.
De har en ro, varme og naturlighet som vi har mista, mener hun. Det var noe med landskapet
som også tiltalte henne.
J27

Tilnærming og arbeidsmåter: Hun forestiller seg denne reisa mot det gode liv og utfolder
temaet vesentlig ut fra forestillingstegninger. For eksempel er J27 i det vesentlige ei forestillingstegning, men hun sier hun har imitert litt herfra og litt derfra. Dama ved staffeliet
er henne selv. I framstillingen her har hun anvendt speil. Huset fant hun i ei bok. Geita og
hesten/eselet kan være imitasjoner, mens katten kan være en skildring. J33 er imitasjon fra
et gresk relieff som handler om at Afrodite stiger opp fra havet.
Problemer i framstillingen: Framkommer ikke pga. manglende lyd i videoopptaket.
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Informantens vurdering av arbeidet framover: Framkommer ikke pga. manglende lyd i videoopptaket.
Veiledning: Her er problemer pga. manglende lyd i videoopptaket. Men det framkommer i
Rf6 at vi bl.a. snakket om at bildene hennes både er konkrete og ikke konkrete. I det konkrete og fortellende ligger også bildeelementene som for henne er symboler som hun bruker
til å dikte med i bildeflata.

Pf4+Rf5: 7. - 12. des. 1995. Bildene J27-J34. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Det som er nøkkelen til å forstå hennes
motivutfoldelse, er hennes forestillinger, framtidsdrømmer om det
hun kaller Det gode liv. Spørsmålet for henne er jo hva hun egentlig

J28

ønsker seg av livet. Hvordan forestiller hun seg at et slikt liv kunne
arte seg, dersom hun tillater seg å drømme, og lar forestillingene
om dette få utvikle seg? Hun bruker bildeelementer som hun tillegger symbolsk betydninger. For eksempel symboliserer katt det
kvinnelige i henne selv, det innadvendte, det feminine og det intuitive. Katten skal også representerer uavhengighet, selvstendighet
og det frihetselskende, men også med evne til å klore når det trengs.
Hesten/eselet skal symbolisere det maskuline ved henne,

krafta som gjør at hun begynner å handle. Geit skal representere staheten, – jeg vil og jeg skal! Bøkene representerer trangen til å lese og arbeidet for å komme videre med
seg selv. Hun gir uttrykk for at hun er opptatt av ei reise
mot Det gode liv, og vil trekke fram elementer hun kan
bruke for å framstille dette. På J27 befinner vi oss i et
J29
kystlandskap, der vi i forgrunnen til venstre i bilde ser et
hus, bak dette og helt til venstre i bildet ser vi et tre som
vi kjenner igjen i fra J15 og nede til venstre ser vi ei geit. Til høyre ser vi eselet i høyre
nederste hjørne, ei dame ved staffeliet. Midt i bilde kommer katten ut fra huset. Over svever
ei ørn. På J28 og J29 ser vi et interiør fra huset på J27. Her forteller hun bl.a. om en drøm
hun har hatt der hun skulle ut og hente ved. Hun får lov til å ta med seg hjem stubbene der
de har hogd trær, men når hun skal ta tak i de, blir de til bøker. “Det er altså bøkene jeg
skal varme meg påˮ, kommenterer hun. J30, J31 og J32 ser vi at fuglen kommer flygende.
I klørne holder den ei korg med en person oppi. Hun sier at personen er henne selv, eller
også hennes egen lengsel. Hun sier hun må arbeider med denne tryggheten diktet i Pf1
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snakker om for å ordne opp i sitt kaotiske liv, og har kommet til at denne tryggheten må
hun ha først, før hun kan begynne å fly. Hun har også vært opptatt av fugler lenge, og sier
videre hun har behov for å svinga med armene fordi de har
vært bundet så lenge. J33 viser ei kvinne som står oppi en båtlignende form. Vi kan også legge merke til fuglen som vi ser i
øverste bildekant. Hun sier at dette er også henne selv og at
dette er en slags renselsesprosess. J34 viser den samme kvinna
sitter naken med en krans på hodet og blåser i en lur. Sola står
lavt på himmelen og fuglen flyger fortsatt opp på himmelen.
Hun gir uttrykk for at dette kunne ha vært et konkret reisemål,
men at det handler om noen verdier hun opplever, og som hun
setter inn i situasjonen, motivet.
J30

Utvikling av motivkategorier: På mange måter kunne en kanskje tro at dette etterhvert handler om en tenkt framtidig reise
til et konkret sted. Slik er det ikke ifølge hennes egen intensjoner. Stedet er et tenkt ønskested, og hun kaller dette fortsatt
Ei indre reise, med Reisa mot det gode liv som en underkategori, 8 bilder: J27-J34.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Særlig åpen og intuitiv.

J31

- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Utvikle bildemotiver retta spesifikt mot hennes utfoldelse av temaet.
Type intensjonalitet: Alle bildene har en klar innholdsrelatert
intensjon.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I det vesentlige benytter hun seg av
forestillingene i utfoldelsen av motivene. Det må
også kunne sies at hun demonstrerer en sterk fore-

stillingsevne.
Billedkulturen: Hun gir uttrykk for at hun har bladd
i en del bøker for å se noe etter hvordan hest/esel og
geit skal tegnes. Kapellet på J32 har hun bl.a. fra
J32
J24.
Studier av virkeligheten: Kanskje har hun sett litt på katten sin når hun har tegnet.
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Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Dette er figurative bilder som tilsikter å ha et mer abstrakt eller symbolsk innhold. Hun har anvendt blyant som tegne/skisseredskap.
Bildekulturelle faktorer: Bildene må kunne karakteriseres som særlig romantiske: Dette er hennes særlig
idylliske sted som hun blir fraktet til sittende i ei korg,
av ei ørn. Her har hun dyra sine, bøkene og staffeliet
sitt med seg. Hun bruker diverse bøker som hun imiterer fra. Arbeider med bildesymbolikk som hun dikter med i bildeflata.
J33

J34

Formalestetiske faktorer: Stort sett har hun totalbilder, bortsett
fra J31. Det halvnære bildet, J31, der hun selv sitter i korga,
mens ørna bakser seg framover, har innslag av det mer ekspressive. Det samme kan også sies om J33, men her fører en noe
symmetriske bildekomposisjonen til en viss grad av monumentalitet. I begge tilfeller fungerer disse komposisjonelle faktorene til forsterking av bildeinnhold. Hun jobber med diagonaler, horisontaler og vertikaler for å oppnå bevegelse eller ro i
bildet, men hun gir uttrykk for at dette skjer ubevist, f.eks. diagonalkarakterene som framkommer på J31.

Sammenfatning og drøfting: Pf4+Rf5. Bildene J27-J34
Når hun starter den individuelle fasen, er det forhold som vedrører diktene, hun videreutvikler. Intensjonalt har hun kommet fram til hva prosjektet handler om: å reise mot Det
gode liv eller også at Det gode liv gjennom bildeproduksjon skal komme til henne. Hun
tillater seg å drømme om hva hun ønsker seg ut av livet og lar forestillingene om et slikt
liv, få utvikle seg. Bildene er ikke visualisering av diktene, men hennes assosiative videreføringer. I J27 griper hun tak så langt fram i bildeprosessen som på dette tidspunkt er mulig
for henne. Dette er første bildet hun lager i denne fasen, og det er sannsynlig å forstå bildet
som den klarest mulige visualisering av forestillingen om sin framtidsdrøm. Framstillingen
av dette stedet slik hun tenker seg det sett fra utsida, viser hvor langt hun var kommet, og
at hun ikke her hadde begrep om hvor prosessen kom til å ende. Så går hun inn i sitt idealsted, J28 og J29. Innefra ser vi i J30-J32, en fugl komme med en person som er henne selv,
i korga. J35 framstiller en slag renselse. Hun avslutter med J34, der hun sitter nærmest som
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en gudinne med et blåseinstrument i solnedgangen. Gjennom en intuitiv og åpen arbeidsmåte, vesentlig basert på forestillingsbilder, framstår bildene med en særlig romantisk karakter som også har ekspressive innslag. I virkemiddelbruken trekker hun inn en rekke bildeelementer som hun tillegger symbolsk betydning. Selv om vi har sett noen av symbolene
tidligere, framstilles de bedre og mer nyansert. De kobles sammen og inngår nå i helheter.
Mange av symbolene er nye. I utviklingen av motivene, sier hun at det innholdsmessige
presser slik på at hun bare må få det ut gjennom fingrene. Men det er tydelig at bildene
framkommer i en handlingsmessig logisk rekkefølge. Det ser avgjort ut til at den ene bildeframstillingen gir en visuell tilbakemelding og avføder en videreutvikling av ideen(-e),
dvs. det intensjonale. Dette fører til en videreutvikling av framstillingen som hun igjen resiperer og reflekterer over, osv. Bildeframstillingene i bilde etter bilde kommer til i dette
dialogiske forholdet. Slik virker det relativt klart at både det intensjonale og bruk av virkemidler gjennom framstilling driver prosessen framover.

Pf5+Rf6: 12. des. 1995 - 3. jan. 1996. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun har ikke laga nye bilder.
Arbeid med det intensjonale: Tida har hun brukt til å reflektere over hva hun vil – og hvordan. Hun viser til dette diktet av Prytz Fogner (1988): Selv når bladene faller, og sier at
hun selv også må arbeider med denne tryggheten diktet snakker om, for å greie å ordne opp
i sitt kaotiske liv. Hun er opptatt av dette med den unge kvinna som opplever at hun vet,
kan og forstår, og omvendt den gamle dama som på tross av alder og alderdomstegn har
den unge kvinna inn i seg; den hun en gang var. Dette greip henne sterkt innledningsvis,
som ei livsreise, men hun vet ikke om det er dette hun vil gå videre med.
Tilnærming og arbeidsmåter: Hun sier at når hun tegner presser det innholdsmessige så
hardt på at alt som har med bruk av formal estetiske virkemidler blir helt betydningsløst,
og at dette derfor skjer temmelig ubevisst i denne prosessen. Uttrykksbehovet blir så kolossalt at alt annet blir uvesentlig.
Problemer i framstillingen: Hun gir uttrykk for at hun har problemet med ærlighet i samband med å låne inspirasjon av andre, dvs. imitere, og hun vet heller ikke helt hvordan hun
skal gå videre, bl.a. fordi hun synes hun er for dårlig å tegne.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Hun gir uttrykk for at det vi har snakket om
underveis, om å trekke fram elementer som hun kan bruke for å framstille det gode liv,
kjennes riktig, men hun vil prøve å ikke henge seg opp i detaljer som stopper henne. Hun
blir her klar over hvordan bildene fra tidligere faser henger sammen med de bildene hun
har gjort nå.
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Veiledning: Hun skal lever intensjon i morgen, 4. januar, og føler dette som ei tvangstrøye.
Jeg råder henne til å bare skrive en intensjon ut fra det ståsted hun nå har akkurat nå, og at
hun skal huske på at det er lov å forandre den, og at den etter all sannsynlighet vil utvikle
seg gjennom prosessen. Diktsamlingene ser ut til å representere noe vesentlig, sammenkoblingen med dette hun har foretatt seg i Pf4, virker interessant. Selv om det for henne er
to ulike tråder hun har tatt opp, ser begge forhold ut til å være betydningsfullt for henne.
Jeg anbefaler henne derfor å gå videre med begge disse trådene og også sammenkoblingen
mellom dem. Dette å bruke bildeelement og å koble disse sammen ut fra de tanker og innfall
hun får, ser også ut til å fungere bra. Likeens skal hun fortsette dette med å bla i bøker som
hensiktsmessige hjelpemidler.

Pf5+Rf6: 12. des. 1995 - 3. jan. 1996. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Hun har ikke flere bilder.
Refleksjonsvirksomheten: Via bildene reflekterer hun også denne gang gjennom bildeprosess så langt, men pga. overlapping mellom Rf5 og Rf6 er det noe problematisk å skille
mellom disse fasene. Mye av det som ble sagt under Rf5 ble gjentatt denne gangen. En
retning i dette arbeidet som imidlertid ser ut til å være sterk, og som ser ut til å være betydningsfull for henne, er å arbeide med bildeelementer som hun tillegger symbolfunksjoner.
Selv om hun nedtoner det intellektualiserte bildearbeidet, er hun virkelig bevisst det symbolske området i bildeproduksjonen. Dette ser også ut til å være særlig virksomt for henne.
Hun har vært opptatt av “et sted å være”, og når vi i en forelesning snakka om steinalderbilder, tenkte hun seg at menneskene hogde dyrebilder inn i fjellet for at dyrene skulle
komme til dem. Hun har derfor tenkt at nå skal hun tegne seg det gode liv, skal det gode
liv slik komme til henne, kvaliteter hun har lyst til å ha i livet sitt; en slags magisk handling.
Huset hun har tegna på J27, er derfor “et sted å være”. Dette er tydeligvis et idealsted. Hun
snakker også denne gang om Kreta, om luktene der, og de små kapellene som en finner
over alt. Hun syns hun kjenner det greske landskapet igjen på det norske, med sjø, øyer,
furuskog og kvaelukt. Hun framholdt at hun er nysgjerrig og åpen mot andre kulturer, og
det hun ikke vet noe om. Vi snakker også om at bildeprosessen hun startet opp med i Pf1
kan se ut til å henge sammen med Pf4. Hun sier at i utgangspunktet har dette vært to atskilte
prosesser, men at hun her øyner sammenheng mellom for eksempel den tryggheten diktet
handler om, og tryggheten hun snakker om som grunnlag for denne fugleflukten. Hun snakker også denne gang om drømmer som gjentar seg for henne: Hun går rundt en park, men
tør ikke gå inn. Da hun kommer rundt parken, står en gammeldags butikk der de hadde alt
mulig. På disken står en glassbolle med sukkertøy. Hver gang hun hadde gått runden rundt,
kjøpte hun ett drops. Det er kunstneren Ferdinand Finne som står i denne butikken, og en
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dag tar hun mot til seg og spør hvorfor han som er en kjent kunstner, står der i butikken.
Han svarer at han heller ikke kan forstå hvorfor hun ikke kjøper en hel pose med drops i
stedet for bare ett om gangen. Samtalen mellom dem ender med at hun blir invitert ned til
Middelhavet der han bor, men betingelsen er at hun må finne vegen dit selv. Hun tok han
på ordet, begynte å gå, og hun gikk og gikk. En gjetergutt forteller henne at hun er på rett
veg. Til slutt havner hun i et middelhavslandskap som hun kjenner igjen fra drømmene.
Hun forteller dette fordi denne drømmen likner på samme landskapet hun bildeframstiller.
I veiledningen snakker vi om at bildene hennes både er konkrete og ikke konkrete; dette at
hun framstiller noe som om det skulle være konkrete hendelser, mens hennes intensjoner
er symbolsk bildeframstilling.
Søkemåte: Ettersom hun ikke produserer bilder, er det vanskelig å uttale seg om.
- intuitiv/åpen: Ingen merknad.
- analytisk: Ingen merknad
- målretta: Ingen merknad
Type intensjonalitet: Intensjonsmessig er hun klart innholdsrelatert.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Ingen merknad.
Billedkulturen: Det er tydelig at hun forholder seg til en del bilder og bøker.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Hun produserer ikke bilder her.
Framstilling og framstillingsformer: Ingen merknad.
Bildekulturelle faktorer: Ingen merknad.
Formalestetiske faktorer: Ingen merknad.

Sammenfatning og drøfting: Pf5+Rf6
Hun tegner ikke, men i sine refleksjoner kretser hun om sitt livstema, og viser stort engasjement og bevissthet vedrørende sin bildesymbolikk. Hun vil tegne seg det gode liv, kvaliteter hun ønsker seg i livet. Hun uttaler at hun øyner sammenhengen mellom tryggheten
som diktet handler om og tryggheten som grunnlag for fugleflukten. Når hun resiperer bildene sine, blir hun klar over sammenhengen mellom bildene fra den siste og de tidligere
fasene. Hennes refleksjoner går dels på hva prosjektet handler om tematisk, dels hvordan
det motivmessig kan utvikles, og dermed hvordan framstillingen kan være. Derfor vitner
dette først og fremst om en intensjonal oppklaring som i neste omgang kan klargjøre det
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framstillingsmessige. Selv om hun ikke lager bilder, ser vi likevel hvordan hun arbeider i
dialogen mellom resepsjon og framstilling.

Pf6+Rf7: 3. - 5. jan. 1996. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun har ikke laga bilder denne gangen heller.
Arbeid med det intensjonale: Intensjonen hun leverte 4. januar lyder: “Arbeide ut fra inspirasjon fra dikt. Ingeborg Prytz Fougner (1988): Selv når bladene faller. Stein Mehren
(1973): Dikt for enhver som våger. Aslaug Låstad Lygre (1978): Dikt i utvalg. Stikkord:
Livsfasene - Tiden - Reisen / Drømmer - Tilbakeblikk - Alder - Portrett - Hus – Omgivelser
- Natur - Hav - Kulturer”.
Tilnærming og arbeidsmåter: I denne fasen reflekterer hun over det hun har gjort så langt.
Problemer i framstillingen: Det kommer fram at hun har kolossalt med bildeforestillinger,
men har litt prestasjonsangst fordi hun syns hun er for dårlig til å tegne. Hun lurer på hva
hun skal gripe fatt i; den gamle kona, den vesle jenta, den unge kvinna, robåten, folen under
kvitheggen, eller hva –. Hun vil forsøke å sette sammen fragmenter til et bilde, nærmest
noe collageaktig, men er litt redd for at dette skal bli vel naturalistisk. Hun har også vegring
for at bildene blir for naive.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Hun er redd for å bli for opphengt i imitasjonene og kommer derfor til at hun først vil gå til sine egne forestillingsbilder. Hun kommer videre til at det er bedre å gå til sine egne naivistiske bilder, enn til å få prestasjonsangst
for kunstneres bilder. Derfor vil hun starte med å tegne ut fra forestillingene. Imitasjoner
vil hun eventuelt arbeide med seinere. Hun får etterhvert klart for seg at hun vil gripe tak i
klare enkle elementer fra diktene som hun vil bruke som symboler i bildene. Fargene vil
hun også bruke symbolsk.
Veiledning: Jeg påpeker at hennes tematiske problematisering berører noe allmennmenneskelig, at det finnes en mengde kunstnere som har berørt disse temaer, og at hun bør ta disse
i nærmere ettersyn. Imitasjon med utgangspunkt i dette, er en mulighet hun har. Vedrørende
hennes framstillingsproblemer ser det avgjort ut til at hun greier å få fram mye av det hun
ønsker i bildene. Hun får råd om at den videre problematiseringen, skal foregå i bildene,
både når det gjelder intensjonen, framstillingsformen og virkemiddelbruk, enten hun lager
imitasjoner eller forestillingsbilder. Flere ganger får hun råd om å gripe tak i de forestillinger hun har, og jeg er enig med henne i at det kan virke rimelig å gripe tak i bildeelementene hennes: folen under kvitheggen, båten, fuglen, osv. Videre kan det være en god
ide og starte med de billedlige forestillingene som dukker opp oftest.
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Pf6+Rf7: 3. - 5. jan. 1996. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Hun har ikke flere bilder.
Refleksjonsvirksomheten: Hun leverer en relativt vid intensjon som favner over mange dikt,
der hun ser for seg flere muligheter. Hun skriver ned en del av diktene for å bearbeide dem
på denne måten. Hun streker under ord som: “Hemmelig lengsel, tykke murer, fred, trygghet, omsorg, ømhet, hun leter, ung kvinne, hvorfra, hvor hen, hvortil, fikk ikke lov, luft
under vingen, høyere oppˮ. Rimeligvis viser understrekningene at hun bruker diktene til å
sette ord/begrep på de tankene og følelsene hun har. Selve tematikken hun arbeider med,
er dypt alvorlig for henne. Det framkommer klart at det er selve framstilling i form av
bildesymbolikk og betydninger hun er opptatt av, mere enn formale virkemidler. Selv om
hun ikke har produsert flere bilder, kan det likevel se ut til at arbeidet tar til å få form og
retning gjennom den intensjonale problematiseringen. Hun er interessert i hvordan hun kan
koble diktene og/eller elementer fra disse på ulik vis, men blir i tvil fordi det er så mye hun
kan gripe tak i. Hun ser imidlertid muligheter og stiller mange spørsmål. I loggboka lurer
hun på om hun skal arbeide med flere livsfaser i collage, eller kanskje eksteriør- eller interiørmiljøer i collage. Skal hun lage flere bilder – et fra hver livsfase. Skal hun bruke farger
også symbolsk, for eksempel tenker hun seg gult og brunt som tilbakeblikk, framtid i blå
og turkise farger og naturlige farger om nåtid. Hun lurer på om hun skal avgrense seg til
bare ett av diktene, om hun skal bruke et helt dikt, trekke sammen elementer fra flere dikt,
ta utgangspunkt i et avsnitt/vers, finne likhetstrekk i alle diktene, stilisere dette, eller trekke
sammen noe fra hvert dikt. På sett og vis beveger hun seg både ut og inn av dette med Det
gode liv. Hun er fortsatt opptatt av denne gamle kvinna, men blant flere dikt har hun også
et dikt fra en heimstad dikter, et dikt som har fulgt henne i mange år, og som betyr mye for
henne: “--- Dersom eg enno hadde nok av dagar, ville eg ligge i bakskuten på ein båt, årane
drog eg inn. Så skulle eg driva og duva, med straum og vind medan hendene mine skar
gjennom vassflata, og eg let sjøen skåla mellom fingrane. Stunda skulle berre vera ein høg
himmel, med ei blank sol. Eg skulle la alle tankar døy og venta lenge med å vekkja dei til
livet att. Men då måtte dagane mine vera tallause, --- osv.”
Søkemåte: Ettersom hun ikke har produsert bilder, er det vanskelig å uttale seg.
- intuitiv/åpen: Ingen merknad.
- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Ingen merknad.
Type intensjonalitet: Intensjonsmessig er hun klart innholdsrelatert.
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Perseptuell orientering
Forestillinger: Ingen merknad.
Billedkulturen: Hun forholder seg også her til blader og bøker.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Ettersom hun ikke har produsert bilder, er det vanskelig å uttale seg.
Framstilling og framstillingsformer: Ingen merknad.
Bildekulturelle faktorer: Ingen merknad.
Formalestetiske faktorer: Ingen merknad.

Sammenfatning og drøfting: Pf6+Rf7
Hun leverer en skriftlige intensjon der hun viser til diktene hun startet opp med. Slik intensjonen formuleres, er den både vid, uklar og omfattende. Dette betyr imidlertid ikke at hun
tidligere i bildeprosessen har vært uten intensjoner i bildeframstillingen. Den intensjonal
tendensen i bildene er tydelig, og dessuten er hun relativt klar muntlig på dette punkt under
veiledningene. Hun tegner ikke i denne fasen heller, men reflekterer fortsatt. Videreutviklingen viser seg derfor først og fremst intensjonalt. Hun bearbeider diktene, og ser mange
muligheter, men er særlig i tvil om hvordan hun framstillingsmessig kan koble dikt og
symbolelementer sammen. Selv om hun kjenner diktene godt, bearbeider hun dem ved å
skrive dem ned. Det ser ut til at hun på denne måten forsøker å bearbeide særlig viktige ord
og begreper, noe som rimeligvis hjelper henne til å begrepsliggjøre det hun er opptatt av.
I denne refleksjonsmessige bearbeidingen kommer hun til at det er visualisering av egne
forestillinger innen det tematiske hun vil satse på. Hun vil gjøre dette ved å anvende fargen
som symbolelement i sin egen naivistiske bildeframstillingsform. Det vi ser her, framstår
som et sannsynlig uttrykk for at bearbeidingen hun foretar intensjonalt, nettopp handler om
problematiseringen av bildeframstillingene.

Pf7+Rf8: 5. - 9. jan. 1996. Bildene J35-J55. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun utfolder nå temaet slik hun intenderte sist gang, og har i løpet
av disse fire dagene en relativt stor bildeproduksjon. Innledningsvis viser hun til en del av
det materialet hun bruker ved imitasjon, J35-J40. Hun viser også til at hun tidligere har
berørt denne tematikken i andre bildearbeider, og viser til bilder hun bruker nå, J39-J40.
En del av disse bildene har hun tatt selv, noen av bildene er prospektkort. Oliventreet, J39,
imitasjon etter J40, er malt etter studieturen til Kreta året før. Båten, J37, og eselet, J38, er
hentet fra samme sted. Muren, J36, et bilde fra Knossos.
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J35

J36

Arbeid med det intensjonale: Hun sier at muren fra
Knossos kunne ha vært hentet fra hennes egen barndomskultur, og at den representerer i bilde J41 både en
trygghet og en hindring. Hun viser til diktene som omhandler livsfasene og reiser. Hun har gått noe vekk fra
å formidle det hun forbinder med Det gode liv, forstått
materielt. Men hun framholder at det ligger mye i friheten og tryggheten. I bildene J44 og J45 referer hun til en
indre trygghet som hun forbinder med huset, og det hun
setter høgt; musikk, bøker, det håndverksmessige og
katten som alltid må være med. Hun sier at hun ikke
trenger gå tilbake til lenkene eller ønske om å fly. I samband med J42, snakker hun om Livstreet, hvor greinene
ikke har fått utvikle seg, men som har blitt kutta av gjennom hele livet. Derfor har hun tegna barnet, den unge
og den gamle i tre livsfaser, bygd delvis inn i treet som
en del av livsvegen. På J41 står den unge jenta med ryggen mot oss mellom muren, som representerer både
tryggheten og det folk er murt inne i, og treet der nederste greina er kuttet av. J44 og J45 vektlegger hun
søkingen i bøkenes og i musikkens verden, med et speil

J37

i J44 som gjenspeiler ei åpen dør på motsatt side. Boka
heter: Reisa til den indre friheten. Denne boka står hun
på som et fundament i J46. I den oppslåtte boka står skrevet: “FRIHET. Åpne opp – Kast
lenker, Ta imot/Gi, Glede, Varme, (?)-nivasjon”. På motsatt side er treet tegnet med avkutta
greiner. I J48 er det hun selv som legger ut på reisa, halvvegs sovende, uten visshet om hvor
hun drar. Dette er også en form for renselse, og relateres til Låstad Lygres dikt om å legge
seg i bunnen på båten og la seg drive. I J49 har hun kommet i
land i den blå båten (blått for bevissthet), fuglen følger med hele
tida og symboliserer friheten, visdom og klarsyn. Treet symboliserer hele mennesket, livsprosessen. I J51 har hun tegna ei
trapp, det indikerer at det ligger et hus bak. Hun ville ikke tegne

J38

huset fordi hun har tegna et tre, livsprosessen, nærmest som et
hus, som en beskyttelse, der trekrona er taket som en trygghet.
Båten er ankra opp, staffeliet har kommet fram, og fuglen har
landa og satt seg på staffeliet. “Hjertene i treet er jo barnslige,”
sier hun, “men de er åpningen inn og ut, dvs. det å kunne gi og
ta kjærlighet.” Hjertet et symbol hun har med fra grekerne som
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sa at inni ethvert oliventre ligger et hjerte. “Brød, vin og vann står der også,” sier hun. I J52
har hun forsøkt å knytte symbolene sammen i et bilde. Hun sier at muren symboliserer at
mennes kene fra hennes barndom var murte inne, derfor dette forkrøpla og det som var
avsagd. Dette symboliserer menneskene der hun vokste opp, begrensningene, samtidig som
det blir liggende som en mur i den åndelige utviklingen. Hun sier at mye av den symbolikken hun tillegger muren, nå er et tilbakelagt stadium, og at hun har kommet i land mot en
frihet. Men hun har støtt mot en annen mur, på venstre side av bildet, at den representerer
et traume. Hun sier videre at flere bilder derfor henger sammen her; bilde J50, er på andre,
høyre side av muren i bilde J52, der er greinene på treet ikke avsagd. Her ser vi også de
hvite steinene som blir vaska og rensa av sjøen, og viser til en strofe i det ene diktet av
Låstad Lygre. På J50 står hun og ser tilbake. Her har fuglen heller ikke landa helt. I J51 har
hun begynt å bruke den maskuline krafta som eselet re presenterer, en handlekraft som også
er en form for trygghet. Treet i J50, J51 og J52 er det samme treet. I J50 står denne maskuline krafta under treet, mens hun i J52 har eselet ved sia av og bak seg. “En har tryggheten
enten vid sida av seg eller bak seg,ˮ sier hun. Alderens visdom som hun har med i to av
bildene, J42 og J52, må kunne komme for at en skal kunne bryte lenkene, røske treet opp
med rota, mener hun. Det er da
reisa begynner. Båten framholder hun som et sterkt symbol, og
forteller at hun i barndommen av
alle ting fikk lov til å være i båt,
men hun fikk ikke bade og ikke
lære å svømme, fordi det var
livsfarlig. Hun forteller videre at
hun rodde ut på fjorden, la årene
inn i båten og lot seg drive, akkuJ40
J39
rat som i diktet. “Treet en er
runne opp avˮ, sier hun, “der blir greinene kutta i pliktene, i det tradisjonelle en skal leve
opp til. Treet symboliserer hele mennesket, livsprosessen, en stige mellom himmel og
jord.ˮ
Tilnærming og arbeidsformer: Hun arbeider i det vesentlige ut fra forestilling der hun i
særlig grad tar utgangspunkt i diktene av Prytz Fougner og Låstad Lygre. Det kan virke
som om diktene snakker helt personlig til henne og det hun er opptatt av, og at diktene blir
personliggjort gjennom bildene. I samband med konstruksjonen av symboler, bruker hun
også i en viss utstrekning imitasjon. Karakteristisk for hennes framstilling er at bildene
presser på slik at arbeidsprosessen blir intens og hektisk. Hun har også hatt utbytte av bildene til Kai Fjell, bl.a. fordi han arbeider med mange betydningselementer i bildene. Hun
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gir uttrykk for at dette har hjulpet henne betraktelig, og at hun kjenner igjen seg selv i
bildene hans.
Problemer i framstillingen: Hun lurer på om dette blir for personlig og navlebeskuende, men samtidig er det noe hun bare
må gjennom, og gir uttrykk for at hun skulle vært ferdig med
problemene for lenge siden. Hun har også arbeidet med dette i
bildearbeider tidligere, og sier at det går mye skitt unna i denne
prosessen, og at det er sterk kost, men at hun må gjøre dette,
selv om det er hardt som en fødsel.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Hun sier at hun
J41

nå har de symbolene hun trenger for å få fram dette som en
helhet i bilde. Hun sier også at hun ikke ønsker å utvikle flere
elementer, fordi hun nå føler at hun har de symbolene som ligger i henne selv, og som hun jobber og sliter mye med, og som
må komme ut. Hun tror imidlertid at det blir vanskelig å få alt
med i ett bilde. Hun lurer på om hun heller skal lage tre bilder,
et bilde av traumene, et av reisa og et av havna.
Veiledning: Jeg forsøker å gi henne støtte i det bildearbeidet
hun er i gang med, og understreker at vi i UP, nettopp legger

J42

J43

opp til at studentene skal ta opp deres fascinasjoner, og det vesentlige i at tematikken i bildearbeidet blir tatt på ramme alvor.
Videre forsøker jeg å gi henne støtte i dette at hun har begynt å
bruke bildets muligheter ved å ta i bruk konkrete bildeelementer som symboler i bildet. Jeg gir derimot uttrykk for at de personlige problemene hun er inne i, og som hun tar opp her i bildearbeidet, ikke er noe jeg kan hjelpe henne med. Hun repliserer at det forventer hun heller ikke. Når det gjelder problemet
om hun skal lage tre bilder eller et bilde som skal favne dette
hun er opptatt av, anbefaler jeg henne å prøve begge alternativ.
Det er også vesentlig at hun finner fram til kunstnere som opererer med språkformer hun kan gjøre seg nytte av. Jeg anbefaler
henne å kikke på for eksempel Chagall.
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Pf7+Rf8: 5. - 9. jan. 1996. Bildene J35-J55. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten:
Hun
har tidligere snakket om symbolbruk som inngår i hennes intensjoner, og vi ser at hun nå har anvendt dette når hun uttrykker seg i
bilder, noe hun dokumenterer
bl.a. i framstillingen av treet, J39
og J40 som hun anvender i bilJ45

J44

dene. Hun griper stadig tilbake til
bildeelement fra tidligere faser,

noe vi tydelig ser i skissene J41J47. I J42 og J43 går hun tilbake til diktet fra innledningen. I J44 og J45 går hun tilbake til
J27-J29, dels også J15 og J16. J46 og J47 har slektskap tilbake til J32-J34. I J46 står hun
oppå boka Reisen til den indre frihet som
på et fundament. Vi ser også avslutningsvis i J50, J51 og J52 at hun knytter tidligere bilder og symboler sammen til helhetlige bildefortellinger. Hun forteller

J46

J47
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også at hun i særlig grad har gjort bruk av
Kai Fjell, J53, J54 og J55 og at hun har
brukt denne kunstneren fordi han kobler
sammen mange element i samme bilde.
Hun syns at bildene hans er drømmeaktige, og at han formidler noe av det hun
prøver å formidle. I hennes symbolbruk
representerer katten fortsatt det feminine,
dette hun gjerne vil bruke. Havet symboliserer det ubevisste, og havna er målet.
Sola er den skapende kraft, det maskuline
prinsipp, bevisstheten, rettferdigheten,
kreftene, det spirende, det som gir liv.
Dua på hodet til ungjenta i J52, er drømmen fra barndommen, drømmen om frihet, drømmen om utvirke det hun har i
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seg. De sydlandske valmuer representerer den kvinnelige frodighet, blåklokkene representerer hengivenhet og bevissthet, mens prestekragene skal representere kraft og visdom, sier
hun. Hun sier at hun baserer mye av dette
på virkelige drømmer hun har hatt, og at
dette er reelle prosesser hun er i gang
med. I mange år har hun vært opptatt av
drømmene sine, og har en formening om
at drømmene kan si noe om hva hun skal
foreta seg. Hun har lest mye om drømmetydning. I forhold til drømmer hun har
hatt, har hun brukt drømmesymbolene i
J48

J49

bildeframstillingen mest mulig konsekvent ut fra slik hun har lest om dem. Enkelte ganger har dette hjulpet henne til å
forstå drømmene, andre ganger kan det
ha gått flere år før hun har funnet ut av
dette. Hun sier videre at hun nå er inne i
en psykisk prosess som hun må bli ferdig
med. I en drøm som hun også har bildeframstilt i en annen sammenheng, kommer hun ut av et hus, med et barn på armene, det er henne selv, det opprinnelige
i henne.

Bildene i denne fasen representerer både tematisk og motivmessig videreutvikling. Vi kan
nå se at temaet begynner å ta form. Temaet hun tar opp er dypt personlig, og må betraktes
som eksistenstema eller krisetema, med problemer knyttet både til oppvekst og oppbrudd
av ekteskapet. I det tematiske gjør hun betraktninger over sitt eget liv, og hva hun virkelig
ønsker seg ut av dette. Jeg kan ikke la være å legge merke til at selv om temaet for henne
er så dypt alvorlig at hun faktisk sammenlikner og uttrykker at det hun gjennomgår i bildeprosessen er hard som en fødsel, er det nærmest forunderlige at dette ikke i enda større grad
preger bildene hennes. Tvert om, mens tematikken er dypt alvorlig, kanskje tragisk, lager
hun bilder som til dels er av sterk romantisk karakter, bilder som peker framover mot et
bedre liv. Dette er også intensjonalt tilsiktet.
Utvikling av motivkategorier: En kunne kanskje være frista til å si at dette har utvikla seg
til ei reise i barndom, i samlivsproblemer, i livsfaser eller i traumer. Men dette finner jeg
likevel ikke rimelig. Jeg finner det mest rimelig å fortsatt karakterisere dette som Reise mot
det gode liv, selv om hun sier at hun har fjernet seg fra dette materielt sett. Derimot mener
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jeg det må være riktig å kalle Reise til den indre frihet som ny underkategori. Her har hun
21 bilder: J35-J55.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Fortsatt er søkemåten
intuitiv og åpen.
- analytisk: Vi finner knapt spor av
dette.
- målretta: Målet hennes her er tydeligvis å utvikle temaet videre, og dette er i
det vesentlige en dybdeorientering, men
temaet utfoldes også i bredden.
J50

Type intensjonalitet: Alle bildene er intensjonalt klart innholdsrettet.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I det vesentligste arbeider hun ut fra forestilling. Hun omsetter
sine billedlige forestillinger til bilder.
Billedkulturen: Hun dokumenterer en
del av de bildene hun anvender.
Studier av virkeligheten: Dette finner vi

J51

få spor av.
Virkemiddelbruk i utviklingen av bildespråket
Framstilling og framstillingsformer:
Hun starter med blyantskisser og går etterhvert over til å fargelegge skissene
mer og mere. I siste bilde i denne fasen,
J52, har hun begynt å ta i bruk akvarell.
Hun måtte begynne å bruke farge, sier
hun, for å komme ut av dette gråe, dvs.

blyantskissene. Den symbolske bruken
av bildeelementer er framtredende som
framstillingsform i alle bildene, og kunne kanskje lett ha blitt fragmentarisk. Men måten
bildene er konstruert på, med bildeelementer koblet til hverandre i stadig nye sammenhenger og helheter, gjør at bildene også framstår og fungerer som nye helheter.
J52
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Bildekulturelle faktorer: Bildene er fortellende, de fleste med et sterkt romantisk preg, selv
om hennes undertone kan være noe annerledes. Intensjonene går også i andre retninger.
Formalestetiske faktorer: De fleste bildene er totalbilder, men hun bruker også halvtotale
bilder og J43 er et nærbilde. Bildene er gjennomgående preget av rolige bildekomposisjoner, der horisontaler og vertikaler dominerer, med vage innslag av diagonaler. Selv om
bildene intensjonalt tenderer i retning av abstrakte metaforer, er alle bildene figurative og
har en konkret framtredelsesform.

J53

J54

Sammenfatning og drøfting: Pf7+Rf8. Bildene J35-J55
Hennes eksistenstema begynner å ta form. Hun forestiller seg Reisa mot det gode liv som
ei symbolsk reise eller ei indre reise. Mens tematikken er dypt personlig og alvorlig, og hun
gir uttrykk for at bildearbeidet er hardt som en fødsel, må vi bemerke det kanskje noe overraskende i at bildene samtidig antar en til dels sterkt romantisk karakter. Hun utvikler intensjonen: Det gode liv handler ikke om noe materielt, og spesifiseres kategorien til Reisa
mot den indre frihet. Bildeinnholdet går likevel direkte på hennes liv, der frihet og trygghet
er viktige hentydninger i interiørbildene J44 og J45. Hun gir uttrykk for at hun ikke trenger
å gå tilbake til lenkene eller behovet for å fly, og referer tydelig til sine egne følte menneskelig lengsler og behov. Båten i J48, J49 og J52, er fysisk sett befordringsmiddel, men
representerer også en form for renselse. Muren i J41, J42 og J52, symboliserer både en
trygghet og noe som murer menneskene inne. I J46 er gudinnen tilbake, denne gang står
hun på ei bok som heter Reisa til den indre friheten.
I sin intuitive søkemåte, der hun mest arbeider ut fra forestilling, har hun etter hvert utviklet
et repertoar av symboler som hun manipulere med og anvender i framstillingene. Hun griper også tilbake til tidligere bilder og til tidligere bruk av bildeelementer/bildesymboler, og
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bygger disse videre inn i mer helhetlige sammenhenger. Hun finner en mur på Knossos
som er i slekt med konkrete murer fra hennes egen barndom. Muren bruker hun som et
funksjonelt og kraftig symbol. Livstreet utvikler seg som et sterkt symbol. Symbolbruken
utvides og utvikles fra bilde til bilde, og nettopp på basis av foregående bilde. Bildeelementene hun har utviklet, brukes i stadig nye sammenhenger og helheter. Vi ser relativt
tydelig at nettopp veksling mellom framstilling, resepsjon og reaksjon på framstillinga, refleksjon og ny framstilling, leder henne framover. Prosessen bærer preg av både intensjonal
og framstillingsmessig utvikling. Viktigheten av begrepene frihet og trygghet tiltar, mens
symboler som lenker og ønske om å fly blir mindre viktige. Avslutningsvis mener hun å ha
utviklet de symboler hun trenger, men hun vet ikke hvordan hun skal kombinere dette videre i de neste bildene.

J55

Pf8+Rf9: 9. - 12. januar 1996. Bildene J56-J61. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun startet her bildeproduksjonen som strekker seg fram mot hennes
avslutningsbilder.
Arbeid med det intensjonale: I J56, som er første utkast til hennes Bilde 1J, har hun arbeidet
videre med det hun har snakket om som et traume. Bilde kaller hun også Traumene. Dette
viderefører og videreutvikler hun i J57, som er andre utkast til Bilde 1J, sammen med tidligere bilder, til ett bilde som hun kaller Drømmen. I utviklingen av Drømmen bruker hun
særlig J27, men også J48, J51og J52 og flere. Dette handler om på den ene siden, begrensninger i utviklingsmuligheter hun selv har opplevd, på den andre siden drømmene hun har
om ei anna framtid. I stedet for å plassere kvinnene i stadier eller livsfasene nederst, slik
hun gjorde i J56, har hun flyttet dem opp i en spiral på midten av bilde i J57. Hun har nå
fått tak i noen bøker om Chagall, og nevner at hun har brukt sirkelen fra bildet: Homage to
Polinare, J58 (Haftmann & Toklum, 1979, s. 79). Denne sirkelen ble hun fascinert av, og
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assosierer denne som livsspiralen. Hun fant ut at det egentlig er en slik sirkel det handler
om, og sier videre at første bilde, J56, ble litt for voldsomt. Treet ble for voldsomt i fargen.
Muren på J57 stenger treet og menneskene ute. På første bilde kommer menneskene fra
treet og ut, mens i andre bilde er kvinner og menn blanda. Hun sier også at sirkelen var en
av grunnene til at hun omarbeidet J56 til J57. Videre sier hun at framstillinga av kvinner
og menn i J57, ligger mere allment i fortida, men framstillinga i J56 ligger mere i nåtida. Videre tar hun ut på
det hun kaller Reisen i J59. Her har hun brukt et bilde
fra første året, to figurer/personer med langt hår. Dette
ble liksom to dansende skikkelser, som hun likte godt.
Hun avslutter med det bildet hun kaller Målet eller
Havna, J61, som er første utkast til hennes Bilde 3J. Hun
snakker også om at sirkelen har regnbuens farger og at
fargene også har symbolverdi. Hun forteller at sol og
måne kobla sammen i ett handler om at dette er to sider
av samme sak. Denne sammenkoblinga har hun også fra
Chagall. Regnbuen kom hun på om natta og måtte opp
for å male den. Videre forteller hun at hun har laget J59
J56, første utkast til Bilde 1
og J61 før J57. Om bildeelementene påpeker hun at alle
disse måtte med i bildene, ikke ut fra et dekorativt hensyn, men ut fra betydningshensyn.
Hun sier at de komposisjonsmessige forhold ikke er bevisst gjort fra hennes side, at det
derimot er basert på følelser i det hun ville uttrykke.
Tilnærming og arbeidsmåter:
Også denne gang framholder hun
at det som er riktig og viktig med
denne prosessen, er at hun får arbeide heile tida og ikke blir avbrutt av andre oppgaver. Det at
hun får arbeidsro til å være i
denne ene prosessen, gir henne
frihet. Hun har gjort en del imitasjoner i samband med diverse bildeelement, men få direkte stuJ57, andre utkast til Bilde 1
dier. Hun gir uttrykk for at hun
normalt har problemer med å gi uttrykk for seg selv, men at hun her har greidd å frigjøre
seg noe fra dette, og at Fjell og Chagall har vært til stor hjelp i så måte. Hun framhever
hvor inspirerende det har vært både å lese om disse kunstnerne og å se på bildene deres, og
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fant særlig mye hjelp hos dem til dette å koble elementer sammen i bildene. Hun følte at tankene, særlig til Chagall, passet henne svært godt, og sier at uten
inspirasjonen fra disse kunstnerne, hadde hun ikke
vågd å ta med alle disse elementene i bildene, og at
dette var svært dristig til å være henne. Hun mener at
det også har fungert frigjørende for henne. Videre
sier hun at båten, ugla, katten, sola, fuglen og muren
har vært viktige element i disse nye bildene. Den flyende hesten hun bruker, har hun lånt av Frantz Widerberg. Videre skildrer hun bildelagingen i denne fa-

J58

sen som til dels ekstatisk og sier at
bildearbeidet har vært slik at hun
bare har måttet stå på nærmest som
en gal. Dersom hun hadde ventet,
hadde bildene forsvunnet.
Problemer i framstillingen: Hun har
ikke fått til å skrive dagbok så langt,
fordi hun bare måtte male. Dette er i
realiteten det motsatte av å ha problemer vedrørende framstilling.
Informantens vurdering av arbeidet
framover: Hun tror ikke hun vil gå lengre i motivutviklingen, men vil fortsette å male med
utgangspunkt i akvarell og å bruke blandingsteknikker. Hun føler heller ikke trang til å
oppsummere disse i ett bilde. Hun vurderer også å forsøke eggtempera. Vi undrer oss litt
sammen over hvordan det ville fungere for eksempel å
gjøre sirkelen på J59 større eller mindre, for på den måten å manipulere med bildeelementene, større og
mindre fortetting. Hun sier at hun vurderer å gjøre segmentene i J59 mindre, mere lik segmentet i J57, og at
det er mulig hun kommer til å anvende sirkelen i bilde
J59 også i J57. Hun sier at ettersom dette er en stor
J59, første utkast til Bilde 2

J60
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konflikt, bør det også ha stor plass. Hun lurer på om
kanskje både gjeteren og hun som bærer børa av greiner skulle komme litt innenfor ringen, og at trappa
mere skulle fungere som et fundament for sirkelen.
Hun er også litt i stuss om at kanskje katta og eselet i
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J57 skulle kuttes ut, at de kan være litt banale. Hun sier videre at J57 og J59 er mere gjennomreflektert enn J61, men at dette nok kommer til å endres.
Veiledning: I samtalen om bildene gir jeg uttrykk for at å være imponert over de sprang
hun har gjort, og at vi her kan konstatere at hun er i stand til å finne bildemessige uttrykk
for det hun er interessert i å framstille. Hun hadde i utgangspunktet svært mange ord, så ble
vi enige om at hun heller måtte arbeide med betydningene i bilder, og nå er bildene der.
Denne bildeframstillingen handler om å finne uttrykksredskaper for å få fram det hun ønsker i bildene. Jeg sier at hun tydeligvis greier å arbeide raskt, at hun utvikler bildetemaene
raskt, at hun er i stand til å problematisere i bilde, og at hun er også i stand til å finne fram
til måter å uttrykke seg på. Jeg forsøker å støtte henne i at komposisjonene hun nå har,
støtter opp under betydningene, og at det avgjort virker som om hun har funnet uttrykksredskaper for å få fram sentrale forhold i det hun ønsker. Bildene er svært detaljerte med
sterk betydningsmetning der hvert
enkelt bildeelement har symbolverdier. Hennes måte å opererer i
bilde på med symboliserende bildeelement, fungerer åpenbart bra
for henne. Jeg forsøker å gjøre
henne oppmerksom på hva hun
oppnår komposisjonsmessig med
sirkelen. Fra noe som på det nærmeste kunne ha blitt et kaos av bildeelementer, gjør hun det grep at
J61, første utkast til Bilde 3
hun innfører en stram sirkel med
klare segment og to klare figurasjoner i midten. Denne stramme sirkelen kunne lett blitt et trafikkskilt, et fremmedelement
som kunne ha slått i hel det andre. Men den spente formen, er med å holde elementene
sammen, og figurene i midten er såpass i slektskap med øvrige bildeelementer at elementene fungerer sammen. Når det gjelder videre bearbeiding, forsøker jeg meg med at J57,
J59 og J61 er i slekt med hverandre komposisjonsmessig, mens J56 er noe annerledes i
oppbygningen; en sterk komposisjon, symmetrisk og langt på veg av monumental karakter,
noe som forsterker bildeinnholdet. Riktignok er sentrumslinjen for symmetrien dradd litt
ut til siden, noe som gjør komposisjonen litt mindre monumental. Hun sier at dette ikke er
bevisst gjort fra hennes side, at det derimot er basert på følelser vedrørende det hun ville
uttrykke seg om. Jeg sier videre at det på meg virker som om J57 er et sterkt bilde og at det
framstår som en voldsom oppsummering av det som hun har snakket om. Vi diskuterer
videre hva hun eventuelt kunne tjene på å arbeide med framhevelser og utelatelser: Trenger
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hun videre motivutvikling –, nye komposisjoner –, ville hun tjene eller tape på å gjøre forenklinge –, er alt i bildene like viktig –, skal noe tas vekk til fordel for noe anna –, skal hun
kutte ned –, tilstrebe det essensielle –. Til sammenlikning nevner jeg et eksempel på det å
uttrykke seg verbalt. Dersom en fikk anledning etterpå til å høre hva en selv har sagt, ville
en kanskje gjerne ha kuttet dette ned til det essensielle som kunne blitt mye kortere, klarere,
mere konsist og bedre poengtert. Eller vil hun gjennom en eventuell minimalisering lett
ødelegge sin frodighet? Jeg er noe usikker på dette, og oppfordrer henne til selv å ta stilling,
og at bildene på mange måter er utviklet omtrent dit de bør være. Videre anbefaler jeg
henne å anvende bildeanalyser på bildene i forhold til det videre arbeidet. Hun er nå kommet langt i en skisseprosess, og kan gjerne oppfatte dette som ferdige bilder. I tilfelle videre
eksperimentering, måtte hun arbeide godt på skissenivået, slik at hun fikk testet ut det hun
vil forsøke som bilder i løpet av relativt kort tid.

Pf8+Rf9: 9. - 12. januar 1996. Bildene J56-J61. Språkbruksanalyse
Ettersom hun nå tar til å nærme seg bildene som hun avslutter prosjektet med, finner jeg
det rimelig å starte med å analysere bildene. Bildene i denne fasen går inn i hennes avslutningsmotiver, Bilde 1J (J56 og J57), Bilde 2J (J59) og Bilde 3J (J61).
Betydningsanalyse: Første utkast til Bilde 1J (J56), Traumene
På dette bilde ser vi i forgrunn flere personer. I midten er ei gammel dame, vendt mot oss,
med et barn på armene. Hun har rødt hår på venstre side og blått hår på høyre side. Hun har
svart genser og ei blå ugle på hodet. Til venstre for denne ei ung jente med lys blå kjole og
gult hår. Hun snur seg mot høyre, og har en fugl i håret. Til høyre ser vi ei yngre kvinne
med rødlig hår som har en katt på skuldrene. Hun ser muligens litt strengt bort på den eldre
kvinna. Framfor denne kvinna står en liten mann med kvitt skjegg. Ei katte går fra den unge
kvinna og til venstre bortover en mur som ser ut til å stå bak henne. Rett bak disse personene
og over dem i bilderommet, omtrent langs en tenkt midtakse i bilde, befinner en gruppe
mennesker seg. Disse personene ser ut til å være svartkledde med nærmest hvite ansikter,
og med helt mørke hodeplagg. De står tett sammen, og vi ser bare hodene deres. De kommer
ut fra, eller forsvinner nærmest inn i et tre, eller roten på et tre som liksom vokser bak eller
over disse og opp mot bildets øvre kant. Treet er mørk brunaktig, der stammene eller hovedgreinene er kutta av. Utenpå eller på hver side av treet er det stabla, murt eller røysa
opp stein inntil trestammen slik at disse nærmest går i ett med denne. På hver side av disse
steinene og ut mot bildets høyre og venstre side, står tett av mennesker med hatt på hodet.
Vi ser bare de grønnaktige hodene deres. De kan virke bekymra eller forskrekka og kan
nærmest virke noe spøkelsesaktig. Det er flest personer på høyre side. Over disse menneskene omtrent mitt i bilde ligger sjøen. På horisontlinjen ser vi en seilbåt. På venstre sida av
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treet er himmelen gulaktig med ei sol eller et slag solhjul. På høyre side er himmelen mørk
og blå. Sol og måne i formuler sammen i ett bildeelement. Mot himmelen sees fugler på
begge sider av treet. Bildet har en nesten symmetrisk komposisjon, der det går ei linje fra
den eldre kvinna helt i forgrunn, gjennom de mørkkledde personene rett bak henne og videre gjennom treet. Komposisjonen forsterkes av at treet, steinene som ligger inntil treet,
menneskene på hver sin side ut mot både høyre og venstre side. Menneskene i forgrunn på
hver side av den eldre kvinna, ligger også symmetrisk om denne aksen. Selv om aksen
ligger noe til venstre for midten i bilderommet gjør symmetrien at bildet får en noe monumental karakter. Denne linja utgjør en vertikal i bilde og sammen med horisontlinjen som
blir forsterka av menneskene på hver side av treet, er med til å gi bildet ro og stabilitet.
Steinene utenpå treet og de ytterste trestammene eller greinene bidrar imidlertid til sterke
diagonalvirkninger i bildet, og bidrar til å gi bildet bevegelse. Bildet bærer med seg sterke
kontraster; først imellom personene i forgrunn som er gitt personkarakterer og malt i farger,
i motsetning til personene rett bak disse, som står i en kontrastrelasjon til de på utsida av
treet bl.a. ved deres grønnaktige ansikter, og at den ene gruppa er på utsida av treet og den
andre er på innsida. Det er rett nok et slektskap mellom personene på utsiden og på innsiden
av treet, pga. likhet i framstilling ved mørke klær. Men like fullt er denne kontrasten påfallende, den gjentas og forsterkes ved at himmelen på den ene siden er lys og gul, mens den
på den andre side er mørk og blå. Disse kontrastene bidrar til at bilde får en ekspressiv
karakter, en tendens som forsterkes av at treet nærmest reiser seg opp som en mørk kraft
og strekker seg framover menneskene som står framfor.
Vi vet at hun her framstiller traumene hun selv opplever. Hun sier at hun i forgrunn på en
måte har tegna mennesket eller kvinna i fire stadier. Det røde og blå håret vil ifølge hennes
symbolbruk si at kvinna både har bevissthet og styrke. Barnet har styrke, den unge jenta
har lyset og gledens farge i håret, genseren indikerer intuisjon og det hvite frihetssymbolet
i håret. Den unge kvinna har med seg kraften, det røde håret, og feminiteten, dvs. både
selvstendighet og evnen til å klore når det trengs. Bakgrunnen handler om det hun kommer
fra; slekta si eller bakgrunnen sin. Dette har hun framstilt som det kvinnelige og mannlig.
Det kvinnelige kommer ut fra treet i midten. Steinen rundt treet er en mur hun betrakter
som symbol for arbeidet og slitet disse generasjonene hadde. Mennene har hun tegnet på
hver side av treet utenfor muren. Dette er ikke fordi hun er negativ til menn, men fordi dette
er sider ved henne selv, og at hun bruker både kvinnelige og mannlige krefter i seg selv,
men at det er en mur mellom dem som stenger. Muren er for henne dels et trygghetssymbol,
dels symboliserer den et stengsel i den åndelige utviklinga, men er også et symbol for at
folk på en måte var murte inne. Treet kaller hun livstreet. Det har avkutta greiner, noe som
skal representere hindringer og begrensa mulighetene hun opplevde i egen oppvekst.
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Betydningsanalyse: Andre utkast til Bilde 1J (J57), Traumene og Drømmen
På bilde, ser vi at venstre halvdel i bilderommet vesentlig er en mørk brun fargeflate, mens
høyre halvdel består av en blå og litt grønnaktig fargeflate. Midt i bilde ser vi en sirkelrund
figur. En kan derfor si at bildekonstruksjonen både er todelt og også tredelt. På sirkelfiguren
er den ytterste ringen todelt, mørk blå øverst og lys blå nederst. Innenfor denne er en oransje
sirkel, innenfor denne igjen en rød, så en sirkel bestående av mange fargefelt og innerst en
gul sirkel med et rødt hjerte i midten. På sirkelfiguren er avtegnet fire personer eller portretter som er plassert geometrisk på hver sin side av figuren, der vi øverst ser portrettet av
en eldre dame som ser rett mot oss, til venstre ser vi ei unge jente som ser skrått fram til
venstre, til høyre ei ung kvinne som ser skrått opp mot høyre, og nederst ligger et spedbarn
innpakket slik at vi bare ser ansiktet og hendene. Personene er hovedsakelig malt mot det
oransje feltet i figuren, men dekker også noe av nabofeltene. Nederste på det brune feltet
ser vi en mur. Opp fra den eller rett bak denne, står et brunt tre, der noen av stammene eller
greinene er kutta av. Oppi treet sitter ei blå ugle og ei rødaktig katte. Bak muren og treet
kommer en tett flokk med mørkkledde mennesker. Opp mot det øverste hjørne flyr en hvit
fugl. Fargeflata på høyre side er hovedsakelig todelt, med en mørk blå himmelen øverst, og
en lys blåaktig sjø eller fargeflate nederst. På himmelen ser vi tre solaktige figurer, og også
her flyr en hvit fugl. På dette sjøaktige ser vi en blå robåt, og over denne ei øy, der det står
et fyr. Nederst på dette feltet og i forgrunn ser vi ei kvinne i rød kjole stå ved et staffeli og
male. Lengre framme og litt til høyre ser vi en kirke eller et kapell, som muligens står på
en holme. Framfor kvinna og mot midten i bildet står en hest. I nederste høyre hjørne ligger
en stabel med bøker i ulike farger. Framfor bøkene sitter en katt, og oppå bøkene sitter ei
blå ugle. En av de svartkledde lengst til høyre, står med hendene utstrakt mot bildets høyre
side der hesten og kvinna ved staffeliet står.
Todelinga av bildeflata kan umiddelbart virke som om to motsatte bildefelter er satt opp
mot hverandre, den ene brunaktig, den andre i friskere farger, og kan derfor gi assosiasjoner
til noe motsetningsfylt. Begge disse sidene har imidlertid det felles at de handler om mennesker og natur, mens den sirkelaktige figuren i midten atskiller seg sterkt fra dette med sin
geometriske form. Formen som fører til tredelinga av bildeflata, bidrar derfor ytterligere til
å skape motsetninger i bildet. Sirkelfiguren er liksom innfelt mellom disse to sidefeltene.
Ettersom personene på sirkelfiguren ligger nærmere enn personene på de to andre flatene,
bidrar dette til å trekke sirkelfiguren fram og framfor de to andre flatene som dermed mer
får karakter av å danne en slags bakgrunn. Det er flere forhold i bildet som bryter med og
overskrider en naturalistisk framstilling; første selve komposisjonen med sammenstilling
av to sider opp mot hverandre, dernest den geometriske figuren i midten som samtidig danner en motsetning til de to bildehalvdelene. Selv om bildeelementene hun bruker er basert
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på en konkret og gjenkjennelig framtredelsesform, får disse en noe løsrevet og fragmentarisk karakter, og framstår som rykka ut av en sammenhengende naturframstilling. Vi kan
også legge merke til at denne temmelig geometriske oppbygging bidrar til å gi bilde et noe
monumentalt preg. Ettersom disse fire personene på sirkelfiguren nærmest rykker inn mot
oss fra sentrum av bildeflata, fører dette til at de også blir sentrale i bildehandlingen, og
ettersom sirkelfiguren er plassert over eller mellom de to verdenene i bildet, bidrar dette til
å knytte disse bildehalvdelene og dermed bildehandlingen sammen. Mens venstre halvdel
virker brun og gusten, har høyre halvdel en helt annen frodighet og gjestmildhet, der det
nederst i bilderommet nærmest hersker en fredelig idyll i sommer, sol og hyggelige fritidsaktiviteter, med hesten og katten ruslende omkring, og båten duvende på sjøen. Men hvorfor denne motsetningen til idyllen, og hva med det tredje hovedelementet i bildet? Det er
rimeligvis mulig å oppfatte bildet ut fra en vakker mur og en dekorative tendensen med
sirkelelementer, eller vi kunne oppfatte den mørkkledde massen av mennesker som står tett
sammen nærmest som et slag gravfølge. De upersonlige med hvite ansikter kunne oppfattes
nærmest som døde mennesker eller gjenferd, der massen av mennesker eller gjenferd beveger seg bak muren og treet og framover mot oss i bilderommet med et inntrykk av å ville
oss noe. Den ene liksom strekker ut hånda mot det som foregår nederst til høyre i bildet
med hesten og kvinna ved staffeliet, bidrar til å forsterke dette inntrykket. Vil dette menneske ved staffeliet noe –, anklages vi eller er det en forventning om noe? Slik bildet er
framstilt, kunne vi oppfatte at bilde handler om død og gjenferd på den ene side, og paradisiske tilstander på den andre side. Eller en oppfatning av det vonde og det gode, en vond
og en god verden, eller kanskje rett og slett himmel og helvete stilt opp mot hverandre i en
livssyklus, nærmest en kristenreligiøs bildeframstilling, der korsformkonstruksjon, en vertikal langs skille mellom bildehalvdelene og en horisontal langs horisontlinjen på både
venstre og høyre side, der korset også er gjentatt og forsterket av de fire personene slik de
er plassert på sirkelfiguren.
Vi vet imidlertid at det ikke er slike bildebetydninger hun har vært opptatt av. Det vi derimot vet, er at hun dikter sammen bildeelementer og bruker dem til det hun ønsker å si noe
om. Hun tar opp samme tematikk som i forrige bilde, J56. Bildet handler fortsatt om den
eldre kvinna som tar opp og reflekterer over sin egen livssituasjon. Vi vet også at dette
handler om informanten selv, som gir klart uttrykk for at dette handler om en indre kamp
hun har, og at hun tar opp et sterkt personlige anliggender. De fire skikkelsene inni sirkelen
representerer fortsatt livssyklusen, eller her fire livsfaser. Hun sier at dersom vi tar utgangspunkt i den gamle kvinna i sirkelen, forteller hun om det spedbarnet (nederst i sirkelen) hun
en gang var (som i motsetning til det reiva barnet, har hendene fri, slik at det i alle fall er et
ønske om at disse kan bevege seg). Men her ligger også mange traumer i aldersspennet
mellom personene på høyre og venstre side: Kvinna på høyre side er åpen mot friheten, ser
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på drømmene og lengselen som her ligger plassert til høyre i bildet. Barnet på den venstre
side av sirkelen har også drømmer og forventninger, men er stengt av traumene på venstre
side av bilde. Hun forteller videre at disse fire skikkelsene inni sirkelen kom med en drøm.
Brunfargen er brukt til å illustrere både fortid, de gulna bildene og høstbrunt. Blått er i dette
bilde brukt om framtid noe hun har videreført til det gule, lyset, varmen og åpenheten i J59.
Den gamle mannen, gjeteren, har eksistert i drømmene hennes i sikkert 10 år. Traumene
som manifesteres i venstre bildehalvdel, er en videreføring av J56. Traumene mener hun så
er årsaken til at høyre halvdel, dvs. drømmene og frihetslengselen, oppstår som et ønske
om å virkeliggjøre en dagdrøm eller visjon om noe annet og bedre i framtida. Muren representerer det samme som i forrige bilde, dvs. trygghetssymbol, slekta og slitet disse generasjoner hadde, samt begrensningene og muren som en hindring for utvikling. Muren skal her
stenge treet og menneskene ute. Livstreet har fortsatt avkutta greiner med samme symbolikk vedrørende hennes begrensa muligheter i oppvekst og seinere i livet. Den blå himmelen
på høyre halvdel skal si noe om et bevisst ønske om frihet i framtida hennes. Båten på den
turkise sjøen forteller om et ønske om å dra ut og følge intuisjonen i ei reise over havet, det
ubevisste. Nederst står hun i rød kjole, dvs. med maskulin styrke, utfor huset sitt og maler
ved staffeliet, og viser her et ønske om å bruke livserfaringene kreativt. Framfor henne står
hesten, den maskuline krafta som hun har, krafta som gjør at hun begynner å foreta seg noe.
Kapellet eller kirka representerer den åndelige sida hennes, og også som et sted hun kan
søke stillhet, ro og ettertanke. “Det handler imidlertid ikke om noen bestemt religionˮ, sier
hun. Katten representerer at hun anvender femininiteten, som igjen vil si at hun ønsker å
bruke det kvinnelige i seg selv, det innadvendte, det intuitive, det uavhengige, det selvstendige og det frihetselskende. Bak henne ligger forskjellige bøker som representerer dette at
hun har måttet lese og jobbe for å komme videre. På bøkene sitter ei blå ugle som representerer bevissthet og kunnskapshunger. Nederst står en av de svartkledde med utstrakt
hånd mot hesten og kvinna ved staffeliet og viser henne ved sin gest at de også gjerne ville
ha fått del i dette livet. Men de sier også at det hun har foretatt seg er bra. De tre solene, er
den skapende kraft, bevisstheten og rettferdigheten. På himmelen flyr kvite fugler, dvs.
frihetssymbolet som er et godt tegn for henne. Hun påpeker at budskapet i bildene J56 og
J57 blir svært forskjellig. På første bilde står mennene utenfor på venstre og høyre side.
Kvinnene i første bilde er bak den muren som fører fra treet. “I første bilde kan jo mennene
tolkes som et hinderˮ, sier hun, “og slik at det er de som har laget murene.” Men det er ikke
rett, mener hun, fordi menn og kvinner i tidligere generasjoner sleit like mye på hvert sitt
felt. Livet gikk ut på arbeid, kreativiteten ble brukt på daglige gjøremål. Begge kjønn hadde
egentlig like mye hindringer av muligheter til å utvikle seg. Hun sier at hun har vokst opp
i ei anna tid enn disse mørkkledde, og har hatt andre muligheter, men at det har vært en
hindring i den maskuline krafta hennes, rom for å gjøre noe for egen utvikling. Den har hun
av forskjellige grunner ikke kunnet bruke. Hun oppnår neppe den samme monumentalitet
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og den samme dramatikk, slagkraft og ekspressivitet i dette bilde som i det forrige, J56,
men hun oppnår likevel mye. Hun får fram de motsetningene hun er opptatt av, og løser
motsetningsforholdet mellom menn og kvinner på en mer tilfredsstillende måte enn i forrige bilde. Men ut over dette kommenterer hun ikke motsetningsproblematikken videre.
Det er klart at dette bringer henne betydningsmessig framover. Men betydninger som også
kan ligge i bildet, slik jeg her forsøksvis påpeker, er hun enten ikke bevist eller heller ikke
interessert i.
Betydningsanalyse: Første utkast til Bilde 2J (J59), Reisa
Bildet er hovedsakelig delt på midten, der høyre side er mørkblåaktig, og venstre side er
lys gul, med et lite lyseblått felt nederst. Midt mellom eller over disse flatene, omtrent helt
midt på bildet ser vi en sirkelfigur som er delt opp i flere felter, eller segmenter og sektorer
med ulike farger. I midten av sirkelen ser vi to former som kan minne om personer eller
hoder med langt flagrende hår. I underkant står sirkelfiguren på et oppmura fundament. På
trappa opp til fundamentet går ei naken dame med ei tung bør av staur eller stokker på
ryggen. Framfor fundamentet sitter en mørkkledd person med en katt litt til høyre for seg.
Nederst til venstre bak den nakne dama ser vi ei dør som åpner seg ut mot et kystlandskap,
der vi nederst ser noen røde blomster. Mot himmelen ser vi sola og en hvit fugl. Vi ser også
framparten på en hest komme fram bak døra. En hane går rett bak den nakne kvinna. På det
blå feltet til høyre ser vi en brunaktig hest nærmest svevende oppover med en person sittende på. Øverst i dette blå bilderommet ser vi ei tilsynelatende naken kvinne i en båt, hun
har med seg katten og sitter med ene hånda ned i sjøen. Bak kvinna ser vi et fyr og et
sjømerke. På himmelen over båten ser vi en figur som må være både sol og måne. Ut fra
midtlinjen i bilde og mot eller over kvinna, kommer en kvit engel som blåser på basun. På
høyre side av bilde sees også en rekke bildeelementer. Fra midtlinja i bilde ser vi øverst
flere bøker, et par briller, den ene boka er åpen, der vi på den en siden ser et frodig og grønt
tre stå med sjøen som bakgrunn. Over ser vi en hvit fugl og sola. På motsatt side står skrevet
på ei rødaktig side: “Frihet/Åpne opp/Kaste lenker/Gi – ta imot/Glede – /Varme/Kjærlighet.” I øverst høyre hjørne står den naken kvinne på ei bok og blåser i basun. På boka står
skrevet: “Reisen til den indre FRIHET.” Delvis oppå boka sitter ei blå ugle, og en katt
ligger sammenkrulla framfor. Omtrent midt på denne bildehalvdelen står en gjeter og til
høyre for denne en geitebukk. Nederst i dette bilderommet ser vi ei naken kvinne stående i
en blå og turkis robåt, mens hun strekker ut armene og nærmer seg land. På land, framfor
båten står et friskt og grønt tre. Under trekrona og lengre bak i kystlandskapet ser vi ei hvit
kirke. Over kvinna i båten ser vi sola.
Det kan virke som om todelinga av bildeflata, i en mørk og en lys flate, er satt opp mot
hverandre som to motsetninger. Den tredje flata, sirkelfiguren, atskiller seg sterkt ved sin
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geometriske form og flateinndelinger. Likevel framstår den ikke som et fremmedelement i
bildet, noe som muligens skylles at samme farger er gjentatt på de tre bildeflatene, og som
fremmer slektskapet mellom dem. Av alle fragmentene på bildeflatene, kan de flagrende
formene i midten av bildet virker særlig iøynefallende, noe som kan skyldes både at de er
relativt store, at de atskiller seg formmessig, og at de i tillegg er plassert på den kontrasterende geometriske sirkelformen. Alt dette virker framhevende på både sirkelfiguren og formene i midten. Opplevelsen og oppfattelsen av bilde kan dermed lede til at dette får en
framskutt plass betydningsmessig. Bildets venstre side består av en rekke elementer som
bidrar til å gi romantiske assosiasjoner. Alt fra det vi ser ut gjennom døra, med en hest og
ei blomstereng, en svevende hest på himmelen, en smilende jente i en båt, med smilende
sol og måne, og en engel som blåser i basun. Romantikken preger også høyre side; en gjeter,
eller nærmest en bibelsk hyrde med staven sin og en vær eller en geitebukk ved siden av,
kvinna med basun øverst og ei kvinne som kommer til lands i en båt i vakkert sommervær.
Det som imidlertid bryter men idyllen er personen som bærer vedbøra på en naken rygg og
den svartkledde som sitter nedunder steintrappa, selv om katten beveger seg bort til med
rova i været. Disse to elementene har en helt annen karakter. Her finner vi dermed et motsetningsforhold, en gjentakelse og også en forsterking av at bildet egentlig bærer i seg et
motsetningsforhold. Selv om både sirkelfiguren og disse flagrende formene også har dekorativ karakter, bærer for øvrig bildet med seg elementer som gir en oppfattelse av at det er
noe hun ønsker å formidle. Hva er så disse mulige motsetningene; lyst mot mørkt, blått mot
gult, noe temmelig sterkt romantisk mot noe tyngende og slitsomt? Bildet har to verbale
tekster, som kan virke som imperativer eller rop om frihet og kjærlighet, noe som dermed
kan framstå som en lengsel, samtidig som hun står på en plattform: “Reisen til den indre
FRIHET.” Kanskje er det dette innhold hun utbasunerer opp til høyre i bildet, og som bildet
handler om. Men det er likevel ikke det som tynger som er gitt størst plass i bildet, det er
derimot dette romantiske, eller denne mulige lengselen. Dermed kan tekstforankringen i
avgjørende grad se ut til å styre oppfattelsen i dette tolkningsforsøket.
Vi vet at hun kaller bildet Reisen. Det hun ønsker å formidle er ei reise som starter ved den
svartkledde personen som sitter sorgfull nedunder muren, og som hun regner som representant for de mørk kledde i J56 og J57. Hun sier at den gamle kona ser bort på friheten, i
det katten, den feminine krafta, kommer borttil, og videre at personen har vært med å bygge
muren som sirkelen kviler på. Sirkelen hviler også på den kvinna som kommer oppover
trappa med bør på skuldrene. “Børa er greinene fra det avkutta treet,ˮ sier hun. Men her
starter den nakne kvinna sin reise. Hun sier at hanen, varsleren, står i døra til venstre og
sier fra: “Nå må du slippe byrden du strever med, gjøre deg fri fra åket. Døra står åpen,
hesten, kraften, er der og venter på deg. Ute flyr fuglen, tanken - fantasien - mulighetene
som vil bære deg videre i livet.” Hun forklarer at hun starter sin reise ridende på hesten,
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den handlende maskuline krafta. Når hun kommer til den turkis blå båten (barndommens
leketøy mellom holmer, sjøfugl og reir på hver knaus, kaprifoliumskratt, sjøen som snakker
og snakker, vinden, fuglespråket) som symboliserer både det intuitive og bevisstheten, har
hun kommet i gang på sin reise. Engelen beskytter henne mot farer. Så kommer hun over
til den gule siden som representerer lyset og livsgleden. Her står kvinna på bøkene, kunnskapen, og blåser ut en hymne om frihet. Nedenfor står gjeteren, den hun kan rådføre seg
med, og geitebukken, staheten. Til slutt kommer hun i land, naken, under treet uten avkutta
greiner. “En har kledd av segˮ, sier hun, “og stiller jo nakenˮ, og mener med det bl.a. å
stille uten roller. “Ferden fortsatte, alltid sørover mot Middelhavet, en drøm som gjentok
seg år etter år. Her har frihetsflukten blitt virkelighet”, skriver hun i notatene. “De to flagrende formene i midten symboliserer følelsene disse to personene har, de representerer den
feminine og det maskuline krafta, usikkerheten og besluttsomhetenˮ, sier hun. Hele tida
mener hun det er en kamp om det å ville og det å våge, en kamp eller indre kaos som hun
tror det er relativt vanlig å ha.
Hun oppnår å få fram den motsetningen hun snakker om. Hun oppnår også å ha funnet
symboler som virker rimelige til å formidle det hun ønsker. Men relatert til det hun formidler verbalt, kan en undre seg over at sirkelen og figuren i den får såvidt stor plass. Ut fra
det hun formidler verbalt, er det historien rundt sirkelen hun formidler, og som hun vektlegger. Dette paret har i hennes verbale framstilling mer kontekstuell plass, og det er via
det verbale vi forsøker å forstå hennes intensjoner. Men dersom en vurderer bildet, ser det
ut til å ha motsatt karakter, der sirkelfiguren og de flagrende personene inni denne spiller
første fiolin, mens figurene rundt danner konteksten. Faktisk blir det slik at forholdet mellom sirkelen med figurene inni, kan se ut til å få motsatt framhevelse i det verbale og i
bildeframstillingen. En måte å forklare bildet på kan være at det faktisk er slik at disse
personene representerer det bildet egentlig handler om, der den omliggende historien skal
være mer kontekstuelle. I tilfelle indikerer dette at det er de romantiske dansende figurene
bildet egentlig handler om. Dette er ikke uttrykt hos henne, men kan være underforstått,
eller også ubevisst. En annen forklaring kan være at hun mere ubevisst har latt seg lede av
selve bildekonstruksjonen, mere enn av det intensjonale.
Betydningsanalyse: Første utkast til Bilde 3J (J61), Målet eller Havna
Sentralt, omtrent på midten av bildet ser vi et tre med en kraftig stor og vid krone. Mennesker som holder hverandre i hendene danner ring rundt treet. Framfor trekrona og over menneskene er en regnbue som går fra bildets høyre side, der ei kvinne står og maler ved staffeliet, og ned mot ei dør på venstre side av bildet, der vi ser lys innenfra. Menneskene på
venstre side er mørkkledde, mens de på høyre side er sommerlig kledd. Bak disse menneskene og til høyre for treet, står et bord som er dekket med mat og drikke. På trappa framfor
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døra sitter en katt. Ved siden av trappa står ei krukke med blomster. Lengre inn i bilde ser
vi sjøen. Over er himmelen fylt av stjerner. Oppe til høyre ser vi sol og måne malt i en
helhetlig figur. Framfor regnbuen svever ei måke. Oppi treet sitter ei ugle. På treet er malt
to hjerter. I høyre nederste hjørne, på bildeflata nedunder kvinna som maler, ser vi framparten av en hest. På den grønne marka i forgrunn og der menneskene befinner seg, vokser
det røde blomster. Bildet har en relativt symmetrisk komposisjon, med treet litt til venstre
for midtaksen. Treet danner vertikaler sammen med menneskene. Horisontalene utgjøres
vesentlig av horisontlinjen, strandlinja og bordet, noe som bidrar til å gi bildet ro og stabilitet. Trekrona, regnbuen og sirkelen av mennesker danner framtredende buekarakter og
dermed også diagonalkarakter, noe som bidrar til både å gi bilde mykhet og i noen grad
bevegelse. Med det vide grønne treet og den grønne marka, får vi et inntrykk av frodighet.
Bildet gir også inntrykk av en idyllisk tilstand der mennesker holder hverandre i hendene
og danner en ring. Dette understrekes også av røde hjerter på treet, katten, sol og måne
framstillingen, mennesker på ei blomstereng, med et dekket bord ute i det fri i bakgrunnen.
Dette framstår som bildets hovedtendens. Men bildet har også andre tendenser: Menneskene består av to grupper, de mørkkledde på den ene sida og de lett sommerlig kledde på
den andre sida. Denne kontrasterende framstillingen kan bidra til at disse gruppene nærmest
blir stilt opp mot hverandre. På den andre side framstår regnbuen som et sammenbindende
ledd mellom disse to sidene av bildet. I og med den relativt sterke symmetrien i bildet,
kunne det lett oppstå en monumentalkarakter. Når bildet likevel ikke gir inntrykk av dette,
kan det skyldes at motivet er overvinklet, noe som heller er med å bidra til å styrke den
framtredende romantiske karakteren.
Vi vet at hun kaller dette bilde Målet eller Havna, og at reisa avsluttes her. Hun framstiller
både slekta eller bakgrunnen sin sammen med folk hun kunne tenke seg å ha med seg på
dette stedet. Hun sier at treet skal være som et tak over på alt sammen, og videre at dette
ikke skal være et bestemt tre, men symbol for ens røtter, for livsutviklinga. Det er selvsagt
vesentlig at dette treet er friskt uten avkutta greiner, og at det nå bærer frukt. “Sol og måne
er to sider av samme sak og er derfor kobla sammenˮ, sier hun. Sola står for det maskuline
og månen for det feminine. Kvinna ved staffeliet har denne gang hesten, det maskuline,
nedunder seg. Katten, det feminine, er plassert på venstre side av regnbuen, framfor den
åpne døra, der det kommer lys og glede ut. Gjeteren, den gamle mannen i bildene, har vært
en veiviser fram hit. Hjertene symboliserer det å kunne gi og ta kjærlighet. Regnbuen fører
inn til ei åpen dør. Hun sier at de gamle er malt svarte, hun kan ikke helt si hvorfor hun har
laget dem slik, de var svaret på noe, det har ikke noe med sorg å gjøre, de er fjerne, hun
kan ikke huske dem, de må bare være svarte. Videre sier hun at sirkelen i J59, er gjentatt i
regnbuen i J61, som halvsirkel og også i ovalen der folka danser under treet. Dette er de
samme menneskene som i J56 og J57. Hun kom også fram til at det å sette de sortkledde
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sammen med andre mennesker hun ønsket seg under slektstreet, var å koble sammen fortid
og framtida. Ved at hun har gjort dette, oppfatter hun at ringen er sluttet. Dette ble videre
til en inspirasjon for den som står ved staffeliet og maler, mener hun. Jeg oppfatter at hun
oppnår det hun ønsker ved at hun plasserer menneskene sammen under treet, og hun oppnår
avgjort en slik idyllisk tilstand ved at de også holder hverandre i hendene; mennesker i ei
blomstereng, et dekket bord osv. Dette blir en slags hovedtendens, men ved at hun stiller
de mørkkledde opp på den ene sida og de lyskledde opp på den andre sida, framstår også
bildet med en annen tendens, der disse gruppene liksom blir stilt opp mot hverandre. Det
framgår ikke at dette er tilsiktet, snarere tvert om, dersom det da ikke kan ligge tanker om
at disse menneskene tross alt tilhører så ulike kulturer at det å holde en viss avstand, tross
alt er naturlig. Dette framkommer imidlertid ikke. På en annen side kan vi si at regnbuen
som et sammenbindende ledd mellom disse to sidene, er et slikt harmoniserende ledd.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Hun fortsetter den personlige billedframstilling. Under forrige
veiledning mente hun nå å ha funnet fram til de bildesymbolene hun ville bruke, men også
i denne fasen har flere elementer kommet til. Fargene bruker hun betydningsmessig og
symbolsk. Hun omsetter tankegang direkte til bilde, noe som forenkler måten å tenke bilde
og produsere bilder på: Når vi f.eks. diskuterer sirkelelementet i bildene, sier hun at dette
er en stor konflikt og at den derfor må ta stor plass. Hennes bruk av bildeelementer er også
slik at disse får konkret og fast betydning. På denne måten fortsetter hun den symboliserende bruken av bildeelementer som hun anvender til å konstruere sine helhetlige bildefortellinger. Det er i stor grad de samme personene, figurene og symbolene som går igjen i
bildene, og som bidrar til at disse tre bildeberetningene har et fellesskap. Dersom vi reduserer hennes helhetlige bildefortelling, kan denne bli som følger: Første fortelling er på den
ene side det traumeaktige som handler om stengsler og hindringer i hennes egen utvikling,
og på den andre side drømmen om ei anna framtid. Andre fortelling blir å forstå som reisa
fra den tunge børa fram til hun kommer i land der treet ikke lengre har avkutta greiner,
mens hun i tredje fortelling har samlet personer, figurer og symbolikk til et fellesskap i en
samhandling som foregår rundt livstreet. Men livstreet er samtidig henne selv, eller mer
spesifikt hennes muligheter. Derfor står hun avslutningsvis og maler, mens hun sier i sine
notater: “Drømmen om treet, om å gjøre det en alltid har lengtet etter – tegne og male
inntrykk og følelser, i fred og ro, uten at noen sier at det er ulovlig, galt, forbudt – eller at
en ikke må bruke tida på slikt tull – som ikke er viktig.” Dermed er vi rimeligvis tett ved
en kjerne i dette hun framstiller.
Utvikling av motivkategorier: Kategorien Reisa mot den indre frihet er nå spesifisert ut i
tre motivkategorier som hver for seg representerer nye kategorier: Første kategori kalles
her vekselvis Traumene eller Drømmen. Her har hun tre bilder: J56-J58. Andre kategori er
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Reisa. Her har hun to bilder: J59-J60. Tredje kategori kaller hun både Havna og Målet. Her
har hun et bilde: J61.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: I denne fasen er også søkemåten særlig intuitiv og søkende.
- analytisk: Dette finner vi knapt noe av.
- målretta: Målrettetheten her er først og fremst retta mot å få uttrykt seg, eller også
det å få bildene fram og ned på papiret i en intens arbeidsperiode.
Type intensjonalitet: Hele prosessen bærer preg av å innholdsorientert intensjonalitet.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Hun arbeider svært tydelig ut fra en forestillingsorientering som går ut på å
materialisere forestillingene.
Billedkulturen: Måten hun har arbeidet på, dokumenterer en klar billedkulturell orientering
som først og fremst dreier seg om Marc Chagall og Kai Fjell. Men hun bruker også bilder
hun tidligere har laget.
Studier av virkeligheten: Det framkommer at denne form for orientering knapt kan ha funnet sted.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstilling og framstillingsformer: Hun har nå forlatt tegne-/skissestadiet og startet en
bildevirksomhet der hun gjør bruk av til dels sterke farger. Denne gang gjentar hun også at
hun måtte ut av det gråe, som hun kaller det, og over til farger. Hun bruker i det vesentlige
blandingsteknikker; akvarell, forskjellige fargeblyanter, tusj og for eksempel blekk, utblandet i vann, på det brune og blå for å få fram disse sterke fargene. Vann på pastell fargene
ga også sterk fargeintensitet. Bildene framstår nå som simultane bildekonstruksjoner, bestående av en rekke fortellende og symboliserende bildeelementer eller bildefragmenter
som er koblet sammen til nye formmessige helheter og nye betydningshelheter. Vi kan
legge merke til her at plasseringen av bildeelementer på bildeflata, etter det som framkommer, er plassert slik mer ut fra betydningshensyn enn ut fra formalestetisk vurdering.
Bildekulturelle faktorer: I denne prosessen bruker hun en del bildekulturelt stoff, bl. a. til
sine imitasjoner, særlig Kai Fjell og Marc Chagall, og hun gjentar hvor viktig de har vært
for dette å våge å koble sammen mange bildeelement i et bilde. Måten hun bruker disse
kunstnerne på er temmelig selvstendig, vi ser for eksempel at det handler mer om å få ide
til å bruke sirkelen, enn å overføre den direkte fra Chagall. Bildene hun lager framtrer fortsatt med et til dels sterkt romantisk preg: En ferd gjennom lufta på en hest, sittende i en båt
og la seg drive uten årer, osv., fram til et paradisisk sted der mennesker og dyr lever samen
i et godt fellesskap i vakre omgivelser. Når hun maler de gamle svarte eller mørke, og ikke
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kan huske dem, men at de bare må være mørke ut fra hennes billedlige forestillinger, kan
dette ha sammenheng med bildekulturell sosialiseringsforståelse slik at hun har assosiasjonene om den generasjon hun referer til, fra bildekulturell framstilling (Jamfør Gombrich,
1972). I beretningen som foldes ut i bildene, problematiserer hun sider ved sitt eget liv, noe
som tilfører den billedlige framstillingen en realisme problematikk. Som stilart har også
dette en grad av naivisme i seg.
Formalestetiske faktorer: Første bilde, J56, har langt på veg en monumental konstruksjon
med treet og muren inntil dette som en sentral faktor. I de neste bildene hun har laget, er
sirkelen et særlig vesentlig byggende element i både J57 og J59. I J61 gjentas denne dels i
regnbuen, dels i trekrona og ovalen som menneskene under treet beveger seg i. Dette er
med på å skape slektskap mellom bildene. Sirkelen fungerer også et sterkt komposisjonsmessig grep, der bildets elementer organiseres i relasjon til denne. Alle bildene har også en
relativt sterk symmetrisk komposisjon. Fargene som brukes, er relativt klare og sterke og
forsterker slektskapet mellom bildene. Bildene er figurative og konkrete, men framstår også
som mer abstrakte metaforer.

Sammenfatning og drøfting: Pf8+Rf9. Bildene J56-J61
I denne fasen fortsetter hun sitt eksistenstema, Reisa mot den indre frihet. Hun har ikke
laget mange bilder, men arbeider med sine avslutningsmotiver, som spesifiseres til Traumene eller Drømmen, Reisa og Havna eller Målet. Disse kategoriene visualiserer hun som
tre motiv. Selv om de kan leses som tre uavhengige fortellinger, er de kontekstuelt forbundet og framstilt som tre deler av en sammenhengende fortelling. Tematisk handler dette om
en tilstandsendring i livet, slik hun selv uttrykker det, og at dette representerer verdier i
livet som hun ønsker seg. Hun arbeider fortsatt i særlig grad intuitivt søkende ut fra sine
billedmessige forestillinger, men vi finner også billedkulturell orientering som hun anvender på en selvstendig måte. Bruk av bildeelementer med fast betydningsinnhold blir her
mer framtredende, noe som for øvrig utvikles under hele prosessen. Etter hvert som hun
nærmer seg avslutningsfasen, kjennetegnes bildene av sterk fargebruk. Hun starter med
J56, Traumene eller Drømmen, som er en relativt klar videreutvikling av tematikken som
handler om forhold i hennes eget liv. Bildet er en videreutvikling av tidligere bilder, der
bildesymbolene videreføres konkret fra J41, J42, J43, J51 og J51og flere andre bilder, men
bildekonstruksjon inngår her i ny helhet. Bildet J57 er en konkret tematisk videreføring og
videreutvikling av foregående bilde. Vi ser også at selve visualiseringen, framtredelsen av
bildet, videreutvikler tema; hun finner fram til en sirkelform hos Chagall, og kommer fram
til at “det jo egentlig er en sirkel det handler om.” Framstillingsmessig konstrueres nå bilde
med en sirkel som sentralt element. Sammen med todeling av bildeflata bidrar bildekonstruksjonen til at motivet framstår med betydningsmotsetninger. Hun trekker også inn
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flere av bildeelementene fra tidligere, for eksempel J48. I J59 Reisen bygger hun videre på
sirkelen, og på todelingen av opposisjonelle bildeflater. Bildet representerer tilstandsendringen hun ønsker seg, og skildres her ved at bildesymbolene inngår i en kontekstuell narrativ helhet. Hun avslutter siste bildet i fasen med J61, Havna eller Målet, som også er siste
bildet i denne bildeframstillingsberetningen.
Framstillingsmessig bruker hun tidligere anvendte symbolelementer sammen med nye. Elementer utvikles også, for eksempel forandres steinmuren til en platting der katten sitter.
Katten symbol for det feminine, friheten og selvstendigheten, sitter nå på muren, hindringene i den åndelige utviklingen. Slik ser vi her ikke bare utvidelser og tilføyelser av elementer, men også videreutvikling der det ene elementet utvikles av det andre. Fasen bærer relativt tydelig preg av at både det intensjonale og bruk av billedspråklige virkemidler bearbeides og utvikles i gjensidig avhengighet. Det burde også framgå klart at både bildebetydninger og billedspråket utvikles dialogisk.

Pf9+Rf10: 12. - 22. jan. 1996. Bildene J62-J64. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt. De tre bildene hun har arbeidet med nå, er bearbeidinger og videreføring av bildene hun arbeidet med i forrige fase. Hun sier også at hun til en viss grad har
forenklet disse bildene noe. J62 bygger på J57 og J56, og er tredje utkast til Bilde 1J. J63
bygger på J59, og er andre utkast til Bilde 2J. J64 er hennes bilde 3J, og bygger på J61.
Arbeid med det intensjonale: 14. januar har hun laget en ny intensjon: “Arbeide med Ingeborg Prytz Fougners dikt og Aslaug Laastad Lygres dikt. Livsfasene – drømmen/huset/hjemmet/omgivelsene/naturen/tilbakeblikk/barndom/ungdom/alderdom. Frigjøring –
en indre prosess – fra begrensninger, plikter, arv/miljø, overbeskyttelse, krav, forbud.
Drømmen – en reise i frigjøring. Reisen – ta valg, gjøre noe. Målet – bruke livserfaringene
positivt. Forståelse, tilgivelse – bevissthetsutvikling gjennom selverkjennelse, kjærlighet –
og glede.” Fordi en del av J62 skal være Drømmen, har hun først lagt en blå lasur av akvarellfager over bilde, deretter har hun gått over med akvarellblyant. Hun sier at hun bare
såvidt har begynt på J63, og gir uttrykk for at Kampen på en måte fortsetter her, dvs. tematikken fra J62. Hun problematiserer praktiske detaljer og sier hun holder på med fargeendringer og vurderinger. Forminskning av sirkelen er først og fremst et eksperiment for å se
hvordan dette virker inn på de øvrige elementer. Ved å ha like stor sirkel måte hun legge
inn flere elementer i den. Hun sier også at sirkelen som er den indre prosessen, godt kan
være mindre enn i J59, slik som her. Hun påpeker at mens sirkelen ligger nedpå muren i
J59, og flere av bildeelementene til dels ligger framfor sirkelen, blir sirkelen nå liggende
nedpå den som bærer børa. Hun er usikker, men føler at sirkelen i dette siste bildet er bedre
enn bildene i Pf8. Hun tror kanskje at sirkelen her i J63 er passe stor, men undres om det
kanskje har blitt for mye farger, for glorete, og om hun derfor skal gjøre sirkelen svart. Når
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det gjelder J64, er hun i tvil om det var rett å fjerne regnbuen som hun hadde i J61, men
hun kom til at den hadde ingen betydningsmessig funksjon, og at den dermed var et unødvendig bildeelement. Det kan også legges til at hun heller ikke har nevnt noen spesiell
symbolverdi for dette bildeelementet.
Tilnærming og arbeidsmåter: Hun sier
hun i forrige fase jobba svært intens, at
hun hadde en kraft som sprengte på slik
at bildene bare måtte ut, og at hun etter
dette nærmest var helt utslått. Hun
måtte virkelig ta seg selv i nakken og
tvinge seg til å komme i gang igjen for

J62, tredje utkast til bilde 1

å få laget de siste bildene. Hun gir uttrykk for at hun i forrige fase var nesten
utelukkende opptatt av å få fram det hun
hadde på hjertet, få det ut og ned på bildeflata, og at hun da var svært lite opptatt av det formelle i bildet, mens det i
denne fasen har vært annerledes, nærmest omvendt.
Problemer i framstillingen: Under veiledningen gir hun innledningsvis til

dels sterkt inntrykk at hun ikke er fornøyd, at hun har framstillingsproblemer, og at hun syns dette er mislykka
J63, andre utkast til Bilde 2
bl.a. fordi fargene ikke ble slik hun
hadde ønsket seg. Hun sier at hun har
liten erfaring i å male, men valgte å gå i gang med akvarell fordi hun hadde litt erfaring
med det. Hun gir videre uttrykk for at det er vanskelig å rette opp en akvarell, og at de store
bildene, A2, er vanskelig i og med hennes noe spinkle erfaring med mediet. “Problemet,”
sier hun i sine notater, “var bare at jeg manglet tekniske ferdigheter for å formidle det budskapet jeg var så opptatt av.” Avslutningsvis karakteriserer hun bildearbeidet i denne perioden som en kamp om tid og krefter.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Hun gir uttrykk for at akvarellen er noe mislykka, og lurer derfor på om hun skal gå over til pastellfarger. Hun kunne også tenkt seg å
prøve akrylfarger, men gir uttrykk for at hun ikke våger dette nå, ettersom hun får for liten
tid til å øve seg. Eggtempra har hun også vurdert å arbeide med i det videre arbeidet, da
dette gir større mulighet enn akvarell når det gjelder bearbeiding av bildene etter behov.
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Veiledning: Jeg forsøker med å si at hun har kommet
fram til klare bildekonstruksjoner. Vi drøfter endringer
hun har gjort for få uttrykt seg mere tilfredsstillende.
Hun får endel tekniske råd: Det kompliserte i å legge
på lasur når det gjelder akvarell, hun kan oppnå å gi et
blått inntrykk likevel, og at det er enklere å legge på
lasur når hun for eksempel anvender tempera. Bildene
fra Pf8 er klare og sterke sammenliknet med Pf9. DerJ66
som hun bruker tusjpenner slik som i J57, må hun prøve
å få dette til å fungere som selvstendig tegneredskap. I J59 er dette tydeliggjort med konturer. Konturstreker trukket opp rundt bildeelementer, kan komme til å virke døde, særlig om
denne oppstrekinga bare får oppsumme rende karakter. Videre er jeg enig med henne i at
det selvsagt er store vanskeligheter forbundet med disse store formatene når hun i tillegg
har liten erfaring med akvarell. Jeg holder fram med at det er lov å bryte konvensjonene
innen akvarellmaling med for eksempel å kombinere med andre type farger, slik hun har
gjort, og synes at måten hun har kombinert farger på i Pf8, virker hensiktsmessig, men gjør
henne også oppmerksom på flytende akvarellfarger, at disse er relativt fargesterke, og at
hun i tilfelle burde gjøre noen små forsøke før hun går i gang med de større bildene. Hun
ønsker å snakke om komposisjonen i bildene, bl.a. dette med balanseproblemer. Jeg forsøker her å påpeker at sirkelen i hennes bildekonstruksjon som nå er gjort litt mindre i J63
enn i J59, er et spesielt komposisjonsmessig grep og en sterk og samlende faktor som blir
sterkt styrende for komposisjonen og er med og holder bilde på plass. Vi finner ut at hun
har betydningsendringer fra en større sirkel til en mindre sirkel, at de enkelte av bildeelementene på utsiden av sirkelen nå kommer sterkere med i selve bildet, men at disse som
bildeelementer nå kanskje kan virker mere spredt og tilfeldig, og at hun derfor komposisjonsmessig og betydningsmessig ikke taper på å gjøre sirkelen større. Jeg påpeker videre
det vanskelige i å føre et svart element inn i et koloristisk bilde, at sirkelen er et såvidt sterkt
element i seg selv, og videre at når hun gjentar de samme fargene i sirkelen som i bildet,
slik som nå, skaper det større enhet i bildeflata. Ved gjentakelsen av fargene er hun med å
trekke bildeelementene og dermed beretningen og betydningene som ligger til de forskjellige bildeelementene inn i sirkelen, og at bilde dermed får større helhet. Jeg synes også at
fargene utenom sirkelen, forsterkes i bildeelementene av at de samme fargene er brukt i
segmentene i sirkelen. Imidlertid vil en helt ny fargetone midt i bilde lett bli et fremmedelement. Endres dette, endres kanskje også betydningen. Dersom sirkelen blir svart eller
sterkt avvikende i en mørk farge, kan hun for eksempel komme til å flytte betrakterens
oppmerksomhet av framstillingen over til det dekorative, og det spørs om det er det hun
ønsker. Jeg framholder at til mere jeg ser på bildene, til mere ser jeg at hun har oppnådd
mye i utkastene J57 og J61. Riktignok ser jeg for eksempel at sjøen i J62 og J63 er bedre i
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og mere nyansert enn utkastene til disse bildene fra Pf8, men jeg har problemer med å se at
hun oppnår særlig mye med endringen i blåtoner fra J57 til J62. Videre synes jeg at den
upretensiøse måten hun har operert på først, i Pf7 og Pf8, fungerer bra. Vi snakker derfor
videre om det vi i blant kaller innføringsproblemer, dvs. det å gjenta en vellykket skisse i
et større bilde og gjerne med bedre redskaper og materialer, og problemet med at de bildene
som gjentas skal bli så mye pynteligere og flottere. Hun bør derfor forsøke å trekke inn
igjen noe av den samme spontane arbeidsmåten når hun lager de nye bildene. Jeg forsøker
å si at hun har oppnådd mye i utkastene J63 og J61, og at hun i og for seg gjerne kan bruke
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disse som de ferdige resultatet, noe hun imidlertid var helt uenig i. Veiledningen ble oppsummert med at det kan være vanskelig å rette opp disse akvarellbildene, at hun burde gjøre
noen forsøk med flytende akvarell. Hun må gjerne kombinere med akvarellblyanter og å
kombinere våte og tørre farger, og at det eventuelt kan være en god ide gjenta forsøket med
pastellfargene med vann som hun har prøvd tidligere. Vedrørende sirkelstørrelsen, bør hun
muligens vurdere å gå tilbake til den hun hadde tidligere. I endringer av sirkelen anbefaler
jeg henne å bruke lysbord, slik at hun slipper å konstruere om hele bilde på nytt.

Pf9+Rf10: 12. - 22. jan. 1996. Bildene J62-J64. Språkbruksanalyse
Ettersom disse bildene er justeringer av bilder som er analysert før, vil analysen framstå
noe forkorta, og være av mer komparerende karakter. For å unngå endel gjentakelser, vil
det hovedsakelig bli lagt vekt på endringene fra de bildene som er tatt utgangspunkt i.
Betydningsanalyse: Tredje utkast til Bilde 1J (J62), Traumene og Drømmen
Her er flere vesentlige endringer. Skillet mellom den mørke og brunaktige venstre side og
den blågrønnaktige høyre side, er blitt mere utvisket. Hele bildet har fått en blåaktig fargeholdning. Muren nederst til venstre skrås nå nedover og framover mot midten av bildet. Nå
står to av de svartkledde nederst til venstre med hendene utstrakt mot hesten og kvinna ved
staffeliet. Katten og den blå ugla i treet er tatt bort. Treet kontrasteres langt mer mot bakgrunn. Nye element er bl.a. de to personene i bildes øverste kant, nærmest liggende oppå
sirkelen. Til venstre er en person med militæruniform som strekker armen fram og knytter
neven mot midtlinja. På høyre side rett overfor den militære, står den gamle kvithåra mannen og støtter håndflatene mot midtlinja og mot denne knytta hånda. I venstre øverste
hjørne er månen, og på motsatt side ei sol. Nederst i bilde på høyre side er kapellet erstattet
med huset fra J27. Bøkene som nærmest lå som ei trapp i J57, ligger stablet bak kvinna ved
staffeliet. I bilderommet rett bak huset en ei ny horisontlinje, med ei sol over slik at bilde
nå har to horisontlinjer.
Ved å viske vekk skillet mellom høyre og venstre side i bildet oppnår hun å få større nærhet
mellom kvinna ved staffeliet og de mørkkledde. Todelingen av bilde gjør seg fortsatt gjeldende, men når kontrasten mellom dem blir mindre, avtar også motsetningen mellom de to
sidene. De mørkkledde strekker ut hendene mot kvinna, samtidig som de ser på oss. Hesten
går dem litt i møte. Personene inni sirkelen ligger nå mer i et blått slør. Selv om de er nære,
bidrar dette til å gjøre de noe mer fjerne. Sirkelen de er plassert i, kan minne ikke så lite om
en slags framstilling av Jorda med polene som sentrum. Dersom en lar denne oppfatningen
styre tolkningen av bildet, kunne en forstå de fire personene som representanter for menneskeheten. Videre kunne en forstå de to sidene av bilde som motsetninger vi ellers kjenner
godt i vår verden, motsetninger mellom det vonde og det gode, med en mørkkledd hop av
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mennesker stengt inne i en grå ørkenaktig tilværelse der skogen er kvesta og uttørka, og
som strekker ut hendene til den lysere delen av verden som kan kose seg i et overskudd av
hyggelige fritidsaktiviteter. Den gode del av verden kunne en da tolke som å være opptatt
med seg selv og sitt, mens de på den andre siden banker på døra og sier fra at det her i
verden også eksisterer sult, krig, flyktninger osv. Personene øverst i bilde ville i tilfelle
virke forsterkende på en slik oppfatning. Dersom en skulle fortsette å tolke de to horisontlinjene inn i denne oppfatningen, kunne en forstå disse slik at den nederste faktisk er med
å danne en konkret verden, slik at kvinna ved staffeliet faktisk står ute i et kystlandskap og
maler, mens den øverst horisonten forteller at dette også er en abstrakt verden, og at framstillingen viser at dette også symboliserer denne verden, og da kontrastert mot denne andre
verden. “Bildet handler om den indre kampen,ˮ sier hun. Hun sier at den blå sirkelen som
er mørk blå ytterst og lysere blå innerst, er tankene som skal svirre rundt og bevisstheten
som skal klarne innover i bildet. Hun vil forsterke dette drømmeaktige med den blå lasuren.
Jeg oppfatter henne også nå dithen at det er Traumene som er årsak til Drømmen. De mørkkledde gjør her en tydeligere gest mot kvinna ved staffeliet. Dette kan forsterker det som lå
i gesten vedrørende deres ønske om deltakelse i denne verden og også ønsker om det gode
for henne. Hun gir uttrykk for at hun forbinder militærpersonen med makt og undertrykking
som hun har levd med. I notatene sier hun at disse to mennene symboliserer kampen mellom plikten og frihetstrangen. Selv om todelinga i bildet fortsatt gjør seg gjeldene, oppnår
hun her å dempe motsetningene mellom disse sidene i bildet, samtidig oppnår hun større
nærhet mellom personene i bildet. Jeg syns også bildet får en større kjølighet over seg, eller
også at noe av goldheten som tidligere prega venstre side av bilde, nå faktisk preger hele
bildet. Det som avgjort er hennes grunn til å bruke blå lasur, er symbolikken hun forbinder
med fargen.
Betydningsanalyse: J63, andre utkast til Bilde 2J, Reisa
Dette er en bearbeiding og videreføring av bilde J59, og atskiller seg ikke mye fra dette. Vi
finner stort sett de samme bildeelementene som i utkastet. En forandring er at det skarpe
skillet mellom høyre og venstre side av bilde er mindre kontrastert, eller noe viska vekk.
Hele den sterkt blå sida i J59 er nå langt svakere, og himmelen opp til venstre har blitt mere
turkis. Sjøen ned til venstre har skiftet over fra turkis til gul. Det blågrønne feltet strekker
seg lengre mot høyre, slik at bøkene blir liggende i begge felt. En annen og vesentlig forandring er at sirkelen er gjort mindre. Dette fører til at sirkelen ikke hviler nedpå fundamentet lengre, og at alle elementene som ligger rundt sirkelen får noe større rom. Vi kan
også merke oss at bildet heller ikke har noen tekstforankring. Bildet bærer med seg samme
romantiske og idylliserende tendens som J59, samme motsetningsforholdet mellom denne
tendensen og personen med vedbøra og den mørke personen nedunder. Forholdet er der
selv om motsetningsforholdet mellom sidene i bildet kan sies å være noe tonet ned. Når
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elementene som ligger rundt sirkelen får større rom, kan en si at bildeelementene og de
betydninger de bærer med seg, på en måte får noe mer oppmerksomhet. Men jeg har problemer med å se at dette bidrar til at elementene derved blir mer betydningsfulle. Faktisk
synes jeg at J58 får en helt annen tetthet og faktisk større intensitet, noe som også rimeligvis
har sammenheng med fargebruken og at sirkelfiguren med disse flagrende elementene
kommer nærmere. Bildets tematikk er i det vesentlige den samme som i J59, i det dette
handler om reisa som starter ved den mørkkledde som sitter med sorgene, via hun som
bærer byrdene og ut gjennom døra til lyset. Sirkelen som hun også kaller livsspiralen, handler om usikkerheten og besluttsomheten som dermed får mindre plass. Videre gjør hun
oppmerksom på at den gamle kona ved bildets nederst kant, nå har folda hender, og at hun
ber for den yngre i håp om at det skal gå henne godt. At himmelen oppe til venstre er mere
turkis, betyr at hun seiler eller reiser i større bevissthet. Når bøkene nå ligger på skille
mellom disse to verdenene, er dette fordi de på en måte er en brobygger mellom begge
verdener. Sjøen nederst som nå har blitt mere gulaktig, betegner at reisa her går over fra
først og fremst å ligge i det bevissthetsmessige, til mere å handle om lyset og gleden. En
vesentlig endring, er at sirkelen har blitt mindre. Dermed burde det nå være lettere å se
samsvaret mellom intensjon og framstilling. Muligens kan dette hevdes, men det kan også
virker som om hun mister noe av tettheten og intensiteten i bildet.
Betydningsanalyse: Bilde 3J (J64), Målet
Bildet som er en bearbeiding og videreføring av J61, framstår som en ferdig bildeytring.
Den vesentligste endringen er at regnbuen i dette bildet er fjerna. Bildet er også noe klarere
i fargene. En merkbar endring er at den øverste halvdel på høyre side er skiftet fra blått til
gulaktig. Ringen med mennesker rundt treet er litt mindre og består av færre personer. Bordet med mat som før stod bak til høyre, sees nå så vidt inn gjennom den åpne døra til venstre
i bildet. Blomstene på marka er nå mindre tydelige, mens det store treet nå tydelig bærer
frukt. Den blå himmelen har nå ikke stjerner. Kvinna som tidligere har hatt rød kjole har
fått en gul. Både kvinna og personene under treet har rykka langt nærmere. Den romantiske
tendensen i J61fortsetter her. Bildeelementene er noe mer uttegna, mens de i J61 var mer
skisseaktige. Vi kan få inntrykk av at det frodige har tiltatt. Relatert til J61, der regnbuen
er sterkt oppmerksomhetskrevende, gis treet og folkene under treet tydeligere og mer framtredende plass. Ringen med mennesker rundt treet som nå er mindre, oppfatter jeg slik at
den har blitt mere intim, noe som forsterkes ved at hele bilde er nærmere fokusert. Todelinga av himmelen i ei blå og ei gulaktig side, kan bidra til en undring over om her er innført
en motsetning, eller kanskje heller er dette å gi det som foregår her mer lys. Denne siste
oppfatningen kunne i tilfelle styrkes av at det er lyset fra den åpne døra som er gjentatt og
forsterket på høyre side av bildet. Hun har ønsket å rense bilde for endel elementer hun
mente var betydningsmessig mindre relevante, som stjernene og regnbuen. Hun sier at hun
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har gått til de livserfaringene hun har på godt og på vondt, og forsøkt å vende dette til noe
godt. Videre sier hun at i stedet for at sirkelen som har med følelser å gjøre i Reisa, har blitt
til ringen der menneskene går sammen under treet. Hun forteller at livstreet, som også er et
symbol for henne selv, nå bærer frukt, og at hun har kunne skifte den røde kjolen som var
kraftens og energiens klesdrakt, over til gul kjole som hun betrakter som gledens og lysets
klesdrakt. Hesten har roa seg litt, den halvvegs sover etter en hard anstrengelse. Hagen eller
landskapet blomstrer. Sola og månen har blitt til en enhet, en samkjørt kraft. Muren som i
J63 har blitt til ei trapp, er blitt til ett slag repo eller et trinn der en stiger inn i lyset. Når
hun har tatt med seg det gule over til høyre side, er dette fordi hun ville understreke at livet,
eller tilværelsen i hennes framtidsvisjon består av en bevissthetsside og av en gledens side.
Når kulørtonen har blitt klarere, får også bildet en klarere og sterkere karakter. Kanskje
fører dette til at bilde kan oppfattes enda mer frodig enn tidligere. En sentral betydningsrelasjon er at regnbuen er fjerna. I og med at hun tar vekk denne, tar hun også vekk det
sammenbindende leddene mellom gruppene under treet, men den var sterkt oppmerksomhetskrevende, og hun oppnår dermed å gi treet og folkene under treet tydeligere og mer
framtredende plass. Ringen med mennesker rundt treet er nå mindre, noe jeg oppfatter slik
at den har blitt mere intim, noe som forsterkes ved at hele bilde er nærmere fokusert; dvs.
hun har gått noe tettere på. Derimot øker hun faktisk motsetningen i bilde ved at også himmelen er todelt i ei blå og ei gulaktig side. Det framkommer ikke at hun reflekterer over
dette. For henne har det vært avgjørende at hun har fått stilt disse menneske sammen, og
dermed fått forent dem. Kanskje innfører hun mer lys på himmelen, for å la det som foregår
her få mer lys. Denne oppfatningen kan i tilfelle styrkes av at det er lyset fra den åpne døra
som er gjentatt og forsterket på høyre side av bildet.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Hun fortsetter sine bildehistorier og framstiller de tre bildene
både som enkelt historier og som en sammenhengende bildehistorie. Intensjonalt har disse
tre bildehistoriene bare relativt små justeringer fra historiene slik de framstilles under Pf8.
Det virker relativt tydelig at hun har ønsker om å gjøre framstillingen klarere. I sin betydningsorientering justerer hun historiene noe, trekker fra, legger til og videreutvikler noe. På
denne måten korrigerer hun bildene. Justeringene hun gjør ser ut til å skje relativt eksperimenterende, for å se hva det ene og andre fører til, og hun er fortsatt i tvil når det gjelder
virkemiddelbruk relatert til hva hun oppnår betydningsmessig. I gjennomarbeidinga av bildene ser det ut til at det oppstår en konfrontasjon mellom framstilling og intensjon, eller
sagt på en annen måte, gjennom virkemiddelbruk og det intensjonale. Intensjonen hun leverer er fortsatt relativt åpen og omfattende. Hun viser her at hun går videre med de fleste
av diktene hun startet med, og at hun har fem hovedstikkord for det videre arbeidet: Livsfasene, frigjøring, drømmen, reisen og målet. Bildearbeidet i denne fasen ser ut til å ha
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skifta over fra et sterkt emosjonelt preg, til et noe mere intellektuelt preg, der forhold vedrørende for eksempel det komposisjonelle har blitt viktigere enn å få fram det hun har på
hjertet, eller kanskje nettopp for å få fram dette. I notatene karakteriserer hun arbeidet slik:
“Det ble en kamp mellom å forenkle, prøve og feile.”
Utvikling av motivkategorier: Når vi ser på intensjonen hun leverer, er det tydelig at hun i
løpet av denne fasen også utvikler kategoriene. Bildet J57, som hun kalte Traumene eller
Drømmen, kaller hun nå Kampen: J62. Hun beholder kategorien Reisa: J63. Havna eller
Målet har nå blitt til Målet: J64. Alle underkategorier av Reisa mot en indre frihet.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Hun arbeider i en viss utstrekning intuitivt, men dette er ikke hennes
hovedsøkemåte.
-

analytisk: Hun viser ikke til konkrete bildeanalyser, men hennes holdning til
bildearbeidet er på en helt annen måte enn tidligere en intellektuell karakter.
målretta: Sterkt rettet mot å ville realisere den innholdsmessige intensjonen, både i
hvert enkelt bilde og i bildehistorien som helhet.

Type intensjonalitet: Intensjonene i framstillingen er fortsatt symboliserende og betydningsorientert, men nå også virkemiddelorientert på en annen måte enn tidligere, og det er
tydelig at det intensjonale her skifter karakter. Intensjonaliteten må derfor hovedsakelig
karakteriseres som virkemiddelorientert i denne fasen. Men det er verd å merke seg at denne
virkemiddelorienteringa i stor grad handler om å få realisert bildebetydningene.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Hun baserer seg fortsatt i det vesentlige på forestilling.
Billedkulturen: Hun forholder seg til de bildesymbolene hun selv har utviklet. Disse symbolene, eller denne skjematikk som er hennes egen, ser nå ut til å utgjøre hovedsiden i
hennes orientering.
Studier av virkeligheten: Dette finner vi knapt spor av.
Virkemiddelbruk i utviklingen av bildespråket
Framstilling og framstillingsformer: Ettersom det intensjonale denne gangen i stor grad
handler om virkemiddelbruk, er en del av dette behandlet under intensjonale midler. Virkemidlene i framstillingen er i høy grad basert på at hun anvender konkrete symbolske
elementer, som for henne er betydningselementer med fast og definert meningsinnhold.
Bildehistoriene er konstruksjoner av disse elementer til nye bilder. Bildekonstruksjonene
med symbolske elementer er både internt og eksternt kontekstuelle. Som historiene, har
også bildene en simultan framstillingskarakter. I alle bildene har hun gått over til å bruke
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akvarell papir. Selv om hun også her bruker en del andre teknikker som for eksempel tegning, har hun nå arbeidet langt renere med akvarellfargene. På J62 har hun lagt på et lasurlag av akvarell, slik at hele bildet har fått et blåstikk.
Bildekulturelle faktorer: Bildene framtrer også denne gang med et relativt sterkt romantisk
preg, men ved at hun samtidig problematiserer sine egne livskonflikter med stor intensitet,
tilføres også bildene en grad av realisme, og fortsatt en viss grad av naivisme.
Formalestetiske faktorer: I disse bildekonstruksjonene er sirkelen et særlig grep, som gir
konstruksjonen fasthet. I det formelle system må også nevnes hennes relativt klare og sterke
farger. Bildene er konkrete og figurative, og har også er en metaforisk karakter.

Sammenfatning og drøfting: Pf9+Rf10. Bildene J62-J64
Hun framsetter sin siste skriftlige intensjon som fortsatt er temmelig åpen og relativt uklar.
Det er også denne gang diktene av Prytz Fougner (1988) og Laastad Lygre (1978) som
danner utgangspunktet for den videre virksomheten. Selv om intensjonen fortsatt er vid,
rettes den nå inn mot de tre avslutningsmotivene, og hun bruker begreper som frigjøring,
drømmen, begrensninger, forståelse og bevissthetsutvikling. Selv om temaet på denne måten spesifiseres noe, framstilles disse fortsatt langt klarere i muntlig form. Intensjonene til
avslutningsbildene spesifiseres og klarlegges videre i prosessen, men en kan merke seg at
selv om hun er helt i sluttfasen av arbeidet, framkommer ikke endelige intensjoner fullt
utviklet. Justering og bearbeidinger ser ut til å skje i en konfrontasjon mellom intensjon og
framstilling. Bildekategoriene som samtidig nå er tittel på bildene, nyanseres. Alle bildene
er bearbeidinger og videreføringer for å realisere visualiseringen av intensjonene. Første
bildet, J62 Kampen er fortsatt todelt. Den ene siden kaller hun “Frigjøring – en indre prosess
– fra begrensninger, plikter, arv/miljø, overbeskyttelse, krav, forbud.” Den andre siden kaller hun “Drømmen – en reise i frigjøring, der hun forsøker med en blå lasur.” Andre bildet
J63 som benevnes Reisen – “ta valg, gjøre noe.” Her videreutvikler hun noen elementer og
eksperimenterer med framstillingen ved å forminske sirkelen. Tredje bildet, J64, Målet –
“bruke livserfaringene positivt.” Hun er i tvil om hun skal fjerne regnbuen, noe hun kommer til å gjøre. Her anvender hun også samme sterke farger som i J63. Med J64 avsluttes
reisen, her er hun framme ved målet og har kommet fram til hva og hvilke verdier hun
ønsker å ta med seg inn i en annen og framtidig tilværelse.
Mens det innholdsmessige i tidligere faser har pressa på, der hun ikke har vært opptatt av
beviste virkemiddelvalg, har det nå blitt det sentrale for henne. Innstillingen hun har under
bildearbeidet, er nærmest på en motsatt måte enn tidligere, preget av analytisk holdning og
intellektuell forholdemåte. Vi kan merke oss at selv om det nå er virkemidler som opptar
henne, handler dette om virkemiddelbruk for å få fram et bildeinnhold. Vi ser at selv om
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hun nå har kommet fram til hva motivene handler om, og hvordan hun vil framstille tematikken, må hun stadig gjøre endringer for å komme fram til bilder som formidler hva hun
ønsker. På tross av at hun nå i all hovedsak vet hun vil, vet hun enda ikke helt hvordan.
Dette klargjøres i dialogen mellom virkemiddelbruken og det intensjonale i framstillingene.
I denne bearbeidings- og utviklingsprosessen av virkemidlene ser vi fortsatt at det intensjonale nyanseres.

Pf10+Oppsumering: 22. - 26. jan. 1996. Bildene J65-J66.
Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Bildene er bearbeiding og videreføring av kategoriene Kampen og
Reisa. J65 videreføres av J62, J57 og J56. J67 videreføres av J63 og J59. J66 viser J67 under
arbeid. J64 får noen justeringer, men disse er små og marginale.
Arbeid med det intensjonale: Betydningsmessig forholder hun seg til de samme intensjonene som bildene disse er utviklet fra. Bearbeidingen handler først og fremst om virkemiddelbruken; dermed dreies også intensjonene. Hun sier at hun har anskaffet eggtempera og
flytende akvarell, men velger akvarellen som hun er mest fortrolig med. Dessuten virker
Eccolinefargene (flytende akvarell) fine, sier hun. De flytende akvarellfargene ble et godt
redskap, fordi hun ville ha fram de sterke fargene. Vanlige akvarellfarger ble for svake.
Hun sier at de sterke fargene er dristige til å være henne, men at det ligger bevissthet i
valget, ikke minst med hensyn til symbolikken. Noe av hensikten med de sterke fargene,
som hun syns gir sterke kontraster, er at dette støtter det betydningsmessige, der det også
er sterke kontraster. Hun sier at hun forsøkte å forenkle, og at noen kanskje oppfatter alle
disse figurasjonene som klisjeer, men at de for henne er symboler. Videre gir hun under
oppsummeringen uttrykk for at disse tre bildene helst skal sees som en serie, og at det er
utvikling av en livsfase. Hun gir uttrykk for at hun i ettertid fremdeles kunne ha lyst til å
lage det fjerde bilde. “Motivet er klartˮ, sier hun, men da ville hun bruke en annen stil og
teknikk, dvs. i motsetning til denne noe naivistiske. Dette bilde ville ikke tilhøre denne
serien, fordi denne er avsluttet.
Tilnærming og arbeidsmåter: I bearbeidningen av bildene bruker hun lysbord. På bildet
J66, ser vi at hun bearbeider J67. Opptaket er gjort i klassen. Vi ser at hun på J66 kombinerer de to tidligere tegninger til det nye bildet. J63 står framfor henne, og hun holder på å
overføre sirkelen fra J59. Hun har gått over J64 med de flytende akvarellfargene.
Problemer i framstillingen: Dette framkommer ikke.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Arbeidet avsluttes her.
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J65, Bilde1, Kampen

Veiledning: Jeg anbefaler henne å forsøke seg fram litt mere med de flytende akvarellfargene, både når det gjelder blanding av farger og tilsetting av vann, før hun går løs på de
ferdige bildene. Ut over dette har hun ikke flere veiledning.
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Pf10+Oppsumering: 22. - 26. jan. 1996. Bildene J65-J66.
Språkbruksanalyse
Analysen vil være av komparerende karakter, med vektlegging av endringene i motivutviklingen.
Betydningsanalyse: Bilde 1J (J65), Kampen
I konstruksjonen av dette bildet bruker hun både J57 og J62. Hun går tilbake til J57 når det
gjelder sirkelen i midten og overfører denne temmelig direkte, mens hun i det vesentlige
baserer seg på framstillingen i J62 når det gjelder de to hovedsidene eller bildehalvdelene.
Hun opprettholder atskillelsen mellom de mørkkleddes verden og verden til kvinna ved
staffeliet fra J57. Men de mørkkledde strekker hendene mot henne som i J62, mens de ser
mot oss. På høyre side har hun fjernet de to horisontlinjene i J62 og beholder den hun hadde
i J57. Relatert til J62 øker hun igjen motsetningene mellom disse delene eller sidene av
bildet. Sirkelfiguren kommer fram mot oss som i J57, men hun viser oss at den ligger ned
i flata, ved at hestehodet kommer opp framfor sirkelen. De to personene øverst i bildet
forsterker motsetningen som i J62. Disse to sidene kan gi noe av samme assosiasjoner som
i J62; det vonde og det gode opp mot hverandre, noe mørkt, ørkenaktig og trist opp mot det
frodige, varme og idylliske.
Vi vet at muren og treet fortsatt symboliserer begrensningene som ligger i fortida, og at hun
har arbeidet med å kunne frigjøre seg fra treet med avkutta greiner. Sola oppfatter hun som
symbol for det maskuline og månen symbol for det feminine. Ved å bruke disse symbolene
på hver side av bilde, intenderer hun at disse kreftene er til på begge sider eller verdener.
Når hun har ei ekstra sol over kvinna ved staffeliet, er dette fordi hun trenger ekstra kraft i
kampen. Videre sier hun at slekta er en del av muren. Den kvite fuglen er noe som har gått
igjen i drømmene hennes. Hun sier at personen på venstre side symboliserer plikten som
igjen er en makt som vil holde henne tilbake. Det blå feltet til høyre er friheten. Gjeteren
med hvitt hår, hvitt skjegg og kvite klær, har tidligere ikke hatt ansikt, men har nå fått det.
Hun sier at fargene inn i sirkelen symboliserer den forvirringa hun har av følelser inn i seg,
som surrer hele tida, at båten er et ønske om å dra ut, og at huset er et ønske om et eget
hjem, som for henne her er kombinert med stall. Hun velger disse klare og sterke fargene
bl.a. fordi de tydeliggjør de betydningene hun tillegger fargene.
“Det er sterke hendelser og sterke følelser i detteˮ, sier hun, “derfor disse sterke fargene.ˮ
Framtredende her er at hun går vekk fra den blå lasuren, og at hun igjen øker motsetningene
mellom disse delene eller sidene av bildet; det vonde og det gode opp mot hverandre. Disse
to verdenene består også av mange mennesker på den ene siden, men denne ene på den
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J67, Bilde 2, Reisa

andre siden likevel ikke skildres ensom. Med disse former for motsetninger opp mot hverandre, kan en lett komme til noe av de samme antakelser som i J62, med en fattig og trasig
verden opp mot en rik og fredelig. En kan også inkorporere oppfatning til å gjelde sirkelfiguren, slik at sirkelen betraktes som en framstilling av menneskeheten, eller menneskeslekten, selv om alle er hvite. En kan derfor komme i tvil om den gest de mørkkledde gjør
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mot kvinna ved staffeliet; er slik at de ønsker henne alt godt, eller anklager de henne og oss
for det livet vi lever?
Betydningsanalyse: Bilde 2J (J67), Reisa
I konstruksjonen av bildet bruker hun både J59 og J63, men hun har også endringer i forhold
til begge bildene. Hun går tilbake til størrelsen på sirkelen hun hadde i J59, og oppnår med
det bl.a. at sirkelen hviler på det oppmurte fundamentet. Venstre side har blitt enda blåere
og mørkere enn i begge de foregående bildene, slik at jenta i båten øverst til høyre nå sitter
enda mere i det mørke blå enn hun gjorde i J59. Når hun kommer i land nederst til høyre,
er sjøen turkisblå. Her har hun gått tilbake til J59. Sola som i J59 og i J63 lå delvis bak
sirkelen, ligger nå stor på himmelen. Kvinna som bærer de avbrekte greinene stanger også
her hodet inn i sirkelen slik hun gjorde i begge de foregående bildene. Den mørkkledde
kona kommer nå opp framfor sirkelen. Treet nederst til høyre har blitt noe mindre, mens
sola som i J59 og i J63 lå delvis bak sirkelen, ligger nå stor på himmelen. Inni Sola er et
øye. Her som i de to tidligere bildene finner vi samme motsetningsforhold mellom det romantisk idylliserende og de to kvinnene nede til venstre i bildet; den svartkledde og kvinna
med vedbøra. I og med at hun går tilbake til en sterkere motsetning mellom flatene i bildet,
kan dette lede til at motsetningene mellom de to verdenene i bildet er enda sterkere til stede,
og dette fungerer da forsterkende. Tekstforankringen hun hadde i J59, og som var utelatt i
J63, er også utelatt her. Jeg tolker dette i retning av at hun ikke ønsker å styre oppfatningen
av bildet med tekst. Det viser seg at hun stort sett viderefører den samme tematikk med
noen justeringer. Hun peker på at muren som er et stengsel i J65, nå har blitt til ei trapp, og
at det personen nederst til venstre bærer på ryggen, er de avkutta greiene, som er symbol
på pliktene. “Den børa en bærer med seg i alt,” sier hun, “og som det heile (sirkelen) hviler
på.” Hun gjentar også nå at i åpningen ut, nede til venstre, står hesten og venter; og det er
opp til henne selv å gå ut døra og begynne reisa. Hun har med trasset, en rød lampe, som
sier at nå er det nok, nå må du komme deg ut. Bøkene som i J65 symboliserer at hun har
lest og jobba for å komme videre, har her øverst blanke ark – det er mye igjen. Gjeteren
som har med seg en geitebukk, symboliserer også nå staheten. Den mørkkledde kona ber
om at det må gå denne kvinna ved staffeliet godt, og øyet vi ser i sola, er Guds øye. Det
mørke blå som båten oppe til venstre er lagt inn i, betyr at hun igjen forsterker at ferden er
avhengig av bevissthet, selv om et av båtborda her som i J63, er lysere og mere turkis, slik
som sjøen nede til høyre, og som indikerer at hun også lar seg lede av intuisjonen. En hovedsak her er at hun går tilbake på sirkelstørrelsen. Denne sammen med den sterke fargebruken, synes jeg virker fortettende og intensiverende i bildet. De betydningslada bildeelementene utenom sirkelen får tilbake tettheten fra J57. Den større sirkelfiguren i bildet sentralt midt i bildet virker også nødvendigvis forsterkende og gir de flagrende figurene større
oppmerksomhet. Figurene kan lede til at de to hodene med langt flagrende hår, eller rett og
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slett som er to dansende personer. Ettersom disse personene står så sentralt i bildet, er det
jo lett å oppfatte at det er disse bildet egentlig handler om; dvs. et relativt tett dansende par.
Vi kan da bli stående igjen med det tette dansende paret som et uttrykk for kjærlighet mellom mann og kvinne som bildets egentlige mening, her framstilt i dels i en romantisk kontekst, dels i en noe motsetningsfull kontekst. Men i hennes verbale framstilling har hun ikke
direkte tatt opp disse forhold. For henne er selve reisen, oppbruddet viktig, og anvendelsen
av elementene hun bruker til å formidle dette.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Refleksjonsvirksomheten: Bildearbeidet reflekterer at hun ønsker å forbedre og dermed
klargjøre framstillingen. En mulig grunn til at hun velger disse klare og sterke fargene, kan
dels være at hun får tydeliggjort betydningene hun tillegger fargene, dels fordi hun oppfatter at de sterke fargene i større grad uttrykker hennes sterke emosjoner. Mens hun tidligere
snakket om bildeprosessen som sterkt emosjonelt lada, er det tydelig at hun her er langt
mer opptatt av det tekniske og formelle, eller også virkemiddelbruken i framstillingen, riktignok for å få bedre fram det betydningsmessige. Vi kan også merke oss at det betydningsmessige klargjøres gjennom bildearbeidet avslutningsvis.
Utvikling av motivkategorier: Hun går videre med Kampen, J65 og Reisa J67, og beholder
Målet fra forrige fase med små justeringer. Fortsatt er dette underkategorier av Reisa mot
en indre frihet.
Søkemåte:
-

intuitiv/åpen: Søkemåten er her i mindre grad intuitiv.
analytisk: Vi finner heller ikke her konkrete spor etter bildeanalyse, men forholdemåten i bildearbeidet virker nå som i forrige fase relativt intellektuelt og analytisk.
målretta: I framstillingen av bildene er hun sterkt målretta mot å realisere sine
betydningsintensjoner.

Type intensjonalitet: I denne fasen som i den forrige, må hennes intensjonalitet karakteriseres som virkemiddelorientert, men også her handler denne orienteringen om å realisere
bildebetydningene.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I en viss utstrekning baserer hun seg her også på forestillinger, særlig med
tanke på bildene som nykonstruksjoner.
Billedkulturen: Men også nå forholder hun seg først og fremst til bildesymbolene hun har
utviklet.
Studier av virkeligheten: Dette finner vi ikke spor av.
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Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstilling og framstillingsformer: Særlig framtredende i framstillingen er også i denne
fasen bruk av konkrete symboliserende bildeelement, der bildekonstruksjoner er av simultan karakter. Hun bruker også her akvarellpapir og flytende akvarell farger som gjør at
bildet har fått en sterk fargekarakter.
Bildekulturelle faktorer: Som i forrige fase, har bildene et til dels sterkt romantisk preg med
en tendens til naivisme, men konfliktingen av eget liv fører til at bilde også får en realismetendens.
Formalestetiske faktorer: Framtredende i framstillingen er todelingen av bildeflata og anvendelse av sirkelfiguren i sentrum av bildet, noe som gjør at vi får en nærmest symmetrisk
bildekonstruksjon. Dette kan bidra til en mulig monumentalitetstendens uten av denne er
særlig framtredende. Bildene er fortsatt konkrete og figurative med en klar metaforisk karakter.

Sammenfatning og drøfting: Pf10+Oppsumering. Bildene J65 - J66
Hun bearbeider og justerer to av sine avslutningsbilder som er de to første bildene i den
avsluttende serien på tre bilder. Her som i forrige fase, er bildearbeidet preget av analytisk
og intellektuell forholdemåte. I bearbeidingen av virkemiddelbruken i framstillingen, ser
vi at intensjonene fortsatt utvikles. Hun vil anvende sterke farger fordi dette øker kontrasten
i bildene: Konkrete virkemidler forsterke kontrastene hun arbeider med betydningsmessig.
Når hun innfører eller tilfører nye elementer i framstillingen, for eksempel sol og måne
over den kvithåra gjeteren og den militære personen, viser hun at selv om det intensjonale
er relativt godt klarlagt i utkastene til dette bilde, utvikles også dette aspektet helt avslutningsvis sammen med bruk av de billedspråklige virkemidler.

8.6 Jorids bildeytringer
Der er viktig for henne at de tre bilder hun avslutter med, skal berette en sammenhengende
historie. Dersom vi oppsummerer avslutningsbildene, og kobler framstillingen til den bildesymbolikk hun bruker, kan vi få omtrent følgende historie:

Sammenfatning av betydningsanalysen
Diktene hun har vært fascinert av i mange år, omhandler noe særlig betydningsfullt for
henne. Hun vet ved innledningen av prosjektet at de tar opp en problematikk og rører ved
en livstematikk som hun har arbeidet med i mange år. Derfor visualiserer hun innledningsvis forestillinger som dukker opp i samband med diktene, og som kanskje på forskjellig vis
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begrepsetter opplevelser, følelser og tanker som er vesentlige; både konflikter og framtidsdrømmer. Men selv om hun kjenner problematikken, og har vært innom denne i tidligere
formingsarbeider, virker det tydelig at hun ikke har klarhet i hva hun vil uttrykke eller
hvordan. Hun kunne derfor ikke gå rett til sine avslutningsbilder, men måtte gå en såvidt
lang og slitsom veg. Dette tyder på at hun innledningsvis både vet og ikke vet. Hun vet så
alt for godt hvor skoen trykker, men hun vet ikke klart hva hun vil uttrykke, og dermed
heller ikke hvordan hun skal uttrykke dette i bilder. I bildeprosessen har hun et kontinuerlig
ønske om både å bearbeide dette som presser på og å uttrykke dette visuelt. Intensjonalt har
derfor bildeprosessen et sterkt innholdsorientert preg. Etter hvert går hun inn i relativt store
og eksistensielle spørsmål som hun intenderer å bearbeide i bildene. Det er dette hun kretser
rundt, i bilde etter bilde, og etter hvert fra fase til fase. Dermed framstår dette eksistensielle
som nøkkelen til å forstå bildeprosessen hennes. Intensjonen om å bildeframstille traumer
må vi gå ut fra er svært så reelle for henne og også drømmen om et annet og bedre liv.
Når hun ikke produserer bilder i en lang periode, fra Pf5 til Rf7, framkommer det relativt
tydelig at hun ikke kom videre praktisk, før hun hadde reflektert grundig over de billedmessige framstillingene som hun gjorde innledningsvis. Det vesentlige hun kom fram til
gjennom denne refleksjon, var at bruken av symboliserende bildeelementer var et særlig
godt egna redskap i bildeprosessen. Disse bildesymbolene som først framtrer enkeltvis og
fragmentert, kobles etter hvert, særlig i Pf7, sammen til stadige nye helheter og tar etter
hvert form av helhetlige bildefortellinger. Et annet eksempel på forholdet refleksjon og
virkemiddelbruk i framstillingen, kan være at sammenkoblingen til de simultane bildeframstillinger som uttrykk for det hun intenderer. Dette framkommer som et klart resultat av at
hun reflekterer seg gjennom bildeframstillinger av Fjell og Chagall. Selv om refleksjonen
i perioden Pf5 til Pf7, ser ut til å ha vært en intellektualisering av bildene, gir hun klart
uttrykk for at det praktiske bildearbeidet ikke er prega av intellektualiserte konstruksjonsoverveielser før avslutningsvis, faktisk etter Pf8. Hun begrunner dette med at selve behovet
for å visualisere pressa slik på, at hun ikke hadde tid til denne form for overveielser mens
hun arbeidet praktisk. Kanskje kan dette virke noe besynderlig når en tenker på hennes
intense arbeid med virkemidler gjennom hele prosessen, og at hun også faktisk i hele denne
perioden reflekterer og kommer fram til virkemidler som blir avgjørende og sentrale for
henne. Men vi må likevel gi henne rett i at det først er i avslutningsbildene at det komposisjonsmessige blir helt sentralt i framstillingen. En kunne kanskje tro at hennes livskrisetematikk i større grad kom til å prege bildeframstillingen, for som vi har sett, viser det seg et
dypt menneskelig alvor bak disse romantiske bildene og faktisk nærmest en sterk form for
realisme. Det kan derfor virke bemerkelsesverdig at hun på tross av sin tematikk, lager
bilder av sterkt romantisk karakter. Jeg tolker dette imidlertid slik at bildene i utstrakt grad
skal peke positivt framover, mot et bedre liv, mot framtidsdrømmen. Når hun velger en
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gjennomgående romantisk framstillingsform, illustrerer dette enkelt at hun velger å se positivt framover på livet og egne livsmuligheter. Et sentralt poeng er derfor at framstillingsformen er intensjonalt tilsiktet, og er dermed et godt valgt virkemiddel.
Det er en komplisert bildeprosess hun har gått i gang med, dels fordi den har en nærgående
tematikk, men også fordi selve bildeframstillingen er kompleks, men vi får inntrykk av at
hun både har anelser og visuelle forestillinger om problematikken hun tar opp, og som hun
tilkjennegir i stadig sterkere og mer spesifisert grad etter hvert som bildeprosessen utvikler
seg. Vi får et relativt tydelig bilde på hvordan bildeprosessene fungerer. Hun finner fram
til symboler som hun ønsker å bruke, så forsøker hun disse som visualiseringer, og når hun
via refleksjon ser at de fungerer og hvordan de fungerer, går hun videre med framstillingen.
Bildene framstår som svar på hva hun ønsker å få fram og som hun tidligere har gitt uttrykk
for. Etter som hun resiperer bildene sine, gir disse henne gjensvar. Hun problematiserer
bildene, dels ved å reflektere over dem, snakke om dem, dels ved nye praktiske forsøk, noe
som virker klargjørende overfor hva bildene handler om og hvordan de kan framstilles. Slik
kommer hun videre. Men hun har ikke klart for seg hva hun kommer til å ende opp med
verken intensjonalt eller framstillingsmessig. Vi kan dessuten legge merke til at selv om
hun i den kollektive fasen så ut til å gå i mange ulike retninger, ble dette i avslutningsbildene
bundet sammen slik at det nærmest går tråder tilbake til hvert av bildene fra den kollektive
fasen. Det er først avslutningsvis forestillingene om hva hun skal framstille klarner, men
også her må hun gjenta, forsøke seg fram med endringer, fram til der hun avslutter. Når
hun først avslutningsvis bestemmer hva bildene skal hete, tolker jeg det som en klar indikasjon på intensjonal avklaring. Med andre ord: Virkemiddelbruk i framstilling framstår
som bekreftende, avkreftende eller nyanserende svar hva hun intenderte. Vi ser at resepsjon
og refleksjon over framstilte bilder, avklarer ny framstilling. På denne måten utvikler bildeprosjektet seg prosessuelt i stadig stigende sirkler i en gjensidig avhengighet mellom
produksjon og refleksjon. Dette viser hvordan intensjonalitet og de konkrete bruk av virkemidler i bildeframstillingen utvikles i dialog med hverandre, og på basis av hverandre.

Jorids bildefortelling
Bilde 1J (J65), Kampen: Bildet handler om ei kvinne som opplever en indre kamp. På
venstre side av bildet framstiller hun traumene sine. Dette arter seg som stengsler og begrensninger i egen åndelige utvikling hun opplevde i oppveksten, og som hun igjen relaterer
til begrensninger hun mener tidligere generasjoner hadde. Hun opplevde at folk på en måte
ble murte inne. Hun sammenlikner seg selv med et tre og at de pliktene og tradisjonene hun
skulle leve opp til, ikke ga rom for skikkelig utvikling og det å få bruke mulighetene hun
hadde. Derfor har treet avkutta greiner. I bildet beretter hun også om forhold i hennes
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voksne liv, symbolisert ved en militærperson, som representerer plikter og krefter som holder henne tilbake. Disse traumene er på sin side årsaken til at høyre side av bilde oppstår,
drømmen; en visjon om et annet og bedre liv i framtida. Denne drømmen handler derfor
om friheten og mulighetene. Hennes ønske om å dra ut, mener hun kan bli realisert gjennom
bevissthetsøkning og personlig styrke vedrørende hennes eget liv. Reisa skal skje i bevissthet, dvs. hun vet hva hun vil, men hun ønsker likevel å følge intuisjonen, fram til et sted
hun kan realisere drømmene sine. Der ønsker hun å bruke sine livserfaringer kreativt, gjerne
ved å stå i relasjon til andre kulturer. Men for å få til dette, trenger hun styrke, og hun mener
at ethvert menneske, både har maskuline og feminine krefter. Maskulin styrke forbinder
hun med handlekraft, mens hun forbinder feminine krefter med det uavhengige, det selvstendige og det frihetselskende, men med evne til å klore når det trengs. Disse egenskaper
trenger hun i sin kamp for frigjøring. I realiseringen av sitt eget og framtidige liv, peker
hun på bøkene hun har bak seg, det depressive, voksteren og det bevisste, samt kunnskapshungeren hun har.
De fire livsfaser framstiller at mulighetene hennes livet gjennom, har blitt begrensa av miljøet hun har levd i. Derfor reflekterer den gamle dama over tidligere faser i livet; spedbarnet
som hun en gang var, barnet og den unge kvinna. Kvinna til høyre i sirkelen vender blikket
mot drømmene, lengselen og friheten til høyre i bildet. Barnet på den venstre side av sirkelen har også drømmer og forventninger, men de er stengt av traumene på høyre side av
bilde. Spedbarnet nederst har hendene fri; det finnes altså et lite håp om mulighet for selvrealisering. Portrettene er framstilt på lysets og gledens felt. Den eldste har nå bevissthet,
og kraft og energi. Som jente og ung kvinne hadde hun en mer begrenset bevissthet, men i
disse stadiene hadde hun også både kraft og energi. Hun føler midt oppe i dette en forvirring. Men hun mener at inni dette finnes et fundament, eller en kjerne av glede og kjærlighet
som hun må basere seg på, dvs. evne til å både ta og gi. Hun har en drømmefigur, personen
med hvitt skjegg, som gir henne råd og som forsøker å verge henne mot det eller de som
forsøker å holde henne tilbake. Nederst står slekta hennes, med hendene utstrakt mot den
kreativitet hun utøver, og som er avhengig av den krafta og den styrken hun har etablert.
De viser henne ved sin gest at de også gjerne ville ha fått del i dette livet. Over dette svever
både maskuline, dvs. skapende krefter, bevisstheten, rettferdigheten, og feminine krefter.
På himmelen flyr kvite fugler, dvs. frihetssymbolet, et godt tegn for henne.
Bilde 2J (J67), Reisa: Her starter reisa hennes. Hun bærer byrden; de avsagde greinene,
mulighetene hennes i livet. Hun bærer børa oppover ei trapp som er laga av steinene fra
muren, dvs. at hun på en måte står på slektas ruiner, og også deres begrensninger, der hun
har revet ned noe av sin barndoms trygghet. Hun stanger inn i en livsspiral med sine avgrensninger; usikkerheten og besluttsomheten, kampen mellom det å ville og det å våge.
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Under sitter ei mørkkledd kone, en representant for slekta hennes. Denne kvinna ber for
henne at det må gå henne godt på ferden. Bakenfor henne står hanen, varsleren og sier fra
at hun må våkne opp, ute står hesten å venter på henne og fuglen, friheten, flyr over himmelen. Så starter hun på ferden, drar ut gjennom bevissthetens dør, ut til lyset, gleden, og
rir på den maskuline kraften, men hun har det feminine med seg. På ferden stiller hun naken,
dvs. uten rollebegrensninger. Hun setter seg i bevissthetens og det intuitives båt, og lar seg
drive under ei forent kraft av femininitet og maskulinitet, mens engler beskytter henne for
farer. Hun reiser over til lysets og gledens verden, den gamle gjeteren er med å gir henne
råd om hvor hun bør dra. For å komme over hit, har hun måtte lese og streve for å oppnå
bevissthet og kunnskap. I boka ser vi treet, dvs. henne selv, frodig og uten avgrensninger.
Men det er mange uskrevne blad, og enda mye igjen. Hun står på bevissthetens og kunnskapens fundament og basunerer dette ut til verden, og kommer i land der treet, dvs. henne
muligheter, er hele og frodige. Over dette lyser den skapende kraft, Guds øye.
Bilde 3J (J65), Målet: Så er hun kommet fram til målet, fram til hva hun ønsker å ta med
seg inn i en framtidig tilværelse. Hun har forsøkt å vende det vonde til noe godt. Her under
det frodige og fruktbare treet, dvs. rundt seg selv, har hun samlet folk, både de mørkkledde
fra hennes egen bakgrunn, slekten hennes, og andre folk hun ønsker å ha rundt seg i et
fellesskap, samtidig som hun står i lysets og gledens kjole og maler denne hendelsen eller
tilstanden. Ved sida av seg har hun den maskuline krafta, og den feminine sittende på restene av steinmuren og steintrappa. Helt til venstre i bildet ser vi nå inn til et dekket bord i
lysets og gledens rom, som en går inn i gjennom bevissthetens dør. I treet, dvs. i henne selv,
sitter kunnskapen. Himmelen over er dels basert på bevissthet, dels på lys og glede. Over
bevisstheten flyr frihetssymbolet. På gledens og lysets side svever også foreningen av den
feminine og den maskuline kraft.
Bilde 3J (J65), Målet: Så er hun kommet fram til målet, fram til hva hun ønsker å ta med
seg inn i en framtidig tilværelse. Hun har forsøkt å vende det vonde til noe godt. Her under
det frodige og fruktbare treet, dvs. rundt seg selv, har hun samlet folk, både de mørkkledde
fra hennes egen bakgrunn, slekten hennes, og andre folk hun ønsker å ha rundt seg i et
fellesskap, samtidig som hun står i lysets og gledens kjole og maler denne hendelsen eller
tilstanden. Ved sida av seg har hun den maskuline krafta, og den feminine sittende på restene av steinmuren og steintrappa. Helt til venstre i bildet ser vi nå inn til et dekket bord i
lysets og gledens rom, som en går inn i gjennom bevissthetens dør. I treet, dvs. i henne selv,
sitter kunnskapen. Himmelen over er dels basert på bevissthet, dels på lys og glede. Over
bevisstheten flyr frihetssymbolet. På gledens og lysets side svever også foreningen av den
feminine og den maskuline kraft.
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8.6 Lenes betydningsproduksjon
Lenes innsats i det kollektive arbeidet er også berørt i
Vedlegg 2. Se ellers punkt 6.6, det kollektive arbeidet,
Kapittel 6. Sammenfatning og drøfting av hennes kollektive studie er samlet etter språkbruksanalysen:
L3

Pf3+Rf4. Rf1+Pf1+Rf2: 29. nov. - 1. des.
1995. Bildene L3-L15. Prosessbeskrivelse

L5

Framstilling generelt: Vi kan slå fast at hun har kommet
godt i gang med å utfolde temaet der hun reiser både konkrete og abstrakte reiser. Hun tegner med tusjpenn og
skriver endel kommentarer på bildene sine.
Det intensjonale: Her startet det kollektive arbeidet, Rf1,
der klassen valgte tema. Hun åpner opp tema i Pf1, med
ulikt bildeinnhold. Gjennomgående kan vi legge merke
til at det har blitt mange folk i tegningene hennes så langt.
Via kommentarene til bildene, får vi et visst inntrykk av
hvordan hun har tenkt. I utviklingen av temaet konkretiserer hun tanker, ideer og innfall gjennom et relativt vidt
spekter av motiver. Hun problematiser: “Reiser innebærer ei forflytning – ei viss grad av endring? Langtavgarde
– kvar er det?”

L4

Tilnærming og arbeidsmåter: Utfoldelse av temaet ser ut
til å styre bildeprosessen. Hun bruker mest forestillingstegning, der hun arbeider intuitivt og søkende, men har
også innslag av imitasjoner.
Problemer i framstillingen: Ved frustrert over å ikke
komme videre, sier hun at hun tegner uten å tenke.
Informantens vurdering av arbeidet framover: For tidlig
å kommentere.
Veiledning: Jfr. gruppeveiledning, 1. desember 1995,
Rf2.

L7
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Rf1+Pf1+Rf2: 29. nov. - 1. des. 1995.
Bildene L3-L15. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Motivkateogriene blir til i det å åpne opp for tema. Hun utfolder
kategoriene: Konkrete reiser, 4 bilder: L3, L6ab53,
L10ab og L12ab. Abstrakte reiser, til sammen 15
bilder: L4ab, L5, L7, L8, L10cd, L11, L12cd, L13,
L14abd og L15. Underkategorier her kan være:

L6

L8

Menneske i bevegelse, 4 bilder: L4cd, L6cd, L14c og
L16. Diktillustrasjon, 1 bilde: L9.
Refleksjonsvirksomheten: Hun starter opp med
konkrete og abstrakte reiser som hovedkategorier.
Søkemåte:
intuitiv/åpen: Hun arbeider intuitivt og
søkende.
analytisk: Ingen merknad.
målretta: Utvikle tema i bredden.
Type intensjonalitet: Skissene har en tydelig innholdsrelatert intensjon.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Alle skissene er basert på forestilling.
Billedkulturen: Ingen merknad.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.

L9

Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformene: Dette er de første upretensiøse
skissene, der uttrykksmåten hennes er relativt enkel.
Hun utfolder bildeprosjektet ved hjelp av skisser med
tusjpenn. Mange av skissene har karakter av konturtegninger. Uttrykksformen hun har fungerer rimelig
godt for henne.

L11

53

Bildeflata lest som fire deler tenkt ut fra en kors inndeling i fire like store deler. Ab blir altså øverste
halvdel av bildet.
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Bildekulturelle faktorer: Bildene er fortellende og har en
til dels romantisk karakter.
Formalestetiske faktorer: Bildene er konkrete og figurative. Gjennomgående lager hun bilder med nøytral bildevinkel, der utsnittet varierer mellom nær og total, men vi
finner også eksempler på at hun bruker ultranære utsnitt
og tegneserieprega framstillingsformer.

Pf2+Rf3: 1. - 5. des. 1995. Bildene L16-L39.
Prosessbeskrivelse
L10

Framstilling generelt: Vi kan slå fast at hun har startet på
å utfolde temaet, og at hun har kommet godt i gang. I all
hovedsak går hun videre som i Pf1.
Det intensjonale: Hun utfolder temaet i bredden, men gir
uttrykk for at hun også har forsøkt å ta for seg enkelte
områder noe mere spesielt. Refleksjonene hun har, kommer også her fram som kommentarer på bildene.
Tilnærming og arbeidsmåter: Totalt sett utfolder hun et
relativt vidt spekter av motiver. Der hun assosierer seg

L12

L13

tilbake til egen barndom. Hun finner dikt som hun kan
bruke, av for eksempel Hans Saude: Eg gjekk ein tur i
barndommen og Den fyrste song eg høyra fekk av Per
Sivle, L20, 21. Her bruker hun forestillingstegning. Hun
minnes julenissen som hun trodde på lenge og drømmen
om trollet som ville ta henne. Hun stopper opp ved foreldre og besteforeldre, og hun reiser utover i verden og berører både geriljasoldater og Libanon. Hun har også en
framtidsdrøm om å reise med dattera, Ane.54
Problemer i framstillingen: Framkommer ikke spesielt.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Dette vet
vi enda for lite om.
Veiledning: Jamfør gruppeveiledning, 5. desember1995,
Rf3.

Mange av de kommentarene som står nederst på sidene på bildene som “notatar”, er hentet fra forelesninger om UP. Her finnes også sitater fra medstudenter.
54

265

Informantenes bildeprosser – 1. analysenivå

Pf2+Rf3: 1/12 - 5/12 -95. Bildene L16-L39.
Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Hun holder fram med sin hovedkategorien: Abstrakte reiser, L17 og L25b, men med 7
underkategorier, er det til sammen 29 bilder: Menneske i
bevegelse, 2 bilder: L22 og L23-1. Samfunnsengasjement,
2 bilder: L24 og 25d. Framtidsdrøm, 1 bilde: L25ac. Kunstbilder, 4 bilder: L28, L30, L33 og L34. Diktillustrasjoner,
L14

2 bilder: L20 og L21-1b. Barnebokillustrasjoner, 6 bilder:
L18, L19, L21-1ab, L29, L35 og L36. Barndomsminner, til
sammen 8 bilder: L21-1c, L21-2 og L26ad. Her er også underkategorien: Familiealbum, 5 bilder: L27, L32, L37, L38
og L3955.
Refleksjonsvirksomheten: Hun har forlatt kategorien Konkrete reiser, og holder fram med Abstrakte reiser som sin
hovedkategori, og som hun videreutvikler. Selv om hun har
et vidt spekter av motiver og kategorier ser det ut til at det
er familiealbumene, barnebøkene og et dikt som bringer

L15

henne på sporet av sitt framtidige tema. Selv om illustrasjonene av dikt og barnebøker har karakter å tilhøre en annen kategori, er her likevel glidende overganger. Dette gjelder faktisk de fleste av hennes bilder.
Søkemåte:
intuitiv/åpen: Hun arbeider intuitivt og søkende.
analytisk: Ingen merknad
målretta: Utvikle tema i bredden.
Type intensjonalitet: Alle bildene har en klar innholdsrelatert intensjon.
Perseptuell orientering

L16

55

Forestillinger: Skissene er for en del basert på forestilling

Flere illustrasjoner er utelatt pga. dårlig bildekvalitet.
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Billedkulturen: Hun interesserer seg for ulike former
for bildekultur som hun bruker til imitasjon. Hun anvender også en del kunstbøker, bl.a. av Picasso og
Chagall, andre bøker, særlig barnebøker og kunstbilder fra en avis. Hun ser også på glansbilder, og bilder
fra familiealbum.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: I det alt vesentlige er dette fortsatt enkle og upretensiøse skisser i en breddeorientering. Ved sida av at hun holder fram å skisse med svart
tusjpenn, finner vi nå også innslag av blyanttegninger.
L17

L18

Mange av skissene hennes har karakter av konturtegninger.
Bildekulturelle faktorer: Bildene er fortellende med en
del romantiske innslag.
Formalestetiske faktorer: Hun bruker en gjennomgående nøytral bildevinkel, der utsnittet varierer mellom
nær og total. Bilder fra denne fasen kan karakteriseres
som konkrete og figurative.

Pf3+Rf4: 5. - 7. des. 1995. Bildene L40-L56.
Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Denne breddeorientering skal
sees sammen med de to foregående fasene. Fortsatt relateres dette til det å åpne opp for tema. Hun har ikke
arbeidet videre med skisser denne gangen.

Det intensjonale: Hun dokumenterer diverse interesse
for bildekulturelt stoff. Vi kan legge merke til både en
fortsatt interesse for egen barndom, og for barnebøker.
L19

Tilnærming og framstillingsformer: Hun bruker det
bildekulturell til å utfolde temaet, og viser ved siden
av avisutklippene og illustrasjoner fra barnebøker, foto

fra egne album og glansbilder.
Problemer i framstillingen: Hun sier at mulighetene hennes for å reise virker ubegrensa, og
at det kan være et problem dersom alt kan oppfattes som reise.
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L20

Informantens vurdering av arbeidet framover: Vet vi enda
ikke.
Veiledning: 7. desember 1995 er tredje og siste samling i
den kollektive fasen. Hun har tidligere utfoldet temaet ved
hjelp av skisser. Hun har også kommet med vesentlige bidrag når det gjelder kulturens bilder.

Pf3+Rf4: 5. - 7. des. 1995. Bildene L40-L56.
Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av bildespråket

L21-1

Utvikling av motivkategorier56: Vi finner her hovedkategorien Abstrakte reiser: Totalt 17 bilder, men underkategoriene, og under der underkategoriene: Barnebokillustrasjoner, 5 bilder: L49, L50, L51, L52 og L55. Kunstbilder, 7
bilder: L40, L41, L42, L43, L44, L45 og L46. Barndomsminner som totalt utgjør 5 bilder med underkategoriene med
Glansbilder, 2 bilder: L47 og L48. Familiealbum, 3 bilder:
L53, L54 og L56.

L22

Refleksjonsvirksomhet: Det vi først og fremst finner her, er

L23-1

hennes interesse for å utfolde temaet bildekulturelt. Hun utvikler videre sin hovedkategori der alle bildene tilhører kategorien: Abstrakte reiser. Materialet videreutvikler og spesifiserer temaet, slik at dette med barndommen forsterkes
som noe sentralt. Dette gir derfor temaet retning. Mens interessen for kunstbildene, klippene fra Klassekampen, går
tematisk i helt andre retninger. Hun sier at disse er valgt ut
fra om hun likte bildene.
Søkemåte:
intuitiv/åpen: I interessen for bildekulturelt
stoff arbeider hun fortsatt søkende og intuitivt.
analytisk: Ingen merknad.

L21-2

56

Flere illustrasjoner er utelatt pga. dårlig bildekvalitet.
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målretta: Det å utfolde tema i bredden, samt det å
trekke bildekulturelt materiale inn i undersøkelsen.

L23-2

Type intensjonalitet: Hovedsakelig har disse bildene klar
innholdsinteresse og dermed en innholdsrelatert intensjon,
men kategorien kunstbilder er noe mere usikker. Hun sier
at hun har samlet bildene fordi bildene av en eller annen
grunn tiltaler henne. Det er derfor sannsynlig at disse i hvert
fall delvis kan ha en uttrykksrelatert intensjon.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Ingen merknad.
Billedkulturen: Hun fortsetter den generelle interessen for
bildekulturelt stoff.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.

L24

Virkemiddelbruk i utviklingen av bildespråket
Framstillingsformer: Kunstbildene hun har samlet er laget
i diverse teknikker.
Bildekulturelle faktorer: Hennes interesse for bildekulturelt
stoff, foto fra egne album, glansbildene, og illustrasjonene
fra barnebøker, er gjennomgående fortellende med en romantisk karakter.

L27

Formalestetiske faktorer: Kunstbildene er både abstrakte
og figurative. Foto fra egne album av seg selv da hun var
liten, glansbilder og illustrasjoner fra barnebøker, har for
det meste en nøytral bildevinkel, der utsnittet varierer mellom nær og total.
L28
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Sammenfatning og drøfting: Det kollektive studiet
Selv om hun innledningsvis starter temaet Reiser
med skisser innen kategorien Konkrete reiser, er det
som Abstrakte reiser hun hovedsakelig utfolder temaet. Hun går åpent ut i vide ringer, og viser oss en
bred livsorientering. Innledningsvis har hun upretensiøse skisser, der hun særlig anvender tusjpenn.
Mange av skissene har konturkarakter. Hun arbeider
intuitivt og søkende og anvender mest forestillingstegning. Selv om vi ser et mangfold av motiver i bred-

L25

L26

deorienteringen, ser vi også tydelige spor som viser
hennes framtidige tematikk, der bilder fra familiealbum, barnebokillustrasjoner og dikt ser ut til å være
særlig vesentlige i utviklingen av tema. Det er i denne
type billedkulturell interesse sammen med kombinasjonen forestillingstegning og imitasjon som først og
fremst leder henne på sporet av det framtidige temaet.
Tidlig i Pf1 finner vi Mor – barn motivet L15. I Pf2
finner vi Reise (attende) til barndommen, dikt frå
Mellom sol og måne av Marit Tusvik, L19. Eg gjekk
ein tur i barndommen, dikt av Hans Saude, L20.
Drømmen om trollet som ville ta henne, Julenissen
hun trodde på lenge og Den fyrste song eg høyra fekk,
av Per Sivle, L21. Besta, forferde og –mødre, L23, og
bilder fra familiealbum. Kategorier som Barndomsminner med underkategoriene Glansbilder og Familiealbumene, utvikler hun allerede i Pf2. Hun skriver,
forklarer og kommenterer på skissene. Slik at skissene kan betraktes som visualiseringer av tankene, eller også kan det se ut
som om skissene fungerer som redskap for
tanken. På denne måten fornemmer vi dialogen mellom refleksjon og framstilling.

L30
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Pf4+Rf5: 7. des. 1995 - 4. jan. 1996. Bildene L57-L6257. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun har ikke arbeidet videre med skisser/tegning. Bildene som vises
her, tilhører egentlig den kollektive fasen. Dette er avisutklipp, glansbilder fra egen samling
som barn, samt noen bilder fra egen familiealbum, bl.a. bilde av besteforeldra.
Det intensjonale: I denne perioden har hun først og fremst
reflektert. Den 3. januar har hun laget en skriftlige intensjon
som lyder: “ – Noko om kva eg kan tenkje meg å arbeida
med ... ein intensjon, eller nokre få setningar om kva eg sø-

L29

kjer etter, og korleis eg ynskjer å avgrense prosessen 
REISE TILBAKE i mi eige fortid – usikkert kor langt, men
kanskje heilt til barneåra mine til Jølster, til Fjaler, vener og
familie ... Bruke fotoalbum, bøker, songar for å kalle fram
minner  kanskje i lag med Ane (dottera mi)?”
Tilnærming og arbeidsformer: Tilnærming i denne perioden har vært å reflektere ut fra de erfaringene hun har gjort
så langt. Hun vil kontakte mora for å få flere album. Da hun
mener at hun kanskje ikke husker særlig godt fra da hun var
liten, vil hun prøve å kikker i dette materialet, se på bilder

L33

L34

fra barndommen, kanskje imitere seg gjennom dette, for på
den måten å vekke til live minner. Hun har også en ide om
at hun vil snakke seg gjennom disse bildene med dattera,
Ane, på fem og et halvt år.
Problemer i framstillingen: Hun synes at hun favner for
vidt og lurer på hvordan hun kan gjøre dette smalere.
Informantens vurdering av arbeidet framover: På tross av
at hun favner vidt, virker det som om hun er relativt godt
fornøyd med den avgrensning og tematisering hun har foretatt så langt.

57

Bildene L57-L62 er ikke tatt med fordi kvaliteten på videoopptaket er for dårlig. Da dette er supplerende bilder til kategorier som er representert, burde det ikke i alt for stor grad gå utover kvaliteten på
materialet. Disse supplerende bildene representerer heller ikke i særlig grad den refleksjon hun snakker
om. En del andre bilder er utelatt av samme grunn.
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L41

Veiledning: 4. januar 1996 er første individuelle veiledning, og vi tar utgangspunkt i hennes samla arbeid fra den
kollektive fasen. Oppsummerende kan vi slå fast at hun
har startet på å utfolde temaet, og at hun har kommet godt
i gang. Det må også kunne sies at hun dokumenterer en
relativt brei undersøkelse, der hun utvikler temaet relativt
bredt gjennom et vidt spekter av motiver. Vi diskuterer
intensjonen hennes. Dette med røttene sine har hun stoppet opp ved fordi hun barndom og ungdom. Jeg framholder at jeg har lagt merke til dette med den gode barndommen, som sentrale stikkord i det hun har snakket om, og
at dette kanskje kan bidra til en spesifisering, slik hun
ønsker. Jeg råder henne derfor bare til å gå i gang slik hun

L42

har tenkt, men at hun også skal forsøke å gå mest mulig
rett på de helt konkrete opplevelser hun husker, assosiasjoner osv. Kanskje vil dette resultere i en bekreftelse av
en nær, varm og enkel barndom, men det kan jo også være
at er helt andre aspekter ved barndommen hun kommer
til å stoppe opp ved, noe hun selvsagt må være åpen i forhold til. Videre får hun råd om å bruke bildeprosessen til
å avklare dette. Bildene fra fotoalbumene kan sikkert bli
nyttige, også i forhold til det å kunne se etter hvordan saker og ting så ut.

L43

Pf4+Rf5: 7. des. 1995 - 4. jan. 1996. Bildene
L57-L62. Språkbruksanalyse
Intensjonale midler i utviklingen av betydning
Utvikling av motivkategorier: Hovedkategorien abstrakte
reiser har totalt 6 bilder med underkategoriene: Kunstbilder, 1 bilde: L57. Glansbilder, L58. Familiealbum, 4 bilder: L59, L60, L61 og L62.

L44

Refleksjonsvirksomheten: Hun dveler ved og reflekterer
over erfaringene så langt, og avgrenser seg tematisk ved at hun spesifiserer en av retningene
hun var inne på i den kollektive fasen. Selv om hun flere steder er inne på det som blir
hennes framtidige tema, går hun rundt i langt større sirkler. Det er nå i ettertid hun har
kommet til at det er noe i sin egen fortid hun vil tematisere. Den skriftlige intensjon viser
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at hun kan tenke seg å
reise tilbake i sin
egen historie: “Tidligere tider – kanskje
fra
barndommen”.
Hun sier at hun ikke
veit hva hun søker,
men at dette handler
om den gode følelsen
L47
L48
hun har fra egen
barndom som hun husker som relativt bekymringsløst. Hun husker hvordan de kom inn
med istapper på votter og lue etter å ha leika ute hele dagen, inn til varm kakao. Her var det
noen som brydde seg. Selvsagt husker hun også for eksempel håpløse ferieturer med fem
barn i baksetet og to voksne framme i en liten og trang bil. Men, sier hun, det er jo gode
minner å tenke på dette også, som voksen.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Søkemåten er åpen og intuitiv
- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Målsetting er å finne ut av hva hun vil.
Type intensjonalitet: Hun arbeider her klart innholdsrelatert.
Perseptuell orientering
L49

Forestillinger: Ingen merknad.
Billedkulturen: Det er i det billedkulturelt materiale hun
orienterer seg i og forholder seg til.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Dette er avisutklipp, glansbilder fra
egen samling som barn, samt noen bilder fra egen fami-

L50

liealbum, bl.a. bilde av besteforeldra.
Bildekulturelle faktorer: Bildene er fortellende og har en
relativt romantisk karakter.
Formalestetiske faktorer: Bildene har en gjennomgående
nøytral bildevinkel, der utsnittet varierer mellom nær og
total.
273

Informantenes bildeprosser – 1. analysenivå

Sammenfatning og drøfting: Pf4+Rf5. Bildene L57-L62
Når hun ikke tegna i den første fasen av det individuelle studiet, men brukte relativt langt
tid, 7. desember 1995 til 4. januar 1996, til å tenke og reflektere, viser dette tydelig at hun
innledningsvis ikke vet hva hun vil. Hun forholder hun seg til bildekulturelt stoff: Avisutklipp, glansbilder og familiealbum fra hun var barn. Umiddelbart før første individuelle
veiledning formuleres en intensjon, datert 3. januar 1996, der
hun presenterer det å søke tilbake i sin egen fortid, kanskje
helt til sin egen barndom. Her tar hun utgangspunkt i noe relativt framtredende i den tidligere temautfoldelsen, og vil reflektere seg gjennom familiealbum, sanger og barnebøker,

L51

gjerne sammen med dattera. Det virker derfor rimelig klart at
denne refleksjonsperioden ikke kan ha vært løsrevet fra den
praktiske virksomheten, men tvert imot slik at hun reflekterer
over de totale erfaringene så langt, og at vi nettopp her ser en
del av en dialog mellom refleksjonsvirksomhet og praktisk.

Pf5+Rf6: 4. - 11. jan. 1996. Bildene L63-L7358.
Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: I det hun går inn i det individuelle studiet, har hun foretatt en tematisering som innebærer en avgrensning under overskrifta: “Den gode barndommen?” Innenfor denne avgrensning, åpner hun opp med skissevirksomhet mot sin egen barndom.
L54

L52

58

Det intensjonale: I notatene står: “Blar i fotoalbum frå gamle
tider, -stoppar opp ved enkeltpersonar som var sentrale i min
barndom og som representerer den varmen, gleda og tryggleiken som eg minnest, og gjerne vil formidle. Har slett ikkje
klårt føre meg korleis eg skal uttrykke det sentrale for meg –
eg leitar etter noko som kan få avgjerande betydning vidare.
Men veit eg meire om kva eg søkjer...” Ved veiledning 11.
januar 1996, sier hun at Ivar Frønes beskrivelse i Den norske

Bildene er utelatt fordi kvaliteten på videoopptaket er for dårlig. Da dette er supplerende bilder til
kategorier som er representert, burde dette ikke alt for stor grad gå utover kvaliteten på materialet. Disse
supplerende bildene representerer heller ikke særlig grad den refleksjon hun her snakker om.
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barndommen (1989) passer godt på hennes barndom,
der mor var heime og barnehage var et byfenomen.
Hun mener at dette kunne minne ikke så lite om Astrid
Lindgrens Bakkebygrenda (1976).

L53

Tilnærming og arbeidsformer: Temautfoldelsen starter nærmest som en ny åpen fasen over sitt valgt tema.
Videre har hun lånt en del bøker med bilder av gamle
og unge folk, for å imitere, og at hun holder på å bla i
fotoalbum, også sammen med dattera og stopper opp
ved personer som har vært viktige for henne. Hun forteller også at hun holder på med å tegne noen gamle
leiker, men disse har hun ikke med.

L63

L65

Problemer i framstillingen: Selv om hun vet noe om
hva hun vil, får hun problemer med å få dette fram,
fordi hun ikke vet nok om konteksten hun skal plassere
disse folka i. Hun synes at hun nærmer seg noe med
skissene så langt, men det er vanskelig, sier hun, fordi
hun leiter hele tida. Hun har problemer med disse hukommelsesskissene. Forestillingene hun har, er ikke
gode nok når hun skal til å tegne, sier hun. Ikke husker
hun godt nok, og hun vet heller ikke hvordan ting ser
ut. Derfor synes hun forestillingstegningene hun har
gjort mangler for mye. Dessuten synes hun at bilder av
disse konkrete hendelser, blir bare en slags ren gjengivelse av hendelsene, og det synes hun ikke blir godt
nok. Imitasjon er også komplisert etter disse små fotoene.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Hun
synes penn- og blyantskissene blir litt knuslete, og lurer derfor på om hun skal gå videre med litt større for-

mater. Når hun har blitt bedre kjent med disse ansiktene og er ferdig med å tegne leikene, har hun lyst til å
L66
leike litt med farger og pensel, for å skisse på den måten. Hun snakker også om å kombinere elementer i bildene, for eksempel å bruke leikene
som dekorative element. Men hun vet ikke helt hvordan de bildene skal se ut.
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Veiledning: Hun får råd om at hun skal holde fram med å imitere bilder fra albumene og
bøkene, dersom det kjennes rimelig, særlig de bildene som kjennes viktige for henne. Men
ettersom hun har forestillinger om hvordan bildene skal se ut, må hun bare få disse bildene
ned på papiret, slik at hun kan gå videre med dem. Det er nettopp når forestillingene ikke
er gode nok, at hun skal imitere fra albumene. Hun skal ikke tegne skildringer og lage
imitasjoner fordi dette er noe hun må, men det kan derimot bli gode hjelpemidler for henne

Pf5+Rf6: 4. - 11. jan. 1996. Bildene L63-L73.
Språkbruksanalyse
Da noen av disse skissene får betydning for videre motivutfoldelse og motivutvikling, velger jeg her å anvende en
enkel form for bildeanalyse på noen av skissene.
Betydningsanalyse: L63
L64

Dette er første bildet hun lager i den individuelle fasen. Vi
ser her en godt påkledd person kommer inn utenfra. Inne
sitter et menneske ved et bord. Bak denne personen ser vi
en kjøkkenbenk. På bordet står ei mugge og på en tallerken
ligger ei brødskive. Over bilde står skrevet: “Den gode
barndommen?” Nedunder står: “Frå snø og kulde med
istappar og snøklumpar i vottar og andre ullklede til varm
kakao og brødskive med brunost på kjøkenet.” Bildet er
vesentlig bygd opp av horisontaler og vertikaler, bare bordet står litt på skrå og lager dermed en aning av diagonaler.

L67

Det med å komme inn kald til varm kakao, er noe hun
gjentar flere ganger, og en kan få inntrykk av at det på en
måte nettopp symboliserer ‘Den gode barndommen’ for
henne. Rett nok setter hun spørsmålstegn her, noe jeg oppfatter som et uttrykk for hennes åpne søking på dette tidspunkt. Personen som kommer inn ser ut til å være langt

større enn personen som sitter ved bordet. Dette kan en
undre seg litt over; kontekstuelt vil en assosiere dette til en
L69
unge som kommer inn, mens det rimeligvis er mora som
sitter ved bordet. En kan slik sett bli fristet til å forstå dette som et verdiperspektiv, forstått
på den måten at det er den som kommer utenfra, dvs. ungen, dette handler om. Med over-
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skriften på bilde kunne en nesten få inntrykk av dette som et manifest for “Den gode barndommen” som hun på denne måten griper tak i. Et manifest over det som etterhvert blir
mest sentralt for henne med omsorg, varme og trygghet. Ut fra intensjonen og bildet slik
det framstår, burde en ikke blitt forundra over om hun hadde kommet til å bruke mere tid
på dette motivet, kanskje også forsøkt å bearbeide det mere, men det gjør hun ikke. Hun
har ikke dvelt, men gått videre med eller til sine barndomserindringer.
Betydningsanalyse: L71
Vi ser her portrettet av to jenter på hver sin side av bilderommet. Jenta til høyre står eller sitter rett mot oss,
mens den til venstre sitter noe skrått. Begge har blikket
vendt rett fram mot oss. Det kan se ut til at hun har ytterklær på, mens jenta til venstre har fin kjole og håret
L68

oppsatt i en hestehale på hver side med blomstrete hårstrikker. Jenta til høyre ler med åpen munn, og jenta til
venstre er også svært blid. Bildet holdes relativt rolig
og avbalansert ved hjelp av horisontaler og vertikaler i
bildekonstruksjonen. Men her er også svake innslag av
diagonaler. På bildet står skrevet: “Vesle …59”.
Vi vet at de to jentene er Lene som barn. Det er slik sett

L70

liten grunn til å assosiere videre over forholdet mellom
jentene. Portrettet til høyre er imitert fra et foto og viser en gang hun hadde fått ny regnfrakk
(jfr. L92). Portrettet til venstre er også en imitasjon. Poenget med bildet er rimeligvis dels
å assosierer seg gjennom disse bildene tilbake til tida som barn, dels også å finne ut hvordan
hun så ut som barn.
Betydningsanalyse: L72
På bildet ser vi to personer som sitter på hver sin side i bilderommet. På høyre side er ei
kvinne mere antydet. På venstre side sitter en godt voksen mann. Kvinna ser rett på oss,
mens mannen ser skrått bort på kvinna. Begge virker avslappa og ser ut til å være blide og
i godt humør. Bildet blir holdt i ro av en bildekomposisjon som vesentlig består av horisontaler og vertikaler. På bildet står skrevet: “Bestefaren.” Vi vet kontekstuelt av dette er
et portrett av bestefaren hennes, mens ved kontekstuelt at kvinna til venstre er mora hennes.
Dette er imitasjoner etter to forskjellige bilder. Vi kan anta at bilde er laget av samme hensikt som L71.
59

Navnet er utelatt pga. anonymisering.
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Betydningsanalyse: L73
På bildet, ser vi ei kvinne, muligens noe eldre,
sitte skrått i bilderommet, vendt mot oss. Hennes høyre hånd skjules bak henne, mens hennes
venstre hånd hviler i fanget. Kvinna ser ut til å
ha oppsatt mørkt hår. Hun har briller på og et
smykke i halsen. Kvinna virker avslappet og
virker svært blid. Hun er portrettert mot en antyda mørkere bakgrunn. På bildet sår skrevet:
“Besta”. Vi vet kontekstuelt at det er hennes
L71

bestemor hun her har imitert etter et foto. Bildet
er rimeligvis gjort ut fra samme hensikt som de
to foregående. Hun karakteriserer dette som ei
rask skisse.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Kategorien
Barndomsminner blir fra nå av en hovedkategori. Underkategoriene: Leik/venner, 4 bilder:
L66, L67, L68 og L69. Familieliv, 3 bilder:
L64, L65 og L68. Underkategoriene til familie
liv: Måltid, 2 bilder: L63 og L70. Portretter, 3
bilder: L71, L72 og L73.

Refleksjonsvirksomheten: Samtidig som hun
avgrenser temaet, åpner hun opp mot intensjonen. I denne avgrensningen avslutter hun de
L73
fleste av sine motivkategorier. Hun videreutvikler Barndomsminner med underkategorien Familiealbum som de eneste hun går videre
med, men åpner samtidig opp for nye. Hun stopper opp ved varmen, gleden og tryggheten.
Personer som representerer dette, blir stadig viktigere. Overgangen til portrettene viser den
videre tematiske avgrensningen.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: I det vesentlige arbeider hun åpent, intuitivt og søkende, først utover i
en bredde, så mot en spesifisering i avslutningsbildene. Når hun her umiddelbart
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opplever at hun er på sporet etter noe, uten
at hun vet grunnen, viser dette nettopp
hennes intuitive søkemåte.
- analytisk: Ingen merknad.
- målretta: Hun arbeider også målretta
mot avslutningsbildene. Dette tydeliggjøres ved hennes avgrensning avslutningsvis.
L72

Type intensjonalitet: Alle bildene her har
klar innholdsrelatering. Men hennes re-

fleksjoner avslutningsvis er helt tydelig uttrykksrelaterte i det hun sier at hun vil: “.. leike
litt med farger og pensel, fordi penn- og blyantskissene blir litt knuslete.” Hun har lyst til å
gå litt opp i format, og hun vil også kombinere elementer i bildene ved for eksempel å bruke
leikene som dekorative element.
Perseptuell orientering
Forestillinger: I stor grad bruker hun forestillingene som grunnlag for tegningene sine.
Billedkulturen: I noen av bildene bruker hun også bildekulturelt materiale som grunnlag
for imitasjon, og i de tre siste brukes familiealbumene.
Studier av virkeligheten: Ingen merknad.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformene: De fleste bildene er fortsatt relativt upretensiøse forestillingsbilder,
der hun tegner med tusjpenn. Portrettene er imitasjoner etter foto. Mange av skissene framstår heller fragmentariske. Men første bilde hun lager i Pf5, L63, samt de tre siste, L71, L72
og L73, der hun starter portrettkategorien, og tar til å tegne med blyant, framstår noe annerledes i det de er litt mere bearbeidde.
Bildekulturelle faktorer: Selv om det i stor grad er en romantisk tilbakeskuen til den gode
barndommen, finnes mere tendens til realisme, for eksempel i utedoen L64, og familien på
ferietur i en liten bil. Hennes motivkategorier er kjente.
Formalestetiske faktorer: Utsnittene varierer fra totalutsnitt til halvnært. Alle bildene er
figurative og fortellende. Bildekomposisjonen er dominert av horisontaler og vertikaler
med vage innslag av diagonaler som gjør at bildene blir rolige. Strek og flatekarakterer
bidrar til at bildene virker harmoniske.
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Sammenfatning og drøfting: Pf5+Rf6. Bildene L63-L73
Her avsluttes noen motivkategorier og andre, Barndomsminner, spesifiseres og får nye underkategorier. Samtidig spesifiseres intensjonene ytterligere. L63 visualiserer en opplevelse fra barndommen som tydeligvis sitter sterkt hos henne: “ – Den gode barndommen – ?”
Dette fungerer som en konkretisering og spesifisering av intensjonen. Imidlertid stopper
hun ikke opp her, men visualiserer refleksjonene videre fram til og med L70. Barndomserindringer visualiseres gjennom en åpen søkemåte. Bildene karakteriserer hendelser og minner fra barneåra; tusjtegninger som baserer seg
på forestilling, representert ved ulike bildeele-

L75

menter som ei venninne, garasjen til naboen,
utedoen hos bestefar, måltid osv. De fire siste
bildene er barndomsminner, men skiller seg på
flere måter ut, de er alle blyanttegna portretter,
imitasjoner fra familiealbum. Arbeidsmåten å
bla i album beskriver hun som å være på leiting
etter sentrale personer fra barndommen, og ledes gjennom dette mot at det kan handle om personer som har
vært viktige for henne. I først omgang tror hun det kan
være Besta gjennom smilet, gleden og sitt gode humør,
som representerer “Den gode barndommen”. I reflek-

sjonsfasen sier hun at hun nå vet hva hun søker: Noe som
kan representere varmen, gleden og tryggheten, men vet
ikke hvordan hun skal uttrykke dette. Når hun åpner Pf5
med et bilde, L63, som spesifiserer intensjonen, må vi
anta at den framkommer som resultat av både praktisk og
L74
reflekterende erfaringer. Overgangen til portretter er en
tydelig videreføring. Det virker derfor relativt tydelig at
bildeprosjektet utvikle seg i vekselvirkningen mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler, og at det nettopp er det dialogiske mellom framstilling og refleksjon som
fører henne framover.

Pf6+Rf7: 11. - 16. jan. 1996. Bildene L74-L85. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun arbeider videre innenfor temaet “Den gode barndommen?”, og
fortsetter med portretter innenfor avgrensningen. Hun lager fortsatt blyantskisser, men noen
av disse kan sies å være litt mere uttegnet.
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Det intensjonale: Innledningsvis i fasen er bestemora sentral i hennes refleksjoner: “Hva var
det med Besta?”, L76, og undrer seg over om
Besta representerer det hun søker. Hun setter
Besta inn i forskjellige kontekstuelle sammenhenger, og lurte på om hun selv skulle være med
på bildene. I L77 stiller hun seg selv opp sammen med Besta, og kommenterer: “Smilet, varmen, gleda, latteren og det sorglause.” I L79
stiller hun opp mor – datter forholdet, både mellom Besta og mora si og også mellom mora si
L76

og seg selv, og reflekterer: “Varme – nærleik,
kontakt – høyre til familie, band, tryggleik.
Samspel mellom menneskje –, slektsband, kommunikasjon.” Etter hvert dreier det seg mere om
mora og henne selv. Det er også noe med disse
armene, tett og godt, trivelig stemning i L79,
noe vi ser igjen i bildene L80, L81, L82, L84 og
L85. Hun interesser seg også for mor – barn motivet noe mere generelt.

L77

L78

Tilnærming og arbeidsformer: Hun ser i familiealbumene og også fotoblader der hun finner
bilder av ei gammel dame. Hun arbeider videre
med imitasjoner, og hevder at hun har fått mere
ut av å imitere bildene enn bare det å se på dem.
Hun fortsetter med portretter, og tegner Besta i
flere kontekster. Etterhvert havner hun opp med
et bilde av tre generasjoner, L79, der hun stiller
opp seg selv sammen med Besta og mora si, og
seg selv sammen med mora. Dette bildet analyserer hun sammen med medstudenter. Etter analysen går hun med unntak av ett bilde L83, inn
på en ny og mere spesifisert kategori: Mor-barn
motivet. Innenfor denne kategorien foretar hun
imitasjonene L82 og L85.
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Problemer i framstillingen: Hun gir uttrykk for at noe av problemet, er at fotoene hun har
er relativt små, og dermed vanskelige å bruke når hun imiterer.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Intensjonen går avslutningsvis også på det
å endre formspråk. Dersom hun skulle ha arbeidet videre med L85, ville hun ha løst dette
mere opp. Hun synes det ser ut som om mora på bildet skal beskytte ungen for fare og
nesten kveler den, noe hun ble klar over mens hun holdt på, og sier videre at hun gjorde
denne imitasjon bl.a. fordi hun trives best i et anna formspråk. Det hun har gjort til nå, synes
hun blir vel naturalistisk, og ønsker å prøve ut dette bildet fordi det representerte større
forenkling og en mer naivistisk stil. Men hun synes hun er på god veg, mot ett eller annet,
–mot noe om et barn og en voksen, og at bildene peker på ei framtid for ungen, og mener
det kan ha noe med blikket å gjøre.
Veiledning: Etter at vi har snakket
oss igjennom bildene, sitter jeg om
veileder igjen med to forhold. Det
ene er, hva var det med Besta? Hva
var det med henne som var så trykt
og godt? Det andre var noe med
disse armene som var så trygge og
gode. Dette er hun enig i. Hun sier
at selv om mora etterhvert har blitt
vesentlig, har Besta stadig dukka
opp igjen, på tross av at hun har lagt
L79
henne litt vekk. Hun undrer seg
over om det med bestemora kan henge sammen med at hun bodde hjemme hos dem på
slutten av den tida hun levde, og at bestemora med det gode humøret kanskje kan ha blitt
et bilde på den gode barndommen, eller kanskje er det slik at minnene om henne kan ha
dukka opp igjen nå når hun har begynt å se i disse albumene, men dette syns hun er vanskelig å vite. Mine råd går ut på at hun ikke bør gå lengre ut i bredden, men nedover i lagene
i bildene. Hun må bare gå rett på sak og arbeid ut fra hva som er viktig henne. Selv om
undersøkelser i bildekulturelt stoff og bildeanalyser, kan oppleves som mye bruk av tid, må
hun være oppmerksom på at dette kan være effektiv bruk av tid. Videre må hun gjerne også
ta seg tid til å gjøre bruk av direkte studier, for eksempel få noen til å sitte for seg om hun
har behov for det. Selvsagt kan hun velge å gå videre med ett av bildene L80 og L81, men
jeg anbefaler henne avgjort å prøve ut motivet videre. Kanskje hun også skal gå langt nærmere; det var noe med disse armene, kanskje må hun bryte opp billedflaten, forstørre, forminske osv., for å få fram det hun vil. Når det gjelder beskyttende hender, anbefaler jeg
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henne å se på Käthe Kollwitz. Når det gjelder framstilling av hånda, snakker vi om hvordan
en kan aktivisere ei hånd, eller få den til å virke avslappet. Vi snakker også om måter å
forstørre disse små bildene på.

Pf6+Rf7: 11. - 16. jan. 1996. Bildene L74-L85. Språkbruksanalyse
Noen av skissene er så vidt vesentlige i den videre bearbeidingsprosessen av bildene, at jeg
finner det fornuftig å foreta enkle bildeanalyser.
Betydningsanalyse: L79
Til venstre på bildet ser vi portrettert to personer, ei eldre og ei yngre kvinne. Til høyre i
bildet ser vi også to personer liksom ramma inn i et eget bilde. Ei voksen kvinne sitter her
med en unge inntil seg på sin venstre side. Bildet blir dermed et sammensatt bilde av to
motiv. Personene til venstre er et nærbilde, mens utsnittet på personene til høyre nærmer
seg totalbilde. Personen til venstre er vendt i profil slik at de står nær og ser på hverandre,
kanskje de snakker sammen. Personene til venstre har blikket vendt mot venstre og dermed
mot de to personene på venstre side av bilderommet. Dette bidrar til at bildet knyttes sammen. Mellom personene til venstre kan vi fornemme en nærhet. På midten av bildet står
skrevet: “Varme – nærleik. Kontakt – høyre til, familie, band tryggleik.” Under personene
til venstre står skrevet: “Besta – mamma, mor – datter.” Ved bilde til venstre står: “Mamma
og meg, mor – dotter.” Teksten på midten av bilde binder de to bildedelene sammen. Dette
er et bilde av mora og bestemora til venstre, og mora og henne selv til høyre. Bildet er
preget av nærhet, varme og kontakt mellom personene. Dette gjelder både mellom mora og
bestemora og også mellom mora og henne selv. Det fortrolige blikket fra de to til høyre
mot de to til venstre i bildet, forsterker dette inntrykket.
Et vesentlig anliggende i dette bildet er at det representerer det jeg i kapittel 4 kalte et brudd. Når hun
sammenstiller bildene, er det fordi bildene som enkeltbilder ikke betydningsmessig er tilfredsstillende. Ved
at hun sammenstiller dem, oppnår hun ny betydning
som fungerer mer tilfredsstillende og som dermed blir
viktig i bildeprosessen framover.
Betydningsanalyse: L80

L80

Bildet er en fortsettelse av L79, høyre bildedel. Vi ser
her to personer, ei voksen kvinne til venstre, den andre
personen, et barn ser vi lengre nede og mere i midten
og til høyre i bilderommet. Mora har blikket vendt mot
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ungen og ungen vender både ansikt og blikk mot kvinna. Kvinna holder rundt jenta med
sin venstre arm og slik at hun samtidig holder rundt jentas høyre overarm. Jenta holder
tilsvarende sin venstre hånd om moras venstre underarm. Personene er tegnet nærmest konturaktig. Selv om både kvinna og ungen forholder seg relativt mye nær vertikalene i bildet,
fører både armstillinger og ansiktsstillinger samt blikkretningene med til relativt sterke diagonaler i bildet, noe som bidrar til at bilde virker livlig, selv om det holdes i ro. Dette er et
typisk mor-barn motiv. Vi vet kontekstuelt at dette er portrett av Lene og mora, og at dette
er et forsøk på å fange og virkeliggjøre intensjonen hennes.
Betydningsanalyse: L81
Her fortsetter samme motivet. Vi ser portrettert de to personene, ei kvinne og et
barn som kan være mor og datter, mora
er plassert noe til venstre og dattera litt til
høyre for midten i bilderommet. Mora
holder rundt dattera med sin venstre arm
med hånda rundt datteras høyre overarm.
Begge har blikket vendt ut mot høyre i
bilderommet. Mora er nå tegna med en
mørk overdel, slik at dattera med en lys
overdel står i kontrast til mora. Personene
L81

er i det vesentlige plassert nær horisontalene og vertikalene i bildet, slik at bildet i det vesentlige blir rolig og av balansert, nesten
på grensen til det litt statiske. Bildeutsnittet er halvnær og stilen er avgjort romantisk. Begge
er ganske blide. Vi kan også merke oss at dattera ser ut til å være forsøkt tegna noe lengre
ut til høyre, men er altså flyttet mot venstre, inn mot mora. På bildet står skrevet: “Hender
m – armane, ansiktsuttrykk –. Er det noko her eg vil formidle – forholdet mellom barn og
vaksen – barn og forelder dotter og mor. Litt klisje.” Vi vet kontekstuelt at dette er Lene og
mora, og at dette er et videre forsøk på å fange intensjonen gjennom å utvikle motivet. Om
dette er ei forestillingstegning eller en imitasjon framkommer ikke.
Betydningsanalyse: L83
Vi ser også her to personer, ei eldre dame til venstre og ei småjente til høyre i bilderommet.
De sitter på ett eller annet og vendt mot hverandre. Den eldre kvinna ser mot den yngre, og
sitter med sin venstre hånd åpen og vendt ut mot henne. Den yngre virker lyttende mens
hun ser opp på den eldre. Bilde har et totalutsnitt, noe som bidrar til at personene får mye
rom rundt seg. Det er fortellende og har en romantisk karakter. Fra hennes notater finner
vi: “Tilbake til bestemor-greiene ... barnebøker har vore med og gitt ide til skissa.” Hun
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sier at hun har imitert etter ei
barnebok, der en gammel mann
satt og snakket med en gutt. Vi
kan vel også legge til at bildet
minner ikke lite om Munchs
Historien (Woll & Munch,
2008:999). Vi vet at bilde forestiller Lene og bestemora.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
L83

Utvikling av motivkategorier:
Hun fortsetter her under kategorien Portretter, med underkategoriene Besta, 4 bilder: L74,
L75, L76 og L78, og Generasjoner, 3 bilder: L77, L79 og L83. Under Generasjoner utvikler hun underkategorien Mor – barn, 5 bilder: L80, L81, L82, L84 og L85, hvorav 3 bilder:
L82, L83 og L85 er klare imitasjoner.
Refleksjonsvirksomheten: Ved veiledning 16. januar 1996, gir hun uttrykk for at hun ikke
vet hvilke av bildene som er viktigst for henne, om det er dette med bestemora, eller om
det er dette av henne selv, mora og armene. Det har hun fundert en del på, men hun tror at
begge motivene kan være viktige på hver sin måte. Hun har analysert L79 sammen med et
par medstudenter, og fikk bekrefta at bildet uttrykte en slik ro, trygghet og harmoni som
hun minnes, og som hun ville ha fram. Under denne seansen vurderte de også forsterkninger
og utelatelser i bildet, og særlig vedrørende hender, ansiktsuttrykket, smilet, og at hun
skulle bry seg mindre om andre detaljer. Hun argumenterer selv for bildeanalyse som avgjørende for det videre arbeidet, og sier at bildene L80, L81 og L83 er et resultat av analysen. Hun har begynt å variere utsnittet noe, dette med blikkretning. Hun synes at bildene
peker framover mot ei framtid for ungen, og at dette kan ha noe med blikket å gjøre. Det er
også sentralt her at avgrensningene hun foretar, ser ut til å føre henne nærmere de bildeløsninger hun er på jakt etter.
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Både innledningsvis og etter bildeanalysen, i utviklingen av mor-barn
motivet, arbeider hun i stor grad intuitivt og søkende.
- analytisk: Hun har foretatt en bildeanalyse sammen med medstudenter. Denne analysen dokumenteres ikke, men gir klart uttrykk for at resultatet har fått avgjørende
virkning for det videre forløpet, og at hun etter analysen har forfulgt mor – barn
motivet.
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- målretta: Hun søker nå ikke utover i temaets muligheter, men avgjort mot
avgrensningene. Vi kan også her se at motivene og dermed prosjektet som sådan
begynner å ta form mot sin avslutning.
Type intensjonalitet: Hovedsakelig arbeider hun her innholdsrelatert, men har gjort imitasjonen L85 fordi hun er kritisk til egen uttrykksmåte som hun synes blir vel naturalistisk.
Dette bilde representerer et anna formspråk som hun ønsker å prøve ut fordi det representerer større forenkling og en mer naivistisk stil. Dette bilde representerer derfor en klar
uttrykksintensjon.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Når hun lager variasjoner av seg selv
sammen med mora i L79, L80 og L81, er det sannsynlig
for en stor del er forestillingstegning, men også imitasjonsfragmenter, som hun anvender i konstruksjonen av
skissene. Vi kan her merke oss at ettersom motivene er
gjentatt mange ganger, har hun også etterhvert lært seg
skjemaer for framstilling av disse personene.

L82

Billedkulturen: Hun finner bilder i et fotoblad og hun
anvender familiealbum for imitasjon både når hun tegner Besta, seg selv og mora. Avslutningsvis gjør hun

også et par imitasjoner av mor-barn motivet. Generelt har imitasjon gitt henne mere enn
bare det å se på bildene. “Det dreier seg om posisjoner, størrelser, vinkler”, sier hun.
Studier av virkeligheten: Leikedyrene på L78 kan være resultat av studier.
Virkemiddelbruk i utviklingen av bildespråket
Framstillingsformer: Fort-satt er dette hovedsakelig enkle og upretensiøse skisser, men avslutningsvis ser vi en klar tendenser til noe mere bearbeiding av tegningene. Sammenstillingen av to skisser i L79 ser ut til å fungere betydningsavklarende.
Bildekulturelle faktorer: Hun forholder seg hele tida til familiealbumene, og også til diverse
anna bildekulturelt stoff. Etter bildeanalysen av L79, begynner det romantiske mor – barn
motivet å framtre som en motivkonstant. Her imiterer hun også et par bilder. Noe av det
interessante her, er at imitasjonen fører henne inn på et formspråk som hun tror vil tilfredsstille en uttrykksmåte hun er ute etter.
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Formalestetiske faktorer: I
mor – barn motivet har hun
begynt å variere utsnittet
noe, også blikkretning.
Hun skifter mellom til dels
konturaktig framstilte personer og større kontrastering mellom flatene i bildet.
Forholdet mellom horisontaler, vertikaler og diagonaler veksler også. Bildene
L84

L85

er figurative og fortellende.
Utsnittet er variasjoner av
halvnær og halvtotal. Alle

bildene er konkrete, figurative og fortellende.

Sammenfatning og drøfting: Pf6+Rf7. Bildene L74-L85
Intensjonalt starter hun med spørsmålet, “Hva var det med Besta?”. For å finne mer ut om
hvorledes gamle folk ser ut, imiterte hun en annen gammel dame, og fortsetter med tre
skisser av Besta, der hun prøver ut motivet i ulike kontekster. Deretter lager hun bilde, L79,
som innleder kategorien Generasjoner. Bildet består av to skisser som konstrueres sammen,
det vi i UP kaller et brudd, og har påskrifta: “Varme, nærleik, kontakt – høyre til familie,
band, tryggleik.” Dette må avgjort tolkes som en intensjonal videreutvikling. Hun analyserte bildet sammen med noen medstudenter, og får bekreftet at det formidler noe av en slik
ro, trygghet og harmoni som hun mintes. Under denne analysen er hun inne på at “det var
noe med disse armene.” Det er mulig eller kanskje sannsynlig at dette fører henne videre
mot mora og henne selv som det sentrale i framstillingen, der hun går videre med Mor –
barn kategorien. I følge hennes utsagn, er det analysen som fører til ny, endret praksis og
ny spesifisert antakelse om hvor løsningen på hennes bildeframstilling kan ligge. Hun holder imidlertid fast ved gleden, varmen og tryggheten som det sentrale intensjonalt. De to
første bildene her er bilder av henne og mora. De to bildene sammen med L79 er dels
forestillingsbilder og dels imitasjoner etter familiefoto, der hun konstruerer sammen fragmenter fra ulike bilder. I de to av de siste skissene løsriver hun motivet fra henne selv og
mora ved to imitasjoner etter kunstbilder.
Hun avslutta Rf6 med å dreie intensjonen mere i retning av en uttrykksorientering, ville
leke mer med farger, redskaper og elementer. Dette er det eneste punkt vi fornemmer en
isolert opptatthet av uttrykksmidlene i seg selv, bortsett fra at hun i L85 uttrykker en viss
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misnøye med egen uttrykksmåte og finner et bilde L84, med et formspråk som hun tror vil
tilfredsstille noe av måten å uttrykke seg. Imidlertid blir hun misfornøyd med bildet L85.
Imiteringen kan også tolkes som et behov for å se om og hvordan andres bilder kan virke
inn på hennes. Det ser derfor ut til at det nettopp er bildeframstillingen som gjør at hun
reflekterer misnøye, dernest er det også bildeframstillingen i L85 som fører til at hun intensjonalt forlater dette sporet. I det videre arbeidet fortsetter hun å tegne i samme stil hun har
gjort tidligere, og stilen endres først seinere når hun går over til å male. Det er her tydelig
at vekselspillet mellom intensjon og framstilling bidrar til framdriften i prosjektet. Det
samme er L79 et bra eksempel på, i sammenstilling og sammenkobling av to skisser til ny
framstilling. Det er nærliggende å betrakte framstillingen som en konfrontasjon mellom to
bildeideer eller intensjoner nedfelt i en konstruksjonen av to motiver. Det er for øvrig motivet på den ene skissa hun går videre med som kategorien Mor – barn. Når hun etter hvert
tydelig bearbeider skissene, kan det oppfattes som tegn på opplevelsen av at hun faktisk er
på et fruktbart spor. Intensjonalt gir hun uttrykk for at bildene videre framover skal vise ei
framtid for ungen.

Pf7+Rf8: 16. - 23. jan. 1996. Bildene L86-L99. Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun fortsetter med portretter, og gjør først noen raske skisser, der
hun nærmest signaliserer en ny breddeorientering. Via en noe mere bearbeidd tegning L89,
avslutter hun med fire malerier innen Mor –
barn kategorien. Hun dokumenterer også endel av det fotomaterialet hun har brukt i forbindelse med imitasjon.

L86

L87
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Det intensjonale: Hun har holdt fast ved sin
intensjon der hun ønsker å framstille “Den
gode barndommen”, og åpner opp for portrettkategorien med to enkle skisser, L86 og L87.
Hun gjør også et siste forsøk på å tegne bestemora, L88, men kommenterer at dette motivet
nå legges vekk, fordi hun ikke fant noe denne
gang. Etter dette går hun videre med Mor –
barn kategorien, der hun tegner seg selv og
mora, L89. Hun gir uttrykk for at hun her opplevde muligheter, og det er etter dette at hun
maler de fire bildene, L95 som i det videre benevnes som Bilde 1L. L96 benevnes som
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Bilde 2L. L98 benevnes som Bilde 3. L99 benevnes som Bilde 4L. Disse blir hun misfornøyd med, riktignok i varierende grad, i det hun synes at L95 og L99, Bilde 1L og Bilde
4L, er noe mere brukbare enn de to andre. I hennes kommentarer til bilde L95 finner vi:
“Mor og barn med armane kring kvarandre, varm og trygt - dei runde armane understrekar
dette. Eg tenkjer då spesielt på linjene/lina der dei to armane møtest. Armane/handa til jenta
møter håret/hovudet til kvinna og omvendt –. Det gjer at dei to blir eitt på eit vis.”
Til Bilde 2L, skriver hun: “Framleis mor og barn – plassert på ein annan måte i høve til
kvarandre – ville prøve å forandre posisjonane dei to imellom. Kvinna plassert over barnet,
med armane vernande over jenta sin overkropp. Kvinna ser nedover, barnet har attlatne
auge. Har brukt konturar også her (svarte) .”
Til Bilde 3L skriver hun: “Endar endå ein gong opp med ei kvinne og eit barn – i eit forhold
til kvarandre. Denne gong plassert side om side, med hovuda hella på skrå mot kvarandre.
Biletet har eit lengdeformat, og dei to personane er plassert midt i bildet (nede til venstre).
Utsnittet er halvnært, med avskjæring ved skuldrane.”
Til Bilde 4L skriver hun: “Medan eg fortvilast over Bilete 3L (midtveges i biletlaginga)
starta eg (litt formålslaust?) på eit anna bilete, – hadde trong for å rive med laus frå denne

L88

L89
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mor/barn – symbiosen som tydelegvis skaffar meg eindel problem. Her ville eg berre framstille spontanitet og glede i eit barneansikt – og med utgangspunkt i eit foto av dottera mi,
laga eg eit bilete der eit barneansikt fyller store delar av biletflata. ... Motivet er plassert litt
til venstre – nesten i det gylne snitt. Gult, orange og grønt er fargane (førebels). Det
gul/orange dominerar. Den grøne fargen gjev biletet eit litt syrleg preg, synest eg. (Så mykje
at det må gjerast noko med.) Tennene er det einaste som er kvitt - understrekar smilet. Har
brukt teddybjørnar litt i dette bilete også (malt oppå – 3 stader)”. Dette bildet har hun bearbeidet noe i Pf8: “Gjekk over det grøne (spesielt i håret) med raudt – og biletet vart betre –
det vil seie varmare. (Uttrykket er likevel prega av foto - eit ‘stivna glis’).”
Tilnærming og arbeidsformer: Innledningsvis fortsetter hun med forestillingstegninger,
mens bestemora, mora og hun selv for det meste imiteres. Hun har studert litt armer og
hender, bl.a. sine egne og hendene til dattera. Hun har også sett noe på Käthe Kollwitz sine
store hender, men biblioteket hadde bare et par små bøker inne, slik at utvalg var begrensa.
I ettertid synes hun at Bilde 1L, kanskje har unødvendig mye rom i overkant av selve motivet, og at hun derfor kunne tenke seg å gjøre et tettere utsnitt. Men på tross av at bilde er
litt søtt, synes hun likevel at hun har fått fram noe av det som var intensjonen.
Bilde 2L: “Mora verkar stor og trygg, og passar utvilsomt godt på barnet sitt”, skriver hun.
“Blir ikkje fortruleg med det eg har gjort, men veit ikkje endå heilt kva eg skal finne på.
Dette blir i allefall altfor søtt og romantisk for meg! Trur eg må til med ‘kraftigare lut’ –
røffare handling når eg gjer biletet.”

L90

L91

L92

Bilde 3L: “Dette synes eg er verkeleg ille. Det blir så glansbilete som det kan få blitt. Spesielt barneansiktet er blitt klisje. Det er vel slike bilete hovudet mitt er/har vore fullt av –
og det finst jo svært mange slike type bilete i vår kultur. Mor og barn - temaet er svært
mykje brukt – i alle verdas sammanhangar. Dette var det nok litt nyttig at eg blei klar over
etterkvart. Ei forklaring på kvifor desse bileta har vore slik, kan forhåpentlegvis hjelpe meg
til å få gjort noko med saka ...?”
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Bilde 4L: Etter småjusteringer, gikk hun over bildet med rødt, i Pf8, og ble noe mere fornøyd, men fortsatt synes hun at bildet er prega av å være imitasjon etter foto, og et “stivna
glis”.
I fortvilelsen over disse bildene, har hun hatt lyst til å kline over alle bildene. Generelt
mener hun at hun kan bli litt råere i uttrykksmåten.
Problemer i framstillingen: Hun strever med å få det til slik hun vil, og synes at dette blir
verre og verre. Hun gir uttrykk for at albumene ikke fungerer så godt for henne lengre. I
problemene mens hun maler, ser hun i disse albumene, men hun skjønner snart ikke lengre
hva hun skal se etter. Hun gir derfor uttrykk for at hun etterhvert ikke helt vet hva hun skal
finne på. Hun opplever bildene som glansbilder og klisjèer. “Skjønar ikkje heilt kva det er
eg gjer”, sier hun, og undrer seg over om dette kan komme av hennes egen sosialisering
innen denne type bildekultur. I Bilde 3L synes hun at hun ikke har klart å rive seg løs fra
foto som forbilde. Vi ser her klart at framstillingsproblemene er koblet til å være uavklart
betydningsmessig.
Informantens vurdering av arbeidet: Hun får lyst til å kline over alle bildene, men da forsvinner jo også det hun tross alt har kommet fram til. Hun lurer derfor på om hun likevel
skal la disse bildene være som de er, og starte forfra med nye bilder. I alle fall mener hun
at hun må gå noe hardere til verks med bildene, slik at uttrykksmåten kan bli litt råere.

L93

L94

Veiledning: Vi ser i særlig grad på de fire maleriene, Bilde 1L, Bilde 2L, Bilde 3L, og Bilde
4L, og konstaterer at det ble motivet av henne selv og mora hennes hun gikk videre med,
eller riktigere; henne selv som barn og armene til mora hennes. Vi kan også se at fargetonen
i bildene ligger nært hverandre. Videre snakker vi om det enormt utbredte mor og barn
motivet, for det første i kunsthistorien, og for det andre at den kulørte pressa er overlesset
av disse romantiske bildekategorier, det søte, uproblematiske og overfladiske, og at det gjør
291

Informantenes bildeprosser – 1. analysenivå

det svært vanskelig å arbeide innenfor en
slik bildesjanger fordi vi i vår preging av
dette, har vansker med å bryte med framstillingsformene innen sjangeren. Hun viser at disse små teddybjørnene ligger under som bildesymboler i Bilde 1L og Bilde
4L, og at hun har malt oppå. Dette er hun
brukbart fornøyd med. Hun har arbeidet
med å få teddybjørnene til å vise litt, men
ikke så mye, og hun lurer på om hun kanskje skulle laget flere av disse i Bilde 1L.
Hun vurderte å legge inn noen bjørner
også i Bilde 3L, men kuttet det ut.

L95: Bilde 1L

Vedrørende Bilde 1L, gir jeg uttrykk for å
oppfatte bilde som et tydelig, glad og godt
bilde, et nært og trygt forhold mellom to
personer. Både mora si hand og hennes armer danner en rund formkarakter. Dette
fører til at bildet danner en slag oval, der
armene og hodeformene utgjør nærmest et
egg, kanskje til og med et slag svanger livmorsform. Hånda og armen er dermed
med å tilføre bildet mykhet. På en annen
side er dette også en passiv hånd og passiv
arm. Bilde virker også relativt ferdig.
Responsen hun får til Bilde 2L: Mora sitt
ansikt er plassert øverst i bilde, nærmest
sentrert i midten. Mens jenta sitt ansikt
ligger under dette hodet langs den sentrale
aksen, rett nok litt på skrå med igjenlukka

L95x, Prosessbilde
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øyne. Mora sin underarm og hånd kommer opp framfor jenta, nærmest vernende.
Armen og hånda er noe forstørra, og dermed tydeliggjort. Bilde blir dermed svært
mye hånd, jenteansikt, mors ansikt. Bildet
deles noe i to ved moras skuldre, dette gjør
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mora stor og sterk og brei. Men jeg skjønner samtidig hennes problemer med det
søte og vakre.
Til Bilde 3L: Her ligger hodene inntil
hverandre, gjentatt nærmest som to bildeelementer. Dattera framfor mora, mora litt
på skrå bak. Mora kikker på dattera og
dattera kikker tilbake. Bildet er lagt inn i
en sterk ro.
Jeg er gjennomgående enig med henne i
hennes vurderinger, men minner henne
om at det er tillatt å lage romantiske bil-

L96. Bilde 2L som skisse

der, og at det jo ikke er mislykka det hun
har gjort. Det å starte helt forfra med en
ny skisseprosess to dager før hun skal levere, ville være urimelig, det mener jeg
hun skal betenke seg litt med. Samtidig
ville det å gå rett på et nytt motiv også
være vanskelig dersom hun ikke har helt
klare forestillinger om hvordan dette skal
se ut. Dette kunne bli et såvidt stort bildeprosjekt at hun ikke rekker det nå. Men
jeg tviler også på om jeg kan hoste opp
enkle løsninger. Noe av problemet hun
har med sine bildemotiver, er å bryte med
gjengse sjangere i billedkulturen. Jeg
framholder videre at når jeg reagerer på
bildene hennes, forsøker jeg å gjøre det ut
fra det hun har sagt, kanskje dels også ved
å forsøke å sette meg i hennes stilling; jeg
kjenner også igjen hennes følelser og tanker om gode armer og et godt fang. Imidlertid kan det se ut til at problemet her kan
være: Hva er det for noe med disse armene som er av slik uvurderlig betydning

L97, første utkast til Bilde 2L

293

Informantenes bildeprosser – 1. analysenivå

for en, og hvordan kan dette bilde framstilles? Dessuten; livet hennes som barn var nok
godt og trygt i forhold til noe, for eksempel i forhold til det hun selv har nevnt om hvordan
mange barn i dag har det. For meg heter bildet hennes: “Det er noe med disse armene”.
Jeg forsøker ut fra dette å
foreslå tre mulige veger å
gå. Den ene er gjennom
kunstbildene, hun bør
fortsette å kikke videre
på bilder av for eksempel
Käthe Kollwitz sine hender, morsansikt og barneansikt. Den andre er albumene fra hun var barn.

L98, første utgave av bilde 3L

L100x, Bilde 3L under bearbeiding

Dette er kanskje fortsatt
den viktigste kilden hennes, fordi disse bildene
bringer opplevelsen av
egen barndom nær, og
her skal hun dessuten forsøke å se etter hva som
var spesielt og annerledes
enn de klisjeene hun søker seg vekk fra. Som
den tredje veien kan hun
forsøke å arbeide videre
med utelatelser og overdrivelser. Kanskje kan
overdrivelser forsterke
ekspresjonistiske tendenser som allerede er der,
for eksempel disse ar-

mene som var så gode, eller framhevelser og utelatelser i forhold til dette å trekke inn andre
billedelement. For å vise at det ligger muligheter i de bildene hun har, uten å starte helt
forfra, forsøker vi å se på hvordan hun kan beskjære Bilde 1L og Bilde 2L, slik at dette
fungerer som framhevelser.
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Pf7+Rf8: 16. - 23. jan. 1996. Bildene L86-L99. Språkbruksanalyse
I tillegg til de fire malte bildene, vil jeg også nærme meg L89, Bilde 1L (L95) Bilde 2L
(L96) Bilde 3L(L98) og Bilde 4L (L99) ved hjelp av analyse.
Betydningsanalyse: L89
Vi ser her et portrett av to personer, ei kvinne og et barn. De er begge plassert relativt midt
i bilderommet, med kvinna forskjøvet litt til venstre og barnet litt til høyre. Kvinna har et
halvnært utsnitt, mens barnet som ser ut til å sitte på noe, langt på vei får et totalutsnitt.
Kvinna ser smilende rett mot oss, mens barnet har blikk og ansikt noe vendt mot venstre.
Kvinnas kroppsstilling forholder seg stort sett vertikalt. Gjennom øynene og munnen ligger
de imaginære horisontale linjene. Disse er gjentatt i hennes og barnets skulderparti, samt
barnets øyne og munn. I noen grad ligger derimot barnets armer og kvinnas venstre skulder
nært diagonalene. Dette fører til at bildet stort sett er holdt i ro. Kontrasten i bildekomposisjonen er framtredende. Denne framkommer ved at genseren til mora er tegnet svart, det
mørke er gjentatt i moras hår, mens barnets og kvinnas ansikt kontrasterer i hvitt. På en
måte danner mora med sin mørke overdel nærmest den billedmessige bakgrunn for barnet.
Men hun er avgjort like mye tilstede, med sitt åpne ansikt og klare blikk rett mot oss. Av
denne grunn blir hun nærmest vel så framtredende som barnet. En kan si at forholdet mellom personene er preget av nærhet, fortrolighet og harmoni, der muligens mora er den dominerende part. Vi vet at dette er bilde av mora og Lene, og vi vet at hun her forsøker å
virkeliggjøre sin intensjon i bilde. Det er også tydelig at hun faktisk nærmer seg denne
intensjonen med dette bildet.
Betydningsanalyse: Bilde 1L (L95)
Vi ser her ei kvinne og et barn. Kvinnas plassering til venstre i bilderommet, litt vendt mot
høyre og barnets plassering litt ut mot motsatt side, vent noe mot venstre, samt moras blikk
ut mot høyre og barnets blikk mot oss, bidrar til å gi bilde ro og harmoni. Hun holder rundt
barnet med begge armene. Barnet ser også ut til å holde rundt moras hals. Armene er med
å danne en oval som blir liggende noe diagonalt mellom bildets nederste høyre hjørne og
bildets øverste venstre hjørne. Disse ovalene blir gjentatt i personenes ansiktsformer. Kvinnas ansiktsoval blir liggende relativt sett i samme diagonale retning som ovalen med armene, mens ansiktsavalen til jenta blir stående noe imot, og i motsatt diagonale retning.
Dette forsterkes av ovaldannelsene som armene er med å danne, gjentatt i personenes ansiktsformer. Dette forsterker stabiliteten og er med å tilføre bilde harmoni, og kan bidra til
nærhet og slektskap mellom personene. Diagonalene tilfører bildet en svak grad av bevegelse, og er med å bevirke at bildet ikke virker statisk. De gjentatte runde formelementene
og dannelsen av ovaler fører til at armene og hodeformene utgjør nærmest form av et egg,
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noe som kanskje kan assosieres til en slag svanger livmorsform. Utsnittet er halvnært. Fargeholdningen i bildet er mørkaktig, nærmest i jordfarger, der bakgrunnen er mørk okeraktig
eller brunaktig. Barnets overdel er brunaktig og kvinnas grønaktig. Harmonien i bildet forsterkes av at de holder om hverandre, og at begge ser svært blide ut. På en annen side kan
en si at begge to er passive. Ikke noe kan tyde på at personene foretar seg noe utover det å
være i en trivelig å god situasjon. En kan derfor si at bilde ikke bare bærer preg av ro,
harmoni og trygghet, men også nærmest av det idylliske og uproblematiske, som er et enkelt kjennemerke på den romantiske billedtradisjon. De duse og dempa jordfargene forsterker også det myke, harmoniske og idylliske. Men bildet har samtidig en hverdagstrygghet
og en hverdagsnærhet som avgjort kan virke realistisk. Vi vet selvsagt at dette som konkret
bildeframstilling handler om Lene og mora. Vurdert i forhold til intensjonen skulle en tro
at dette bilde ligger nært det hun ønsker.
Betydningsanalyse: Første utkast til Bilde 2L (L96)
Vi ser også her to personer, ei kvinne og et barn. Her er posisjonene mellom de to personene
forandra, ved at begge er plassert sentrert vertikalt om midten i bilderommet. Det oppstår
nærmest en sentralakse i bildet ved at kvinna er plassert øverst i bilde, barnets ansikt er
plassert på midten av bildet, liggende på skrå under kvinnas ansikt, og med moras arm
liggende nederst og tvers over samme akse. Sentralaksen personene er plassert rundt, bidrar
til en relativt sterk vertikal i bildet, mens horisontalene framkommer gjennom kvinnas arm,
gjentatt av personenes skuldre. En kan si dette tilfører komposisjonen harmoni og ro, men
at komposisjonen om sentralaksen bidrar til en viss grad av monumentalitet. Bildet har også
tendenser til diagonalkarakterer som framkommer dels i kvinnas kinn og gjentas i barnet
skråstilte ansikt. Dette bidrar i en viss utstrekning til bevegelse, noe som motvirker en nesten statisk tendens i bildet. Diagonalene tilfører en viss grad av ekspresjonisme i bildet, noe
som særlig er gjentatt av kvinnas noe forstørra arm/hånd som kommer fram i bildets nederste kant. Med denne forstørra armen holder også kvinna barnet tett inntil seg. Kvinna
holder om barnet som lukker øynene og ser ut til å nyte situasjonen, noe som understreker
og forsterker det harmoniske, roen og tryggheten i bildet og dermed også det romantiske
og idylliske. Forsterkende i denne retning er også fargene, der duse jordfarger som ligger
over mot det okeraktige gule, har en varm karakter60. Den ekspresjonistiske tendensen drar
likevel bilde i en noe annen retning og kan gi andre assosiasjoner. Dette kan også henge
sammen med kvinnas noe innadvendte blikk, vendt nedover og ut til venstre i bilderommet.
Tenker hun på noe, er hun urolig for noe? Dette gir ikke bilde noe svar på. Kanskje er dette

60

Fargene i dette bildet er dårlige og også feilaktig gjengitt. I særlig grad er fargefeltene på begge
sidene av hodet til barnet, dvs. de klær kvinna har på seg, varmgulaktige i retning av lys oker. Bakgrunn, dvs. feltene rundt kvinnas hode, har en langt varmere grønnaktig jordfarge.
296

Bilde og betydningsproduksjon

bare med å gi bildet en grad av hverdagsrealisme. Graden av monumentalitet kan sies å
fungere som understreking av tendensen til hoved- og bibetydning i bildet. Kvinna virker
avgjort stor i forhold til barnet som nesten forsvinner litt inn i moras favn. Disse forhold
kan en si forsterker graden av ekspresjonisme, noe som til en viss grad intensiverer det tette
og harmoniske, men samtidig gis mora og moras blikk økt oppmerksomhet. Faktisk kan
dette bidra til at det er mora som nærmest blir hovedpersonen i bildet, noe som kan sies å
berøre likeverdigheten og det harmoniske samspillet mellom personene. Det ser derfor ut
til at bildet kan operere med dobbelt betydning som nærmest kan se ut til å gå i hver sin
retning. Dersom de kobles sammen, kan vi bli sittende igjen med et romantisk mor-barn
forhold som kan ha en noe disharmonisk undertone. Vi vet kontekstuelt at bildet handler
om å realisere intensjonen, og at hun forsøker dette ved en framstilling av seg selv sammen
med mora. Bilde burde avgjort kunne fungere som den realiseringen av intensjonen som
hun er ut etter, selv om hun ikke intensjonalt har stilt opp denne form for betydningsmessig
tvetydighet. Men det er heller ikke dette hun reagerer på, men på den romantiske tendensen
i bildet.
Betydningsanalyse: Første utkast til Bilde 3L (L98)
På dette bildet ser vi to personer, ei kvinne og et barn. Personene er plassert ved siden av
hverandre omtrent midt i bilderommet. Dermed er vi nesten tilbake til plasseringen på Bilde
1L. Kvinna som er plassert til venstre i bilde, har ansiktet og blikket vendt til høyre mot
barnet. Barnet som er plassert til høyre i bilderommet, har ansiktet og blikket vendt mot
kvinna. Penselføringene i bakgrunn har vertikal karakter, mens bildet er tilført horisontaler
gjennom hodenes plassering ved siden av hverandre, og i en viss grad gjentatt av skulderpartiene. Dette tilfører bilde stabilitet, og en grad av harmoni, noe en kan si blir gjentatt og
dermed forsterket i det at penselføringene i overdelene danner en sirkelaktig karakter, og
dermed i en viss utstrekning danner en oval bildekonstruksjon som blir liggende en tanke
til venstre i bilderommet. Ovalen blir også gjentatt av personenes ansiktsformer. Bildet er
hovedsakelig preget av nærhet og fortrolighet mellom to personer, noe som kan sies å bli
forsterket dels av konstruksjonen med personene liggende inne i disse ovalene, og dels av
at begge personene er ganske blide. Dette forsterker igjen den romantiske tendensen som
ligger i bildesjangeren. Men selv om bilde, som i Bilde 2L, hovedsakelig formidler et romantisk mor – barn forhold, finnes tendenser i bildet som kan peke i en noe annen retning.
Den grønnaktige fargen er nær ved å gå over i blåhet og kan dermed konnotere noe mere
kjølig og dermed styre assosiasjonene i en noe annen retning. Hva denne retningen, eller
mulige disharmoni kan være, gir heller ikke dette bildet noe innsyn i. Bildet kan derfor sies
å ha en viss grad av uavklart tvetydighet. Derfor kan også dette bilde bli stående igjen med
et inntrykk av en tvetydig undertone ved et ellers trykt og nært forhold. Vi vet at også dette
bildet dreier seg om Lene og mora og realisering av intensjonen bak bildeframstillingen.
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Denne bildeframstillingen burde også ligge nær hennes intensjon, men hun reagerer tildels
kraftig negativ på bildet, og forbinder heller ikke dette bildet med en mulig tvetydig undertone, men med romantisk tendens.
Betydningsanalyse: Bilde 4L (L99)
Vi ser portrettet av en gutt som er plassert noe til venstre i bilderommet. Utsnittet er et
nærbilde i lengdeformat slik at guttens hode berører bildets nederste kant, mens øverste del
av håret er beskåret av den øverste bildekanten. Han bøyer seg nærmest inn mot oss fra
bildeflata, og ser mot oss med et smil. Bak gutten sees ei skrålinje, muligens er dette overgangen mellom golv og vegg i et rom, og går fra bildets nederste venstre hjørnet og skrås
delvis diagonalt ut av bildets venstre side. Denne diagonalen er på en måte gjentatt i ei linje
som dannes mellom guttens hår og panne, og har sin motdiagonal i nesens noe vridde stilling. Diagonalene er gjentatt i guttens kinn/hake parti. Dette fører til en viss grad av beve-

L99, Bilde 4L

gelse, men også at bildet relativt sett holdes i balanse. På bilde kan sees tre – fire små
teddybjørner. Den imaginære linjen mellom teddybjørnene lengst til høyre og lengst til
venstre side, medvirker også til denne likevekten, noe som bidrar til en viss harmoni i bildet. Samtidig tilfører diagonalene avgjort bildet bevegelse, noe som forsterkes av guttens
bevegelse fram mot oss fra bildeflata. Bildet har gjennomgående en gulbrun eller okeraktig
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fargetone, bare de hvite tennene til gutten bryter skarpt. Bildet domineres av denne varme
fargeholdningen. Bildeframstillingen er hovedsakelig romantisk, men bevegelsene tilfører
bildet en aning av ekspressivitet som etterlater oss inntrykket av en frisk og glad gutt som
nærmest bare rakk å svinge ansiktet fram mot oss, før han hastet videre i livet. Dermed har
også dette bildet en tendens til en hverdagsrealisme. Vi vet at bildet også handler om det å
realisere en intensjon i denne bildeframstillingsprosessen. Hun er ikke like misfornøyd med
dette som de tre foregående, men det viser seg at heller ikke dette bildet tilfredsstiller hennes bildeframstillingsbehov.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Hun fortsetter her under kategoriene, Generasjoner, 2 bilder:
L86 og L87. Portretter, 7 bilder: L86d, L90, L91, L92, L93, L94 og L99. Besta, 1 bilde:
L88. Mor – barn, 4 bilder: L89, L95, L96 og L98.
Refleksjonsvirksomheten: Hun har ikke gått videre med formspråket i L85, men starter Pf7
nærmest som en ny åpen fase. Småskissene hun innleder med; “Brokker frå ein barndom”,
som nærmest er en ny motivutfoldelse. Da hun ikke kom videre med motivet av Besta,
foretok hun derfor et valg mellom to motivkategorier. I Mor – barn kategorien prøver hun
seg fram med en blyanttegning, L89; disse trygge armene. Denne er noe mere bearbeidet,
men kommenterer: “Prøver å imitere etter fleire foto, men kva skal eg med det? – Er litt
forvirra – dette er mor mi (og meg).” Hun stopper liksom opp her og sier at hun må komme
i gang med større bilder. Etter dette går hun noe opp i format og maler fire bilder med
eggtempera. Hun synes mora i de tre første bildene er grei nok, men at dattera har blitt
forferdelig, hun synes ikke at hun ser ut som en unge engang, derfor har hun forsøkt å
skrape på bilde henne, men har ikke fått henne vekk. Særlig Bilde 3L blir hun fortvila over,
og det virker som om hun stanger hode i veggen. Hun synes at dette “gode” er vanskelig å
få fram fordi det fort blir for hyggelig og søtt. I Bilde 4L bryter hun ut av den motivkategorien, og maler et bilde av en gutt i et forsøk på å realisere intensjonen. Hun sier at hun
gjorde dette bilde litt i desperasjon. Det hun ville forsøke å framstille her, var spontanitet,
energi og glede i et barneansikt. Hun sier at dette skjedde fordi hun hadde behov for å rive
seg løs fra mor – barn symbiosen. Men heller ikke her får hun tilfredsstilt sitt uttrykksbehov.
Det framkommer tydelig at bildeanalysene i veiledningen forsterka misnøyen med bildene.
I en viss utstrekning slår bildemotivene også over til å handle om henne og dattera, hun
opplever det som forholdsvis naturlig at hun ikke helt skiller mellom egen barndom og
morsrolla. Hun tenker ofte på hvor godt hun hadde det som liten og at dattera hennes også
har det bra når en tenker på hva enkelte barn blir utsatt for. Tidligere har hun også framholdt
at dette handler generelt om mor og barn som sådan.
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Søkemåte:
- intuitiv/åpen: Når hun innledningsvis går tilbake til å utfolde temaet gjennom nye
skisser, tyder dette klart på at hun forholdet seg åpent og intuitivt. Dette gjelder også
gjennom maleprosessen og de problemene hun har der.
- analytisk: I noen grad inntrer det analytiske i måten hun forholder seg til de fire
maleriene.
- målretta: Hun er sterkt målretta i forhold til å realisere intensjonen gjennom Mor –
barn kategorien.
Type intensjonalitet: Alle bildene gir uttrykk for en klar innholdsrelatering, men visualiseringen av bildene, gjør seg utslag i at hun intensjonalt i høy grad blir opptatt av det uttrykksmessige. Hun blir irritert over hvordan bildene framtrer visuelt. Men intensjonen om forbedringer eller forandringer innen uttrykksaspektet, er klart rettet mot å oppnå noe mere,
eller noe anna relatert til innholdsaspektet. Problemene hun har, kan synes noe bemerkelsesverdig: Hun har laget bilder som ikke virker urimelige relatert til intensjonen, i det dette
nettopp handler om nærhet, trygghet, varme og glede. Det virker avgjort som om hun her
er tett ved å realisere sin intensjon. I stedet for å uttrykke tilfredshet over dette, blir hun
irritert og vil begynne forfra. Når hun ønsker å symbolisere barndommen gjennom å legge
inn teddybjørner i bildeflata, og når hun legger fargetonene mot jordfargene, er dette for å
symbolisere nærhet. Vi ser det samme her; intensjonalitet som vedrører uttrykksaspektet,
handler om det hun vil oppnå innholdsmessig.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Innledningsvis, i de to første skissene, arbeider hun ut fra forestilling. Det
er sannsynlig at maleriene i hvert fall til dels kan være forestillingsarbeider. Det er rimelig
at hun via imitasjon har kommet fram til skjemaer for hvordan både hun selv og mora kan
tegnes.
Billedkulturen: L88 og L89 er klare imitasjoner, noe også maleriene til dels kan være.
Studier av virkeligheten: Vi vet at hun har studert hender, bl.a. sine egne, og at dattera har
stått modell for henne i noen korte øyeblikk.
Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Hun skisser først med tusjpenn. Skissene er enkle og upretensiøse.
Tegningen, L89, er langt mere bearbeidet enn skissene. Avslutningsvis maler hun med eggtempera. Når hun maler og går opp i format, beveger hun seg over fra det skissemessige til
det mere utvikla og bearbeidde. Bildene representerer derfor en kvalitativ videreutvikling.
I de malte bildene legger hun på maling med palettkniv, men hun gnir og skraper for å “slite
ned” overflata i det hun forsøker å få fram et “gammelt” preg; “Kanskje også litt ikonaktig”,
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sier hun. I Bilde 1L og bilde 2L forsøker hun ved hjelp av konturer å dempe det hun opplever som noe sukkersøtt. Dette gir ei relativt røff overflate. Hun tar her til å arbeide med å
symbolisere. Dette gjør hun ved å legge inn teddybjørner i bildeflata for å konnotere barndom, og ved å legge fargetonene mot jordfargene for å symbolisere nærhet.
Bildekulturelle faktorer: Selv om hun i Mor – barn motivet legger opp til en avgjort romantisk framstilling, kan særlig Bilde 2L og Bilde 3L sies å være betydningsmessig tvetydige,
noe som peker ut av den sjangeren bildene tilhører. De kan også sies å ha en tendens til
hverdagsrealisme. Tendensen til ekspresjonisme, er også tilstede i noen av bildene.
Formalestetiske faktorer: Alle Mor – barn motivene har et halvnært utsnittet. De fire malte
bildene ligger hovedsakelig i jordfargene, men Bilde 3L har en noe kaldere fargetone. Horisontaler, vertikaler og diagonaler i bildekonstruksjonen fører til at bildene blir gjennomgående relativt rolige og avbalanserte. Framtredende i hennes bildekonstruksjoner er at
strek og flatekarakterer bygger opp ovaler. Bildene er forøvrig konkrete, figurative og fortellende. I bildekomposisjonen til L89, er kontrasten framtredende, ved at genseren til mora
er tegnet svart, det mørke er gjentatt i moras hår, mens jenta og moras ansikt kontrasterer i
hvitt. Når hun legger fargetonene mot jordfarger i maleriene, er dette for å symbolisere
nærhet, og når hun legger inn bamser i bildene, er dette som symbol på barndommen: “Ein
slik bamse er også ganske trygg å ha”, sier hun.

Sammenfatning og drøfting: Pf7+Rf8. Bildene L86-L99
Framstillingsmessig inneholder fasen et stort spenn i utvikling. Hun starter med noen raske
skisser, “småskisser for å komme i gang”, som hun selv kaller det, i alt 9 små skisser, der
hun viser sine personkonstellasjoner i forskjellige komposisjoner eller konstruksjoner i varierende utsnitt og format. Slik fortsetter kategorien Generasjoner. Hun lager et par tegninger, der særlig L89 er en del bearbeidet, og avslutter fasen med fire malerier, der hun
anvender eggtempera. Intensjonalt holder hun fast ved Den gode barndommen, som også
L86 og L87 handler om. Tidlig i fasen er hun på ny innom kategorien Besta, men forlater
kategorien for godt. På tross av at hun virker frustrert over imitasjonene fra familiealbumene, er det Mor – barn kategorien hun fortsetter med, og sier at hun også ser muligheter i
motivet. I maleriene endrer personene gjenkjennelseskarakter, slik at det ikke lenger tydelig
er henne og mora. Men relatert til tidligere framstillinger, kan barnet rett nok gjenkjennes
i større grad enn mora. Hun gir uttrykk for at hun nå er mer opptatt av Mor – barn tematikken generelt, men også til dels relaterer seg til seg selv og dattera. Når hun begynner å male,
får hun problemer med bildene. Midtveis i Bilde 3L, synes hun det begynte å bli særlig
problematisk, og etter eget utsagn laget hun Bilde 4L nærmest i desperasjon. Dette bildet
blir hun også misfornøyd med, fordi hun ikke greier å fri seg nok fra bildet hun imiterer.
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Frustrasjonene førte til at hun forlot Mor – barn kategorien og igjen gikk løs på den mer
generelle Portrett kategorien i siste bilde, L99.
Samtlige bilder framstår som figurative og fortellende og i all hovedsak med rolige avbalanserte komposisjoner, der hun i tiltakende grad legger inn symboliserende elementer,
teddybjørner står for barnslighet og jordfarger for nærhet. Bildene framstår mest som romantiske, men med tvetydighet, bl.a. der de går over i hverdagsrealisme og ekspresjonisme.
I Pf7 ser vi tydelig at det er ved å tegne Besta hun får avkreftet henne som realisering av
intensjonen. Vi ser klart at hun må arbeide praktisk for å finne ut av hvor og hvordan hun
skal gå videre. Via den praktiske erfaring, gjennom å tegne Besta, reflekterer hun seg tilbake til Mor – barn kategorien. Her kommenterer hun: “Prøver å imitere etter foto (fleire
foto), men kva skal eg med det ...”, spør hun noe dvelende. Dette kan rimeligvis være fordi
imitasjonen hun arbeider fram, ikke ga den betydningsavklaringer hun forventa. Jeg tolker
disse to bildeforsøkene som følger: Når hun først måtte forsøke Besta igjen, men “uten å
finne noe denne gangen”, viser utsagn tydelig at hun måtte via det praktisk produktive for
å komme videre refleksjonsmessig. Når hun likeens imiterer et nytt bilde av mora og seg
selv, blir hun frustrert fordi det praktiske ikke bidro til avklaring. Det må være rimelig
grunn til å anta at det er refleksjon over disse praktiske bildeforsøk som fører til at hun går
over til å male L95, L96, L98 og L99. Når hun går videre ved å male mor – barn motiver,
må dette tolkes dithen at hun oppfatter å være på sporet av noe essensielt, noe som virker
rimelig ut fra det hun har gitt uttrykk for: Det å framstille “Den gode barndommen” konkretisert som det gode, varme og harmoniske i et Mor-barn portrett, og det virker høyst
rimelig nettopp å gi dette en romantisk fremtredelse. I realiteten burde derfor bilde L95,
L96, L98 og også L99 ligge relativt nært som realisering av intensjon. En kan derfor undre
seg over den noe voldsomme reaksjonen hun har særlig på L96 og L98. I stedet for å uttrykke tilfredshet over det hun har oppnådd, blir hun irritert og vil begynne forfra. Problemet framsto allerede mens hun holdt på å male, men ble forsterket i etterkant mens hun
vurderer bildene. Det er imidlertid vesentlig å merke seg følgende: Da det viser seg vanskelig å bildeframstille “det gode” i Pf7, rettes det intensjonale over fra å være rent innholdsrelatert, til å bli uttrykksrelatert. Konsentrasjonen hun viser vedrørende bearbeiding av det
uttrykksmessige, handler klart om å få bildene dit hun vil innholdsmessig. Det vi derfor ser,
er en oppmerksomhet som samtidig retter seg mot innholdsrelasjonen og uttrykksrelasjonen. Dette viser oss nettopp hvordan relasjonene henger sammen, og eksemplifiserer tydelig hvordan hun arbeider med uttrykksapparatet i innholdets tjeneste.
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Pf8+kommentarer: 23. - 26. jan. 1996. Bildene L100-L103.
Prosessbeskrivelse
Framstilling generelt: Hun har ikke flere veiledninger (og derfor ikke flere refleksjonsfaser, Rf), men både i det skriftlige materialet og under studentens oppgaveevaluering, kommenterer hun sitt arbeid. Mor – barn kategorien avsluttes. I denne avslutningsfasen bearbeider hun to av sine tidligere bilder, Bilde 2L blir L101 og Bilde 3L blir nå L100. Etter
bearbeidingen av disse bildene, kom hun seg videre til siste bilde, Bilde 5L (L103). I det
siste bilde går hun betraktelig opp i format.

L100, Bilde 3L

Det intensjonale: Intensjonen om å gi billedmessig uttrykk for Den gode barndommen, er
som tidligere, men den blir her langt mere spesifisert. Hun gir uttrykk for at hun etter veiledning fant ut at hun måtte foreta seg noe. Særlig hadde hun trang til å røske litt i Bilde 3L
(L96), som hun syntes var rene glansbilde. Hun fant her ut at hun måtte fokusere på det hun
mener er viktig, og skrelle vekk alt annet: Ansiktsuttrykk til jenta og hendene til mora,
akkurat slik hun tidligere hadde kommet fram til som det vesentlige. Hun kommenterer
bildeprosessen slik: “Undervegs sleit eg eindel med å finne ut korleis eg skulle uttrykkje
det eg yngste. – Hadde eit ynskje om å klare å formidle intensjonen utan å lage naturalistiske bilde om/av ein situasjon. Likevel vart det tydelegvis vanskeleg. Det sentrale for meg
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vart etterkvart å formidle den gode barndomen via ansiktsuttrykk og hender (som vernande,
trygge). Prøvde meg på fleire moglege samanstillingar av ei mor og dotter utan å synest at
eg lukkast – frustrasjonen var stor! Etterkvart som eg skjønte at eg laga slike bilete fordi
hovudet mitt var så fullt av denslags, var det lettare å prøve å unngå det.”
Etter at hun har
skrapet og bearbeidet Bilde 3L
(L100),
fram
igjen dit hun ønsket, kommenterer hun som følger: “Det er røft
og raskt, men eg
er meir nøgd! Biletet har ikkje
misst det opphavlege uttrykket, dvs. ro og
tryggleik. Eg synes det fungerer

L101, Bilde 2l

langt betre no –
dei to er og
komne endå nærare kvarandre.
Alle overflødige
detaljar er skrapa
bort – og ikkje
minst viktig: Den
klisjèen eg synest det var, har
eg fått gjort noko

med.” Det blir ikke et ødelagt glansbilde, sier hun, men et bedre glansbilde, ikke et bilde
som vekker avsky. “Bildet har blitt ganske forandra etter at eg gjekk hardt til verks. Det har
gitt biletet eit veldig preg av augneblinken.” Hun gir uttrykk for at det er slik hun har hatt
lyst til å ha bilde heile tida, men har ikke fått det til.
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Om bilde Bilde 2L (L101), skriver hun: “Dette bildet har òg endra seg kraftig –. Eg behandla det på same måte som Bilete 3L. Dette biletet eigna seg svært godt til den slags – fordi
eg først teikna med kol, som eg så fikserte før eg starta med maling/tempera. Fekk ein idè
om at eg ville rive ned forkludre det glansbilete som eg først hadde laga. Barndomen er
dessverre ikkje så rosenraud for svært mange – og dette kan vere eit lite apropos til den
saka ... ” Hun er langt mer fornøyd med dette bildet nå.
Vedrørende Bilde 5L (L103), synes hun at hun har fått uttrykt sterkere det hun ville, og hun
skjønner ikke hvorfor hun ikke gjorde dette før. Hun synes at jenta på bildet uttrykker mere
styrke og selvstendighet enn disse hjelpeløse og stakkarslige figurene hun hadde arbeidet
med tidligere. Dette bilde kommenterer hun slik: “Etter at eg hadde kvitta meg med rom-

L102a, prosessbilde til Bilde 5L

L102b, prosessbilde til Bilde 5L

L102c, prosessbilde til Bilde 5L

antikken (som eg synest prega bileta mine i for stor grad), var eg meir klar for å gå vidare
– med ein større grad av optimisme. Det siste store bilete er nok eit resultat av at eg endeleg
såg nye vegar. Vegleiinga eg hadde, gjorde og at eg såg trongen for å gjere endringar –
først og fremst i form av forenkling – dvs. utelatingar og forsterkningar. Endeleg fekk hend
Barnet har opne, klåre auge – eg synes dei verkar sterke og trygge – direkte/uredde. …
Denne jenta er klar for framtida, og ho har dei beste føresetnader for å klare seg sjølv. Ein
slik ballast skulle vere alle små barn forunt å ha med seg i livet.” Men det framkommer at
hun likevel er noe misfornøyd med bilde. Hun synes den høyre hånda til mora er for passiv
og tilføyer: “Vanskeleg å lage hender – hadde berre modell i få sekundar for å sjå stillingen
– tenkte meg resten – og det gjorde det vanskeleg. Resultatet ville nok blitt mykje betre om
Tilnærming og arbeidsformer: Hun viderefører mor – barn motivet. Deretter videreutvikles
motivet til hennes avslutningsbilde. Hun går drastisk til verks i sin bearbeiding (el. destruering) av Bilde 2L og Bilde 3L. Hun anvender til dels imitasjon, men også i en viss eg
hadde hatt ein modell over tid til verkeleg å få studert hendene her (foto hadde vore ok).”ene
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og ansiktsuttrykket spele hovudrollene. Eg synest at intensjonen er godt ivareteke. utstrekning skildring, selv om hun klager over noe for knapp tid. På videoopptakene ser vi at hun
arbeider med stor ro og overbevisning når hun vekselvis arbeider på Bilde 2L og Bilde 3L,
først med Bilde 3L (se L100x). Hun har laget seg en sterkt blågrønn farge som hun er i ferd
med å legge på/over og å skrape av igjen med palettkniv. Videre går hun løs på Bilde 2L.
Her ser hun muligheter og har ideer, sier hun, og vil gjøre det samme med dette bildet også,
og hun er sikker på at det er dette hun vil. Bilde 2L og Bilde 3L skal ikke ødelegges, bare
forbedres litt, sier hun, og syns hun får til dette ved å grise dem til noe og skrape av slik at
vi aner hva som er bak. Vi ser videre at hele bildet har blitt lagt over med grønt. Nå skal
hun dra noe fram igjen, sier hun, og går videre med palettkniven. Hun tegner ved å skrape
rett på bilde med palettkniven. Etter at hun har skrapet fram igjen Bilde 3L dit hun ønsker,
er hun mere fornøyd. Slik hun har hatt lyst til å ha bilde heile tida, men har ikke fått det til.
Nå har hun avsluttet, sier hun, og er redd for å ødelegge det raske og spontane hun har gjort
med palettkniven. Men hun fortsetter likevel litt på Bilde 3L. Hun har skrapa for mye og
maler på igjen, derfor legger hun på mere maling, og pusser av med svamp, maler på igjen
med svamp. Videre begynner hun å tegne opp Bilde 5L (L103), med kull. Vi ser utkastene
hennes på L102a, L102b og L102c. Hendene er for små sier hun, og pusser ut L102b. Hun
skisser opp flere ganger, og pusser av for å rette opp komposisjonen. Hun sier forøvrig et
sted at hun også har foretatt forsterkinger og utelatelser som hun synes fungerer til formålet:
Hun oppdaget etterhvert at det ikke var nødvendig å ha med ansiktet til mora. Hun visste
at hun måtte tettere innpå, og at hun måtte ha med hender og ansiktet til jenta med. Men
ansiktet til ungen og dette med det klare og selvstendige blikket kom mens hun tegna. Det
hadde hun ikke bestemt på forhånd, men hun så at det bare ble slik etterhvert, noe hun
forsøkte å forsterke. Dette siste bilde går hun betraktelig opp i format. Motivet er en videreutvikling av de foregående motiv. Dattera sto modell for henne ei kort stund, dette var
for å få opp proporsjoner, størrelse på nese, munn og øyne, men det er ikke likt datteren.
Problemer i framstillingen: Hun bearbeidet Bilde 2L og Bilde 3L uten at særlige problemer
dokumenteres. Når det gjelder Bilde 5L, komponerte hun det om mange ganger før hun
fikk det slik hun ville. Hun synes det er vanskelig å tegne hender, og hadde bare modell i
få sekunder for å se stillingen, noe hun synes gjorde det vanskelig. Hun mener at resultatet
ville ha blitt mye bedre om hun hadde hatt modell over tid og mener at foto ville ha vært ei
god hjelp.
Informantens vurdering av arbeidet framover: Arbeidet avsluttes her.
Veiledning: Vi har ingen flere veiledninger.
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Pf8+kommentarer: 23. - 26. jan. 1996. Bildene L100-L103
Språkbruksanalyse
Betydningsanalysen her vil i stor grad forholde seg til tidligere analyser av tidligere utgaver
av bildene, og vil slik få en mer komparerende karakter.
Betydningsanalyse: Bilde 3L (L100)
Vi kan fortsatt se at det er de samme to personene. Blikkretningen er blitt noe mere utydelig.
Fortsatt ligger personenes ansikter som to ovalliknende former skrått opp mot hverandre
litt til venstre for midten i bilderommet. Barnets hodeform forsterkes og gjentas av håret
som blir liggende som et mørkere felt rundt hodet. Moras hår har en noe glattere karakter
og ligger også halvsirkelforma oppå hodet. Plassering av hodene og graden av diagonalkarakter, kan fortsatt sies å tilføre bilde en viss grad av bevegelse, noe som er gjentatt i skulderparti og det noe mørkere fargefeltet til høyre for jenta i bilderommet. Det blågrønne er
nå forsterket fra L98, og fargen trekkes nå over mot det kjølige. Selv om bildet fortsatt har
romantisk karakter, bidrar den grønnaktige fargen til å rykke bildet over fra det romantiske
til en mere kjølig atmosfære. Skrapeteknikken kan sies å forsterke dette inntrykket. Dermed
ser det også ut til at bildet betydningsmessig spriker i nærmest motsatte retninger. Fortsatt
har vi to smilende glade personer, nært og tett, men så danner fargen og flatekarakteren en
dissonans. Bildet setter ikke bare spørsmålstegn ved den familiære mor-barn lykken, men
det oppstår en tendens nærmest til parodi. Denne parodien synes å forsterkes av at moras
hår har fått en noe glattere karakter, halvsirkelforma oppå hodet, nærmest som en glorie.
Vi vet kontekstuelt at dette handler om mora og Lene og vi kjenner hennes innholdsrelaterte
intensjon. Det synes videre klart at hun direkte er i ferd med å fjerne seg fra den intensjonen
hun har stilt opp, noe hun selv er godt fornøyd med.
Betydningsanalyse: Bilde 2L (L101)
Bildekonstruksjon fra L96 er hovedsakelig beholdt, med plassering av personene sentrert
om midten i bilderommet. Det kan se ut til at begge lukker øynene. Kvinnas underarm og
hånd som kommer fram i bildets nederste kant, og som viser at kvinna holder jenta tett
inntil seg, virker fortsatt noe forstørra. Bildekonstruksjonen med horisontaler og vertikaler
fungerer fortsatt, men framstår likevel noe svakere enn i L96. Ved at kvinnas hode nå bøyes
litt til over mot venstre i bilderommet, forsterkes imidlertid diagonalkarakteren, som dermed forsterker graden av bevegelse i bildet. Den monumentale karakteren synes nå lite
framtredende. Bildet preges fortsatt av harmoni og ro, med glade blide mennesker, og kan
derfor fortsatt sies å ha en romantisk karakter. Men også her motvirkes dette noe av den
relativt sterke grønnaktig fargen som preger bildet. Grønnfargen er riktignok langt varmere
her enn i L100 og kontrasteres av den varme okeraktige fargen som ligger under. Slik sett
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går dette bildet heller ikke betydningsmessig i såvidt ulike retninger. Det kan virke som om
ansiktskarakterer og malemåte bidrar til å gi bildet et noe humoristisk preg. Dette understrekes videre at den ekspresjonistiske karakteren som på sin side kan synes å være noe
forsterka av fargebruk og malemåte. Vi må også her kunne spørre hvordan denne bildeframstillingen samsvarer med hennes intensjon. Hun er, slik jeg ser det, langt nærmere sin
intensjon i L96. Men selv om dette bildet tildels går i andre retninger enn intensjonen, beveger likevel ikke dette bilde seg betydningsmessig såvidt sterkt ut av det intensjonale område som L100.
Betydningsanalyse: Bilde 5L (L103)
Vi ser et portrett av en person som er plassert noe til venstre for midten i bilderommet og
beskåret slik at panna støter opp mot øverste bildekant. Bildet er konstruert slik at personens
ansikt strekker seg ned omtrent til midten av bildet. I nederste del av bildet kommer en arm
fram over personens venstre skulder, slik at hånda blir liggende nedover og framfor personen brystparti, og slik at fingrene berører nederste bildekant. Denne hånda virker stiv og
også litt hard. Inn fra bildets nederste venstre hjørne kommer en annen arm/hånd som ser
ut til å være knyttet. Hånda blir liggende inntil og dels under den andre hånda som også
ligger framfor personens brystparti. Vi må derfor anta at det står en person bak og på en
måte holder rundt vedkommende. Ansiktet som har en slags tilnærma ovalform, gjentatt i
personens hår, blir stående i en horisontal stilling. Mens en imaginær linje gjennom øynene
danner en horisontal, gjentatt i munnen og i personenes høyre skulderpartiet og oversida av
hånda. Dette tilfører bilde en viss grad av ro og stabilitet. Hendene og armene som kommer
fram, tilfører bildet en viss grad av diagonale linjeføring, vesentlig nedenfra venstre hjørne
mot høyre hjørne, gjentatt bl.a. i personens skulder. En motsvarende diagonal dannes i
håndleddene til personen som står bak, gjentatt i overgang mellom personenes hår og panne
på personens venstre side. Disse diagonalene er gjentatt i personene kinn/hakeparti, og bidrar dermed til at bilde får en viss bevegelse, noe som kan sies å motvirker at bildet ellers
kunne ha fått en noe statisk karakter. Personen har lukket munn og vender seg mot venstre
side i bildet. Vedkommende som vi vet er ei jente, ser ut i verden med et rolig, åpent og
trygt blikk. Hun virker forholdsvis blid, tilfreds og avslappet. Bildet har en relativt sterk
kontrastfylt komposisjonen i forholdet mellom en mørk grønnaktig bakgrunn og en gjennomgående lys, varm, dels gulrød, dels gulbrun eller lys okeraktig fargetone som forgrunn,
bare brutt av det hvite i øynene. Bakgrunnen utgjøres av personen som står bak. Mens forgrunnen utgjøres av jenta og hendene til personen som står bak, der jenta får en mere aktiv
rolle, og personen bak får mer passiv rolle.
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Dette er et mor-barn motiv der assosiasjonene hovedsakelig tilsier et bilde med romantisk
karakter, noe som blir forsterket av teddybjørnene, den ene er antydet til venstre over personenes skulder, en annen er antydet over den høyre skuldra og en tredje på den venstre

L103, Bilde 5L
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armen som kommer inn i bildet. Men særlig hendene på bildet medfører en tendens til kontrastering og en slags motsetning mellom personene, og bidrar til oppbygging av en betydningskontrast med en dobbeltbetydning. På den ene sida en harmonisk mor-barn situasjon.
På den andre sida fungerer de litt stive hendene som disharmoniske elementer i bildet. Selv
om personen som står bak er passiv og uvesentlig, blir vedkommende likevel aktivt deltakende ved hendene, som gis forsterket oppmerksomhet ved at den høyre virker stiv, og den
venstre er knyttet, noe som medfører at de kan virke litt anstrengt, og som forsterker
kontrasteringen mellom personene i retning av en motsetning mellom dem: Den ene person
som blir skildret passiv, stiv og tildels anstrengt, mens hovedpersonen nærmest virker stolt,
og preger bildet med sin rolige, harmoniske og trygge utstråling. Hendene ser avgjort ikke
ut til å affisere jenta som står med armene rundt seg, og er stolt og glad, men over hva – og
hvorfor? Hva kan sammenhengen med disse hendene og jenta være? Er ungen glad og vellykket fordi at en person, mora, har ofret seg? Er det dette som antydes? Eller er barnet glad
og harmonisk på tross av moras hender? Disse antydningene gir ikke bildet oss noe svar
på.
Vi vet fortsatt at bildet handler om å få realisert en intensjon ved å bruke dette mor-barn
motivet. Det sentrale grep hun gjør her, er at hun videreutvikler tidligere motiv, og gjør
dette ved at motivet beskjæres. Ved at moras ansikt tas vekk og ansiktet til ungen og moras
hender står tilbake, oppnår hun å rykke nærmere inn på barnet, slik at barnet får langt sterkere fokus. Mora som står bak, utgjør nå bare en passiv bakgrunn, og bare hendene deltar i
bildet. Det er jentungen hun vil ha i fokus, men samtidig skal mora representere varme,
nærhet og omsorg, og med bildekomposisjonen hun kommer fram til, oppnår hun relativt
mye. Jeg opplever at hun er nær ved å få sagt noe om oppvekst generelt: Barn trenger
trygghet, varme og omsorg i oppveksten. Dermed ligger hun også nær en realismetendens
i bildet. Selv om de litt stive hendene bærer med seg betydningsproblemer fordi de til en
viss grad fungerer som disharmoniske element i bildet, kan likevel ikke bildet betraktes
som mislykket. Betydningsproblemene må vi anta tilskrives framstillingsproblemer som
har med tidsknapphet å gjøre; bildet ble gjort ferdig i noen nattlige timer helt opp til leveringsfristen for oppgava. Men hva fører disse problemene til. På den ene siden leder dette
til at den romantiske harmonien i bildet brytes: Kosen, harmonien og lykken. Men understreker dette realismetendensene i bildet? Ja, kanskje ut fra tendensen om mora som offer.
Men her beveger vi oss mot det spekulative. Langt vesentligere er det at hendene kan sies
å bli liggende som en bremsekloss foran bildet og hindre oss i å trenge innover i det. Et
annet interessant trekk som vedgår det intensjonale, er at hun videreutvikler intensjon gjennom bildet. Hennes intensjon går ut på å få gitt billedmessig uttrykt for Den gode barndommen. Det som faktisk ser ut til skje her, er at hun gjennom selve bildeprosessen, underveis
mens hun maler, spesifiserer intensjonen, og kommer fram til at hun kan forsterke og få
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sagt noe mere om ungen og dermed om resultatene av det vi må oppfatte som en god og
vellykket oppvekst61. Dobbeltbetydningen som forsøkes her, er kanskje å trekke betydningsforståelsen noe lang, utfra at dette handler om framstillingsproblemer. Kanskje er det
riktig å si at dette er et betydningpotensiale hun kunne ha bearbeidet om hun hadde fått tid,
og at resultatet av analysen ikke ligger langt fra hennes intensjon der hun maler over bildene
sine og sier at den gode barndommen ikke bare er koselig heller.
Intensjonale midler i utviklingen av betydninger
Utvikling av motivkategorier: Mor – barn kategorien fortsetter her med 3 bilder: L100,
L101, L103.
Refleksjonsvirksomheten: Vi kan slå fast at hun ikke har startet forfra på en ny bildeprosess,
selv om hun var misfornøyd med bildene sine. Intensjonen om å gi billedmessig uttrykk for
Den gode barndommen, er i utgangspunktet som tidligere, men etter veiledning fant hun ut
at hun måtte foreta seg noe. Hun fortsetter med motivkategorien Mor – barn og fordyper
seg i denne, og gjør det dels ved å bearbeide to tidligere bilder, dels ved å lage et nytt. Den
kraftige endring av Bilde 2L og Bilde3L, nærmest en destruering, var en kraftig intensjonal
handling. Disse endringene var hun godt fornøyd med, og hun skriver: “Eg tok føre meg to
av dei nesten ferdige bileta mine, og gjekk ganske drastisk til verks – eg destruerte det eg
hadde gjort. Det var rett og slett svært fornøyeleg – og utruleg godt.” Når hun starter på
Bilde 5L, L103, visste hun noe om hva hun ønsket: Fokusere på det hun mener er viktig,
dvs. ansiktsuttrykk til jenta og hendene til mora, alt annet skulle skrelles vekk. Det er også
tydelig at hun underveis i selve arbeidsprosessen tilfører og utvikler intensjonen i det hun
her var klar over hva hun ville fokusere på, og at hun regnet med å nærme seg hva hun
ønsket. I siste bilde ser det ut til at veiledningen har hatt en viss virkning i utelatelser og
overdrivelser, og ved at motivet har fått et noe annet utsnitt. Hun gir uttrykk for at det var
mens hun arbeidet i selve bildet, at dette med blikket kom til. Det ser avgjort ut til at det er
i dialogen med bildet, underveis mens hun arbeider, at denne intensjonsendringen, eller
mere presist, denne intensjonsspesifiseringen, dukker opp. Når hun utvikler Bilde 5L, fortsetter hun den samme motivkontinuitet. Det framkommer at hun søker seg fram intuitivt
også i endringene av bildet, fram til den endelige form det har fått. Det er tydelig at hun
også i denne fasen har sterke intensjoner om å finne ut av uttrykksapparatet, og konsentrasjonen om bruk av virkemidler handler om å få bildene innholdsmessig i mere ønsket retning.

61

I en seinere bildeprosess fortsatte med tematikken og avsluttet med et bilde av sitt eget barn Ane. Ei
jente nærmest fløy med flagrende gevanter over ei blomstereng, med tittelen: “Dans Ane, dans!” Som
lærer vet jeg at det delvis var hennes egen oppdragerrolle Bilde 5L handlet om.
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I det skriftlige materiale kommenterer hun bildeprosessen som følger: “Fellesfasen har vore
med på å gjere emnet Reise så vidt som vel mogeleg, og kanskje endå vidare? – Å stadig
vende tilbake til spørsmålet kva meir?, gjorde at eg ikkje stoppa opp med det første som
slo meg/fascinerte meg – det gjorde at eg bevisst ikkje tenkte så veldig mykje kva dette
skulle bli til slutt. Det trur eg var bra – fordi det gjorde at eg søkte. Tida tatt i betraktning,
kunne eg likevel tenkt meg å snevra inn mot eige individuelt arbeid før. – Eller, det er vel
rettare og seia at eg svært lenge i den individuelle fasen var prega av det veldig søkjande
som eg dreiv med i fellesfasen – heile tida på leiting etter eit eller anna å uttrykkje meg om
– litt vel lenge? Skissa og skissa – og kunne nok med fordel ha starta med ‘sjølve bildetprosessen’ lenge før. (Eg trur altså at eg kanskje har tenkt for mykje på kva meir kan dette
vere, litt for lenge.)”
Søkemåte:
- intuitiv/åpen: At hun er åpen for endringer og tilføyelser, viser også her en åpenhet,
og intuitiv forholdemåte.
- analytisk: Vi ser ikke direkte spor etter analytisk søkemåte.
- målretta: Først og fremst er søkemåten målretta. Hun vet hva hun vil gjøre med Bilde
2L og Bilde 3L, og gjør det. I Bilde 5L, vet hun både hva hun ønsker og hvordan hun
vil forsøke å realisere det.
Type intensjonalitet: Hun arbeider tydelig innholdsrelatert. Hennes opptatthet og aksjon
når det gjelder uttrykksaspektet, er nettopp uttrykk for ønsket om endringer i innholdsrelatert retning. Faktisk ser det ut til at både innholds- og uttrykksrelasjonen i bildearbeidet
intensiveres. Konfrontasjon mellom innhold og uttrykk, eller det innholdsmessige slik det
kommer til uttrykk, virker her påfallende. Men uttrykksaspektet står her klart i innholdsaspektets tjeneste. Uttrykksaksjonen fremmer et innhold, og konsentrasjonen om det utrykksmessige forsterker dermed den innholdsrelaterte intensjon.
Perseptuell orientering
Forestillinger: Det virker sannsynlig at hun benytter seg av forestilling også i siste bildet.
Vi ser i skisseutkastene L102a – L102c til dette bildet at hun etter all sannsynlighet mest
skisser ut fra forestilling, eller også at hun arbeider ut fra de skjema hun har tilegnet seg.
Billedkulturen: Ettersom hun har imitert etter foto fra familiealbumene hele veien, er det
også sannsynlig at hun også kan ha anvendt det her.
Studier av virkeligheten: Dattera sto modell for henne bare ei kort stund mens hun malte,
og hun har også sett på noen hender ei kort stund.
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Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger
Framstillingsformer: Hun maler med eggtempera, der hun dels bruker pensel, dels legger
på maling med palettkniv, og skraper av igjen. Bilde 2L og Bilde 3L endres i fargen, særlig
Bilde 2L der jordfargene var sentrale. Disse bildene har nå fått et mere kaldgrønt preg. Pga.
bearbeidinga med palettkniv, har selve motivet med personene blitt mindre tydelig uttegna.
Avslutningsbilde er igjen hovedsakelig lagt i jordfarger. Hun arbeider symbolsk med fargen
og også med bildelementer som teddybjørnene. Jordfargene skal som hun har sagt tidligere,
symbolisere nærhet.
Bildekulturelle faktorer: I dette bildet benytter hun seg også av den romantiske mor – barn
kategorien. Men selv om Bilde 2L og Bilde 3L fortsatt har en romantisk karakter, bidrar
den grønnaktige fargen sammen med skrapeteknikken, i noen grad til å rykke bildene ut av
denne bildeframstillingsformen. Ved hjelp av både fargebruk og malemåte tilfører hun bildene en viss grad av ekspresjonistisk framstilling og realismetendens. En kan si at malemåten og ansiktskarakterer bidrar til et noe humoristisk preg. Selv om Bilde 5L hovedsakelig benytter seg av en romantisk framstillingsform, bidrar de noe stive hendene til å forstyrrer dette inntrykket. Men hendene må også sies å ha en langt mere sekundær rolle i
bildet enn ansiktet dermed oppnår hun å gi hovedpersonen oppmerksomhet.
Formalestetiske faktorer: Bildene er konkrete, figurative og fortellende, med normal bildevinkel. Utsnittet går fra halvnær i Bilde 2L og Bilde 3L, til nærbilde i Bilde 5L. Hun går
betraktelig opp i format. Fargebruken kan i Bilde 2L og Bilde 3L sies å være enda røffere
nå enn i tidligere utgave. Horisontaler, vertikaler og diagonaler i bildekonstruksjonene fører
til at bildene blir relativt rolige og avbalanserte. Hun arbeider også med kontrasten som
virkemiddel.
I Bilde 5L er forholdet forgrunn – bakgrunn framtredende. Det er også lys – mørke kontrasten. Fargemessig ligger hun langt opp mot en rød – grønn kontrast. Hun fortsetter her
en motivkontinuitet. De komposisjonelle endringene går særlig på at hun via utsnittet trekker motivet nærmere, slik at hovedpersonen får mere rom og oppmerksomhet, og at mora
kropp beskjæres kraftig.

Sammenfatning og drøfting: Pf8+kommentarer. Bildene L100-L103
I siste fase holder hun fast ved Den gode barndommen. Selv om hun i forrige fase avsluttet
med å gå ut av Mor – barn kategorien, er hun nå tilbake i denne kategorien som spesifiseres
ytterligere. Hun fortsetter å male med eggtempera. Bilde 1L og Bilde 4L får mindre justeringer, mens Bilde 2L og Bilde 3L gjennomgår kraftige endringer. Hun maler over med det
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kjølige grønne, for så å skrape fram motivene igjen. Det var frustrasjonene over betydningene som gjorde at hun fant bearbeidingen nødvendig. Etter denne noe røffe behandlingsmåten, er hun mer fornøyd. I siste bildet, Bilde 5L, går hun opp i format, og bildet ble
komponerte om flere ganger med kullstift før det fikk endelig utforming. Hun arbeider videre med samme motiv, men bearbeider motivet særlig ved framhevelser og utelatelser.
Barnet framheves som et resultat av flere virkemidler. Først og fremst gjør hun et tettere
utsnitt. Det fører til at moras kropp og ansikt utelates. Dermed representeres hun bare med
underarm og hender. Barnet framheves av at det forstørres, og ved at det nå får trone mer
alene i bilderommet. Ved disse grep får bildet noe ekspressiv tendens, samt en klarere realismetendens. Dette tilfredsstiller bedre hennes intensjoner.
Når hun i siste fase blir misfornøyd med betydningsmessig framtredelse, og bearbeider bildene L100 (jfr. L98) og L101 (jfr. L96), framstår de nå med en form for disharmoni som
er langt tydeligere og annerledes enn i de to tidligere utgavene. Endringene foretar hun med
klar besluttsomhet og stor sinnsro, og sier at bildene nå har mindre klisjépreg, og ikke
lengre er glansbilder som vekker avsky. Vi kan merke oss at endringene ikke handler om å
operere med virkemidlene for virkemidlenes egen skyld, men at bearbeidingene av virkemidlene klart foretas i den hensikt å bearbeide bildene betydningsmessig. På mange måter
kunne en tro at hun beveger seg vekk fra intensjonen, men det hun gir uttrykk for, må heller
oppfattes som en intensjonal bearbeiding og nyansering. Vi ser at endringene står i et direkte forhold til framstilling og intensjon, og at bearbeidingene nettopp framkommer i vekselspillet mellom dem. Når hun etter seansen med disse bildene går over til avslutningsbilde, Bilde 5L (L103), er det en tydelig videreutvikling av de foregående motiv, og står i
klar kontekst til dem. Utviklingen av motivet framkommer klart som følge av vekselspillet
mellom intensjon og virkemiddelbruk i bildene forut. Vi kan merke oss at det først er i siste
bildet hun kommer fram til både hva hun egentlig ønsker å formidle og hvordan motivet
skal endelig utformes. Det er vesentlig å presisere at det er mens hun maler, via utelatelser,
et tettere utsnitt fra halvnært til nærbilde og å gi ansiktet og hendene større oppmerksomhet,
hun kom fram til de ansiktstrekkene som ble avgjørende for bildeinnholdet. Det er også via
og gjennom denne utformingen, mens hun arbeider med bildet, at hun blir klar over hva
hun vil, hvordan hun skal utforme bildet og hvorfor, dvs. intensjonalt. Det er på denne
måten intensjonen om et åpnet blikk, selvstendighet osv. utvikles som uttrykk for Den gode
barndommen. Utsnittet hun anvender er forøvrig forholdsvis lik det vi forsøkte oss fram til
under siste veiledning. Hun oppdager at det ikke er nødvendig å ha med ansiktet til mora.
Riktignok justerer hun konstruksjonen med kull mange ganger før hun finner et forhold i
flatefordeling mellom hendene og ansiktet som hun syns er brukbart. Hun går tettere innpå,
og lar ansiktet til jenta og hendene til mora spille hovedrolla. Det billedmessige grepet hun
gjør, fører derimot til et markant skifte i vektleggingen av forholdet mellom personene.
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Derfor får dette grepet store betydningsmessige konsekvenser. Bildet har i en viss utstrekning, en romantisk karakter, men her finnes også andre markante betydningstendenser.
Kontrasteringen i bildet tenderer til å bygge opp motsetninger mellom personene som i en
viss utstrekning er forsterket med de noe stive hendene. Det sentrale i bildet er likevel barnet som nå ser ut i verden med et rolig, åpent, stolt og trygt blikk. Det kan se ut til at det
hun kommer på sporet av, er resultatene av Den gode barndom. Bildet kan slik sett også
sies å ha en realismetendens.

8.7 Lenes bildeytring
Det er i det siste bilde hun kommer fram både hva hun ønsker å uttrykke seg om og hvordan.

Sammenfatning av betydningsanalysen
Etter er lang tenkepause med refleksjon over arbeid med bildematerialet fra den kollektive
fasen, kommer hun ved innledningen til det individuelle studiet, fram til en intensjon. Det
er altså på basis av det praktiske og refleksjon over det praktiske, at intensjonen framkommer. Dermed ser vi allerede i det kollektive studiet spor av det som kom til å bli hennes
framtidige tema. Når hun starter bildeproduksjonen i det individuelle studiet, får intensjonen stadige tilføyelser og spesifiseringer, noe som viser seg gjennom stadige spesifiserte
utsagn om det intensjonale fulgt opp av spesifiserte motivkategorier. Vi ser at hun må gjøre
et nytt tegneforsøk med Besta for å få avklart dette intensjonalt. Selv om hun er en smule
frustrert over at den praktiske produktive tilnærmingen med imitasjon ikke avklarer den
intensjonale søken, det må være rimelig å anta at konkrete bildeframstillinger i Mor – barn
kategorien bekrefter anelsen om at kategorien har mulighet til å realisere hennes intensjoner; hun sier jo nettopp at hun ser muligheter innen motivet. Når hun mot avslutningen blir
misfornøyd med bildene sine, er dette fordi hun misliker hva bildene uttrykker, altså betydningen. Vi må imidlertid gå ut fra at da hun startet på bildene, hadde hun god tro på at
intensjonen skulle realiseres. Det er derfor tydelig at det er i dialogen mellom framstilling
og intensjon problemene har oppstått. Visualisering av intensjonen har tydeliggjort at det
er noe mer, noe anna, hun vil fram til. Dvs. at intensjon utvikles som et resultat av framstilling. Vi kan også legge merke til at selv om det er Det gode som blir for søtt, tar hun ikke
avstand fra dette. Hun får derimot behov for å utvikle intensjon og framstilling. Slik ser vi
at både det intensjonale og virkemiddelbruk i framstillingen endres og utvikles, og at endringene og utviklingen skjer i vekselvirkningen mellom det intensjonale og virkemiddelbruken. At vekslingen mellom refleksjon og produksjon foregår, ikke bare fra fase til fase,
og ikke bare hver gang intensjonen spesifiseres, men også innenfor hvert enkelt bilde, kommer tydelig fram i utviklingen av de fire maleriene, når hun er fortvilet over Bilde 3L og
forlater hun Mor – barn kategorien i Bilde 4L. Det går opp for henne at det hun har arbeidet
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seg fram til, ikke er godt nok, selv om hun lager bilder som en skulle tro var nær ved realiseringen av intensjonen. Av dialogen vi ser i utviklingen av selve bildene, ser vi en stor
utilfredshet og en stor trang til å endre bildene. En sannsynlig forståelse av det som skjer,
er at hun igjennom sine egne bilder blir konfrontert med sin egen intensjon. Selv om bildene
i stor grad uttrykte det hun intenderte, ble hun konfrontert med egen bildeframstilling. Hun
kan ikke akseptere bildene slik de ytrer seg. Konsentrasjonen om det uttrykksmessige gjennom destrueringen av bildene inntrer helt klart fordi hun vil forandre bildebetydningene. I
framstilling av siste bilde, Bilde 5L, ser vi at endelig spesifisering av intensjonen blir til.
Motsvarende blir den endelige utformingen av bildet til som et resultat av det intensjonale.
Det kan derfor vanskelig kunne oppfattes som noe annet enn at bildet blir til nettopp gjennom en gjensidig avhengighet mellom det intensjonale og bruken av virkemidler. Hun gir
uttrykk for, at betydningene “kom mens hun tegna”, noe det er vanskelig å forstå annerledes
enn at dette handler om en dialog mellom henne og bildet, dvs. samspillet mellom den
intensjonale virksomheten og endringer i arbeidet på bildeflata. Dvs. at både utformingen
av bildet og intensjonen utvikler seg mens bildet ble til. Da hun skal lage siste bilde, har
hun en aning om at hun ved hjelp av framstillingsmessige forandringer skal få fram et endra
bildeinnhold. Det er i dialogen som oppstår mellom henne og bilde, mellom det intensjonale
og virkemiddelbruk, at både intensjonen og virkemiddelbruken utvikler seg i gjensidighet.
Denne gjennomgang viser at det er i dialogen i den billedspråklige handling, mellom det
intensjonale og framstilling, at bildespråket utvikles, bearbeides og blir til. Hun tegner, betrakter og vurderer. Dette foregår hele tida i vekselspillet mellom hva hun vil, ønsker, hennes anelser, minner, ideer, tanker som hun konkretiserer og materialiserer. Men det er når
hun står i dialog med dette praktiske og konkrete at hun får nye tanker og utvikler nye
motivkategorier. Motivkonstruksjonene kan betraktes som materialisering av tanke og
handling. Når vi har forsøkt å følge prosessen for å vurdere forholdet mellom det intensjonale og virkemiddelbruken, har vi sett at det typiske i prosjektet nettopp er at disse aspektene henger sammen. Det først er avslutningsvis hun aktiv bearbeider og problematisere
bruken av bildespråklige virkemidler, men det framstår likevel klart at det intensjonale og
bruk av bildespråklige virkemidler bearbeides og utvikles gjennom hele prosjektet.

Lenes bildefortelling
Bilde 5L: Dette mor – barn motivet handler om Den gode barndommen. Bildet har en relativt sterk kontrastfylt komposisjonen med en mørk grønnaktig bakgrunn og en gjennomgående lys, varm, dels gulrød, dels gulbrun eller lys okeraktig fargetone som forgrunn, bare
brutt av det hvite i øynene. I forgrunnen er barnet i fokus. Mora som står bak utgjør en
passiv bakgrunn, bare hennes hender deltar i bildet. Bildet er først og fremst prega av et
barn som har det godt og som blir tatt vare på. Personen står med moras armer rundt seg,
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og er stolt og glad. Framtredende i bildet er også kos, harmoni og lykke. Dette fører til at
bildet representerer en romantiserende harmoni. Men bildet kan også sies å ha en realismetendens: Moras hender virker relativt stive, særlig den til høyre, noe som kan antyde at
mora virker noe anstrengt i situasjonen. Representerer hun den omsorgspersonen som visker ut sitt eget jeg til fordel for barnet? Vi får på den ene sida en person som blir skildret
passiv, stiv og tildels anstrengt, mens hovedpersonen nærmest virker stolt, og preger bildet
med sin rolige, harmoniske og trygge utstråling. Selv om de litt stive hendene til en viss
grad fungerer som disharmoniske element i bildet, kan bildet likevel ikke betraktes som
mislykket. Betydningskontrasteringen kan representere en dobbelbetydning, uten at bildet
gir oss noe svar på denne antydningen. Det er jentungen Lene vil ha i fokus, men samtidig
skal mora representere varme, nærhet og omsorg, og med den bildekomposisjonen hun
kommer fram til, oppnår hun relativt mye av det hun intenderer. Jeg opplever også at hun
får sagt noe om oppvekst generelt. Omsorgsrollen der barn trenger trygghet, varme og omsorg i oppveksten, men også til en viss grad noe om omsorgspersonenes selvutslettende
tendens. Om bildet sier hun selv: “Barnet har opne, klåre auge. Eg synes dei verkar sterke
og trygge – direkte/uredde. Denne jenta er klar for framtida, og ho har dei beste føresetnader for å klare seg sjølv. Ein slik ballast skulle vere alle små barn forunt å ha med seg
i livet.”
Som et tillegg til denne historien kan nevnes at hun i et seinere bildeprosjekt fortsatte Morbarn katgegorien, og avsluttet med et bilde av sitt eget barn som vi kan kalle Ane. På dette
bildet med tittelen: “Dans Ane, dans!”, ser vi ei jente som nærmest fløy med flagrende
gevanter over ei blomstereng. Ettersom bildeprosessen var en fortsettelse av samme tematikk som her, er en nærliggende tanke at bildet og bildeteksten, kan tolkes som kontekstuelt
knyttet til denne bildeprosessen, og også Bilde 5L. Bilde “Dans Ane, dans!”, kan på denne
måten tilføre et nytt betydningslag i Bilde 5L: Det var hennes egen oppdragerrolle bildet
handlet om. Hvordan gi hennes eget barn en bakgrunn som kunne føre til egenskaper som
trygg, glad og klar for et godt og selvstendig liv. Lene var selv ening i denne tolkningen.
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9. LENGDE- OG TVERRSNITTSANALYSE
– 2. ANALYSENIVÅ
Denne del av fortolkningen baserer seg på drøftingene av prosessbeskrivelse og språkbruksanalyse, samt resultatene av betydningsanalysene som er foretatt i kapittel 8. I dette
kapittel forsøkes først å fastholde mulige kjensgjerninger62 i undersøkelsen som har framkommet i utvikling av bildebetydninger i de tre kasusanalysene. De mulige kjensgjerninger
undersøkes videre i en tverrsnittsanalyse av alle 14 informantenes bildeprosesser63 som var
med i undervisningsprosjektet. Resultatet herfra danner et grunnlag for de videre analysene.
De tre utvalgte kasusprosessene underkastes her en komparering og et forsøk på å generalisere tendenser, likhetstrekk og særegne tendenser som gjør seg gjeldende i utviklingen av
betydninger. I disse analysene blir kategoriene i språkbruksanalysen anvendt. Dette har sitt
grunnlag i at språkbruksanalysen bygger prosessbeskrivelsen og relateres til konnotativt
nivå, slik det er argumentert for i kapittel 5. Resultatene fra kompareringen undersøkes
videre i en kasusanalyse av alle informantene.
De samla analysene leder fram til drøfting og resultatframstilling av undersøkelsen knyttet
til 2. problemstilling:
Hvordan de dialogiske og prosessuelle relasjonene mellom det intensjonale og bruk
av bildespråklige virkemidler i informantenes bildeprosesser innvirker på betydningsproduksjon, der Undersøkende praksis benyttes som aksjonsform.

9.1 Kjensgjerninger i materialet
I en visualisering av den komparerende kasusanalysen, forsøkes å holde fast mulige kjensgjerninger i undersøkelsen som har framkommet i utvikling av bildebetydninger i kapittel
8. Første kategori vurderer intensjonal utvikling og bearbeiding. Andre kategori vurderer
62

Når termen kjensgjerninger benyttes her, er det fordi tendensene som framkommer kan regnes som
relativt sikre, mens tendensene i tverrsnittsanalysene kan betraktes som noe mindre sikre.
63
I analysene pekes på den enkelte informants navn, men det er i realiteten prosessene til den enkelte
informant som behandles. Det er derfor ikke informanten som person det henvises til, men den enkelte
informants bildeprosess det viser til. Dette blir gjort for å unngå å benevne termen prosess hver gang
den behandles i den skriftlige framstillingen.
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utvikling og bearbeiding av bildespråklige virkemidler. Tredje kategori vurderer betydningsutvikling i de dialogiske relasjoner mellom det intensjonale og bruk av bildespråklige
virkemidler, her forkortet til de dialogiske relasjoner. Analysen graderes i tydelig (T), mulig
(M) og usikkert (U).

Tverrsnittsanalysene av de tre valgte kasus
Innledningsvis går karakteriseringen av tendensene i retning av det Usikkert, noe som kan
forstås ut fra at innledningen av prosjektet handlet om å undersøke bredden i tema, som
også er undersøkelse av betydningsmulighetene. At det intensjonale og virkemiddelbruken
ikke utviklet seg, eller bare i liten grad, var rimelig på dette innledende stadiet i bildeprosessen. Derimot ser vi av visualiseringen at alle kategorier er Tydelig når informantene har
startet sine individuelle studier, slik også oppgaven la opp til når de kommer noe ut i prosessen. Når det gjelder bildeprosessene som helhet kan vi derfor med relativt stor grad av
sikkerhet bekrefte følgende:
1. Det intensjonale utvikles og bearbeides under bildeframstillingsprosessen.
2. Bruken av bildespråklige virkemidler utvikles og bearbeides under i bildeframstillingsprosessen.
3. Utviklingen av betydninger finner sted i dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen.
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Kasus: Heidi
Kollektiv fase
Fase
4+5
Fase
5+6
Fase
6+7
Fase
7+8
Fase
8+9
Fase
9+oppsum.
Helhetsvurdering
Kasus: Jorid
Kollektiv fase
Fase
4+5
Fase
5+6
Fase
6+7
Fase
7+8
Fase
8+9
Fase
9+10
Fase
10+oppsum
Helhetsvurdering
Kasus: Lene
Kollektiv fase
Fase
4+5
Fase
5+6
Fase
6+7
Fase
7+8
Fase
8+oppsum.
Helhetsvurdering

Betydningsutvikling i de
dialogiske
relasjoner

Utvikling og
bearbeiding
av virkemiddelbruk

Intensjonal
utvikling og
bearbeiding

Skjematisk framstilling av kjensgjerninger i materialet

M/T
M/T
T
T
T
T
T

Kommentar
Deltok lite
Mer utfoldelse enn utvikling
Mer utfoldelse enn utvikling
Åpen og eksperimenterende
Gjør store sprang
Stor åpenhet, stor utvikling

U/M
T
T
T
T
T
T

U
U/M
M/T
T
T
T
T

U/M
T
M
T
T
T
T
M/T
T

U
T
U
U
T
T
T
T
T

T65
T
T
T
T
T
T
T
T

Utfoldelse

U/M
T
T
T
T
T
T

U
U
M
T
T
T
T

T66
M/T
T
T
T
T
T

Mer utfoldelse enn utvikling
Refleksjon ikke produksjon
Noe karakter av utfoldelse
Kommet langt intensjonalt
Stor utvikling
Utvikling helt inn i avslutningsbilet

64

Refleksjon, ikke produksjon
Refleksjon, ikke produksjon
Tematvikling mot avslutningsbiler
Utvikler avslutningsbildene
Avslutter to avslutningsbilder

Tabell 2: Kjensgjerninger i materialet relatert til første utdypende problemstilling
T  tydelig

M  mulig

U  usikkert

9.2 Tverrsnittsanalyse av kjensgjerninger i materialet
Ved tverrsnittsundersøkelsen av hele materialet, dvs. at kategoriene fra kjensgjerningene i
materialet framkommet gjennom de tre kasusanalysene i punkt 9.1, kompareres med alle
14 informantenes prosesser som deltok i undersøkelsen, vurderes forhold som styrker eller
svekker resultatet som har kommet fram.

64

Hun arbeider særlig åpent og spørrende. Både reseptivt, i nye avveininger og nye produktive forsøk.
Ettersom kollektiv fase består av flere produksjonsfaser med refleksjonsfaser mellom, vet vi at dialogen til stede.
66
Ettersom kollektiv fase består av flere produksjonsfaser med refleksjonsfaser mellom, vet vi også at
dialogen til stede.
65
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Kjensgjerning 1
Tendensen til at det intensjonale utvikles og bearbeides under bildeframstillingsprosessen,
styrkes i stor grad, selv om en av bildeprosessene, Guro, preges av å være noe uavklart på
det intensjonale området (vedlegg 9).

Kjensgjerning 2
Tendensen til at bruken av bildespråklige virkemidler utvikles og bearbeides under i bildeframstillingsprosessen, styrkes i stor grad. Når det er stilt et lite spørsmålstegn ved Guros
prosess også her, er dette fordi hun kan se ut til å ha en retardert utvikling i bildeframstillingene. Men likevel må virkemiddelbruken kunne sies både å utvikles og å bli bearbeidet
(vedlegg 10).

Kjensgjerning 3
Tendensen til at utviklingen av betydninger finner sted i dialogen mellom informantenes
intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen, styrkes i stor grad
(Vedlegg 11).

Tverrsnittsanalyse; skjematisk framstilling av kjensgjerninger i mate-

Intensjonal
utvikling og
bearbeiding.
1.punkt
Utvikling og
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2.punkt
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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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Tabell 3: Tverrsnittsanalyse, skjematisk framstilling av kjensgjerninger i materialet.

Drøfting av kjensgjerninger i materialet
Selv om prosessene til Clara og Dina svekker tendensen til utvikling av det intensjonale
noe, har dette å gjøre med noe uavklarte intensjonalitet. Intensjon i Guros prosess er uavklart. Prosessen til Britt viser en noe svak utvikling av virkemiddelbruken. Vi ser også at
alle informanter utvikler betydningene gjennom dialogen mellom intensjonalitet og bruk
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av bildespråklige virkemidler. Intensjonal utvikling og bearbeiding, viser at informantene
har kommet til klarhet i tematiseringen. Når bruken av bildespråklige virkemidler utvikles
og bearbeides, må en kunne gå ut fra at dette er en form for faglig kunnskapstilegnelse, og
når betydningsutviklingen har funnet sted i dialogen mellom informantenes intensjoner og
bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen, vet vi at dialogen har fungert hensiktsmessig.
Resultat
Vi kan med stor grad av sannsynlighet slå fast som kjensgjerning, at det intensjonale og
bruken av virkemiddelbruken utvikles og bearbeides i bildeprosessene, og at denne utvikling og bearbeiding har kommet fram gjennom vekselvirkningen mellom intensjonalitet og
bruk av bildespråklige virkemidler i betydningsutviklingen.
Dette resultatet er et delsvar på 1. problemstilling. Vi vet ut fra dette at interaksjonen mellom intensjonalitet og virkemiddelbruk finner sted. I det følgende skal vi se nærmere på
mulighetene for å forstå noe om hvordan vekselvirkningen arter seg.

9.3 Tverrsnittsanalyse av kasusdrøftingene
Kjensgjerninger i materialet vi har kommet fram til ovenfor, danner grunnlag for de videre
tverrsnittsanalysene. Tverrsnittsanalysen forsøker, ved hjelp av komparering mellom de tre
utvalgte kasus, å generalisere fram tendenser og likhetstrekk som gjør seg gjeldende i utviklingen av betydninger i prosessene til de tre kasus. Deretter undersøkes de særegne tendenser knyttet til de utvalgte kasus. Analysen avgjør om vi generaliserer fram en eller flere
tendenser. I utviklingen av tendenser nedenfor, kunne kanskje flere eller andre tendenser
bli trukket fram. Her er vektlagt særpreg i hver enkelt analysekategori slik den er framkommet i de analysene som bygges på. Dette er nettopp en av grunnene til at analysene i kapittel
8 er laget som en såkalt “thick description”, slik at analysene og behandlingen av materialet
skal kunne følges tett.

Intensjonale midler i utviklingen av betydninger – utvikling av tendenser
Refleksjonsvirksomheten
Jorid og Lene tar opp nære livsforhold, og har dermed en klart innholdsrelatert tematisering.
I særlig grad er eksistenstematikken framtredende i Jorids prosess. Heidis kunsthistoriestudium er en disiplinbasert tematikk. Hos både Jorid og Lene ser vi tidlig spor av framtidig
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tema. I arbeidet med intensjon bruker både Jorid og Lene relativt lang periode der de reflekterer uten å framstille bilder. Heidi er heller ikke særlig produktiv rundt dette punkt i
prosessen. Jorid tillater seg å drømme om en annen framtid og kobler dette bildemessig til
symboliserende bildeelementer. Alle tre informantene nyanserer og spesifiserer intensjonene fram mot avslutningen av prosjektet, og endelig intensjon blir ferdig i samband med
de de siste bildene. Lene avklarer dette i siste bilde. Heidi har sannsynligvis intensjonen
relativt klar i nest siste fase, men altså nær avslutningen. Jorid og Lene har innledningsvis
en tematisk breddeorientering, men alle tre avslutter langt smalere, der de går i dybden i
bilderefleksjon. Heidi er i utgangspunktet mest opptatt av virkemiddelbruken, men slår over
til det innholdsrelaterte i samband med Bilde 8H. Avslutningsvis, i arbeidet med å få fram
det bildeinnhold hun intenderer, har hun igjen virkemiddelorientert tilnærming. Refleksjonsvirksomheten til Jorid fram til nest siste fase, Pf9+Rf10, har sterk emosjonell karakter
og er sterkt innholdsrelatert, men skifter over til en virkemiddelorientert karakter for å få
fram det bildeinnholdet hun ønsker. Etter de emosjonelle utslag til Lene i forarbeidene til
Bilde 2L og Bilde 3L, reflekterer hun avslutningsvis virkemiddelorientert.
På tross av at de selv velger tema med utgangspunkt i spørsmålsstillinger som: “Hva er du
opptatt av? og Hva vil du uttrykke deg om?”, kan vi slå fast som en klar tendens, at ingen
kasus har klart for seg hva den framtidige tematikk kom til å bli; de vet i utgangspunktet
ikke hva de vil. Dette er for øvrig i samsvar med tidligere erfaringer i UP, og er en av
grunnene til at vi med den kollektive fasen ønsker å tilrettelegge mulighetene for å utfolde
tema i bredden. Vi ser klart at det intensjonale spesifiseres underveis og avklares først avslutningsvis. Gjennomgående for alle tre er at de avslutningsvis reflekterer mer virkemiddelorientert for å realisere bildebetydningene bedre.
Tendens
1. Det intensjonale nyanseres og spesifiseres underveis og avklares først avslutningsvis.
2. Avslutningsvis er refleksjonsvirksomheten i utstrakt grad rettet mot virkemiddelbruken for å få fram bildeinnholdet.
Utvikling av motivkategorier
Alle tre tolker dette som Abstrakte reiser. Alle spesifiserer og utvikler motivkategorier
gjennom hele prosessen. Jorid og Lene kommer fram til avslutningskategoriene sine helt
avslutningsvis, mens Heidi arbeider med denne over noen faser. Informantene hadde klare
muligheter for å tolke temaet som konkrete reiser, men vi kan bare slå fast at de valgte
annerledes. Imidlertid kan vi se at motivkategorier utvikles gjennom hele bildeprosessen.
For en av informantene, Jorid, spesifiseres kategoriene gjennom hele prosjektet fram til at
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prosjektet avsluttes med bilder innenfor hver motivkategori. For de to andre ser vi at de tar
opp flere kategorier som avsluttes og forkastes underveis. Men også for disse gjelder at
kategoriene med avslutningsmotiver, er spesifisering av tidlige kategorier67.
Tendens
3. Motivkategorier utvikles og spesifiseres gjennom hele bildeprosessen.
Søkemåte
- Intuitiv/åpen – analytisk: I vurderingen av prosessene i forhold til det intuitive og analytiske, ser vi at alle tre informantene i hele prosjektet har en åpen og intuitiv søkemåte. Innledningsvis har alle en søkemåte som går mot å åpne opp for tema, mens de avslutningsvis
i sterkere grad søker å avklare bildebetydninger som skal tilfredsstille deres intensjoner. I
den grad bildeanalyse ble benyttet, fungerte denne avgjort positivt.
- Målretta: Alle søker målretta mot å få uttrykt seg slik at de realiserer intensjonen. Heidi
sier at hun søker mot å “klargjøre bildet”.
Informantene ble oppfordret til å kombinere både intuitive og analytiske søkemåter, men
den intuitive ser likevel ut til å være dominerende gjennom største delen av arbeidsprosessene. Når de gjennomgående arbeider med en mer analytisk innstilling avslutningsvis, kan
dette forklares med behovet for å finne virkemidler som kan realisere det intensjonale. Dette
er særlig framtredende i prosessen til Jorid.
Tendens
4. Den intuitive søkemåten er gjennomgående framtredende, men analytisk innstilling er avslutningsvis økende.
Type intensjonalitet
Både Jorid og Lene starter prosjektet ut fra i et dypt personlig tematisk engasjement. Avslutningsvis er de tydelig sentrert om virkemiddelbruk. Heidi arbeider derimot med utgangspunkt i fascinasjon av uttrykkssystemer, og har dermed en klart virkemiddelbasert
intensjon. I Heidis Bilde 8H ser vi at innholdsintensjon tar over, og at denne utvikles og
bearbeides videre i prosjektet. Avslutningsvis arbeider alle tre med konsentrasjon og oppmerksomhet rettet mot uttrykksmidlene, i særlig grad gjelder det Jorid og Lene. Når Jorid
og Lene har innholdsorientert intensjonalitet, og etterhvert som det innholdsmessige klargjøres prosessuelt slår over i konsentrasjon om virkemidler, kan en rimelig forklaring være
67

Jeg viser her til skjema over utfoldelse av motivkategorier (Vedlegg 12, 13 og 14).
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at de får behov for å finne ut av hvordan de skal anvende uttrykksapparatet for å få realisert
det intensjonale. Når Heidi motsatt slår over fra virkemiddelorientering til innholdsorientering, kan en rimelig forklaring være at hun blir grepet av betydningene som bildet kommuniserer. Vi får her dokumentert at en innholdsintensjon prosessuelt kan slå over til en
virkemiddelopptatthet eller virkemiddelintenstonalitet, og vise versa. Men skifter de intensjonalitet? Det framstår som relativt tydelig at konsentrasjonen om virkemidler som både
Jorid og Lene viser, handler om å få realisert det intensjonale. Heidi oppnår med sin virkemiddelbruk det hun innholdsmessig “var på jakt etter”. I Bildene 9H og Bilde 10H arbeidet
Heidi med virkemidlene for å få fram et innhold. I avslutningsfasen arbeider alle tre informantene hovedsakelig med virkemidlene for å få fram bildeinnholdet.
Tendens
5. Selv om informantene i utgangspunktet anvender ulike intensjonalitetsformer,
knyttes disse formene sammen avslutningsvis, der virkemidler vektlegges for å
få fram et innhold.

Perseptuell orientering – utvikling av tendenser
Forestilling
Både Jorid og Lene baserer framstillingen i stor grad på forestilling. Jorid demonstrerer til
dels sterk forestillingsevne. Heidi bruker dette i noen grad, og avslutningsvis i utstrakt grad.
Bildekulturen
Heidis bildekulturelle orientering gjennom det kunsthistoriske, er vesentlig gjennom hele
studiet. I to bilder gjør hun rene imitasjoner, i to andre imiterer hun stil, og hun arbeider
avslutningsvis med å utvikle bildene sine ut fra stilistiske karaktertrekk. Lene har gjennom
hele prosjektet en relativt sterk orientering omkring det bildekulturelle stoffet, i særlig grad
får familiealbumene vesentlig betydning gjennom utstrakt bruk av imitasjon. Avslutningsvis er det sannsynlig at hun kombinerer imitasjon med forestillingstegning. Jorid vektlegger
bildekulturell orientering ved å se i blader og kunstbøker, og finner på den måten fram til
bildeelementer hun kan anvende til imitasjoner og i bildekonstruksjonene. Bildeelementene
i denne prosessen korresponderer også med et symbolleksikon. (Jfr. Vedlegg 8).
Studier av virkeligheten
I Heidis bildeprosess er virkelighetsstudier i form av selvportrett sentralt gjennom hele studiet, mens Jorid og Lene benytter seg minst av denne orienteringsformen. For alle tre informantene er orienteringen basert på forestillinger framtredende. Orientering innen bilde-
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kulturen er også framtredende, og får relativt klar innvirkning på bildeframstillingene. Konkret virkelighetsorientering ser vi i utstrakt grad, bare Heidis bildeprosess. Her finner vi
ikke en entydig tendens, da bare to av informantene har sammenfallende tendens. Når jeg
her har to som sammenfaller og en som avviker fra dette, velger jeg å anta disse to som
tendens under dette punktet.
Tendens
6. Informantene orienterer seg gjennomgående ut fra forestilling, i noen grad ut fra
billedkultur, og i mindre grad ut fra konkret virkelighet.

Virkemiddelbruk i utviklingen av betydninger – utvikling av tendenser
Framstillingsformer
Innledningsvis anvender Lene særlig tusjpenn. Heidi skisser innledningsvis med oljepastell, men går relativt tidlig over til å male. I Jorids bildeprosess brukes innledningsvis mye
blyant, men etter hvert ser vi mer bruk av farger i skissevirksomheten. Her ser vi også en
opptatthet av bildeelementer som gir symbolsk bildeinnhold. Ved innledningen til studiet
anvender alle informantene i utstrakt grad romantiske motivframstillinger, særlig gjelder
dette Jorid og Lenes bildeprosesser. Heidi starter tidlig med søking mot impresjonismen og
i noen grad ekspresjonismen. Hun ønsker å blande noe av impresjonistenes malemåte med
ekspresjonistenes uttrykksform. Avslutningsvis maler Heidi og Lene med eggtempera. På
de malte bildene bruker Lene dels pensel og dels palettkniv som hun både legger på maling
med, og skraper ned i fargeflata med. De to første maleriene til Heidi er malt i akryl, de
øvrige i eggtempera. Etter skissestadiet går Jorid over til sterke og klare farger i blandingsteknikker, og avslutter med flytende akvarell. Framtredende i hennes bildekonstruksjoner
er fortellende bildefragmenter med fast betydningsinnhold. De tre siste bildene er eksternt
kontekstuelle. Vi kan legge merke til hos informantene at det først er mot avslutningen av
prosessene, utviklingen av virkemiddelbruken i framstillingene skyter fart. Hos Heidi har
alle bildene grader av ekspresjonistisk karakter, bortsett fra Bilde 2H, og i Bilde 10H tiltar
realismetendensen. Lenes avslutningsbildene har både ekspressiv og realistisk tendens i
framstillingen. Noen av avslutningsbildene har også en grad av hverdagsrealisme. Jorid
utfolder en beretning som gjennomgående ligger innen en romantisk framstillingstradisjon
med en naivistisk karakter. Ved måten hun problematiserer egne livskonflikter, tilføres bildene en realismetendens. Lene og Jorid starter med romantisk tendens i framstillingene,
mens Heidi søker særlig mot impresjonisme. Selv om både Heidi og Lene har ekspresjonistisk karakterer i avslutningsmotivene, og bildene til Jorid er prega av romantisk framstilling, har alle informantene avslutningsvis realismetendenser. Alle starter med relativt
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upretensiøse skisser, men avslutter med et langt mer avansert bildespråk, og alle har en
fortellende framstillingsform.
Vi kan slå fast at alle informantenes bildeprosesser innledningsvis framstiller enkle skisser
og avsluttes mer avansert med malerier der de går opp i format. Når informantene finner ut
hvordan motivet skal framstilles, er det resultat av intensjonal avklaring i det dialogiske
mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler. Når det intensjonale begynner å bli klarlagt avslutningsvis, blir arbeidene til Jorid og Heidi mer analytiske. Det er først
mot avslutningen at utviklingen av virkemiddelbruken i framstillingene skyter fart, da det
først er på det tidspunkt behovet for mere nyansert og utviklet bildespråket melder seg. En
mulig forklaring på tendensen til romantisk bildeframstilling innledningsvis, kan være den
generelle utbredelsen av romantiske bilder i vår bildekultur, mens tendensen til realismeframstilling avslutningsvis, kan være muliggjort av bevisstgjøring vedrørende tematikk
som det dialogiske og prosessuelle i interaksjonene mellom intensjonal bearbeidelse og
framstilling kan ha bevirket.
Tendens
7. Bildeframstillingene gjennomgår stor utvikling fra upretensiøse skisser til mer
avanserte framstillingsformer.
8. Framstillingsformen er gjennomgående av romantisk og fortellende karakter.
Avslutningsvis har den en grad av realismetendens.
Bildekulturell tilknytning
Hele prosjektet til Heidi er i hovedsak knyttet til det billedkulturelle området. Hun leser
kunsthistorie, kommer fram til områder hun vil studere nærmere. Hun imiterer, gjør stilstudier og kommer tilslutt fram til motiver som tilfredsstiller det hun er ute etter. I siste bilde
kombinerer hun både ekspresjonistiske og impresjonistiske uttrykksformer i samme bilde.
Jorid anvender konkret billedkulturelt stoff på flere steder i prosjektet, særlig mot avslutningen, og nevner Fjell og Chagall som har hatt direkte innflytelse på bildekonstruksjonene.
Lenes tilknytning til det billedkulturelle området, er først og fremst anvendelsen av familiealbumene.
Den bildekulturelle tilknytning i prosjektene er framtredende og tydelig, og har kommet til
uttrykk i den perseptuelle orientering, der prosessene på ulik vis knytter seg til billedkulturen ved på anvende kjente stilarter.
Tendens
9. Informantene har en klar billedkulturell tilknytning, men type billedkultur varierer individuelt.
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Formalestetiske faktorer
Bildene i alle tre prosessene er figurative og konkrete. Gjennomgående bruker de en nøytral
bildevinkel. Utsnittene varierer stort sett fra nærbilde og totalbilde. Både Heidi og Lene har
klar tendens til å lage tettere utsnitt i avslutningsbildene. Avslutningsvis går alle noe opp i
format, noe som forsterker opplevelsen av nærhet til motivet. De enkelte bildeelementene
i bildene til Jorid, er stort sett enten nærbilder eller totalbilder, og selv om bildene er figurative med konkret framtredelsesform, fungerer de likevel som abstrakte metaforer. Bildeframstillingene til Jorid har simultan karakter.
Bildekomposisjonene til alle tre er gjennomgående rolige og avbalanserte. I avslutningsbildene anvender Jorid horisontaler og vertikaler, men med innslag av diagonaler. Sirkelen
eller sirkelliknende element fungerer som et dominerende grep, og hjelper henne til å gi
bildekonstruksjonen fasthet. Den symmetriske bildekonstruksjonen kan føre til en svak
grad av monumentalitet. I Lenes bildeprosess finner vi relativt røffe fargeflater, der bildene
hovedsakelig ligger i jordfargene. I noen av bildene ønsker hun å operere med en kaldere
fargetone, i andre er kontrastbruken framtredende. Hun anvender horisontaler, vertikaler
og diagonaler i bildekonstruksjonene, og bruk ovaler i strek og flatekarakterer i noen av
bildene. De fleste av Heidis selvportretter er enface, to er i halvprofil, og siste bilde er i
profil. Ved hjelp av urolige og bevegelige penselstrøk tilføres noen av bildekonstruksjonene bevegelse. Informantene går noe opp i format avslutningsvis. Vi kan videre konstatere
at de forholder seg til kjente formalestetiske konvensjoner innen billedkulturen, noe som
viser at de anvender og bruker den bildekulturen de er en del av. De behersker og anvender
konvensjonene for å fremme det de intenderer i bildeframstillingen og anvender derfor
konvensjonene pragmatisk.
Tendens
10. I komposisjonene forholder informantene seg til kjente formalestetiske konvensjoner, og anvendelsen framstår pragmatisk.
11. Bildene er gjennomgående figurative og konkrete med en nøytral bildevinkel.

De særegne tendenser knyttet de utvalgte kasus – utvikling av tendenser
På basis av analysene på mikronivået, og med tendensene ovenfor som kontekst, forsøkes
her vurdere særegne tendenser som framkommer i den enkelte informants bildeprosess.
Kasus Heidi
Noe av det mest særegne må være hendelsen i arbeidet med Bilde 8H som ble et avgjørende
vendepunktet i bildeprosessen. Hun sier at hun ble grepet av sitt eget bilde, og at det overtok
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styringen. Hun opplevde også at bildene “snakket til henne”. Jeg tolker dette som et uttrykk
for interaksjonen mellom henne som produsent av bildet og det bildet kommuniserer til
henne. Selv om prosjektet hennes i første rekke har hovedinteressen knyttet til virkemiddelaspektet, er det når hun kommer til dette punktet at bildebetydningene angår henne, og
at “bildet tar over styringen”. Når hun nærmer seg avslutningen av prosessen, og er nær
ved å realisere sine intensjoner, og fant det hun var på jakt etter, får hun en relativt sterkt
emosjonell reaksjon som igjen fører til bruddet eller skifte i det intensjonale. En mulig og
rimelig forklaring her kan være at opplevelsen av forskjellen mellom forestillingen hun har
om bildet og den konkrete visualisering av dette, framstår som en konfrontasjon med det
bildeinnhold hun intenderte: Denne personen som satt der i en slik tilsynelatende problematisk tilstand, var samtidig en visualisering av henne selv. Fra og med dette bildet ser hun
ut til å arbeide langt mer betydningsorientert, der de tre siste bildene inngår i en sammenhengende bildefortelling. Det virker som om hun i høy grad overskrider den rene virkemiddeleksperimentering, og at denne har fungert som redskap og virkemiddelrepertoar for de
tre siste bildene der innholdsorientering og virkemiddelorientering i betydelig grad løper
sammen. De emosjonelle utslag kan sannsynligvis demonstrere hvordan framstilling og refleksjon samspiller i det prosessuelle.
Tendens
12. Forskjellen mellom forestillingen om en intendert bildeframstilling og den konkrete visualisering av denne, kan være så stor at visualiseringen av intensjonen
oppleves som en konfrontasjon.
Kasus Jorid
Det sentrale i hennes bildeprosess er de store og eksistensielle spørsmål hun går inn. Bak
de romantiske bildene viser det seg en livskrisetematikk som preger bildeframstillingen.
Hun gir flere ganger, bl.a. under PF5+Rf6, uttrykk for at “bildene pressa slik på” at arbeidet
med estetiske virkemidler blir helt uvesentlig for henne. Bildeproduksjonen karakteriserer
hun også “hard som en fødsel”, og at det først var etter Pf8, hun tok til å problematisere
komposisjonene. Hva kan det ligge bak metaforene hun bruker? Intensjonalt framkommer
at det handler om å få bedre forståelse av eget fortidige, nåtidige og framtidige liv, og å
komme fram til hva slags liv hun egentlig ønsker seg. Når hun dels reflekterer, dels tegner
seg igjennom sine framtidsdrømmer, gjelder det først og fremst å få større klarhet i eget liv
vedrørende sitt samlivsforhold, men hun ønsker også å forstå mer av sin egen barndom og
sosiale bakgrunn. En mulig forståelse her, er at vi ser en lignende konfrontasjon mellom
intensjon og framstilling som ovenfor hos Heidi. Hun starter med en forestilling om en
bilde, mens det å lage det forestilte bildet og selve den konkrete visualiseringen, fungerte
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som en konfrontasjon. Dette medfører sannsynligvis også riktighet. En annen rimelig tolkning kan være at hun faktisk opplever å få bedre innsikt i og erkjennelse av de eksistensielle
problemene gjennom arbeidet med å framstille bildene. Hun gir selv uttrykk for at nettopp
det er tilfelle. Bedre innsikt og erkjennelse kan også knyttes til konfrontasjonen som kan
ligge i erfaringen hun har gjort. Eksplisitteringen “bildene pressa slik på”, kan forståes som
knyttet til styrken og engasjementet hun legger i det tematiske, dvs. den intense opptattheten av det intensjonale og det å få omsatt dette til bildeframstilling. Når bildearbeidet oppleves “hardt som en fødsel”, kan en rimelig tolkning være karakterisering av erkjennelsesprosessen som var anstrengende å gjennomgå eller nærmest gjennomleve. Ved avslutningsbildene var det intensjonale i stor grad avklart, og hun kunne derfor på en helt annen måte
interessere seg for framstillingen.
Tendens
13. Det er mulig å oppnå erkjennelse av egne eksistensielle problemer gjennom en
dialogisk bildeprosess.
Kasus Lene
I dette bildeprosjektet må særlig to forhold kunne sies å være av spesiell karakter. Det ene
er reaksjonen på egne intenderte bilder, Bilde 2L og Bilde 3L, en reaksjon som avgjort er
nærbeslektet med tendensen som framkommer i drøftingen av kasus Heidi. Lene blir tydeligvis også konfrontert med sin egen bildeframstilling. Det andre spesielle forhold er at
endelig intensjon blir til i dialogen med framstillingen av siste bilde, der hun sier at bildebetydningene “kom mens hun tegna”. Hun har da kommet så langt i bildeprosessen at hun
vet hvilke utsnitt hun skal velge. Riktignok justeres dette flere ganger i det hun skisser opp
motivet (jfr. L102a, L102b og L102c), men i hovedsak er både det intensjonale og framstilling klarlagt her. Hvordan kan det forståes at bildebetydningene “kom mens hun tegna”?
Det må oppfattes som spesielt at hun må så langt fram i prosessen, helt fram til arbeidet
med selve avslutningsbilde, før hun kan ta dette endelige spranget. En rimelig forklaring
kan være at interaksjonen mellom intensjon og framstilling gir henne gjensvar slik at intensjonen får tilføyelser og avklaringer i vekslingen mellom virkemiddelbruken og intensjonen
som gir visuelle betydningsassosiasjoner der betydningen avklares.
Tendens
14. I interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner slik at både betydning og anvendelsen av virkemidler avklares.
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Sammenfatning av komparering
I de prosessuelle handlinger ser vi som en framtredende tendens at informantene kommuniserer med egne bilder. Derigjennom løser de sine billedlige problemer i den bildespråklige handling, både intensjonalt og framstillingsmessig. Informantene resiperer bildene direkte og intuitivt for å finne ut hva bildene formidler. Med denne form for opplevelse forsøker de å reflektere seg fram til hva de skal forsøke. I neste øyeblikk fungerer dette som
intensjon. Virkemidler forsøkes intensjonalt, og derigjennom forsøkes hvordan bildene
kommuniserer. Dette virker klargjørende overfor hva bildene handler om. Videre problematiseres bildene gjennom refleksjon, og ved stadig nye praktiske forsøk, der virkemidlene
nyanseres ut fra hva som anslagsvis kan fungere hensiktsmessig. Bildeprosjektet utvikler
seg prosessuelt i stadig stigende sirkler i gjensidig avhengighet mellom produksjon og refleksjon. På denne måten bekreftes og avkreftes antakelsene. Motivkonstruksjonene kan på
denne måten betraktes som materialisering av refleksjon og handling. Intensjonalitet og
konkrete bruk av virkemidler i bildeframstillingen utvikles i dialog med hverandre, og på
basis av hverandre. Det er i dialogen i den billedspråklige handling, mellom det intensjonale
og framstilling, at bildespråket utvikles, bearbeides og blir til. Vekslingen kan karakteriseres som en interaksjon mellom individ og bilde. Dette utvikler prosjektet fra bilde til bilde.
I det prosessuelle tegner, betrakter og reflekterer de, og det er i dialog med det praktiske og
konkrete at nye tanker og nye motivkategorier utvikles. Virkemiddelbruk i framstilling
framstår som bekreftende, avkreftende eller nyanserende svar på det intenderte. Disse svar
gjør at de kommer videre. Avslutningsvis klarner forestillingene om hva de vil framstille,
men også her må de gjenta, forsøke seg fram med endringer. Det er først avslutningsvis
bruken av virkemidler blir mer avansert.
Det framstår som en tydelig tendens i materialet at dialogen intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler knytter bildeprosessene sammen. Vi ser her særlig dynamiske prosesser der dialogen fungerer som pådriver i bildets tilblivelsesprosess. Gjennomgangen av
materialet viser oss også at selv om det intensjonale veksler mellom innholds- og virkemiddelorienteringen, ser vi avslutningsvis at dette intensjonalt nærmest smelter sammen, der
uttrykksapparatet anvendes i bildeinnholdets tjeneste, og at bearbeiding av bildespråklige
virkemidler ikke er bearbeidinger for virkemidlenes og uttrykksapparatets skyld, men for å
fremme det intensjonale.
Tendens
15. Dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen fungerer som pådriver i den bildespråklige handling.
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16. Informantenes bildeprosessene viser at de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk avbildespråklige virkemidler i den bildespråklige handling, er
knyttet sammen på kryss og tvers i en gjensidig avhengighet.

9.4 De framkomne tendenser som resultater
Problemstillingen blir besvart i form av framkomne tendenser. Resultatene sier noe om
hvordan interaksjonen mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler,

Tendensene i materialet
Nedenfor er tendensene summert opp.
1. Det intensjonale nyanseres og spesifiseres underveis og avklares først avslutningsvis.
2. Avslutningsvis er refleksjonsvirksomheten i utstrakt grad rettet mot virkemiddelbruken for å få fram bildeinnholdet.
3. Motivkategorier utvikles og spesifiseres gjennom hele bildeprosessen.
4. Den intuitive søkemåten er gjennomgående framtredende, men analytisk innstilling er avslutningsvis økende.
5. Selv om informantene i utgangspunktet anvender ulike intensjonalitetsformer,
knyttes disse formene sammen avslutningsvis, der virkemidler vektlegges for å
få fram et innhold.
6. Informantene orienterer seg gjennomgående ut fra forestilling, i noen grad ut fra
billedkultur og i mindre grad ut fra konkret virkelighet.
7. Bildeframstillingene gjennomgår stor utvikling fra upretensiøse skisser til mer
avanserte framstillingsformer.
8. Framstillingsformen er gjennomgående av romantisk og fortellende karakter.
Avslutningsvis har den en grad av realismetendens.
9. Informantene har en klar billedkulturell tilknytning, men type billedkultur
varierer individuelt.
10. I komposisjonene forholder informantene seg til kjente formalestetiske konvensjoner og anvendelsen framstår pragmatisk.
11. Bildene er gjennomgående figurative og konkrete med en nøytral bildevinkel.
12. Forskjellen mellom forestillingen om en intendert bildeframstilling og den
konkrete visualisering av denne, kan være så stor at visualiseringen av intensjonen oppleves som en konfrontasjon.
13. Det er mulig å oppnå erkjennelse av egne eksistensielle problemer gjennom en
dialogisk bildeprosess.
14. I interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares.
15. Dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen fungerer som pådriver i den bildespråklige handling.
16. Informantenes bildeprosessene viser at de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler i den bildespråklige handling er
knyttet sammen på kryss og tvers i en gjensidig avhengighet.
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9.5 Tverrsnittsanalyse av tendensene i materialet
Ved en tverrsnittsundersøkelse av hele materialet, dvs. komparering av tendensene framkommet av kasusanalysene, med alle 14 informanter som deltok i undersøkelsen, vurderes
forhold som styrker eller svekker resultatet som har kommet fram.

Tendens 1
Tendensen til at det intensjonale nyanseres og spesifiseres underveis og avklares først avslutningsvis, styrkes i noen grad. Bildeprosessene til Marit med få veiledninger og dermed
manglende dokumentasjon, fungerer svekkende. Det gjør også prosessene til Clara, Dina
og Guro, som i mindre grad er avklart intensjonalt (Vedlegg 15).

Tendens 2
Tendensen til at refleksjonsvirksomheten avslutningsvis i utstrakt grad er rettet mot virkemiddelbruken for få fram bildeinnholdet, styrkes i noen grad, bortsett fra de bildeprosessene til Marit med svært få veiledninger og dermed manglende dokumentasjon, Clara som i
mindre grad er intensjonalt avklart, Guros virkemiddelorientering og litt usikkerhet vedrørende Annes prosess (Vedlegg 16).

Tendens 3
Tendensen til at motivkategorier utvikles og spesifiseres gjennom hele bildeprosessen, styrkes i stor grad (Vedlegg 17).

Tendens 4
Som helhet styrkes tendensen til at den intuitive søkemåten gjennomgående er framtredende, men analytisk innstilling avslutningsvis, bare i noen grad er økende. Men tendensen
til gjennomgående intuitiv søkemåte styrkes i stor grad (Vedlegg 18).

Tendens 5
Tendensen; selv om informantene i utgangspunktet anvender ulike intensjonalitetsformer,
knyttes disse formene sammen avslutningsvis, der virkemidler vektlegges for å få fram et
innhold, styrkes i noen grad. Vi kan også her merke oss at de som ikke styrker tendensen,
er de som har svak intensjonal avklaring, Clara, Dina og Guro. Hos Marit er dokumentasjonen svak (Vedlegg 19).
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Tendens 6
Det at informantene orienterer seg gjennomgående ut fra forestilling, i noen grad ut fra
billedkultur og i mindre grad ut fra konkret virkelighet, styrkes i stor grad. Fem prosesser
arbeider ut fra konkret virkemiddelorientering, mens ni tydelig eller mulig styrker tendensen. Som helhet ser vi at tendensen svekkes noe (Vedlegg 20).

Tendens 7
Tendensen til at bildeframstillingene gjennomgår stor utvikling fra upretensiøse skisser til
mer avanserte framstillingsformer styrkes i stor grad (Vedlegg 21).

Tendens 8
Tendensen til at framstillingsformen er gjennomgående er av romantisk og fortellende karakter, og avslutningsvis har en grad av realismetendens, styrkes i stor grad. Tendensen til
gjennomgående romantisk framstillingskarakter, er usikker fordi fem bildeprosesser: Anne,
Britt, Hege, Inger og Kari, eller ca. halvparten viser utydelighet eller svekkes tendensen.
Realismetendensen avslutningsvis svekkes og styrkes omtrent like mye. Som helhet er det
usikkert om tendensen styrkes (Vedlegg 22).

Tendens 9
Tendensen til at informantene har en klar billedkulturell tilknytning, men at type billedkultur varierer individuelt, styrkes i noen grad. Men vi kan merke oss at bare i tre av bildeprosessene er tendensen svak eller fraværende (Vedlegg 23).

Tendens 10
Tendensen til at informantene forholder seg til kjente formalestetiske konvensjoner i komposisjonene og anvendelsen framstår pragmatisk, styrkes i stor grad (Vedlegg 24).

Tendens 11
Selv om tendensen til at bildene gjennomgående er figurative og konkrete med en nøytral
bildevinkel, styrkes bare i noen grad, styrkes tydelig. I bare to bildeprosesser er det usikkert
om bildene har nøytral bildevinkel (Vedlegg 25).

Tendens 12
Tendensen til at det er mulig å oppnå erkjennelse av egne eksistensielle problemer gjennom
en dialogisk bildeprosess, svekkes i det den bare ble påvist tydelig hos to kasus, og at den
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framstår som mulig i to andre prosesser. Som lærer opplevde jeg imidlertid at flere av informantene konfronterte seg selv gjennom bildene, uten at dette kan dokumenteres gjennom materialet. Riktignok kan vi ut fra analysen lese ut at tendensen også kan være tilstede
i ytterligere to av bildeprosessene. Tendensen er likevel så vidt spesiell at vi kan merke oss
formuleringen kan være en konfrontasjon (Vedlegg 26).

Tendens 13
Tendensen til at det er mulig å oppnå erkjennelse av egne eksistensielle problemer gjennom
en dialogisk bildeprosess, ble tydelig påvist bare hos en av informantene, og svekkes klart.
Men vi ser også av tabellframstillingen at tendensen er til stede hos ytterligere tre informanter som Mulig styrking. Hos tre informanter til, er det også en viss mulighet for at
tendensen er til stede. En kan derfor si at det faktisk er mulig å oppnå slik erkjennelse
gjennom en bildeprosess. Videre kan vi også merke oss at fem av informantene det vises
til, arbeider med det som her er kalt eksistenstema (Vedlegg 27).

Tendens 14
Tendensen til at interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares, styrkes i noen
grad. Vi kan merke oss at de to bildeprosessene som ikke styrkes tendensen, har begge svak
intensjonal avklaring (Vedlegg 28).

Tendens 15
Tendensen til at dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen fungerer som pådriver i den bildespråklige handling, styrkes
i noen grad. Et tydelig trekk er at de bildeprosessene som er avvikende, er enten der informantene har svært få veiledninger og dermed manglende dokumentasjon som hos Marit,
eller i mindre grad er avklart intensjonalt hos Britt, Dina og Guro (Vedlegg 29).

Tendens 16
Tendensen til at informantenes bildeprosessene i de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler i den bildespråklige handling er knyttet
sammen på kryss og tvers i en gjensidig avhengighet, styrkes hovedsakelig i noen grad, da
bare tre av informantene reduserer tendensen til “Mulig styrking”. Vi kan i tillegg merke
oss at hos to av disse relateres til svak intensjonsavklaring, og at en av informantene har
svak dokumentasjon (Vedlegg 30).
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Vurdering av tverrsnittsanalysene
Ut fra de analysene ovenfor, styrkes tendensene i materialet om enn bare i liten grad. Tverrsnittsanalysene baseres på de tre utvalgte kasus. Analysene av de øvrige informantene er
selvsagt langt grunnere og dermed av svakere kvalitativ karakter enn analysen av de tre
kasus. Selv om dette er en svakhet, må det likevel være grunnlag for å si at tverrsnittsanalysene viser retningen på tendensene i materialet som helhet.

Tverrsnittsanalyse av tendensene i materialet, skjematisk framstilling

Nina

Marit

Lene

Kari

Jorid

Inger

Heidi

Guro

Frida

Elin

Dina

Clara

Britt

Anne

Skjema av tverrsnittsanalysene
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T

M

T
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M

T

M

T

T

T
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T

T

T

T

M

T
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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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M
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T
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T

T

T

U

T

U
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T
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T

T

T

M
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T

U
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T

M

M
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U
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T

M

T

T
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T

T

T

T

T

T

U

T

T

T

T

T

T
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U

U

U

U

U

U

U

M

U

T

U

T

U
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T

U

Tsv

T

T

T
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T

T

T

T

T

T
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T

T

T

T

T
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T

T

T

T

T
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T
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T

T
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T

T

M
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M
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Tsv
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T

Tsv

M

U

T

Tsv

M

Tendens 13
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U
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U
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T

M

M
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T

T

M
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T

T

U

T

T

T

T

T

T
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M

M

T
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T

T

T

M

T

M
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T

T

M

T

T

T

M

T

T

T

T

T

M

T

Tabell 4: Tendensene i tverrsnittanalysene
T – tydelig
M – mulig
U – usikker
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Msv – mulig svekkelse
Tsv – tydelig svekkelse

( ) – kategorien svekkes noe
_ – kategorien styrkes noe
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9.6 Samla drøfting av tendensene i tverrsnittsanalysene
Drøfting av Tendens 1
Når det intensjonale spesifiseres og avklares først avslutningsvis, må vi kunne anta at dette
grunnes i den refleksjonsmessige dialogen mellom det intensjonale og anvendelse av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen. Vi bør også kunne anta at den intensjonale
avklaringen i den bildespråklige handling også representerer en betydningsbearbeiding, noe
som igjen bør kunne lede til en forståelse av at informantene har kommet til større klarhet
vedrørende relasjonen mellom det tematisk intensjonale og bruken av bildespråklige virkemidler.
Tendensen bekreftes tydelig bortsett fra de bildeprosessene der jeg har svært få veiledninger og dermed manglende dokumentasjon (Marit), eller de er i mindre grad avklart intensjonalt (Clara, Dina og Frida). Dette må derfor betraktes som en tydelig styrking av
tendensen.
Resultat
1. Avslutningsvis har informantene kommet til større klarhet av relasjonen mellom
det tematisk intensjonale og bruken av bildespråklige virkemidler.

Drøfting av Tendens 2
Når refleksjonsvirksomheten avslutningsvis i utstrakt grad rettes mot virkemiddelbruk for
å få fram bildeinnhold, bør dette kunne forstås som en avklaring av hva informantene vil
uttrykke seg om og hvordan de vil uttrykke dette. Denne avklaringen kan relateres til og
styrker Tendens 1.
Tendensen bekreftes positivt bortsett fra de bildeprosessene med svært få veiledninger og
dermed manglende dokumentasjon (Marit), eller de er i mindre grad avklart intensjonalt
(Clara og Guro). Dermed må også dette betraktes som en tydelig styrking av tendensen.
Resultat
2. Refleksjonsvirksomheten avslutningsvis rettes særlig mot bruken av bildespråklige virkemidler, og indiker avklaring av bildebetydningene i framstillingen.

Drøfting av tendens 3
Når motivkategorier utvikles og spesifiseres gjennom hele bildeprosessen, bør dette kunne
settes i sammenheng med behovet for å prøve ut intensjonene (intensjonsbearbeiding), eller
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også å prøve ut virkemidler i betydningsutviklingen og betydningsbearbeidingen. Denne
tendensen bekreftes i alle bildeprosessene, og er derfor en tydelig styrking.
Resultat
3. Utviklingen av motivkategorier representerer en betydningsbearbeiding.

Drøfting av tendens 4
Når den intuitive søkemåten gjennomgående er framtredende hos alle kasus, men den analytiske innstillingen avslutningsvis er økende, kan en for det første innvende at vektleggingen av den intuitive søkemåten vi ser innledningsvis, også vektlegges som del av de
metodiske rammebetingelsene i prosjektet. Den samme innvending kan en ha vedrørende
den analytiske innstillingen avslutningsvis, men bare til en viss grad, fordi vi må kunne
anta at en øket intensjonal avklaring også indikerer informantenes økte betydningsavklaring, og at forståelsen av denne er en vesentlig del av refleksjonsvirksomheten.
Selv om vi her har et avvik, kan vi likevel fastslå at tendensen styrkes i noen grad, fordi
bare to av informanter tydelig svekker tendensen og tre andre kategoriseres som usikre. To
av disse tre, Kari og Marit, er kategorisert slik pga. manglende datamateriale.
Resultat
4. Økende analytiske innstilling avslutningsvis i prosjektene indikerer informantenes betydningsavklaring.

Drøfting av tendens 5
Når innholdsintensjon avslutningsvis har føringen, selv om informantene i utgangspunktet
anvendte ulike intensjonalitetsformer, bør vi kunne se dette i sammenheng med at de i stor
grad vet hva de vil uttrykke seg om og hvordan. Her kan innvendes at prosjektoppgaven i
noen grad kan sies å legges opp til en slik dreining mot en konsentrasjon om det innholdsmessige. Men vi kan likevel holde fast som et faktum at innholdsintensjonen ser ut til å ha
føringen avslutningsvis. Vi bør derfor kunne sette dette i sammenheng med en betydningsmessig avklaring, der informantene der virkemidler vektlegges for å få fram et innhold.
Vi kan også her merke oss at de som ikke styrker tendensen er Clara, Dina og Guro som
har svak avklaring av det intensjonale, samt Marit der dokumentasjonen er noe svak.
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Resultat
5. Når intensjonalitetsformene knyttes sammen avslutningsvis, bør det kunne settes i sammenheng med betydningsmessig avklaring i den bildespråklige handling, der virkemidler vektlegges for å få fram et bildeinnhold.

Drøfting av tendens 6
I UP-prosjektet legges det opp til å benytte seg av konkret virkelighet og billedkultur i sine
bildeframstillinger. Dette bl.a. fordi billedframstilling ut fra forestilling gjerne er mer komplisert enn det å studere konkret virkelighet og å anvende imitasjon av billedkulturen. Innledningsvis, i den kollektive fasen, orienterer informantene seg innen billedkulturelt materiale, mens de skisser og tegner ut fra forestilling, men det er noe annerledes i den individuelle fasen. I de individuelle fasene viser undersøkelsen at informantene i stor grad orienterer seg ut fra forestilling, i noen grad ut fra billedkultur, og i mindre grad ut fra konkret
virkelighet. Dette gir et relativt uklart svar. Går vi tilbake til materialet med de tre utvalgte
kasus, som er utgangspunkt for denne tendensen, ser vi at de anvender det de opplever å ha
bruk for: Den ene bruker i særlig grad sine forestillinger, de to andre bruker imitasjon av
billedkultur når de trenger det, og en av dem bruker virkelighetsorientering når vedkommende har bruk for det. Disse informantene har allerede et utviklet bildespråk og har slik
en del innøvde ferdigheter. I den kollektive fasen bruker de både orienteringen i det billedkulturelle og forestillingstegning til å åpne opp for prosjektets muligheter, mens de rimeligvis ikke fant det hensiktsmessig å anvende imitasjon i utviklingen av bildeprosjektene
sine. Ut fra dette, ser det avgjort ut til at de forholder seg pragmatisk til hvilken orienteringsform de anvender.
Dersom en ser på svekkelsen til mindre grad av orientering ut fra konkret virkelighet, ser
vi at dette er fordi flere Informanterer, Britt, Clara, Guro, Heidi og Inger, tvert imot har
tydelig orientering ut fra konkret virkelighet.
Resultat
6. Informantenes perseptuelle orientering ser ut til å ha pragmatisk karakter, der
de anvender imitasjon og studier av konkret virkelighet når de har bruk for det
i den bildespråklige handling.

Drøfting av tendens 7
Når bildeframstillingene gjennomgår en stor utvikling fra upretensiøse skisser til mer avanserte framstillingsformer, er det noe en kan forvente ut fra prosjektoppgavens tekst. Likevel
kan en fastslå at det faktisk forholder seg slik. Dette harmonerer også godt med det vi har
sett vedrørende avklaring om intensjon, bruk av bildespråklige virkemidler og betydning.
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I bare en av prosessene er dette trukket i tvil. Hos Guro stilles spørsmål ved om hun heller
har en retardert utvikling. Resultatet av analysen må være at tendensen avgjort styrkes.
Resultat
7. Utviklingen fra upretensiøse skisser til mer avanserte framstillingsformer, kan
indikere en avklaring av det intensjonale, bruk av bildespråklige virkemidler og
betydning.

Drøfting av tendens 8
Først og fremst ser vi at framstillingsformen varierer individuelt. UP-oppgaven som bildeprosessene er svar på, kan sies å legge opp til fortellende bildeframstilling. Vi kan legge
merke til at den fortellende framstillingsformen styrkes, mens færre har funnet den romantiske framstillingsmåten tjenlig. Når framstillingsformen avslutningsvis har en grad av realismetendens, kan dette ha sammenheng med betydningsbearbeidingen, som viser behovet
for avklaring av betydning i interaksjonen intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler i framstillingen. En rimelig forståelse kan derfor være at informantene anvender
denne framstillingsformen i bildeframstilling pragmatisk for å få fram det intenderte.
Tendensen til gjennomgående romantisk framstillingsform er usikker eller svekkes i fem
bildeprosesser; Anne, Britt, Hege, Inger og Kari. Realismetendensen avslutningsvis både
bekreftes og styrkes av ca. halvparten av bildeprosessene. Selv om det er tre prosesser som
tydelig bekrefter tendensen, og en som det er mulig styrker den, er det som helhet usikkert
om tendensen styrkes.
Resultat
8. Framstillingsformen varierer individuelt. Som helhet er det usikkert om tendensen styrkes, men ca. halvparten av informantene viser en realismetendens
avslutningsvis.

Drøfting av tendens 9
Når alle kasus har en klar billedkulturell tilknytning, men type billedkultur varierer individuelt, kan vi først og fremst legge merke til dette som aktive og bevisste valg fra informantenes side. Valgene ser ut til å framstå pragmatisk.
Selv om tendensen bare styrkes i noen grad, kan vi merke oss av bare i tre av bildeprosessene er den tendensen svak eller fraværende.
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Resultat
9. Informantene anvender billedkultur aktivt i sine bildeprosesser. Valg av bildekulturelt stoff, ser ut til å være pragmatisk.

Drøfting av tendens 10
Det ser ut til at alle informantene i de utvalgte kasus forholder seg bevisst til kjente formalestetiske konvensjoner i bildekomposisjonene. Dette er også sentralt i det bildespråket de
har tilegnet seg. Det virker som om anvendelsen av konvensjonene er pragmatiske valg.
Ettersom vi her bare finner ett avvik, styrkes tendensen.
Resultat
10. Anvendelsen av kjente formalestetiske konvensjoner i bildeframstillingen, ser
ut til å framstå pragmatisk.

Drøfting av tendens 11
Dette at bildene gjennomgående er figurative og konkrete med en nøytral bildevinkel, kan
rimeligvis grunne seg i ulike forhold; bl.a. at prosjektet legger opp til en slik bildesjanger,
og at informantene influerer på hverandre, eller også handle om vaner i bildeframstilling.
Det figurative og konkrete kan forstås ut fra oppgavetekstens karakter, men en nøytral bildevinkel kan neppe forklares på denne måten. Ut fra undervisningen informantene har fått,
er bl.a. bildevinkel framhevet som et virkemiddel de kan anvende og variere i ulike sammenhenger ut fra betydningshensikt. En forståelse kan derfor være at informantene ikke
mener å ha hatt bruk for dette som virkemiddel for å få fram det de ønsker. En forklaring
kan også være at det figurative, konkrete med anvendelse av nøytral bildevinkel i framstillingsformen fremmer betydningsarbeidet, og at det derfor er valgt bevisst. Et forhold som
støtter dette, er at valget av utsnitt for to av de utvalgte informantene, Heidi og Lene, tydelig
velger et mindre utsnitt av motivet i avslutningsbildene samtidig som motivet forstørres.
Dette kan tyde på informantene her, som under Tendens 10, har valgt framstillingsform
pragmatisk og bevissthet.
Selv om tendensen styrkes bare i noen grad, styrkes den tydelig i at bildene gjennomgående
er figurative og konkrete. Det er også bare i to bildeprosesser det er usikkert om bildene
har nøytral bildevinkel.
Resultat
11. Det kan se ut til at informantene velger framstillingsform pragmatisk og bevisst.
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Drøfting av tendens 12
Selv om tendensen bare gjør seg gjeldende i to av bildeprosessene, og er til stede i ytterligere to, svekkes tendensen helt klart. Likevel kan vi merke oss formuleringen kan være.
Forskjellen mellom forestillingen om en intendert bildeframstilling og den konkrete visualisering av denne, kan dermed oppleves som en konfrontasjon. Tendensen beskriver derfor
et særlig forhold det kan være interessant å merke seg.
Resultat
12. Forskjellen mellom forestillingen om en intendert bildeframstilling og den konkrete visualisering av denne, kan være så stor at visualiseringen av intensjonen
oppleves som en konfrontasjon.

Drøfting av tendens 13
Tendensen svekkes i det den bare ble påvist hos et kasus. I analysen ser vi også at tendensen
muligvis er til stede i ytterlige tre bildeprosesser. Vi kan likevel merke oss formuleringen
er mulig. En kan derfor si at det faktisk er mulig å oppnå slik selverkjennelse gjennom en
bildeprosess. Videre kan vi også merke oss at alle disse fire informantene arbeider med det
jeg har kalt eksistenstema.
Resultat
13. Det er mulig å oppnå erkjennelse av egne eksistensielle problemer gjennom en
dialogisk bildeprosess.

Drøfting av tendens 14
Når interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares, viser dette nettopp at interaksjonen, dialogen mellom bildeprodusentens intensjoner og bildeframstillingen, framstår
som et vesentlig punkt i undersøkelsen. Vi ser at de to bildeprosessene som ikke tydelig
styrker tendensen, har begge svak intensjonal avklaring.
Resultat
14. Interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle
betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares.

Drøfting av tendens 15
Når dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i
bildeframstillingen fungerer som pådriver i den bildespråklige handling, viser dette nettopp
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at dialogen fungerer fremmende og er gjensidig avhengige av hverandre i betydningsproduksjonen.
Tendensen styrkes i noen grad. Et tydelig trekk er at i bildeprosessene som er avvikende,
har enten informantene svært få veiledninger og dermed manglende dokumentasjon eller
har uavklart intensjon.
Resultat
15. Dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen fungerer som pådriver i den bildespråklige handling.

Drøfting av tendens 16
Når bildeprosessene til informantene viser at de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk avbildespråklige virkemidler i den bildespråklige handling er knyttet sammen
på kryss og tvers i en gjensidig avhengighet, framstår dette som en særlig vesentlig forståelse i undersøkelsen. Tendensen er derfor sentral som svar på 1. utdypende problemstilling.
Alle bildeprosessene styrker tendensen tydelig, bortsett fra i tre bildeprosesser som viser
mulig styrking. Vi kan også merke oss at i to av disse relateres dette til svak intensjonsavklaring, og at en har svak dokumentasjon. Dette gjør at tendensen kan betraktes som styrket.
Resultat
16. De dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige
virkemidler i den bildespråklige handling er knyttet sammen på kryss og tvers i
en gjensidig avhengighet.

9.7 Resultatframstilling
Kjensgjerninger i materialet: Dialogen mellom det intensjonale og bruken av bildespråklige virkemidler i bildeprosessene utvikles og bearbeides gjennom bildeframstillingen.
Tendensene framsettes her som funn i materialet.

Funn
1. Avslutningsvis har informantene kommet til større klarhet av relasjonen mellom
det tematisk intensjonale og bruken av bildespråklige virkemidler.
2. Refleksjonsvirksomheten avslutningsvis rettes særlig mot bruken av bildespråklige virkemidler, og indiker avklaring av bildebetydningene i framstillingen.
3. Utviklingen av motivkategorier representerer en betydningsbearbeiding.
4. Økende analytisk innstilling avslutningsvis i prosjektene indikerer informantenes betydningsavklaring.
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5. Når intensjonalitetsformene knyttes sammen avslutningsvis, bør det kunne
settes i sammenheng med betydningsmessig avklaring i den bildespråklige
handling, der virkemidler vektlegges for å få fram et innhold.
6. Informantenes perseptuelle orientering ser ut til å ha pragmatisk karakter, der
de anvender imitasjon og studier av konkret virkelighet når de har bruk for det
i den bildespråklige handling.
7. Utviklingen fra upretensiøse skisser til mer avanserte framstillingsformer, kan
indikere en avklaring av det intensjonale, bruk av bildespråklige virkemidler og
betydning.
8. Framstillingsformen varierer individuelt. Som helhet er det usikkert om tendensen styrkes, men ca. halvparten av informantene viser en realismetendens avslutningsvis.
9. Informantene anvender billedkultur aktivt i sine bildeprosesser. Valg av bildekulturelt stoff, ser ut til å være pragmatisk.
10. Anvendelsen av kjente formalestetiske konvensjoner i bildeframstillingen, ser
ut til å framstå pragmatisk.
11. Det kan se ut til at informantene velger framstillingsform pragmatisk og bevisst.
12. Forskjellen mellom forestillingen om en intendert bildeframstilling og den konkrete visualisering av denne, kan være så stor at visualiseringen av intensjonen
oppleves som en konfrontasjon.
13. Det er mulig å oppnå erkjennelse av egne eksistensielle problemer gjennom en
dialogisk bildeprosess.
14. Interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle
betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares.
15. Dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler i bildeframstillingen fungerer som pådriver i den bildespråklige handling.
16. De dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler i den bildespråklige handling er knyttet sammen på kryss og tvers i en
gjensidig avhengighet.

Vurdering av funnene i materialet
Tendensene som analysen baserer seg på, er utviklet på basis av de tre utvalgte kasus.
Tverrsnittsanalysene er gjort for å korrigere og ev. videreutvikle tendensene, og for å kunne
si noe mer om retningen på tendensene som har framkommet av kasusanalysene. Tverrsnittsanalysene er selvsagt av grunnere og dermed av svakere kvalitativ karakter enn analysen av utvalgte kasus. Resultatet av tverrsnittsanalysene er at de heller styrker enn svekker de framkomne tendensene. Når det gjelder kjensgjerningene i materialet, punkt 9.2,
styrkes de i stor grad. Vi kan dermed dokumentere at utviklingen av betydninger faktisk
finner sted i dialogen mellom informantenes intensjoner og bruk av bildespråklige virkemidler, at både det intensjonale og bruken av bildespråklige virkemidler utvikles og bearbeides under hele prosessen i den bildespråklige handling.
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Betydningsassosiasjoner, intensjon og bildeframstilling utvikles i de dialogiske relasjoner,
der dialogen på avgjørende måte kan se ut å fungere som pådriver i bildeprosessen (15).
Interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares (14). Analysen av tendensene
viste at, 3, 7 og 10 styrkes i stor grad. Her styrkes 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 15 og 16 i noen grad.
En kan her merke seg at av disse tendensene som bare styrkes i noen grad, har tre av Informantene, Clara, Dina og Frida, svakt avklaret intensjon, og dette er den vesentligste grunnen til at også disse tendensene ikke styrkes i stor grad. Få veiledninger og dermed liten
dokumentasjon gjør seg også gjeldende, særlig hos Marit. Av de tendensene som bare styrkes i liten grad, er usikre, eller som svekkes i noen eller stor grad, kan vi merke oss at i
tendens 4 styrkes intuitiv søkemåte i stor grad. Informantenes perseptuelle orientering i den
bildespråklige handling ser også ut til å ha en pragmatisk karakter (6). Her styrkes orientering ut fra forestilling i stor grad, og orientering ut fra billedkultur og virkelighetsstudier i
mindre grad. I tendens 8 styrkes gjennomgående fortellende framstillingsform i stor grad.
Gjennomgående romantisk framstillingsmåte styrkes i noen grad. Undersøkelsen viser at
selv om vi ser en formidabel utvikling av virkemiddelbruk fra de enkle skisser til mer avanserte bilder, lå dette som vi har sett i oppgaveteksten. I bildeprosessene ser det ut til at
informantene etter hvert i stor utstrekning anvender bildekulturelt stoff, framstillingsform
og kjente formalestetiske konvensjoner i bildeframstillingen, ut fra bevisste og pragmatiske
valg (9, 10 og 11). En tiltakende utvikling av virkemiddelbruk (9, 10, 11, og 14) forbundet
med tiltakende intensjonal avklaring (1, 2, 3, 4, og 5), virker rimelig i behovet for å finne
virkemidler som kan realisere det intensjonale. Det må også betraktes som rimelig at den
refleksjonsmessige orientering nedfelles i det intensjonale (2), slik at orienteringsformen
resulterer type intensjonalitet (6). Når det gjelder tendens 12, kan vi merke oss at selv om
tendensen svekkes tydelig, skal vi likevel merke oss betegnelsen kan være. Tilsvarende i
tendens 13, selv om denne svekkes tydelig, kan vi her merke oss betegnelsen er mulig.

9.8 Svar på 1. problemstilling
Hvordan de dialogiske og prosessuelle relasjonene mellom det intensjonale og bruk
av bildespråklige virkemidler i informantenes bildeprosesser innvirker på betydningsproduksjon, der Undersøkende praksis benyttes som aksjonsform.
Med de reservasjoner som er anført vedrørende funnene i materialet er svaret på problemstillingen:
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1. Vi kan med stor grad av sannsynlighet slå fast som kjensgjerning at bildebetydningene
utvikles og bearbeides gjennom vekselvirkningen mellom intensjonalitet og bruken av bildespråklige virkemidler i informantenes bildeprosesser der Undersøkende praksis er aksjonsformen.
2. I problemstillingen reises spørsmål om resultatene av denne vekselvirkningen, dvs. hvordan vekselvirkningen arter seg i bildeprosessene. Resultatene av undersøkelsen framkommer gjennom funnene ovenfor i punkt 9.6. Vi ser at bildebetydningene med stor grad av
sannsynlighet utvikles ved at de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet og bruk avbildespråklige virkemidler i den bildespråklige handling er knyttet sammen på kryss og
tvers i en gjensidig avhengighet (16), og at dialogen fungerer som pådriver i bildeprosessen
(15). Videre ser vi at informantene i den intensjonale avklaring og spesifisering avslutningsvis har kommet til større klarhet vedrørende både det tematisk intensjonale og bruken
av bildespråklige virkemidler (1). Refleksjonsvirksomheten avslutningsvis rettes særlig
mot bruken av bildespråklige virkemidler, og indiker avklaring av bildebetydningene i
framstillingen (2). Utviklingen av motivkategorier representerer betydningsbearbeiding
(3). Økende analytisk innstilling avslutningsvis i prosjektene indikerer informantenes betydningsavklaring (4). Når intensjonalitetsformene avslutningsvis knyttes sammen avslutningsvis, bør det kunne settes i sammenheng med betydningsmessig avklaring i den bildespråklige handling, der virkemidler vektlegges for å få fram et innhold (5). Utviklingen fra
upretensiøse skisser til mer avanserte framstillings former, kan indikere en bevissthetsøkning av det intensjonale, bruk av bildespråklige virkemidler, betydning og betydningsavklaring (7). Realismetendensen i bildeframstillingen mot avslutningen av prosjektet, kan
forstås pragmatisk relatert til virkeliggjøring av intensjon, men kan også relateres til bevissthetsøkning av betydning i interaksjonen intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler i framstillingen (8). Forskjellen mellom forestillingen om en intendert bildeframstilling og den konkrete visualisering av denne, kan være så stor at visualiseringen av intensjonen oppleves som en konfrontasjon (12). Det er mulig å oppnå selverkjennelse av
egne eksistensielle problemer gjennom en dialogisk bildeprosess (13).
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10. BIDRAG TIL UTVIKLING AV DEN TREDJE
VEI I BILDEPEDAGOGIKKEN – 3. ANALYSENIVÅ

Prosjektet er reist på et fagkritisk grunnlag, der kritikken retter seg mot både individorienterte og disiplinorienterte tradisjoner. Målsetting i dette kapittelet er å svare på 2. problemstilling:
2. Hvordan denne betydningsproduksjonen kan bidra til forståelse og utvikling av
Den tredje vei i bildepedagogikken.
Dette gjøres ved å relatere resultatene fra interaksjonen mellom individ- og disiplinorienterte posisjoner som framkommer i undersøkelsen av det empiriske materialet med teorigrunnlaget i kapitelene 2, 3 og 4. Prosjektet reiser spørsmål om hvordan de dialogiske og
prosessuelle relasjonene mellom innholdsaspektet og uttrykksaspektet i informantenes bildeprosesser innvirker på betydningsproduksjon, der UP er aksjonsform, og hvordan denne
interaksjonen kan bidra til utvikling av Den tredje vei i bildepedagogikken. Ved å skissere
mulige implikasjoner som kan ligge i de resultatene som har framkommet, håper jeg å
kunne frambringe en forståelse for de faglige muligheter prosjektet kan ha å tilby.
Her på undersøkelsens metanivå, følger først en drøfting av fagtradisjonene, deretter en
drøfting av aspektene på makronivå, individorientering, disiplinorientering og det syntetiserende aspekt. Alle drøftingene er relatert til UP-prosjektet. Til mikronivå hører også det
bildespråklige aspektet som drøftes i eget avsnitt. Drøftingene har til hensikt å klargjøre
hvordan materialet kan gi svar på problemstillingen. For å komme fram til et svar på
problemstillingen, må både mikro- og makronivå drøftes.

10.1 Mikro- og makroperspektiv
I kapittel 2 vistes til en dialektisk modell som et utgangspunkt for undersøkelsen. Om vi
setter avhandlingens prosessuelle handlingsform inn en visualiserende figur, kan denne se
ut som figur 29.
De ytre pilene som danner en trekanten, representerer her mikronivået, mens den indre dialektiske modellen representerer makronivået. Pilene mellom de tre ytterpunktene i trekanten representerer tre dialogiske handlingsformer på mikronivå.
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Prosessuelt handlingsaspekt

Syntese

Tese
Intensjonalitetsaspekt

Antitese
Virkemiddelaspekt

Figur 29: Mikro- og makronivå. Jfr. figur 3.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i det språklige tegnets dualistiske karakter, der de reseptive begrepene innhold og uttrykk er omsatt til de produktive begrepene intensjonalitet
og virkemiddelbruk som er mikronivåets hovedkategorier. Den intensjonale dimensjon innen denne forståelse, er relatert til aspektet som handler om mentale aktiviteter og prosesser
hos individet; i en bildeproduktiv praksis har individet tanker, følelser, holdninger, vil noe,
ønsker noe og har hensikter. Disse individene forholder seg til den kulturen de er sosialisert
inn i og dermed er delaktige i. Individene anvender det bildespråklige og det bildekulturelle
virkemiddelapparat for å uttrykke seg i sine bildeprosesser. På mikronivået er intensjonalitets- og virkemiddelaspektene i det prosessuelle føyd inn til et handlingsaspektet, som her
er kalt den bildespråklige handling. Det intensjonale aspektet på mikronivå er koblet til den
individorienterte tradisjonen på makronivå, her uttrykt som en tese. Tilsvarende relateres
virkemiddelaspektet på mikronivå til disiplinorientert tradisjon på makronivå, her uttrykt
som en antitese. Den tredje tradisjon som prosjektet er relatert til, Den tredje vei i bildepedagogikken, framstår her som en syntetiserende tradisjon, ikke som et kompromiss mellom
de to andre tradisjonene, men en videreutvikling som samtidig inkluderer både individ- og
disiplinorienterte posisjoner. Systemet utgjør dermed en triade, der det intensjonale aspektet og virkemiddelaspektet på mikronivå relateres til det prosessuelle handlingsaspektet. På
makronivå utgjøres triaden av en individorientert bildepedagogikk som tese, en kultur- og
virkemiddelorientering som antitese, og Den tredje vei i bildepedagogikken som syntese.
Det triadiske systemet uttrykkes både som et dialogisk og som et dialektisk system. Ettersom individ- og disiplinorienteringen er nødvendige for hverandre på mikronivå, nærmest
som samarbeidspartnere i det prosessuelle bildespråklige handlingsaspektet, uttrykkes dette
nivået dialogisk. På makronivå fungerer dette dialektisk fordi fagtradisjonene fungerer som
opposisjoner eller motsetninger til hverandre.
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10.2 Drøfting av fagtradisjonene relatert til UP-prosjektet
I kapittel 2 er gitt uttrykk for at tradisjonene veksler i tidsepoker. Der ble Dewey, Skjervheim og Klafki problematisert både som individ- og disiplinorientert tradisjon. Introduksjonen av disse allmenndidaktikerne har vært en metode for å forstå utviklingen av Den
tredje vei i bildepedagogikken. Her skal disse tradisjonene relateres til UP-prosjektet. For
å utvikle en forståelse for Den tredje vei, er det imidlertid nødvendig å forholde seg mer
generelt til materialet i UP-prosjektet, enn bare de kort formulerte punktene i 9.6, som er
resultatene fra undersøkelsen. Vi skal først se litt nærmere på 50-60 tallets fagdiskurs relatert til dette UP-prosjektet.

50-60 tallets fagdiskurs i UP-prosjektet
Fra drøftingene av tradisjonene i kapittel 2, kan vi merke oss advarslene fra Bruun og
Højberg-Pedersen, der Bruun (1961:19) advarte mot at “… det hele kunne bli for løst …”,
og viste da til måten den utviklingspsykologiske tradisjonen ble satt ut i livet på. HøjbergPedersen (1972:9) argumenterte for at undervisningen innen denne tradisjonen måtte få “…
kunstnerisk forsvarlig form …”. Deres kritikk av den tidlige individsentreringen, vist i kapittel 2, slo avgjort til og viste seg høyst berettiget. Vi kan også legge merke at ideene som
Bull-Hansen (1951:4; 1956:11; 1957:4-5; 1959:5) framsatte er syntetiserende, ut fra den
forståelse som legges fram her, i det han ikke bare interesserte seg for individene, men så
det også naturlig at undervisningen skulle vektlegge kunnskap og ferdigheter. Slik minner
denne fagforståelse om de ideene UP-prosjektet baserer seg på. En kan undre seg over
hvordan den faglige utviklingen hadde blitt både her i Norge og i Norden for øvrig, om
disiplinorienteringen som Bull-Hansen antydet, hadde blitt vektlagt, samtidig som individene ble beholdt i sentrum for den pedagogiske oppmerksomheten. Bull-Hansen la også
vekt på den problemløsende karakter i faget, noe som også viser slektskap til UP-prosjektet.

Dewey og arbeidsskolepedagogikken i UP-prosjektet
I kapittel 2 så vi at Dewey (1997, 2001a, 2001b, 2001c, 2005; Dewey & Fink, 1974) så
farene ved den uhemma frihet ved praksisformer innen reformpedagogikken. Han var kritisk til den gamle skole og tok avstand fra både den rene elevorientering og den disiplinorienterte tradisjonen, i det han kalte begge retningene for sekter. UP-prosjektet har avgjort
likhetstrekk med Deweys aktivitetspedagogikk; fagkritikk, elevenes faglige egenaktivitet,
reflekterende erfaring og meningsfulle, utfordrende aktiviteter. Enheten mellom individaspektet og det disiplinorienterte aspekt, dvs. to av hovedkategoriene i analysen av empirien,
framkommer også i Deweys problemløsende metode, der elevene skal få mulighet til å
tilegne seg kunnskap og ferdigheter ved faglige egenaktivitet. Relasjonen UP-prosjektet og
349

Bidrag til utviklingen av Den tredje vei i bildepedagogikken – 3. analysenivå

fagtradisjonene vurderes derfor med utgangspunkt i enheten mellom tradisjonene som
framkommer i Deweys aktivitetspedagogikk.
Den problemløsende metode: Dewey vektla særlig reflekterende erfaring og opplevelse basert på aktiviteter som var meningsfulle og utfordrende for individet. Det kan derfor være
interessant å relatere Deweys problemløsende metode (Dewey, 1997:146-147:157) med
UP-prosjektet. Den punktvise framstillingen av Deweys metode finnes i flere utgaver. I
punkt 2.3 er en utgave referert (1997:157). En annen utgave i samme verk (1997:146-147)
virker mer nyansert og dermed mere interessant ut fra denne teksten. Denne kan framstilles
som følger: På første nivå i arbeidet befinner individene seg gjerne i en situasjon prega av
perpleksitet, forvirring og tvil på grunn av problemer de ikke finner ut av. På andre nivå
anbefales å gripe tak i en forsøksvis tolkning av det foreliggende materialet, og en antakelse
om hvordan problemet kan løses. Tredje nivået er en grundig undersøkelse, bearbeiding,
utforskning, og analyse av materialet, noe som vil kunne definere og klargjøre problemet
individene står overfor. For å gjøre materialet mer konsistent og i overenstemmelse med et
bredere spekter av fakta, trenger en som punkt fire, en konsekvent og omhyggelig bearbeidelse ut fra anvendte hypotesene. Som siste og femte punkt i handlingsplanen tar individene
standpunkt til den projiserte hypotese som er brukt på eksisterende materiale, for på den
måten å få fram de antatte resultatene og for derigjennom å kunne teste hypotesen. I følge
Dewey er det innholdet på tredje og fjerde nivå som markerer de distinkte reflekterende
erfaringene, gjort gjennom prøving og feiling. Slik blir tenkning gjort til en opplevelse og
erfaring i seg selv.
Koblet til kategorien innholdsorientering i informantenes UP-prosjekter, handler første
nivå bl.a. om å ta utgangspunkt i valgt tema som bygger på individenes fascinasjoner og
interesser. Dvs. at informantene ikke direkte tok utgangspunkt i en uavklarte situasjon, men
at de ved valg av tema med utgangspunkt i fascinasjonene, kunne bygge opp situasjoner og
problemstillinger som krever løsning. Det samsvarende punktet i informantenes prosjekter,
er RF1, punkt 6.6. For å eksemplifisere Deweys metode nærmere, kan det her være interessant å relater punktet til Hanne Köhlers (1984:21-22) bildeundervisning i punkt 3.2. Ved
et tilfelle avbrøt hun et igangsatt prosjekt om kjæledyrene til elevene, fordi elevene nettopp
hadde sett melodi Grand Prix, og de var både engasjerte og opprørte over resultatene. Hun
forsto dette som en sterk opplevelsessituasjon for elevene, og at det kunne være interessant
om elevene fikk bearbeide dette. I det etterfølgende prosjektet, viste det seg etter hvert at
interessen til elevene flyttet seg over fra resultatene i konkurransen til hva som foregikk på
baksiden av senen og bak kameraene. Resultatet var at elevene ble kritiske til hele arrangementet. En annen gang på et norsk seminar (Gjøvik 1983) refererte hun også til en klassesituasjon der en nær slektning av en elev var død. Elevene ble svært opptatt av døden, de
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gikk i gang med et bildeprosjekt der en elev hadde tegnet en åpen grav. Mange av seminardeltakerne, som for øvrig arbeidet med formingsfaget i norsk lærerutdanning, ble svært
provosert av dette og noen forlot seminaret av denne grunn. De relaterte praksisformen til
utviklingspsykologisk tradisjon, og forsto rimeligvis ikke at Hanne Köhler bruke situasjonen i klasserommet, der elevene hadde behov for å bearbeide problemet som var oppstått,
og at Hanne Köhler anvendte bildeframstilling med påfølgene samtale i denne bearbeidingsprosessen. Punktet kan også knyttes til Rolf Köhlers konfronterende bildepedagogiske
metode i samme kapittel. Jeg kan også vise til en hendelse som er referert i Børns billeder
– børns verden (1981:45:86-97), der en lærer tok utgangspunkt i en slåsskamp i skolegården. Klassen var oppbrakt over hendelsen og opptatt om å fortelle om situasjonen. Læreren
stoppet det muntlige håndgemenget som oppsto og foreslo at elevene skulle fortelle om
hendelsen ved å lage bilder, tegninger og grafiske blad, av situasjonen. Her eksemplifiseres
også en psykologisk interesse i disse undervisningssituasjonene, der en nettopp ikke er redd
for å konfrontere elevene med forhold som er nærgående og som noen også vil oppfatte
som private.
På andre nivå anbefaler Dewey en forsøksvis tolkning av det foreliggende materialet i den
uavklarte situasjonen og en antakelse om hvordan problemet kan løses. I informantenes
UP-prosjekt vil dette kunne samsvare med resterende av åpen fase, dvs. Pf1+Rf2, Pf2+Rf3
og Ff2+Rf4, punkt 6.6. Denne innledende fasen av informantenes prosjekt er selvsagt uavklart, men gjennom både de bildeproduktive, de reflekterende fasene, og i særlig grad gjennom interaksjonen mellom dem, viser det seg at informantene utvikler antakelser om hvordan de kan gå inn i det individuelle prosjektet. Heidi er riktignok ikke med som bildeproduktiv i denne fasen, men følger likevel refleksjonsfasene og har avgjort en ide om hvordan
hun vil gå inn i prosjektet. Jorid griper i første fase tak i et dikt som blir vesentlig for det
resterende prosjektet. Diktet fungerer nesten som et anslag68. Allerede i første bilde J2,
punkt 8.5, tegner hun kvinnen i tre stadier. Lene er i sitt innlede bildearbeid innom mange
motivkategorier, men også her, bl.a. i L20, L 21-1, L23-2, L25, L32 og L53, ser vi bilder
som peiker framover mot hovedkategorier i prosjektet.
Tredje nivået hos Dewey, er en grundig undersøkelse, bearbeiding, utforskning, og analyse
av materialet, noe som vil kunne definere og klargjøre problemet individene står overfor. I
informantenes UP-prosjekter vil dette kunne relateres til den individuelle fasen. Vi kan også
kalle dette de mellomliggende faser, dvs. før de avsluttende fasene. Informantene undersøker, utforsker og analyserer mulige antakelser og angrepsvinkler gjennom skissearbeid,
innsamling av bildekulturelt materiale og problematisering, noe som vil kunne klargjøre
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Termen anslag relateres her til filmterminologi.
351

Bidrag til utviklingen av Den tredje vei i bildepedagogikken – 3. analysenivå

hvilket bildeinnhold som er vedkommende for dem, og hvordan de kan framstille dette. I
problematiseringen av bildearbeidet, veksler de mellom produksjon og refleksjon i stadig
nye forsøk. Løsningsforslagene som de kommer fram til gjennom bildeproblematiseringen
interagerer de med kommunikativt, for å vurdere om de støtter eller kanskje endrer informantenes intensjoner. I refleksjonsfasene ser og vurderer de konsekvensene av de bildeforsøk og den bildeutfoldelse som er gjort. Refleksjonen bør føre fram til antakelser og forventninger av virkningene av de nye forsøkene og bildeutfoldelsen. Dette bekrefter eller
svekker intensjonene, men kan også framstå som nye intensjoner. Gjennom hele prosjektet
reflekteres vekslingen mellom konsekvenser av utførte forsøk og forventningene av framtidige forsøk, som relasjonen refleksjon og produksjon.
Som punkt fire i Deweys system trenger en, for å gjøre materialet mer konsistent og i overenstemmelse med et bredere spekter av fakta, en konsekvent og omhyggelig bearbeidelse
ut fra de anvendte hypotesene. I informantenes prosjekter vil dette kunne relateres til de
avsluttende fasene. Det ser ut til at Dewey ved anvendelse av hypoteser, forholder seg til
vitenskapelige undersøkelsesformer og utprøvninger, mens UP-prosjektet mer har karakter
av utviklingsarbeid, der det ikke er anvendt hypoteser, men intensjoner. Riktignok kan en
si at forventning om realisering av intensjoner gjennom antatt virkemiddelbruk, har en hypotetisk karakter. Nøyaktighet og konsistens kan innen dette UP-prosjektet, sammenlignes
med at informantene i dybdefasen stadig prøver ut intensjonene mot bildeframstilling. Derigjennom bearbeider de både intensjoner og virkemiddelbruk for å nærme seg egne fascinasjoner og ønsket bildeframstilling. Utprøvingen mot et stadig bredere spekter av fakta,
kan sammenlignes med stadig utvidelse av motiver og motivkategorier i framstillingen 69,
(jfr. funn 3). Fakta hos Dewey relateres til den type undersøkelsesform han viser til. I informantenes UP-prosjekter, vil motivutvikling, der nye, endra eller forbedra ideer prøves
ut, der innhenting av og relatering til bildekulturelt stoff, være vesentlige hjelpere. Disse
vil her ikke bli betegnet som fakta, men som muligheter og hjelpemidler for å utvikle motivene i ønsket retning. Vi ser at bildene på dette nivået i tiltakende grad blir mer avanserte
og videreutviklet, (jfr. funn 7). Når deres intensjoner blir mer klarlagt, ser vi avslutningsvis
en vektlegging av virkemiddelbruk for å få fram intendert bildeinnhold, (jfr. funn 14). I
konfrontasjon med egne bilder benytter informantene seg bare i mindre grad av konkret
bildeanalyse. Den intuitive oppfattelsen og opplevelsen av hva og hvordan bildene kommuniserer er avgjort viktigere.

69

I kompareringen med Dewey referer funn til resultatene av den empiriske undersøkelsen i punkt 9.6.
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I siste punkt av Deweys handlingsplan tar individene standpunkt til den projiserte hypotese
som er brukt på eksisterende materiale. På den måten får de fram resultater og kan derigjennom teste hypotesen. Punktet kan i UP-prosjektet relateres til resultatene av det avslutta
prosjektet. I informantenes prosjekter er ingen hypotese å ta standpunkt til. Standpunktet
de kan ta, er resultatene av prosjektet i form av bildene som de har laget. Har antatt virkemiddelbruk for å realisere intensjoner slått til? Det vi vet her, er at informantene må ta
standpunkt til resultatene av virkemiddelbruk relatert til intensjoner, og at dette gjelder i
interaksjonen produksjon/refleksjon hele prosessen igjennom. En sentral målsetting i informantenes prosjekter er om de selv opplever å ha uttrykt seg tilfredsstillende, noe vi ser i
kapittel 8 i stor grad er tilfelle. Av resultatene ser vi at informantene har kommet til større
klarhet i relasjonen intensjoner og virkemiddelbruk (jfr. funn 1 og 2), at de har et pragmatisk forhold til virkemiddelbruk og framstillingsform (jfr. 9, 10 og 11).
Dewey sier videre at det er innholdet og nøyaktigheten i punkt tre og fire som viser den
distinkte og reflekterende erfaring en får gjennom forsøk og feiltakelser, og at tenkning slik
blir en erfaring i seg selv. I vår kontekst vil de samme punktene være av særlig interesse
for den reflekterte erfaring, da det er her informantene må skjerpe både iakttakelse og innlevelse i bildene for å finne ut hva bildene uttrykker og hvordan de er uttrykt. Men i UPprosjektet er også punkt 5 av særlig viktighet for den reflekterende erfaring, fordi de i oppsummeringen av prosjektet vurderer, reflekterer og setter ord på de erfaringer de har gjort.
Ut fra ovenstående er derfor Deweys erfaringsbegrep av stor viktighet; den erfaringen som
baserer seg på det som griper oss emosjonelt i arbeidet med noe som oppleves meningsfylt,
og der helhetsperspektivet i erfaringen vektlegges (Dewey, 2005:36).
UP-prosjekt og Dewey: Ved siden av problemløsende metode, er det flere sammenfall mellom Aktivitetspedagogikken og UP-prosjektet. I kompareringen mellom UP-prosjektet og
Dewey, har vi sett at Dewey vektla reflekterende erfaring og genuine opplevelsessituasjoner basert på meningsfulle og utfordrende egenaktiviteter ut fra et helhetsperspektiv for
individet. Dette er gjenkjennbart med UP-prosjektet. Som i UP, er siktemålet i læreprosessen hos Dewey å vektlegge egenaktivitet til de lærende. I vår UP-kontekst vil interessen for
reflekterende erfaring, der informantene må skjerpe både iakttakelse og innlevelse i bildene
for å bli klar over hva bildene uttrykker og hvordan de er uttrykt. Sentralt i innholdsorienteringen i UP-prosjektet, er utgangspunktet i valg av tema som bygger på individenes fascinasjoner og interesser. Mennesket må ha en eksperimenterende holdning overfor problemer og revidere synspunkt ut fra erfaring. Informantene ble utfordret i oppgaveløsninger
som krevde intelligent tenkning og handling. Når Dewey (2005) vektlegger det emosjonelle
i erfaringsbegrepet, viser også dette klar sammenheng med individinteressen i informantenes fascinasjoner. Generelt framkommer dette gjennom informantenes fascinasjoner og
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engasjement. Spesielt kan det vises til for eksempel Heidis H54, Bilde 8H, og til avslutningsbildene til Lene, L95 – L103. Hele Jorids prosess i motivutvikling og bearbeiding av
disse, er prega av sterke emosjoner, der emosjonene til er en sterk drivkraft i prosjektet70.
Dewey vektlegger aktivitet og engasjement i kulturstoff, noe jeg mener blir dokumentert i
UP-prosjektet gjennom informantenes bildeaktiviteter.
Kunnskap- og ferdighetstilegnelse er knyttet til resultatene av individenes handlinger og
anvendelse, og er hos Dewey ledd i en systematisk organisering. I disiplinorienteringen
vektlegger UP-prosjektet, som Dewey, kunnskap knyttet til anvendelse, der kunnskap og
ferdigheter står i et bruksforhold til individet og tilegnes gjennom egen virksomhet og engasjement i et dialogisk forhold mellom individet og aktiviteten til individet. Både i UPprosjektet og hos Dewey framstår faglig kunnskap som en pragmatisk nødvendighet, rettet
mot det en trenger kunnskap til, tilegnet gjennom egne virksomhet og engasjement.
Kunnskapssyn: I tråd med Deweys pragmatiske kunnskapssyn mente han at kunnskap
skulle knyttes til anvendelse, og slik utgjøre et bruksforhold for individet. Han vektla kunnskap som framkommer gjennom handling, og at denne står i et dialogisk forhold mellom
individet og aktiviteten til individene. Han opponerer mot kunnskapsformidling isolert fra
individenes aktivitet. “Formal instruction, … , easily becomes remote and dead – abstract
and bookish, …” , (1997:403). På denne måten argumenterte han mot kunnskap for kunnskapens egen skyld, men for kunnskap tilegnet gjennom egen virksomhet og engasjement.
Sammenlignet med UP-prosjektet, skulle virkemidlene fungere som redskap for informantene. Dette standpunktet er også i slekt med Bull-Hansens fagforståelse, der kunnskap og
læring av ferdigheter var selvfølgelige ingredienser i en pedagogisk praksis.

Skjervheims dialektiske alternativ i UP-prosjektet
Skjervheim (2001a) legger fram sin kritiske holdning til to retninger innen pedagogikken.
Den romantiske, biologiske tradisjonen kaller han “å veksa fritt”. Denne retningen har klar
sammenheng med den utviklingspsykologiske tradisjon innen bildepedagogikken. Den
andre tradisjonen, den autoritære, klassisistiske retning innen pedagogikken kaller han å
“påverke”, der han hevder at pedagogens rolle er å forme individet ved påvirkning gjennom
kunnskapsformidling. Denne retningen som står i et slektskapsforhold til disiplinorientert
tradisjon, karakteriserer han som en autoritær og teknisk pedagogisk retning som stemmer
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Her vises til sterke emosjoner. Hohr (1996:280-283,; 2010b:26-33) påpeker opplevelse og følelse
som fundamentale erfaringsformer i medieringen. Vi kan her peke på det emosjonelle som grunnleggende i Oversettelsen.
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overens med hans doxabegrep, som han kaller “å overtale”. Skjervheims kritikk samsvarer
i stor grad med de fagkritiske synspunkter som danner grunnlag for denne avhandlingen.
Dialogisk individorientering: Skjervheim går inn for en dialogisk pedagogisk modell med
utgangspunkt i Sokrates, og framhever subjekt – subjektrelasjon mellom lærer og elev, der
pedagogen både skal påvirke og ikke påvirke. I denne tilsynelatende selvmotsigelsen, viser
Skjervheim sin konsekvente dialogforståelse, der lærer og elev sammen skal forsøke å
komme fram til riktig innsikt, som også er hans epistemebegrep: det å overtyde eleven. En
kunne dermed være fristet til å karakterisere Skjervheims grunnholdning som hverken individorientert eller disiplinorientert. Men dette blir også feil. I Skjervheims pedagogiske
orientering er det individet selv som skal bli bedre i stand til å orientere seg i sin verden,
som et selvstendiggjort samfunnsindivid. I relasjonene individ – samfunn og individ – disiplin, er det individet han har omsorg for, slik som Sokrates. Både i sin pedagogiske og
samfunnsmessige orientering kan Skjervheim derfor karakteriseres som konsekvent dialogisk individorientert. Denne individorientering er ulik den som isolerer individene for påvirkning fra sin omverden, slik Rousseau mente at Emil skulle oppdras. Skjervheims pedagogiske orientering karakteriseres derfor i det videre for dialogisk individorientering, der
individet relateres som samfunnsindivid.
Subjekt – subjektrelasjonen: I distinksjonen overtale/overbevise vektlegger Skjervheim et
dialogisk likeverdighetsforhold mellom lærer og elev; i et subjekt – subjektforhold, dvs.
det å overbevise. Dette likeverdighetsforholdet er som vi har sett, også en intendert grunnforutsetning i UP-prosjektet der relasjonene lærer – student skulle forløpe nettopp i et subjekt – subjektforhold slik Skjervheim argumenterer for. Kontakten mellom forsker og informant i UP-prosjektet, var først og fremst i veiledningssituasjonene. Det kunne derfor
være nærliggende å undersøke Skjervheims begreper ut fra lærerrollen som en nærgående
diskurs i dialogene mellom lærer og student i UP-prosjektet, der Up som teori forutsetter
at læreren skal gå veien via den studerende, dvs. i dialog med informanten og det bildet
kommuniserer, for derigjennom bidra til å finne fram til informantenes fascinasjoner i bildearbeidet. Deretter gjennom spørsmål, konfrontasjon og problemstillinger, å hjelpe til med
å klargjøre virkemiddelbruk som kan fremme intensjonene. De sentrale spørsmålstillingene
til pedagogen er: Hva ønsker du å si noe om? Hva kommuniserer bildet? Det er her konfrontasjonen mellom bilde og individ kan finne sted, og som er utgangspunkt for hva som
intenderes og hvordan påvirke bildet i ønsket retning. Imidlertid er veiledningene i kapittel
8, strukturert på en måte som gjør at dette framkommer i bare begrenset grad71. Det som
derimot er mulig å undersøke, er dialogsituasjonene til informantene i den bildespråklige
Opplevelsen av subjekt – subjekt forholdet i veiledningene ble imidlertid diskutert med informantene,
da dette ansees som vesentlig erfaring for dem som framtidige lærere.
71
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handling, ikke som et direkte forhold lærer – student, men et indirekte lærer – student forhold, gjennom det strukturelt tilrettelagte metodisk-dialogiske i UP-prosjektet. Metodisk
handler dette for det første om distinksjonen det intensjonale og bruk av bildespråklige
virkemidler, for det andre gjennom de oppfølgende prosessene i bildeprosjektene der den
sprangvise oppbygningen i veksling mellom produksjon og refleksjon er tilordnet en dialogisk modell. For det tredje framkommer det dialogiske nærmest konstant i oversettelsesprosessen (se punkt 10.4) i bildetilvirkingen mellom informant – bilde, i form av den stadige vekselvirkningen mellom hva de gjør med bildene, reseptiv respons fra det bildene
kommuniserer, nye forsøk osv.
En kan også undre seg over hvordan individene som Skjervheim har omsorg for, skulle
komme fram til “rett innsiktˮ? Når Skjervheims pedagog både skal påvirke og ikke påvirke,
må det i vår kontekst, være betydningsaspektet der student og lærer sammen skulle kommer
fram til denne rette innsikten. Når det gjelder disiplinorientering, var Skjervheim på ingen
måte motstander av kunnskapstilegnelse; en kan heller si tvert imot. Derfor er det rimelig
at faglig undervisning var en selvfølge for han.
Skjervheim og Up-prosjektet: Den dialektiske modellen til Skjervheim handler om overtydningskunst, der lærer og den lærende sammen skal forsøke å komme fram til en riktig
eller gyldig innsikt, en form for innsikt som ikke bare er i stand til å gjøre rede for noe ut
over seg selv, men også for seg selv. Hans pedagogiske orientering er her karakterisert som
dialogisk individorientering. Den strukturelle tilrettelegging vedrørende subjekt – subjektforhold i UP-prosjektet, handler om spørsmål, problematisering og konfrontasjon slik at
virkemiddelbruk som kan fremme intensjonene kan klargjøres. I oppfølgende prosesser er
den sprangvise oppbygningen i veksling mellom produksjon og refleksjon tilordnet en dialogisk posisjon. Vi har sett at det dialogiske kommer tydelig fram i Oversettelsesaktene i
den stadige vekselvirkningen informant – bilde, og at informantenes betydningsavklaringer
framkommer som et resultat av faglig forståelse og innsiktsøkning.
Ut fra funn og resultater i kapittel 9, kan det hevdes at dialogsituasjonene i den bildespråklige handling har vist seg å fungerer selvstendiggjørende. Om vi her går tilbake til kjensgjerninger i prosjektet, punkt 9.1, ser i at både det intensjonale og bruken av bildespråklige
virkemidler utvikles og bearbeides under bildeframstillingsprosessen, og at utviklingen av
betydninger finner sted i dialogen mellom intensjonalitet og virkemiddelbruk. I seg selv
vitner dette om selvstendiggjøring. Under punkt 9.6, ser vi at når informantene avslutningsvis, i funn 1, 2, 3 og 4, har kommet til større klarhet av relasjonen det tematisk intensjonale
og bruken av bildespråklige virkemidler, der refleksjonsvirksomheten rettes særlig mot bruken av bildespråklige virkemidler, indikerer dette informantenes betydningsavklaring. Når
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informantene i funn 9, 10, 11 og 14, velger framstillingsform pragmatisk og bevisst, og når
anvendelsen av virkemidler avklares via betydningsassosiasjoner i interaksjonen mellom
intensjon og bildeframstilling, tyder dette avgjort på økning av innsikt og faglig forståelse.
Dette vil si at informantenes betydningsavklaringer framkommer som et resultat av faglig
forståelse og innsikts økning, og det er informantenes ønsker om bildeinnhold som framkommer som sluttresultat av bildeprosessene.
En kan selvsagt være kritisk til kompareringen med Skjervheim ut fra vinklingen informant
– bilde, da det er nettopp lærer – elev forholdet Skjervheim vektlegger. Men det bør likevel
være grunnlag for å hevde at de dialogiske relasjonene i den bildespråklige handling slik
kan karakteriseres som det Skjervheim kaller å komme fram til rett innsikt. Utviklingen av
betydninger i UP-prosjektet som finner sted i dialogen mellom intensjonalitet og virkemiddelbruk til informantene, vitner om selvstendiggjøring, der individet har blitt i stand til å
orientere seg i sin verden, som her er deres bildetemaer og fascinasjoner. Slik framstår de
som selvstendiggjorte individ i relasjon til det bildene handler om og måten det er uttrykt
på. De dialogiske relasjonene i den bildespråklige handling er slik en klar parallell til det
Skjervheim kaller “å komme fram til rett innsikt”. Dermed kan det hevdes at betydningsavklaringene har epistemekarakter.

Klafkis dannelseskategorier i UP-prosjektet
Klafki (1983, 2001a, 2001b) er kritisk til både den rene individorientering og til den rene
disiplinorientering. Disse kaller han de formale og de materiale dannelsesteorier. Den materiale dannelsesteorien kritiserte han for ensidig vektlegging av lærestoffet i undervisningen, og for at det var lærestoffet som skulle danne eleven. Tilsvarende kritiserte han den
formale dannelsestradisjonen for ensidig vektlegging av individet i undervisningen, der det
er eleven som skal dannes. Hans pedagogiske alternativ er, som vi har sett, den kategoriale
dannelsesteori. Han framheva at den kategoriale dannelsen ikke er en sammenkobling av
de formale og de materiale tradisjonene, men en dialektisk integrering av disse to teoriformene til en ny enhet.
Vi ser at kritikken av individorientert og disiplinorientert undervisning i dette UP-prosjektet, er i slekt med Klafkis kritikk av de materiale og de formale dannelsesteorier. I kompareringen mellom Klafkis kategorier og mine kategorier, handler de materiale dannelsesteorier dels om vektlegging av ren formalestetisk undervisning, dels om ensidig vektlegging
av det faglige kulturstoffet i form av bildende kunst som et ideal. En isolert dyrkelse av min
kategori, virkemiddelbruk, blir i Klafkis begrepsbruk avgrenset til didaktisk objektivisme.
Her i landet knyttes tradisjonen historisk til fagbetegnelsene tegning, sløyd og håndarbeid,
en retningen som tidligere er karakterisert som relativt autoritær. Den nåværende retning
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innen denne tradisjonen, er her framstilt som disiplinorientert undervisning som i særlig
grad er nedfelt i for planene i videregående skole (Se videre punkt 10.8). En underkategori
til de formale dannelsesteoriene, den funksjonelle, også kalt dynamisk dannelsesteori, er
nærmest identisk med min kritikk av den utviklingspsykologiske tradisjon. Kritikken av en
annen underkategori hos Klafki, den metodiske dannelsesteori som omhandler aktivitetspedagogikken, viser opplagt en kontrovers som også rammer Dewey. Ovenfor er forsøkt å
påpeke at aktivitetspedagogikken til Dewey derimot intenderer å binde sammen det individ- og disiplinorienterte, og at Klafkis kritikk av aktivitetsmetodikken, dermed framstår
som kritikk av en særlig elevsentrert utgave innen den utviklingspsykologiske tradisjon. I
interessen for å interagere individ og disiplin i undervisningen slik aktivitetspedagogikken
gjør, viser den avgjort fellestrekk med kategorial dannelse.
Gjennom den kategoriale dannelse vil Klafki la de to dannelsesformene, den materiale og
den formale, integreres i et dialektisk forhold til hverandre i en ny enhet. Vi kan her minne
om at UP-prosjektet som pedagogisk praksis, har som målsetting å fungere som bindeledd
mellom disiplinsentrerte og elevsentrerte fagtradisjonene og slik kunne virke som brobygger mellom tradisjonene.
Den doble dannelsen: Slektskapet til Skjervheims omsorg og interesse for individet, viser
Klafki gjennom vektleggingen av den doble dannelsen, som er en opplevelse av samspillet
mellom seg selv og den omgivende virkelighet; det å åpne verden for individet, og det å
åpne individet for verden. Faginnholdet åpner seg her for en fysisk og mental virkelighet. I
denne prosessen åpner informantene seg for en virkelighet, eller virkelighet blir åpnet for
dette innhold. Her kan informantene få kategorier til å begripe seg selv og den omgivende
verden med. Individene kan her tilegne seg selvstendighet i vurdering, handling og erkjennelse.
Klafki og UP-prosjektet: Sentralt i Klafkis kategoriale dannelsesprosesser er det dialektiske
samspillet mellom individet selv og virkeligheten det behandler. Individene gjør seg kjent
med virkeligheten, og får kategorier til å begripe seg selv og virkeligheten med. Komparert
med informantene i UP-prosjektet, bruker de det faglige arbeidet til å bli kjent både med
seg selv og den virkeligheten de studerer, og som de bildeframstiller. Bildene som beskriver
virkeligheten de gikk inn i, framstår som kategorier de utvikla gjennom motivene de tematiserte. Om kategoriene til å begripe seg selv og verden med er av begrepsmessig art, eller
om dette er begripelse av kroppslig art, framkommer ikke i tekstene det her refereres til hos
Klafki. Men ut fra samtale med Klafki om denne problematikken, framkom det at han nok
forsto denne begripelse som begrepsavhengig, uten å avviste begripelse som kroppslig erfaring.
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Den kategoriale dannelse i UP-prosjektet der individet gjør seg kjent med virkeligheten og
skaffer seg kategorier til å forstå seg selv og virkeligheten med, kan i resultatframstillingen,
punkt 9.6, forstås som funn 1, der individene avslutningsvis har kommet til større klarhet
mellom seg selv og bruken av bildespråklige virkemidler, som funn 3, der de utvikler motivkategorier, som betydningsmessig avklaring i funn 3 og 4, som funn 9, der de forholder
seg pragmatisk til bildekulturelt stoff, som funn 10, i anvendelsen av formalestetiske tradisjoner, og som underpunkt 11, i valg av framstillingsform. Bildene i seg selv framstår som
kategorier informantene har utvikla om den virkeligheten eller tematisering de gikk inn i.
Gjennom refleksjon, ved samtaler underveis, og særlig ved den oppsummerende gjennomgangen avslutningsvis, viste det seg at de også hadde verbalspråklige kategorier som de
anvendte. De hadde utviklet kategorier både til å beskrive virkeligheten de hadde gått inn
i, men også kategorier til å forstå seg selv i relasjon til disse virkelighetene.
Når det gjelder det eksemplariske prinsipp hos Klafki, la ikke UP-prosjektet opp til en undervisning der lærestoffet velges ut som kjernestoff for effektivisering av læringen. Det er
snarere slik at UP-prosjektet forutsatte at en slik form for eksemplarisk undervisning med
omhyggelig utvalgt lærestoff, hadde funnet sted. I UP-prosjektet gjorde det eksemplariske
prinsipp seg gjeldende på den måten at fagstoffet rent pragmatisk ble valgt ut fra framstillingsbehovet i selve bildearbeidet. Derimot kan en si at den bildespråklige arbeidsmåten
som ligger i UP-prosjektet, kan føre individene inn i grunnleggende faglig sammenhenger.
For å uttrykke seg om det de ønsker, slik de ønsker, blir praksis forsøkt tilrettelagt slik at
individene kan velge ut det fagstoff de har bruk for. Bildevirksomheten kan derfor føre dem
inn i faglige kommunikative funksjonsmåter, noe som bør kunne virke faglig bevisstgjørende, forståelsesfremmende og selvstendiggjørende, og slik effektivisere undervisningen.
I UP-prosjektet kan Klafkis begrep individet selv relaters til det intensjonale; hva er det jeg
vil? Virkeligheten blir her dels det tematiske som vedkommende tar opp, men også måten
dette tas opp. Det subjektive aspekt i informantenes fundamentale livserfaringer, blir anvendt i UP-prosjektet ved at en spør etter fascinasjoner, og hva som oppleves viktig for
dem. Tematisering av bildeprosjektene representerer den verden eller virkeligheten som ble
åpna for informantene, men informantene åpna også seg selv for verden eller virkeligheten
som de gikk inn i. Hva slags verden eller omgivende virkelighet er det informantene går
inn i?
Heidi går inn i en kunstverden der hun studerer det ekspressive og impresjonistiske dels
ved å lese om periodene og stilistiske uttrykksformer, dels ved at hun selv forsøker disse
uttrykksformene i egne bilder. Hun utvikler motiver, selvportretter, der hun forsøker hvordan de uttrykksformene hun anvender, kommuniserer med henne. Hun blir konfrontert med
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sin egen ekspressivitet og sitt eget selvportrett, H54, Bilde 8H, som emosjonelt blir en sterk
opplevelse. Hun dikter seg selv nærmest inn i en fortelling der hun i H56, Bilde 9H, reiser
seg opp fra en deprimerende tilstand i Munchsk framstilling, svak, nesten gjennomsiktig,
men oppreist, til hun i siste bilde, H57, Bilde 10H, framstår mer styrket og frisk.
Jorids verden og virkelighet, er hennes eget liv og hennes eget ekteskap, der hun funderer
ut drømmer om hvilket liv hun ønsker seg, hvilken tilværelse og virkelighet hun ønsker å
åpne opp for. Hun problematiserer sin egen bakgrunn, det miljøet hun har vokst opp i, børene hun bærer, og de konfliktene hun opplever at hun står oppe i bildene J65, Kampen og
J67, Reisa. Hun avslutter i J64, Bilde 3J, Målet, med å ha sine venner og barn rundt seg.
Hennes tidligere slekt skal også få del i den harmonisk og vennlig tilstand som preger stedet
hun ønsker seg. Hun har samlet alle rundt Livstreet, mens hun selv skal få stå ved staffeliet
og male.
Lenes verden handler om sin egen barndom som hun undersøker dels gjennom familiealbum, dels gjennom skisser og erindringsbilder fra egen barndom. Hva var det som var så
bra med denne? Gjennom sin dialogiske bildeframstilling/bilderefleksjon kom hun i L103,
Bilde 5L, fram til at det handla om den trygghet og varme som hun hadde opplevd som
barn, symbolisert gjennom mora. Det viste seg også i et bildeprosjekt etter dette, at hennes
problemstilling etter all sannsynlighet handla om at hun undra seg over hvordan hun kunne
gi sin egen datter et like godt utgangspunkt i livet som hun selv har fått.
I undersøkelser og framstillinger av den virkelighet de studerer, blir de kjent med en faglig
måte å betrakte verden på. De bruker sine fascinasjoner og erfaringsbakgrunn til å åpne seg
for verden, der de anvender sine livserfaringer i undersøkelsene av den tematikken de har
valgt. For å uttrykke seg om det de ønsker, slik de ønsker, blir praksis forsøkt tilrettelagt
slik at individene kan velge ut det fagstoff de har bruk for. Den anvendte egenart ved de
valgte faglige uttrykksmåtene, blir de framstillingsbrillene de betrakter og framstiller verden med. Gjennom dette får de mulighet for å oppnå en fundamental innsikt i det elementære. Herigjennom får de mulighet for økt faglig innsikt, og økt innsikt i det tematiske som
de bildeframstiller. Den forståelse som de arbeidet seg fram til, er på denne måte kategorial
og representerer den dannelse de oppnår i sitt faglige arbeid.

Samfunnsaspektet i UP-prosjektet
Dewey og Klafki har begge politiske ambisjoner og ideer med sin pedagogiske virksomhet,
noe som i mindre grad eksplisitteres i det utvalgt materialet av den alltid samfunnsengasjerte Skjervheim. De ønsker begge å oppdra elevene som demokratiske samfunnsborgere.
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Slike ambisjoner ligger bare i begrenset grad i avhandlingen, og heller ikke UP-prosjektet
(jfr. punkt 4.1 i avsnittet bakgrunn og Framgard, 1995:251).
Skulle likevel et slikt samfunnsbyggende aspekt kunne tillegges UP-prosjektet, måtte det
være livserfaringer som vedrører det å gjøre seg førstehåndserfaringer. Det at en kan bruke
et bildeprosjekt til å undersøke og gjennomleve det en vil finne ut av, med det mulige resultat å stole på egne valg: Læring i å stole på egne krefter gjennom egne valg og egne
vurderinger som fungerer, og slik oppleve at ved å tillate seg å gå veien om egne fascinasjoner og egne anstrengelser, kan oppnå virkeliggjøring av egne mål. (Dewey, 2005:82-84;
Skjervheim, 2001b:180; Klafki i Uljens, 1997:220). Her kan også påpekes at UP-prosjektet
legger opp til aktivitet gjennom personlig engasjement, der oppdragelse til selvstendighet
både i individorientering og disiplinorientering gjennom egne faglige aktivitetserfaringer,
er en sentral målsetting. Innsatsen når det gjelder å selvstendiggjøre informantene i å ta
standpunkt til egne bildeytringer gjennom tematisk engasjement og det å gi uttrykk for fascinasjoner, kan kanskje overføres til selvstendighet også i samfunnsmessig standpunkttaking og aktivitet. Dette er også beslekta med Deweys argumentasjon i Democracy and Education (1997). Relatert til UP- prosjektet, finnes slektskap i læreprosessene som vedrører
selvbestemmelse og medbestemmelse, i det konstruktive til det å handle og forme, og det
å oppleve fellesskap med kulturen en er en del av. For øvrig knytter erkjennelsesinteressen
seg i prosjektene til det intensjonale og det konstruktive i bildeframstillingene. Men tankeeksperimentet med å transponere dette mulige resultat av undersøkelsen til å gjelde mer
generelt som et samfunnsbyggende prosjekt, har vi ikke hold for i det empiriske materialet.

10.3 Oppsummering av tre aspekter i UP-prosjektet
Dette avsnittet handler om mikronivå, der vi skal drøfte tre aspekter i UP-prosjektet. Vi har
i punkt 9.6 kunnet slå fast at det intensjonale og virkemiddelbruken er knyttet sammen i
gjensidig avhengighet i betydningsproduksjonen av det billedlige (jfr. funn 5, 14 og 16).
Avhengigheten i betydningsproduksjonen viser seg i dialogen mellom dem i det handlende
aspekt, og at individene i handling fungerer konsekvent dialogisk med virkemiddelbruken.
Sammenfatningen av dette punktet kommer som svar på den andre problemstillingen. Til
mikronivået hører også det bildespråklige aspektet som behandles i eget avsnitt.

Dialogmodellene på mikronivå
Det dialogiske i den bildespråklige handling artet seg forskjellig i både i de produktive og
de reseptive fasene. Det var også forskjeller mellom de kollektive og individuelle fasene. I
de innledende produktive og kollektive fasene ble det arbeidet med skisseprosesser og bildeinnsamlinger. Bildesjangrene baserer seg nesten utelukkende på det narrative.
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En generalisert framstilling av det produktive aspekt kan uttrykkes som følger:
Handling, aksjonsformer, tidlig:
Skissing, m. m, billedkulturelle
undersøkelser.
Etter hvert: Mer avanserte tegneog malingsaktiviteter, mm.

Virkemiddelbruk, tidlig: Skisseredskaper. Billedkulturell
orientering.
Etter hver: Hvordan kan
komposisjon, stil, fargenyanser, strekkarakter, osv.
påvirke bilde?

Det intensjonale, tidlig: Hva
fascinerer? Hvilke andre bilder kan temaet handle om?
Etter hvert: Hva vil jeg?
Hvordan få bildene dit jeg intenderer?
Figur 30: Produktive handlingsfaser. Jfr. figur 3 og 29.

I den reseptive fasen handlet det om hva vi leste ut av bildene, og hva grunnen til det kunne
være. Det reseptive aspekt kan derfor uttrykkes som følger:
Betydning. Reseptiv fase, tidlig:
Hvilke andre bilder kan beskrive
tema? Hvilke motivkategorier
mangler vi?
Etter hvert: Helhetsoppfatning av
betydning. Mer analytisk holdning
i bildelesing og bildeanalyse.

Intensjonalitet, tidlig: Hva fascinerer? Hva har vi nå sagt
om tema, og hva har vi ikke
sagt noe om?
Etter hvert: Formidler bildene det jeg intenderer?

Virkemiddelbruk, tidlig:
Hvilke skisseredskaper er
tjenlige?
Etter hvert: Hvordan virker virkemidlene jeg har
anvendt?

Figur 31: Reseptive handlingsfaser. Jfr. figur 3 og 29.

Både produktivt og reseptivt artet de innledende individuelle fasene seg som oftest på lignende måte som i de kollektive fasene. Informantene hadde bruk for å finne ut av de individuelle valgene, og orienterte seg videre i bredden gjennom skisseprosesser, bildekulturelt
stoff både produktivt og reseptivt. Men etter hvert i de individuelle fasene ble problemstillingene mer differensierte og bildearbeidet ble mer avansert. Det viste seg både i bildeframstillingen og i refleksjonen over bildene at interaksjonen mellom informantenes intensjoner
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og bruk av bildespråklige virkemidler kunne fungere som en konfrontasjonen (jfr. funn 12).
Konfrontasjonen handlet også om den reseptive virkningen av aksjonen i foregående praktiske fase, som igjen var resultat av det intensjonale.

Tre aspekter i UP-prosjektet
Det individorienterte aspekt: Oppgaveteksten i UP-prosjektet er rettet mot informantenes
intensjoner, opplevelser og fascinasjoner i bildeprosessen; hva de er opptatt av, hva de ønsker å uttrykke seg om og har behov for å uttrykke seg om. Fascinasjonsfenomenet er dels
knyttet til individene selv og til relasjonen individet og omverden, og handler om det som
er nært, viktig og virkelig for individene. Informantene grep tak i egne fascinasjoner som
til dels var av nærmest eksistensiell karakter. Fascinasjonene sammen med dialogene i bildearbeidet, ser avgjort ut til å fungerer som en sterkt drivkraft i bildearbeidet (jfr. funn 15).
Intensjonsbearbeiding, det å finne ut av uttrykkssystemene relatert i å virkeliggjøre det intensjonale, det informantene ønsker å få fram, å få sagt noe om eller gi uttrykk for, kan
være et ønske om å formidle noe til noen. Her var denne kommunikasjonsformen avgrenset
til utstillingen på skolen i samband med fellesdrøfting avslutningsvis. Kommunikasjonssituasjonene i dette UP-prosjektet var langt mer avgrenset til selvkommunikasjon eller intraaksjon (Carroll, 1971:12-13).
Det disiplinorienterte aspekt: Disiplinorienteringen i UP-prosjektet er rettet mot hvordan
informantene gjennom det bildespråklige uttrykksapparatet, kan få til å uttrykke intensjonene i bildeprosessen. Informantene arbeidet i oppfølgende prosesser med virkemidlene,
bildeutsnitt, bildevinkler, fargevalører og kontekster i bildekonstruksjonene, der de problematiserte bildene sine. Slik konstruerte de bildene i interaksjon med grunnelementer. De
arbeidet både følsomt og analytisk med de ulike normer og konvensjoner innen billedkulturen. I det perseptuelle oversette de sansemessige iakttakelser dels fra direkte studier, dels
fra bildekulturelle studier og dels fra forestillinger. Overveielser og erfaringer oversettes
her til bildespråklige representasjonsformer.
I kapittel 4, under avsnittet om uttrykksapparatet, er estetiske faktorer drøftet. Forståelsen
av det estetiske inne denne språklige bildeforståelsen, er knyttet til vellykket anvendelse av
virkemidlene relatert til hva som uttrykkes. Når informantene etter hvert fikk til å uttrykt
seg forholdsvis tilfredsstillende, henger denne vurderingen klart sammen med at de som
fagfolk har vurdert den estetiske framtredelsesformen som tilfredsstillende relatert til det
de uttrykker seg om. Som det framgår av beskrivelsen av bildene og bildeprosessene i kapitlene 8 og 9, framstår hendene til Lenes Bilde 5L, L103, som litt problematiske, og er
tolket som å gi bildet et noe disharmonisk preg. Grunnen her var som vi har sett tidsnød.
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Bildet ble ferdig natta før innlevering, dermed dette resultatet. Ellers er lite negativt bemerket til bildene utdanningsnivået tatt i betraktning.
Det syntetiserende aspekt: I selvkommunikasjonen framstår streken eller den malte flata
som noe informantene tolker, og responderer på med nye forsøk. Den enkeltes uttrykksmåte
er på denne måten i sitt utgangspunkt subjektiv. Samtidig er det slik at både arbeidsformene
med materialer, teknikker, redskaper og de bildespråklige virkemidler som den enkelte anvender, har blitt til gjennom historien som del av vår kultur. Virkemiddelapparatet er derfor
en del av et kulturelt kommunikasjonssystem, og er på den måten kulturelt kodet. Bildearbeidet til den enkelte informant inngår slik i en kulturell sosialisering der de forholder seg
til den kulturen de er sosialisert inn i. Dette gjelder både uttrykksmåten og de betydninger
som blir uttrykt. Bildesosialiseringen og uttrykksformene bærer derfor i seg kulturens kollektive bearbeidinger og forståelser. Den billedspråklige uttrykksmåte og erfaring er derfor
samtidig subjektiv og intersubjektiv. Når vi i veiledningssituasjonene, kan kommunisere
om bildebetydninger som innforståtte, er dette fordi vi, som lærere og studenter, er sosialisert inn i så vidt lik billedkultur, at vi uten videre kan gå inn i en drøfting av bildene. Ut fra
dette kan vi si at når informantene arbeider med norm- og konvensjonssystemer, innen den
billedkulturelle dimensjon for å få fram sine bildekonstruksjoner, uttrykker de seg billedlig
som kulturindivider.
Heidi går rett til kunsthistorien for å søke å finne ut av kunsthistoriske uttrykkssystemer.
Jorid henter og låner fra flere kunstnere, bl.a. anvender hun en bildekonstruksjon av Chagall, bilde J58, som særlig anvendes i hennes Bilde 2J, Reisa. Sirkelen i dette bilde finner
vi også igjen på Bilde 1J, Kampen, og Bilde 3J, Målet. Hun bruker også fortetningen av
folk i Bilde 1J, Kampen, som hun finner på bilde av Fjell, J54. Lene bruker i mindre grad
kunsthistoriske bilder, men bilder fra barnebøker og særlig fra sine egne barnealbum. Alle
tre informantene eksperimenterer med komposisjon for å få fram ønsket betydning. Særlig
tydelig er dette hos Lene der utelatelses- og framhevelsessystemet gir betydningsmessige
utslag i siste bilde, L103, hennes Bilde 5L.
Intensjonsbearbeiding koblet til bildekonstruksjon representerer erkjennelsesmuligheter for
informantene (jfr. funn 13). Lenes erkjennelsesinteresse handler i første omgang om det å
få en bedre forståelse av og innsikt i egne barneår, men dernest like mye generelt om oppvekstvilkår. Hun var i særlig grad opptatt av dattera si, som her er kalt Ane, noe som viste
seg i hennes neste bildeprosjekt der hun avsluttet med bildet: “Dans Ane, dans!” I samtaler
ga hun uttrykk for at dette var en sterkt underliggende relasjon i begge bildeprosessene.
Erkjennelsesinteressen er også framtredende i de øvrige bildeprosessene til informantene.
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De fikk mulighet til å erkjenne noe om sine fascinasjoner. Jorids temaet om sitt liv og ekteskap kan avgjort kalles et eksistenstema, og det var dette hennes erkjennelsesinteresse
handlet om. Heidis bildeprosess så ut til å handle om henne selv, men var i realiteten kunsthistorisk rettet. Virkemiddelapparatet ble her rettet mot anvendelse av kunsthistoriske retninger. Det framstår som sannsynlig at erkjennelsesinteressen kan bidra til selverkjennelse
gjennom i bildeprosessen, der bildet er mediet og bildearbeidet midlet i de dialogiske relasjoner mellom det intensjonale og virkemiddelbruken.
Vi så at Lene avslutningsvis ble konfrontert med egen bildeframstilling i selve bildeframstillingsakten (jfr. funn 12). Generelt fungerte refleksjonsfasene som konfrontasjon mellom
intendert framstilling og den visualiserte framstillingen. Det ligger i lærerrollen i UP-prosjektet at læreren forsøker å utnytte denne konfrontasjonen ved problematisering av hva
bildene kommuniserer og hva informantene intenderer å framstille, slik at informantene
selv gjennom opplevelse av egne bilder skal se hva bildene framstiller relatert til deres egne
intensjoner. Konfronteringen i UP-prosjektet var forsøk på å hjelpe informantene framover
mot utvikling av det intensjonale i bildeprosessen, slik at individene kunne få mulighet til
å realisere framstilling av egne fascinasjoner. Konfronteringen var også et forsøk på selvstendiggjøring av informantenes bildeforståelse både reseptivt og produktivt. Reseptivt ved
at de kunne bli bedre i stand til å oppleve og vurdere egne og andres bilder. Produktivt
gjennom å bli bedre i stand til å vurdere og forstå egne intensjoner.

Sammenfatning av mikronivå som makronivå
Individorientering: Fascinasjonsfenomenet ble knyttet til individene selv og til relasjonen
individet og omverden. Informantene grep tak i egne fascinasjoner som avgjort ser ut til å
ha fungert som en sterkt drivkraft i bildearbeidet. Det å finne ut av uttrykkssystemene relatert til virkeliggjøring av det intensjonale er sentralt. Selvkommunikasjon eller intrakommunikasjon ble viktig i det prosessuelle bildearbeidet. Informantenes intensjoner ble forma
både som klar tanke, men også som ikke-begrepslige følelser.
Disiplinorientering: I oppfølgende prosesser bearbeidet informantene ulike virkemidler,
normer og konvensjoner innen billedkulturen, der de problematiserte bildene sine. I interaksjon med virkemiddelapparatet ble perseptuelle sanselige erfaringer oversatt til bildespråklige representasjonsformer. Vellykka og tilfredsstillende anvendelse av virkemiddelapparatet henger sammen med informantenes ferdigheter i vurdering av den estetiske framtredelsesformen.
Det syntetiserende aspekt: Den enkeltes subjektive uttrykksmåte er del av et intersubjektiv
bildekulturelt kommunikasjonssystem. Bildearbeidet til den enkelte informant inngår i en
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kulturell sosialisering, der informantene uttrykker seg billedlig som kulturindivider. Intensjonsbearbeiding og bildekonstruksjon representerer erkjennelsesmuligheter der informantene kunne erkjenne noe om sine fascinasjoner. Erkjennelsesinteressen kan bidra til selverkjennelse der bildet er mediet og bildearbeidet midlet i det dialogiske vekselspillet mellom
det intensjonale og virkemiddelbruk. Refleksjonsfasene fungerte som konfrontasjon mellom intendert framstilling og visualisert framstillingen. Avslutningsbildene kan betraktes
som materialiserte uttrykk for en erkjennelsesprosess.

10.4 Drøfting av det bildespråklige aspektet
I dette avsnitt drøftes betydningsavklaring, den bildespråklige Oversettelsen og begrepsdannelse i UP-prosjektet. Ut fra den språklige forståelseshorisonten i prosjektet, blir derfor
de språklige forståelsesformene sentrale i dette avsnittet der det forsøkes å utvikle en bedre
forståelse av mulighetene som kan ligge i den bildespråklige betydningsproduksjonen.
Sammenfatningen av dette punktet kommer som del av svaret på den andre problemstillingen.

Betydningsavklaring
Drøftingen i dette avsnittet dreier seg om bildebetydninger og betydningsavklaringer i interaksjonen mellom, intensjonalitet og bruk av bildespråklige virkemidler. Av resultatframstilling i kapittel 9, funn 15 og16, ser vi at arbeid med bildebetydninger utvikles i de dialogiske relasjoner i gjensidig avhengighet, der dialogen på avgjørende måte ser ut til å fungere
som pådriver i bildeprosessen.
Vi har tidligere sett at informantene innledningsvis ikke vet hvilke betydninger de kommer
til å ta opp i bildearbeidet. De vet m.a.o. hverken hva de vil uttrykke seg om, eller hvordan,
og dette preger bildearbeidet innledningsvis. Noe av det sentrale her er at når individene
ikke vet, er det gjennom det å veksle mellom å lage bilder ut fra anelsen om betydningsinnhold, og å reflektere over disse bildene, at bildearbeidet går framover, at intensjoner
avklares, og at seriøsiteten i bildearbeidet kan tilta (jfr. funn 1, 2, 4, 5 og 7). En tiltakende
utvikling av virkemiddelbruk forbundet med tiltakende intensjonal avklaring, er nødvendig
i behovet for å finne virkemidler som kan realisere det intensjonale. Vi ser videre at interaksjonen mellom intensjon og bildeframstilling, gir framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner der den refleksjonsmessige orientering nedfelles i det intensjonale, slik at anvendelsen av virkemidler avklares (jfr. funn 14). Virkemidler forsøkes intensjonalt, derigjennom oppleves hvordan bildene kommuniserer. Dette virker klargjørende overfor hva
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bildene handler om. Derigjennom løser aktørene sine billedlige problemer, både intensjonalt og framstillingsmessig i den bildespråklige handling. Informantene resiperer sine bilder direkte og intuitiv for å finne ut hva bildene formidler.
Den bildespråklige handling
Bruk av bildespråklige
virkemidler

Gjensidig avhengighet

Det intensjonale

Betydningsutvikling

Betydningsproduksjonen innledningsvis er
rettet mot det
intensjonale.

Virkemidlene
anvendes
pragmatisk

- Betydningsassosiasjoner avklarer intensjon og bruk av virkemidler (funn 14)
- Dialogen mellom intensjoner og virkemiddelbruk fungerer som pådriver i
prosessen (funn 15)
- Visualisering av intensjon kan oppleves
som konfrontasjon (funn 12)
- Motivkategorier representerer betydningsbearbeiding (funn 3)

Avslutningsvis:
- refleksjonsvirksomheten rettes mot bruk
av virkemidler (funn 2)
- relasjonen refleksjon – virkemiddelbruk
fungerer avklarende (funn 5)
- analytisk innstilling er økende (funn 4)
- framstillingsformen varierer individuelt
og velges pragmatisk (funn 8)

Det ferdige bildet som ytring

Avslutningsvis er oppmerksomheten rettet
mot virkemiddelbruken

- Interaksjonen intensjonalitet og bildespråklige virkemidler er i betydningsproduksjonen
knyttet sammen på kryss og tvers i gjensidig avhengighet (funn 16)
- interaksjonen intensjonalitet og bruk av virkemidler avklares (funn 1)
- I bildeutviklingen avklares det tematiske intensjonalt og spesifiseres (funn 7)
- realismetendensen, anvendelse av billekultur, estetiske konvensjoner og framstillingform er valgt pragmatisk (funn 6, 8, 9, 10 og 11)
- Bildekonstruksjonene kan som bildebetydninger representere ny erkjennelse (funn 13)
Figur 32: Betydningsproduksjon, betydningsavklaringer og bildeytring i den bildespråklige handling.
Jfr. figur 17 og 24.
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Den produktive utviklingen av bildebetydninger, hva som skal uttrykkes og hvordan, går
dermed parallelt med intensjonal betydningsavklaring i det prosessuelle (jfr. funn 14 og
15). Når refleksjonsvirksomheten i særlig grad rettes mot virkemiddelbruk avslutningsvis
(jfr. 1 og 2), er det nettopp tegn på at informantene først i denne fase av arbeidet, har kommet til klarhet i hva de skal uttrykke seg om og hvordan. Vi ser at avklaringene nedfelles i
avslutningsbildene slik at de fleste informantene oppnår klarhet om hva de ønsker med
bildene, og dermed også hvilke betydninger de vil tillegge bildene sine. Klarheten over og
beherskelsen av hvordan uttrykke det de har kommet fram til, viser faglig kompetanse og
selvstendiggjøring.
I den grad de i bildeprosjektet relaterer egne bilder til det bildekulturelle felt, noe som for
øvrig ligger i det metodiske, har de også mulighet til å oppnå en generell innsiktsøkning
vedrørende bildekultur og bildegenre relatert til eget bildespråk. Denne selvstendiggjøringen som resultat av bildekulturelle studier, ser vi hos alle informantene. Da Heidi studerte den Munchske bildeframstilling, der hun tydelig tar med seg erfaringene fra bildene
H28, Bilde 5H og H29, Bilde 6H over til H54, Bilde 8H og H57, Bilde 10H. Vi ser også
hos Jorid at hun tar i bruk motivutviklingene og erfaringene fra alle tidligere bildeprosesser,
Pf1, Pf2, Pf4, Pf7, Pf8 og Pf9, inn i avslutningsbildene Bilde 1J som er J65, Bilde 2J som
er J67 og Bilde 3J som er J64. Hos Lene ser vi antydning til framtidig tema i L25, ført
videre i L71, L72, L73. Gjennom hele Pf6 og Pf7 til avslutningsbilde L103 Bilde 5L. Når
informantene får til å uttrykke seg slik de ønsker, fungerer dette erkjennelsesøkende både
overfor måten å uttrykke seg på og den betydningsmessige virkningen av dette.

Den bildespråklige Oversettelsen 72
Her settes først fokus på det jeg har kalt Oversettelsen (Framgard, 1985:15), dvs. det handlende spranget mellom sansing og ytring, det Moustgaard (1981:31) kaller beskrivelseshandling, dvs. beskrivelse av mentale aktiviteter fra sansing til det uttalte ord. Det språkfilosofiske forholdet mellom tenkning og språk, har i denne avhandlingen sin parallell til
intensjonalitet og virkemiddelbruk, på den måten at tenkning angår individene som intensjonal problematisering og medierende erfaring, og at språket relateres til det bildespråklige
uttrykksapparatet (se figur 32). Oversettelsen i det billedlige, som her innbefatter arbeid
med bildespråklige virkemidler, er både sanselig og kroppslig i form av konkret arbeid med
Begrepet Oversettelsen er nærbeslektet med begrepet “den bildespråklige handling” som er lånt av Pedersen.
Begrepene kan brukes som synonymer, men er ikke identiske. Pedersen brukte den bildespråklige handling først
og fremst med tanke på at bildearbeid var en form for språklig arbeid. Når Oversettelsen her er valgt, er det for å
markere den perseptuelle, mentale og fysiske innsatsen et individ må gjøre i bestrebelsene på å omsette og abstrahere konkrete virkelighetsoppfattelser til en to- eller tredimensjonal visualiseringer. Denne abstraheringsprosessen er komplisert og krever kunnskap om og erfaring med bildemediet. Begrepet Oversettelsen grunner seg
også i problemene knyttet til mangelen på dobbel artikulasjon i den billedlig tilvirkingsprosessen.
72
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teknikker, materialer og redskaper. Her bearbeides sansningen gjennom perseptuell skjematisering (se figur 21).
Vi går derfor tilbake til Moustgaards skjema (1981:42), figur 20, for beskrivelseshandling.
Dersom vi sammenlikner dette skjemaet med erfaringene av bildespråklig beskrivelseshandling i UP-prosjektet, kan vi si følgende: De fire første punktene eller enhetene, den
iakttatte gjenstand, påvirkende prosesser, sansemessige prosesser, perseptuelle prosesser,
vil være sammenlignbare mellom det verbale og det billedlige. Om vi iakttar og sanser på
samme måte innen det verbalspråklige og det billedspråklige, er usikkert. De perseptuelle
prosesser er sannsynligvis forskjellige. Hvorvidt en tankemessig identifisering og en tankemessig verbalisering finner sted er høyst usikkert, særlig den tankemessige verbaliseringen. Ikke desto mindre er dette en vesentlig forståelse i relasjonen mellom det verbalspråklige og billedspråklige. Dette er forsøkt illustrert som figur 32.
Overordna prosesser: Erindring, tenkning, forestilling, osv.
B

6. Uttrykksmotoriske prosesser

Det materialiserte
uttrykk

6. Svært
forskjellig

Svært
forskjellig

5. Tankemessig
verbalisering

4. Tankemessig
identifisering

3. Perseptuelle
(diskriminative og
kategoriserende)
prosesser

2. Sansemessig
(sensoriske)
prosesser

1. Påvirkende
prosesser (stimuli)

Den iakttatte
gjenstand

A

5. Høyst
usikker likhet

1-4 Sannsynlig likhet. Kanskje noe ulikt pga. ulikheter i oppmerksomheten når det gjelder sansemessig og perseptuelle mellom det verbalspråklige og det billedspråklige.

4. Usikker
likhet

Sammenlignbare enheter mellom det verbalspråklige og det bildespråklige

Figur 33: Sansings- og handlingsfaser i Oversettelsen. Jfr. figur 20.

Ettersom Oversettelsesprosessen er annerledes innen de visuelle medier enn det verbale, er
det også rimelig at den perseptuelle innsatsen har en annen karakter. Verbalt kan vi anvende
et ord vi har i vokabularet, for eksempel ordet hest, men dersom gjenkjennelighet er viktig
når vi skal tegne en hest eller formulere den i leire, vil de færreste i en pedagogisk kontekst
ha et tilsvarende visuelt “vokabular” på lager (Framgard, 1995:162; Granum, 1978:8). Når
Vygotsky (1971:353) sier at vi på språkets innholdsside går fra helhet til delene, tolker jeg
det slik at vi persiperer helheter og at delene blir innordnet i helheten. Dette vil arte seg på
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samme måte i det billedlige som i verbale. Vygotsky sier videre at på språkets uttrykksside
går vi fra delene til helheten, der det verbale språket uttrykkes lineært, fra deler til helhet,
dvs. ord for ord til setninger. I det billedlige må vi også nødvendigvis konstruere deler som
til slutt skal utgjøre en helhet, men uttrykksmåten vil neppe kunne kalles lineær, i det den
vil utvikle seg utover i flere retninger på ei flate eller i et rom.
I følge Köhlers undersøkelser73, tegner barn på den måten at de føyer deler sammen til en
helhet. Ut fra egen erfaring som bildemaker og lærer, forsøker vi voksne normalt å forholde
oss vekselvis til delene og helhet, slik at delene blir tilpasset helheten og helheten tilpasset
delene, noe vi også vektlegger i undervisningen. I UP-prosjektet framkommer denne vekslingen særlig tydelig hos Heidi, mens Jorid i større grad tegnet deler som til sammen utgjorde helheten.
Gombrich (1972:79) framhever at bildet ikke er en nøyaktig registrering av en visuell opplevelse, men en omsorgsfull konstruksjon som står i et visst forhold til det en ser. Han sier
at en kunstner som vil lage et bilde som en virkelighetstro avbildning, begynner ikke med
sitt visuelle inntrykk, men med sin forestilling og oppfatning. Kunstneren vil kunne peke
på at det ikke fører til noe å se på et motiv, dersom en ikke har lært hvordan en skal klassifisere og fange det innenfor rammen av en skjematisk form. Gombrichs skjemaoppfatning
relateres til forestillingen og det som oppfattes. Han hevder at skjemaet står sentralt i en
tegneprosess, og at en kunstner har en tendens til å se det han tegner, snarere enn til å tegne
det han ser. Disse skjematiske oppfatningene er hos Gombrich både kulturelle og individuelle. De er kulturelle på den måten at vi har lært dem kulturelt både reseptivt og produktivt,
men de er individuelle ut fra det som tidligere er kalt språkbruk (se punkt 4.3 under uttrykksapparatet). Når vi ser at våre informanter uttrykker seg forskjellig, men gjenkjennelig
som deres individuelle uttrykksmåte fra bilde til bilde, er dette deres egen språkbruk og stil,
som baserer seg uttrykksmessig på deres individuelle skjema.
Et språklig anliggende som får innvirkning på Oversettesen, er den doble artikulasjon (se
punkt 4.3). Ettersom vi ikke har et veldefinert enhetssystem på andre artikulasjonsnivå, får
dette stor innvirkning på Oversettelsesprosessen. Selv om denne avhandlingen kan påvise
vesentlige og interessante likhetspunkter mellom språkformene, er det likevel essensielt å
hevde at vi her kan påvise en av forskjellene mellom dem, og som er av grunnleggende
karakter. En vesensforskjell mellom det verbale og det billedlige som framkommer her, er
at det billedspråklig tegnet i hvert enkelt tilfelle må konstrueres. Når Oversettelsesaktene
er så vidt kompliserte, fører dette til at selve bildekonstruksjonen må gjennomleves.

73

Undersøkelser de gjorde i Hanne Köhlers klasser. Muntlig overlevert.
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Ettersom Oversettelsesprosessen er grunnleggende forskjellig innen de visuelle medier og
det verbale, er det rimelig at erfaringene som informantene gjør, er forskjelligartede. Mangelen på dobbel artikulasjon fører til en særlig form for gjennomlevelse i Oversettelsesakten
i forholdet sansing, persepsjon og bildehandling, der individene i hvert enkelt tilfelle kontinuerlig må utforme, konstruere og artikulere sammenstillinger av enheter, tegn og figurer
som danner betydning eller mening. Enhetssystemene må sammenstilles, formuleres eller
om en vil artikuleres ved hjelp av grunnelementer på bildeplata eller i billedrommet. Riktignok må også bokstaver og lyder nykonstrueres, men her har en et avgrenset og veldefinert enhetssystem å forholde seg til. Oversettelsesprosessen i bildekonstruksjonene er dermed ikke bare blir annerledes enn i det verbalspråklige, men også mer kompleks. Når for
eksempel Jorid skulle konstruere sine bildeelementer, måtte hun arbeide med mange ulike
linjer, flatekonstellasjoner, figurasjon og fargenyanser. Hun som de øvrige informantene,
kunne ikke hentet deler fra et avgrenset system, men tvert imot måtte forholde seg til uendelige variasjoner i arbeidet med sine bilder. Informantene måtte kontinuerlig utforme, konstruere eller artikulere sammenstillinger av enheter, fordi enhetene er udefinerbare og uendelige i antall. Dersom vi ser på Lenes innledende enkle konturtegninger, og ønsker å definere
klart hvilke linjekonstellasjoner hun bruker, måtte vi ta stilling til hvor den enkelte linjeformen begynner, hvor den slutter og hvor neste linjeform begynner, osv. Her er uendelige
muligheter å velge i. Dette er et eksempel på det umulige i definerte klart avgrensa og
veldefinerte enheter på andre artikulasjonsnivå i det billedlige. Ved konstruksjonen av det
bildespråklige må individene problematisere og dermed gjennomleve bildeartikuleringen
på en helt annen og mer inngående måte enn i det verbalspråklige. Når Oversettelsesprosessen i bildeproduksjon både er annerledes og mer kompleks, fører det til at bildekonstruksjonen får en annerledes gjennomlevelse. Gjennomlevelsen representerer på denne måten
en genuin erfaringsform som pga. mangelen på dobbel artikulasjon, er vesensforskjellig fra
den verbalspråklige begrepsbestemte erfarings- og læringsform.
For en som tilhører et verbalspråklig språksamfunn, er det normalt ikke et problem i en
kommunikasjonshandling å formulere lyder og bokstaver i et utsagn, mens dette tilsvarende
er utfordrende i det billedspråklige. Det å artikulere noe billedlig får på denne måten en helt
annen karakter enn å artikulere noe i verbalspråklig forstand. På mange måter kan vi faktisk
si at denne utformingen eller konstrueringen av enhetene i informantenes bildearbeid, kjennetegner det å tegne.
I denne gjennomlevelsen i dialog mellom informant og det praktiske bildearbeid, utvikles
nye ideer og motivkategorier. Nyanseringen og spesifiseringen kommer nettopp fram gjennom den dialogen som de har med bildene de bearbeider i Oversettelsesaktene. Den intensjonale utvikling innebære avgjort gjensidige avklaringer i relasjonen virkemiddelbruk og
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det intensjonale der økt innsikt og forståelse kan være et resultat. Oversettelsen i det bildespråklige er her ledd i selvkommunikasjonsprosessen som preger bildearbeidet74. Noen
oppfatter handlingen i bildelaging som rent intuitiv (Croce, Aiello & Winther, 1969:11),
og da i motsetning til det analytiske. Dette kan i mange tilfelle stemme, men bildehandlingene til informantene i UP-prosjektet viser at Oversettelsen både er intuitiv og analytisk.
Selve Oversettelsesaktene vil framstå som umiddelbare og ofte rent intuitive, mens den
reseptive reaksjonen på den nettopp utførte handlingen, i stor grad kan arte seg som en
refleksjon, der også analyse kan finne sted. Om vi anvender Hohrs begreper (se punkt 10.7),
er følelsen grunnleggende for måten å erfare de enkelte prosessuelle forsøkene i bildetilvirkningen på, der opplevelsen, den levde erfaringen, kan tilføre informantene bevissthet
om virkningen av deres aksjoner på bildeflata.
Innledningsvis var informantene ikke klare i sine intensjoner, men visste hva de ville avslutningsvis (jfr. funn 1, 2, 4, og 5). I refleksjonsfasene ble informantene konfronterte med
sine intenderte bildeframstillinger. Sanselig orientering og forståelsen av Oversettelsen i
bildekonstruksjonene er vesentlig som bildespråklig læreprosess. I en narrativ bildeproduksjon har nødvendigvis innholdsaspektet prioritet framfor uttrykksaspektet. Uttrykksaspektet er da redskap for innholdsaspektet. Når en tar i betraktning vanskelighetene med å få til
å uttrykke seg billedspråklig, er det høyst rimelig at arbeidet med virkemidlene og tilfredstillelsen med å få til å uttrykke seg, vil være fascinerende. Dette lar seg også forklare ved
mangelen på den doble artikulasjon i det bildespråklige. Men på tross av konstruksjonsvansker under bildetilblivelsene, så vi under hele UP-prosjektet et stort engasjement i å få
til å uttrykke seg tilfredsstillende. Dette gjaldt både på det intensjonale området og i arbeidet med virkemidlene. Vi kan undre oss over hvorfor? Hva kan drivkreftene i bildearbeidet
være? Kanskje det rent tekniske med å få til å uttrykke seg i bilder, er drivkraften i arbeidet?
På grunn av utfordringene i å uttrykke seg billedspråklig, er det høyst rimelig å forstå det
fascinerende i arbeidet med virkemidlene og tilfredstillelsen med å få til å uttrykke seg.
Medvirkende i engasjementet til informantene kan også bearbeiding av tema, intensjoner
og betydning være, noe vi ser tydelig hos alle tre kasus. Men hver av disse aspektene kan
også være drivkrefter som på ulik vis fungerer sammen. Dette støttes av de to siste funnene,15 og 16, i resultatframstillingen punkt 9.6.
Det dialogiske produktive bildearbeidet består av ideer, tanker, intensjoner, anvendelse av
redskaper, det å sette spor, tilvirke, feste penselstrøk til flata der noe materialiserer seg,
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En kan legge merke til at den billedspråklige handling her er forstått som interaksjon mellom sanseverden og bildeytring. Forståelsen av Oversettelsen er nesten helt tilsvarende, men begrepet Oversettelsen er likevel noe annerledes fordi den også trekker med seg begrepet Oversettelsesakten som er
nærstudiet av selve tegne- og malehandlingen.
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visualiseres, gir respons etter hvert som arbeidet skrider fram. Kanskje blir virkningen av
aksjonen som intendert, eller kanskje interaksjonen får tilført noe annet enn hensikten, slik
at både intensjon og betydning utvikles og endres. Informantene tegner, betrakter og reflekterer i det prosessuelle. Dersom produsenten ikke aksepterer forsøket og forkaster det
som er gjort, startes kanskje hele eller deler av prosessen forfra, med påfølgende nye forsøk,
aksept eller ikke aksept osv. En kan derfor tenke seg lange kjeder av slike Oversettelsesprosesser før en kommer fram til et punkt der en har fått uttrykt seg tilfredsstillende.
Kommunikasjonen mellom aktør og bilde i disse oversettelsesprosessene, er selvsagt en
form for kontinuerlig selvkommunikasjon. Denne selvkommunikasjon i den bildespråklige
handling kan se ut til å være en parallell til det Vygotsky (1982:361) kaller indre språk, der
mange av de samme prosessene vedrørende tenking og betydning gjør seg gjeldende. Et
spørsmål kan derfor være om selvkommunikasjonen i det bildespråklige er verbal og dermed resultat av et indre språk der tanken interagerer med bildelageren og slik betydninger
materialiseres som bilderepresentasjon. I tilfelle må vi tenke oss en bevegelse der tenking
som problematisering starter som indre språk og går via begreper til bildet og bildebetydninger. Vi må da kunne tenke oss at betydningsdannelsen i Oversettelsesakten i det billedlige har verbalspråklig karakter.

Begrepsdannelser i UP-prosjektet
I hvor stor grad er informantene influert av verbalspråklig tenkning når de lager bilder? I
Oversettelsesakten, illustrert som figur 33, er det usikkert hvorvidt vi bruker ord og begreper og om begreper utvikles i denne prosessen. Vi skal i det følgende undersøke og reflektere over dette. Som en rammebetingelse kan nevnes at Vygotsky (1982:431), Wittgenstein
(Wittgenstein, Russell & Wittgenstein, 1974:37; Wittgenstein, Åmås & Tin, 2003:17) og
Leontjev og Luria (i Vygotsky 1982:426-440), anvender en pragmatisk forståelse ved at de
knytter betydning til forståelsen av og bruken av ord. De hevder at det er ved bruken av
ordene vi tilegner oss betydningene, og at en derfor i studiet av ordbetydninger, må studere
de språklige fenomener der ordenes hensikt og funksjonsmåte kommer klart fram. En tilsvarende pragmatikk er her forsøkt anvendt i forståelsen av det billedlige. På lignende måte
må bildeelementenes hensikt og funksjonsmåte framkomme gjennom dannelsen av bildebetydningene som er konstruert ved bruken av uttrykksapparatet relatert til det intensjonale.
Ved å arbeide ut fra et innholdsaspekt, legges bildene i et betydningsleie, eller også søker
betydningsmuligheter. I kompareringen mellom verbalspråklig teori og det bildespråklige
kan det være interessant, ikke minst med bakgrunn i Vygotsky, å vurdere mulighetene for
begrepsliggjøring og begrepsdannelser i arbeidet med bildeproduksjon.
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Begrepsliggjøring av det billedlige: Om vi forholder oss til resultatene i punkt 9.6, ser vi:
Via intensjonsbearbeiding kan økt bevissthet i form av innsikt i de tematiske aspektene vi
behandler være mulig og sannsynlig (jfr. funn 1). I Oversettelsesakten fra sansning via persepsjon til bilderepresentasjon, kan tilegnelse og læring av kunnskap og ferdigheter finne
sted (jfr. funn 2). Dvs. at bildekonstruksjonen representerer denne form for økt bevissthet
som er påvist. Den intensjonale dimensjon er relatert til aspektet som handler om mentale
prosesser hos individet. I den bildeproduktive praksis vi viser til, ser vi at individene har
tanker, følelser, holdninger, vil noe, ønsker noe og har hensikter. Det kunne derfor være
fristende å anta den økte bevisstheten representerer tenkning, dvs. at vi tenker mens vi tegner, og at denne tenkingen medfører intrakommunikativ verbalspråklig aktivitet. Vi ville
dermed kunne regne som sannsynlig at både det intensjonale og bilderepresentasjonen er
begrepsliggjort. Som kognitiv erfaring, bør en kunne anta at økt innsikt og forståelse av det
tematiske, bildespråklige virkemidler og bildebetydninger som vi ser her, virker inn på begrepsoppfattelsen hos informantene: De har begrepet hva de har iakttar og har oversatt til
bildeframstilling. Men vet vi dette?
Selv om dette ikke er undersøkelsens gjenstand, og selv om fortolkningen av det empiriske
materialet neppe danner grunnlag for et helt ut klargjørende svar, kan dette likevel oppfattes
som et interessant punkt i undersøkelsen. Det som kan forsøkes, er å undersøke mulighetene
for en forbindelse mellom tenkning og ord i arbeid med bildebetydninger.
Vi vet så langt ikke om problematiseringen og aktiviteten i tegneakten kan ha verbalspråklig karakter, men det er likevel aspekter som kan knytte språklig tenkning til bearbeiding
av bildebetydninger i det prosessuelle. For det første tok vi utgangspunkt i ord når vi startet
prosjektet. Vi oppfordret informantene (Pf1) til å assosiere med ord for å komme fram til
et felles tema. Men ved oppstarten av temautfoldelsen (Pf4) ble informantene derimot oppmodet til å tegne i stedet for å anvende ord. Vi vet derfor ikke så langt hvorvidt ordene eller
ordbetydningene fulgte motivene og tegneaktiviteten i disse innledende assosiative og intuitive fasene i bildearbeidet. For det andre og vesentligere, når bildebetydningene ble diskutert i veiledningene, ble ord og begreper anvendt. Her gikk vi ofte detaljert ned i motivene
og uttrykkssystemene, for å finne ut både hva som var uttrykt og hva som videre ble intendert uttrykt. Hos de informantene som har mange veiledninger, ble detaljer i bildene diskutert i mange omganger, og inkluderte både bildelesing og bildeanalyse. Dette var med på å
trekke det verbale språket dypt inn i bildeprosessene og knytte ord og begreper til tegningene både som helhet og i detaljer, og kan på denne måten ha bidratt til at selvkommunikasjonen under tegneakten kunne være verbal. Jorid sa et sted at hun anvendte bildeanalyse hele veien. Dette kan forståes slik at hun ofte anvendte bildeanalyse i refleksjonen
som fant sted i tegneprosessen. I den innledende bildeutfoldelsen tok hun utgangspunkt i et
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dikt, altså ord, og problematikken i dette diktet blir vesentlig under hele bildeprosessen (se
bildene J2-J9). Selv om vi lett kan tenke oss at tegneaktene var preget av det den verbale
teksten, vet vi likevel ikke om det er tilfelle. Men det kan være rimelig at når informantene
har satt ord på noe i veiledninger og refleksjonsfaser, vil ordene følge motivene videre i
påfølgende bearbeidinger og problemløsende arbeid, slik at ord og begreper fungerer ledende i konstruksjonen av bildene. Dette kan støttes av Østerberg (1972:39-41), der han
påpeker at refleksjon er et forhold til oss selv (som en mental aktivitet, m.a.) og at indre
erfaring dermed synes å muliggjøre en umiddelbar kunnskap om noe konkret, noe virkelig
levd, og at vår anskuelse av verden alltid må bearbeides av våre begreper for å bli til kunnskap. Han sier også (1972:65) at begreper forandres ved å anvendes på nye værender, og at
vi bare derved kan få ny innsikt. Ut av dette kan vi for det første trekke at bearbeiding av
bildebetydningene gjennom refleksjonen, er en måte å begripe våre egne opplevelser og
erfaringer, og at dette for det andre nettopp påpeker den begrepsmessige bearbeidingen i
refleksjonsfasene. For det tredje ligger den språklig refleksjonen rent metodisk i UP-prosjektet, på den måten at informantene i refleksjonsfasene anmodes om å ta stilling til hva
bildene uttrykker, om de har oppnådd det intenderte, osv. En må derfor kunne anta at den
verbalspråklige tenkningen er framtredende i refleksjonsfasene. Møte med egne bilder kan
derfor framstå som redskap for refleksjon og tenkning, der bearbeiding av både betydning,
det intensjonale, og bildespråklige virkemidler nettopp kan påvirkes og endres, og at dette
fungerer som begrepsliggjøring av bildebetydningene. Gjennom veiledninger og refleksjonsfaser satte informantene ord på det de arbeidet med. Det er sannsynlig at ordene følger
motivene videre i bearbeidinger og problemløsninger i konstruksjonen av bildene. Assosiasjonene i den visuelle forestillingen kan fungerer bestemmende overfor konstruksjonen av
det bildespråklige tegnet. Gjennomlevelsen i konstruksjonene av det bildespråklige tegnet
på andre artikulasjonsnivå, kan slik være nært forbundet med begreper, der begrepsforståelse i bearbeidingen og problematiseringen av bildene kan være framkommet gjennom avklaringen av bildebetydningene. Slik kan bildebetydninger være basert på språklig tenkning, avhengig av at framkomsten av bildebetydningene baserer seg på verbalspråklig selvkommunikasjon eller også interkommunikasjon, dvs. samtaler med andre om bildebetydninger. Ved hjelp av tegneprosessen vet informantene mer om det de tegner. Dette å vite
mer om noe, kan bidra til utviklingen av begreper en har om noe. For det fjerde var det
tydelig under den avsluttende gjennomgang og evaluering av UP-prosjektet at informantene kunne være verbalspråklige velformulerte vedrørende egne bilder og bildeprosesser.
Slik kan derfor språklig tenkning knyttes til problematiseringen og intensjonsbearbeidingen
i bildearbeidet.
I følge Vygotsky (1982:16-20) er ordbetydningene samtidig både et språklig fenomen og
et tenkingens fenomen som ikke kan skilles. Men gjelder dette også bildebetydninger? Når
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informantene reseptiv har kommet fram til forståelse av bildebetydninger de har skapt, vil
forståelsen være basert på språklig tenking dersom forståelsene baserer seg på kommunikasjonsformer der begreper anvendes. Dette representerer i så fall en analogi til mer konvensjonell lingvistisk forståelse. Men gjennomlevelsen i konstruksjonene av det bildespråklige tegnet på andre artikulasjonsnivå, kan også være nært forbundet med tilegnelse,
forståelse eller utvidelse av begreper. Betydning har også en psykologisk eller mental side,
hevder Leontjev og Luria (i Vygotsky 1982:426-440), knyttet til forestilling, tanker, handlinger og bevissthetsrelasjoner. De hevder også at persepsjonen støtter seg til ordets hovedfunksjon, dvs. abstraksjon og generalisering, og trer i intim forbindelse med tankeprosessene. Isolerer en tenkningen fra følelseslivet, hevder Vygotsky (1982:14), utelukker en muligheten til å forklare tenkningens årsak og opprinnelse. Ordet må få en bestemt betydning
og bli bærer av denne betydningen for å bli en psykisk faktor, ifølge Leontjev og Luria (i
Vygotsky 1982:425).
Vi har også sett at bildebetydninger kan bli en psykisk faktor for informantene. Bildene får
ikke bare en betydning, men flere betydningslag, noe ord også selvsagt kan ha. I det empiriske materialet er noen videosnutter av informantene mens de arbeid med bildene sine.
Dette gjelder kortere opptak av Heidi, Lene, Anne, Dina og Clara. Her får vi et viss inntrykk
av at ordene følger detaljene mens de arbeider med bildene, eksempelvis ei slapp hånd
(Clara), ei knytta hånd (Heidi), halsen til hesten (Dina). I forbindelse med veiledning gir
Clara ganske nyanserte uttalelser om hendene mens hun tegner disse og snakker samtidig
om hva hun er opptatt av; hva hun intenderer. Tilsvarende snakker Dina om detaljer på
halsen til hesten hun tegner og Heidi om ei knytta hånd.
I disse de små øyeblikkene ser vi at ordene følger detaljer i bildene som refleksjoner innimellom det konkrete arbeidet med bildene: De arbeider praktisk, betrakter og reflekterer
ved hjelp av ord, så fortsetter de det praktiske igjen. Både persepsjonen og konstruksjonsakten er avhengige av og står i relasjon til representasjonsformer i kulturen. Måten vi persiperer på, er avhengig av de tidligere erfaringer både i det reseptive og det produktive (jfr.
Gombrich, 1972). Når informantene skal konstruere dette billedlige, trenger ofte vedkommende å gjøre visuelle undersøkelser, enten gjennom direkte studier, eller ved det å studere
bildekulturens bilder. Heidi studerer både seg selv via speil, og forskjellige kunstneres uttrykksformer for å prøve ut egne måter å uttrykke seg på. Jorid studerte diverse kunstneres
uttrykksformer samt seg selv ved hjelp av speil, mens Lene brukte foto av mora og seg selv
som barn. Hun sa om siste bildet sitt, L103, Bilde 5L, at betydningene kom mens hun tegna.
Ut fra slik vi kjenner denne prosessen, må det forståes dels slik at den nye betydningen
framkom under selve bildekonstruksjonen og på grunn av selve konstruksjonen. I etterkant
var det også tydelig at hun hadde satt begrep på den nye betydningen.
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Det er ut fra ovenstående sannsynlig at bildebetydninger informantene har skapt, kan være
basert på språklig tenkning. Men selv om vi har sannsynliggjort at ord og begreper anvendes i Oversettelsen, vet vi ikke ut fra empirien og problematiseringen i Oversettelsen, om
språklig tenkning finner sted her. Men vet vi at bevissthet i form av økt innsikt finner sted
i de tematiske aspektene vi behandler? Informantene utvikler forståelsen for de temaene de
tar opp, dvs. at de etter en slik tegneprosess vet mer om det innholdsmessige i det de tegner.
Når en vet mer om noe, kan dette også uttrykkes som at en begriper mer om det en har
tegnet. Dermed kan dette bidra til utvikling av de begrep en har om noe. En annen måte å
uttrykke det å begripe noe, er å ha begrep.
Momenter som kan tale mot en begrepsavhengighet i Oversettelsen: Erfaringer kan være
av kroppslig art uavhengig av verbale begreper. Den genuine erfaringsformen i Oversettelsen er knyttet til selve aksjonene på bildeflata som levd erfaring hinsides det verbale. Rekkefølgen i bildespråklig handling kan være: Sansning – persepsjon – bildeframstilling, der
sansning og persepsjon følges av billedlige forestillinger som direkte grunnlag for formulering på bildeflata, uten å gå veien om tankemessig identifikasjon og tankemessig verbalisering (jfr. to bevisthetsformer nedenfor). En beslektet forståelse er kompleksiteten øye,
bilde, og hukommelse i et ikke begrepsliggjort samarbeid mellom hånda og aktørenes mentale aktivitet. Oversettelsen kan ut fra dette være både verbal og ikke-verbal. En rimelig
forståelse er at informantenes handlinger både kan være forma som begrepslig tanke og
ikke-begrepslige følelser, eller oftest som en god blanding mellom følelse og tanke. Rimelige konsekvenser av denne forståelsen: Bildekonstruksjonene i Oversettelsesakten framkommer som et resultat av betydningsavklaringer. Det ferdige bildet som ytring, representerer og bærer med seg informantenes betydningsbearbeidinger og knytter sammen økt forståelse av det tematiske, forståelse av og kunnskap om bildespråklige virkemidler, samt
relasjonen mellom det intensjonale og virkemiddelbruk. Konfrontasjonsformene i Oversettelsen der gjennomlevelsen også har fungert som konfrontasjon i Oversettelsesaktene, kan
ha vært betydelig for informantenes selvstendiggjøring både reseptivt og produktivt. Reseptivt ved at de kunne bli bedre i stand til å oppleve og vurdere egne og andres bilder.
Produktivt gjennom å bli bedre i stand til å vurdere, forstå og framstille egne intensjoner.
Bearbeidingen av bilderepresentasjonene kan dermed representere faglig forståelse og innsiktsøkning. Bildekonstruksjonene kan slik ha bidratt til økt bevissthet og innsikt i de tematiske aspektene, og representerer læring av kunnskaper og ferdigheter. Dermed kan bildetilvirkningen fungere bildeproduktivt selvstendiggjøring og erkjennelsesøkende og forståes som kvalifikasjonsheving.
En speilingsteori: Om vi går tilbake til Vygotsky (1982:412), sier han at et ord formidler
gjennom sin betydning en umiddelbar sanselig gjenspeiling av virkeligheten, derfor blir
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tenkningen og språket nøkkelen til forståelsen av den menneskelige bevissthet. Han sier
videre at den psykiske avbildning av produktet må eksistere slik for subjektet at det kan
behandle denne avbildningen, og forandre den i overensstemmelse med de forhåndenværende betingelser. Slike avbildninger, fastslår Vygotsky, er nettopp bevisste avbildninger,
bevisste forestillinger, kort sagt de er bevissthetsfenomener. Men Vygotsky hevder også
samme sted, at tenkning avspeiler virkeligheten i vår bevissthet på en kvalitativ annerledes
måte enn den rene sansing, og annerledes i tenking enn i persepsjon, og videre at ordet er
det mest direkte uttrykk for den menneskelige bevissthet, og at språket er å forstå som
praktisk bevissthet. Det er imidlertid uklart om Vygotsky oppfatter den rene sansningen
som uavhengig av verbale begreper.
Men hvordan fungerer denne speilingsteorien komparert med UP-prosjektet? Overført til
bildeproduksjon kan forståelsen være at bilde formidler betydningen som en umiddelbar
gjenspeiling av virkeligheten, og den psykiske avbildning av produktet eksisterer slik for
informantene at de kan behandle den og forandre den i overensstemmelse med de forhåndenværende betingelser, som her er ulike virkemidler de anvender i konstruksjonen av det
billedlige. Det kan på den ene side være rimelig at den umiddelbare oppfatning av bildebetydning via de assosiasjonene som persepsjon gir, framstår som gjenspeiling av den virkelighet som bilde representerer. Men på den andre side finnes flere innvendinger. Gjennom
sin omdannelse i Oversettelsesakten er forståelsen av representasjonen som speiling tvilsom, selv om det narrative bilde kan representere konkret virkelighet. Representasjonen i
Oversettelsen i bildelaging er en personlig og individuell tolkning av det som er sett og
iakttatt. Tolkningen baserer seg på visuell persepsjon, som igjen er knyttet til kulturelle
konvensjoner, subjektive forestillinger, oppfatninger og erfaringer, der den visuelle persepsjonen fungerer som brillene vi ser konkret virkelighet gjennom. Dette gjør forståelsen av
den direkte gjenspeiling av virkelighet i bildelagingen problematisk, fordi omdanning fra
sansing via persepsjon og tilvirkningen i bilde gjennomgår kulturindividets fortolkningsprosess. Vi kan her minne om Gombrich ovenfor som framhever at ‟bildet ikke er en nøyaktig registrering av en visuell opplevelse, men en omsorgsfull konstruksjon som står i et
visst forhold til det en ser”. Her sies det rett ut at bildelagingen ikke framstår som en gjenspeiling av virkelighet. Grunnen til det problematiske med speilingsteorien i Oversettelsen
går sannsynligvis tilbake til den doble artikulasjon, slik som drøftet ovenfor. Men vi kan
også legge merke til at Vygotsky (1982:20) sier at tenkning avspeiler virkeligheten i vår
bevissthet på en kvalitativ annerledes måte enn den rene sansing. Dette annerledes, kan
være uttrykk for noe av det samme; forskjellen fra sansing via persepsjon til tenking i begreper. Billedlige representasjoner kan avgjort basere seg på bevisste forestillinger og framstå som bevissthetsfenomener. I denne pedagogiske konteksten, framstår det til og med som
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vesentlig. Det er mulig og sannsynlig at forståelsen av det en ser og produserer i Oversettelsesakten, virker inn på begrepsforståelsen, og slik begrepsliggjør bildearbeidet. Men det
hefter likevel usikkert ved om forståelsen av den virkelighet som bearbeides gjennom bildearbeidet, baserer seg på språklige begreper. Vi har sett i kapittel 4, at de bildespråklige
tegn i sin konvensjonsavhengighet, er generaliseringer av de objekter som studeres. Men
er den bevissthet om betydning som bildene representerer, framkommet gjennom språklig
tenking? Hva sier den såkalte “bildeteorien” om dette?
Den verbalspråklige bildeteorien: Enkelt kan en si at den såkalte bildeteorien handler om
vår mulighet til å danne oss billedlige forestillinger, om virkeligheten (Refsnes, 2014:16;
Rommetveit, 1972:55-56; Wittgenstein & Ødegaard, 1999:15). Videre handler teorien om
språkets evne til å representere verden, dvs. språklige representasjoner, og hvorvidt disse
representasjonene stemmer overens med det vi gjenkjenner i avbildningen. Det må være en
identitet eller likhet mellom forestilling og det som ordet representerer. En setning består
av elementer som til sammen representerer noe. Til sammenlikning kan en si at elementene
i et narrativt bilde også representerer noe gjenkjennelig. Dermed oppstår en identitet eller
representasjon mellom bilde og referanse, slik at elementene i den billedlige visualiseringen
utgjør en form som stemmer overens med representasjonen, noe som fører til at vi kan
gjenkjenne. Bildets elementer inngår dermed i en struktur i likhet med strukturen i en setning.
Punkt 9.6, funn 14, viser oss at interaksjonen intensjonalitet og framstilling gir visuelle
betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler avklares. Vi må kunne forstå
dette slik at assosiasjonene følger den visuelle forestillingen, og assosiasjonene slik fungerer bestemmende overfor konstruksjonen av det bildespråklige tegnet. Men er dette assosiative begrepsliggjort i Oversettelsen, eller kanskje vi må søke andre forståelsesformer?
Kanskje er Oversettelsen ikke-verbal, men fungere i stedet ut fra ovenstående: sansning–
persepsjon–formulering av det billedlige, og slik uten å gå veien om ord og begreper? Kanskje Oversettelsen i tegneakten først og fremst baseres på kroppslig erfaring, og slik handler
om taus kunnskap?
Taus kunnskap og kroppslig erfaring: Ettersom aktiviteten i den bildespråklige handling
også er av kroppslig karakter, kan vi tenke oss flere mulighetsbetingelser enn den språklige,
i forholdet mellom sansing og de konkrete billedlige formuleringene i Oversettelsesakten.
Her nevnes taus kunnskap og kroppslig erfaring eller kroppslig kunnskap. Kort kan sies om
taus kunnskap (Kollbotn, 2007; Polanyi & Ra, 2000) at det handler om kunnskap som ikke
er begrepsliggjort, men som gjerne er tilegna gjennom empirisk og estetisk erfaring, for
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eksempel håndverksmessig erfaring. Kunnskap som kroppslig erfaring har lange tradisjoner. En tydelig representant for tradisjonen er Merleau-Ponty (1970; 2004). Tradisjonen vil
kunne hevde at vi har innøvde uttrykkssystemer i tegneakten, og at erfaringen er kroppsliggjort kunnskap som anvendes uten at dette nødvendigvis er knyttet til begreper. Dette vil
kunne fungere slik at vi anvender innøvde uttrykkssystemer og uttrykkselementer når vi
tegner, slik Granum (1978: 8) hevder. Ut fra tegneopplæringen til informantene, vet vi at
det ble lagt opp til både intuitive, analytiske og kroppslige arbeidsmåter.
De intuitive arbeidsmåtene bygger især på Kimon Nïkolaïdes (Nicolaïdes & Toklum,
1979), men også andre (Edwards, 1987). Det typiske her er at en forsøker å arbeide mest
mulig direkte fra sansing til tegning; i den rene konturtegning til og med uten at en ser på
tegningen. Av analytiske arbeidsmetoder finnes mange skoleretninger og dermed ulike angrepsmåter. I klassen der informantene gikk, anvendte vi særlig George Bridgman (1971,
1973, 1974), men også andre (Barcsay, 1986; Mileaf, 2002; Mørch, 1994). I analytisk bildearbeid arbeider en langt mer med utgangspunkt i ordene enn i de to andre arbeidsmåtene,
ved at en snakker og forklarer om posisjoner, funksjoner, relasjoner mellom kroppsdeler,
vinkler, størrelser, osv. Når ordene anvendes til å sette navn på det stadig iakttakende, det
som konstrueres, forsøkes, og det å kontrollere bildetilblivelsen, blir det verbale sterkt
framtredende og kan bidra til å oppnå en nær sammenheng mellom det narrative og detaljer
i det som studeres gjennom tegning. Kroppslige arbeidsmåter i bildeundervisningen er introdusert ved Linda Strømme (1987). I sin hovedfagsoppgave ved Høyskolen i Telemark,
Teikning med fokus på fysisk arbeidsmåte, utarbeidet hun en metode sentrert nettopp om
tegning som fysisk aktivitet. Den har som en grunnpremiss at tegninger og malerier alltid
må ut gjennom hånda/armen/kroppen, og slik er fysisk virksomhet. Dette er noe utviklet
som metode og forståelse seinere (Evrin, Lerpold & Strømme, 1999). Metoden er også en
syntese som både arbeider med det intuitive og det analytiske samtidig som den retter oppmerksomheten mot betydning ved at både det som uttrykkes og uttrykksmåte kan styres ut
fra et bevisst forhold til den fysiske angrepsmåte på bilde. Angrepsmåten benytter seg slik
av både det intuitiv og begrepslig. En kan reagere sanselig og intuitivt overfor måten bildet
meddeler seg på, før en angriper bildet intuitivt i neste omgang. En kan også reagere på
bildet mer analytisk og verbalt før en beslutter fysisk reaksjonsmåte. Ut fra egne erfaringer
som bildemaker, anvendes deler av alle tre metodene. Dersom den fysiske angrepsmåten
styres bevisst, kan bildebetydninger dannes og påvirkes. Når det gjelder det intuitive og
analytiske, blir den billedlige formuleringen av og til nærmest automatisert, men når jeg
sliter med å få til det jeg iakttar, begynner jeg å tenke og bruker ordene på det jeg betegner.
Dette har jeg diskutert mange ganger med studenter, og de gir uttrykk for det samme, riktignok i varierende grad.
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Om vi går tilbake til Hors begreper følelse, opplevelse og erfaringen (2002:4; Hohr,
1996:280; 2009:66-67), kan disse begrepene si noe grunnleggende om informantenes bevissthet om deres aksjoner på bildeflata. Begrepene kan dermed også framstå som forståelseshjelp til Oversettelsesakten. I artikkelen Å føle, å oppleve, å begripe, søker Hohr
(2009:65-76) å rekonstruere Deweys erfaringsbegrep. Han sier her at erfaringen er avhengig av et medium som Dewey kaller uttrykk, og videre at emosjon og kognisjon utvikler
seg i og med aktiviteten, der aktiviteten eller resultatene av denne, blir til et uttrykk for
erfaringen, og at erfaringen oppstår i uttrykket. Han sier også at erfaring medfører psykisk
og kulturell endring og utvikling, og at erfaringen dermed er en kulturell og historisk kategori. Hohr viser til Deweys Art as Experience (2005), og sier her at den umiddelbare erfaringen i opplevelsen er knyttet til uttrykket som medium. Hvert formspråk er et særskilt
medium for et særskilt innhold, skriver Hohr, der en språkform i et medium ikke kan sies
like godt i et annet. Hohrs poeng er at den betydningsfulle formen medierer opplevelsen
som særskilt erfaringsform; opplevelsen av levd erfaring. Hver erfaring relateres til andre
erfaringer som sammen danner en struktur, og at slike strukturer, for eksempel en visuell
struktur, er den som skaper og bærer betydningen. Hohr sier at uttrykket bruker formen
som språk, og at form betyr mange språk. Om vi overfører dette til informantene bildearbeid i Oversettelsesakten, er en fortettet forståelse at informantene erfarer gjennom sitt visuelle medium, som her er aksjon på bildeflata, der selve aksjonen er uttrykk for deres
erfaringer. Selve opplevelsen av aksjonene er knyttet til informantenes visuelle medium
som levd erfaring. Hver akkumulert erfaring i Oversettelsen hjelper informantene til å
bygge opp betydningsbærende strukturer (jfr. Framgard, 1985). Her kan innskytes at når
språklig forståelse på denne måten blir berørt, handler ikke dette om en forståelse der
Hohrs/Deweys begrep uttrykk er koblet til det verbalspråklige. Tvert imot framholder
Hohr: “… uttrykket gjør det mulig å erfare det som a) prinsipielt er hinsides ord, det som
b) ennå ikke kan settes ord på, og det som c) ikke lenger kan settes ord på.” Men han framholder at visse aspekter ved opplevelsen kan føres videre og dermed tas opp i begrepsform,
og at opplevelse og uttrykk (mediering m.a.) er en nødvendig forutsetning for begrepsdanning.
I boka The Thinking Hand (Pallasmaa, 2009) legges også fram en oppfatning som knytter
forståelse og erfaringen til kroppen mer en til verbalspråklig tenking. Sentralt her er
kompleksiteten av foreningen øye, hånd og hukommelse (mind), der intensjon, persepsjon
og det medierende arbeidet eksisterer ikke som separate enheter, men der det mentale og
det medierende arbeidet flyter sammen for aktøren (Pallasmaa, 2009:83-84). Han hevdes
også at det visuelle arbeidet blir tatt opp i muskelens hukommelse, der tegneakten produserer tre forskjellige sett av bilder: tegningen som kommer til syne på papiret, det visuelle
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bilde som blir tatt opp i hjernens hukommelse og den muskulære hukommelsen av tegneakten (Pallasmaa, 2009:90). Samme sted hevder Pallasmaa at han husker bedre det han har
tegnet, enn det han har tatt bilde av. Tilsvarende erfaring vil være helt ut gjenkjennelig for
de fleste som både tegner og fotograferer. Om en følger forståelsene som er framsatt ovenfor, er forklaring her at disse erfaringene sitter i kroppen, som kroppslige erfaringer (jfr.
Strømme ovenfor).
To bevisthetsformer: Ut fra ovenstående fungerer ikke bare det begrepsliggjorte som en
bevishetsform, men også den rent kroppslige erfaring framstår som en egen bevisthetsform.
Det hevdes at vi som mennesker hovedsakelig har to bevissthetsformer eller tankeformer.
Ifølge Golemann (1997:27-28) og Illeris (2012:112), er dette den rasjonelle og den emosjonelle bevissthetsform, der følelsene tilfører det rasjonelle informasjoner og der det rasjonelle på et vis “renser” det emosjonelle.
I det empiriske materialet har vi sett at både det rasjonelle og det emosjonelle er virksomme
i disse bildeprosessene. Dette ser vi hos alle de tre informantene. Heidi reagerer sterkt på
sine egne bilder, H 54, Bilde 8H. Jorid reagerte sterkt overfor bildebearbeidingen av samlivsforhold og over muligheter i framtidig livsutfoldelse. Lene hadde sterke reaksjoner
overfor bildene, L 95, Bilde 1L og L97, Bilde 2L. Andre steder i bildeprosessene, særlig
avslutningsvis, under vurdering av intuisjon og anvendelsen av bildespråklige virkemidler,
var det rasjonelle sterkt framtredende.
En noe annen forståelse som er mer direkte i slekt med Hohr og Pallasmaa, framsettes av
Mogens Hansen (1998:37) i boka Billedtænkning, der han hevder at mennesket ser ut til å
ha to basale tankeformer. Den ene er tidslineær, oppbygd og ordnet semantisk, og består av
begrepslig viten. Den andre er ikke tidslineær, opplevd, episodisk og bestemt av personlige
erfaringer og forståelse. Denne formen utgjøres av kroppslighet og mentale forestillinger.
Vi kan også legge merke til at når Vygotsky knytter ord og tenkning sammen i en enhet, er
dette hos Vygotsky knyttet til språklig tenkning. Hansen (1998:38) viser også til en handlingslogikk som er bygget opp av kroppens og persepsjonens erfaring. Dette kaller han
kroppens tenking og sier at denne er ordløs. Slik taus kunnskap som ikke er satt ord på, kan
likevel fungerer som en vitensbank. Denne ikke begrepsliggjorte kunnskap er gjerne
kroppslig erfaring. Det er slik sett gjerne et nært slektskap mellom tause kunnskap og
kroppslig erfaring. Tilblivelsesprosessene i bildeproduksjonen til informantene kan dermed
framstå som både begrepslige og ikke-begrepslige, i det begge tankeformene kan være anvendt.
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Et annet sted viser Hansen (1997:71-72) til en stadieteori, som sier at ferdighetstilegnelse
skjer i tre trinn: 1. erfaringsfase, el. kognvitiv fase, 2. beherskelsesfase og 3. automatiseringsfase. Ut fra denne forståelsen, kan det medføre at vi i anstrengelser og refleksjoner
under erfaringsfasen og beherskelsesfasen kobler ord og begreper til erfaringer og beherskelse, og at disse derved ligger ubevisst med i automatiseringsfasen. Men ettersom
kroppslig erfaring og taus kunnskap ikke ligger innfor prosjektets teoriramme, går jeg heller
ikke videre her.
Billedspråklige begrepsdannelser: Vedrørende begrepsdannelser i den bildespråklige
handling sier Köhler og Pedersen (1978:62):
I den billedsproglige handling danner det (barnet m.a.) sine forestillinger om det, som det har
sanset, følt og oplevet – og nu husker. Det begrepsdanner sine erfaringer, da det sker i billedets form, billedfremstiller det sine erfaringer. Sansninger, indfølinger, oplevelser, iakttagelser, erindringer m.m. fører til begrepsdannelse – i dette tilfelde i en billedfremstilling.

Her hevdes som vi ser, en direkte sammenheng mellom sansning, erfaring, og begrepsdannelser i bildeframstilling. Ut fra samtaler med forfatterne om denne form for begrepsdannelse, virket det som slik jeg forsto det (særlig Köhler), oppfattet dette som en begrepsdannelse som også innebar det verbale. Ut fra ovenstående er det mulig dette inngår i forholdet
som vedrører de to bevissthetsformer. Hansen (1998:95) hevder at språklige begreper ikke
bare er språklige begreper, og at det å begripe verden i høyeste grad er ikke-språklig. M.a.o.
selv om en i tegneakten kan begripe det en ser, er dette ikke uten videre begrepsliggjøring.
Kanskje begrepsdannelsen i sitatet ovenfor i større grad er ikke-språklig, men mer kroppslig. Et annet forhold vi kan merke oss her, er den kognitive stadieteori. I en pedagogisk
kontekst vil de færreste ha et innøvd automatiseringssystem i Oversettelsesakten når de
lager bilder. Det typiske her vil være at de lærende befinner seg på nivå en, dvs. erfaringsfasen, eller nivå to, beherskelsesfasen. Det vil derfor være rimelig at de oftere står overfor
problemer som må løses mer analytisk enn intuitivt, noe som kan medføre større grad av
begrepsliggjøring i Oversettelsen. En kan ut fra dette også stille spørsmålstegn ved speilingsforståelsen hos Vygotsky. Ord er mer abstrakte enn forestillende bilder der målsettingen er å gjenfremkalle og å illudere virkelighet. Mens det verbalspråklige tegnet, basert
på Saussure, er arbitrært, er det bildespråklige tegnet i narrative bildearbeider ikke-arbitrært, nettopp fordi det er basert på gjenkjennelighet (Jfr.Hansson, Karlsson & Nordström,
1995:12). Dermed vil det billedlige basert på gjenkjennelighet, ligge langt nærmere en form
for speiling enn det abstrakte ordet.
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Sammenfatning av språkaspektet
Denne sammenfatningen er samtidig resultat av undersøkelsen som vedrører språkaspektet.
-

-

-

-

-

-

-
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Når informantene ikke vet, er det gjennom vekslingen mellom bildeproduksjon og
bilderefleksjonen at intensjoner avklares. Engasjementet til informantene kan tilskrives fascinasjon av tema, intensjoner og betydning, men også konstruksjonsvansker
under bildetilblivelsene.
Bildebetydninger utvikles i dialogiske relasjoner mellom det intensjonale og virkemiddelbruk i gjensidig avhengighet, der dialogen på avgjørende måte ser ut til å
fungere som pådriver i bildeprosessen. Opplevelsen av hvordan bildene kommuniserer avklarer virkemidlene og det intensjonale.
Det ferdige bildet som ytring, representerer både informantenes betydningsbearbeidinger og økt forståelse av relasjonen mellom det intensjonale og virkemiddelbruk. Billedlige representasjoner kan basere seg på bevisste forestillinger og
framstå som bevissthetsfenomener.
Oversettelsen, spranget mellom sansing og ytring, innbefatter interaksjonen intensjon og virkemiddelbruk i bildeframstilling. De individuelle oppfatningene basert på
kulturelle skjemaer, læres både reseptivt og produktivt. Oversettelsesakten er
mental, sanselig og kroppslig i form av konkret arbeid med teknikker, materialer og
redskaper. Her kan intensjoner og betydninger utvikles, endres, nyanseres og spesifiseres.
Mangelen på et veldefinert enhetssystem på andre artikulasjonsnivå, fører til at
informantene må gjennomleve bildekonstruksjonen i Oversettelsesakten. Gjennomlevelsen kan være forbundet med begreper, der begrepsforståelse i bearbeidingen og
problematiseringen av bildene, kan være framkommet gjennom avklaringen av
bildebetydningene, der informantene begrepsetter bildearbeidet i veiledninger og
refleksjonsfaser.
Men Oversettelsen kan være både verbal og ikke-verbal som kroppslig erfaring.
Rekkefølgen i bildespråklig handling kan derfor være: Sansning – persepsjon –
bildeframstilling, der sansning og persepsjon følges av billedlige forestillinger som
direkte grunnlag for formulering på bildeflata, uten å gå veien om tankemessig identifikasjon og tankemessig verbalisering. En beslektet forståelse er øye-, bilde-, og
hukommelseskompleksiteten som fører til et sømløst og ikke begrepsligjort
samarbeid mellom hånda og aktørenes mentale aktivitet.
Oversettelsen på andre artikulasjonsnivå viser en grunnleggende forskjell mellom
det verbale og det billedlige. Ettersom Oversettelsesprosessen er annerledes innen
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de visuelle medier enn det verbale, er det rimelig at erfaringene som informantene
gjør, er forskjelligartede.
I en narrativ bildeproduksjon er uttrykksaspektet redskap for innholdsaspektet.
Bildebearbeidingen øker bevissthet og innsikt i de tematiske aspektene, og bilderepresentasjonene kan representere læring av kunnskaper og ferdigheter. Disse kan
forståes som både begrepslige og kroppslige og representerer kvalifikasjonsheving.
Gjennomlevelsen i Oversettelsesakten kan være viktig i et erkjennelsesarbeid.

10.5 Mikronivå relatert til makronivå
Mikronivået i avhandlingen, UP-prosjektet, skal her vurderes ut fra en makroforståelse. Det
dialogiske samspillet på mikronivå er her overført til de dialektiske relasjonene på makronivå. På mikronivået er anvendt intensjonalitet, virkemiddelbruk og det prosessuelle handlingsnivået som også representerer betydningsnivået. På makronivå anvendes det individorienterte aspekt, det disiplinorienterte aspekt og det syntetiserende aspekt. Disse tre aspektene tilsvarer i samme rekkefølge de tre kategoriene på mikronivå. For å frambringe
forståelse på makronivå, må vurderingene handle om empirien på mikronivå. Nedenfor
forsøkes å kategorisere noen sentrale empiriske trekk som er relevante på makronivå. Generalisering av disse faglige orienteringsformene, er imidlertid ikke uproblematisk, fordi
de er infiltrert i hverandre, der den ene siden er avhengig av og virker inn på den andre.
Forståelsen som framkommer i UP-prosjektet av individ- og disiplinorienteringen blir derfor vider greidd ut på særlig det syntetiserende bildespråklige nivå.

Individorientering
I UP-prosjektet viste informantene stort engasjementet. De bearbeidet mentale prosesser
og grep tak i egne interesser og fascinasjoner, som til dels hadde eksistens karakter. Fascinasjonsfenomenet var knyttet til individene selv og relasjonen individet og omverden. Selvkommunikasjonen eller intrakommunikasjon var viktig i det prosessuelle bildearbeidet i
Oversettelsen. Drivkreftene til å realisere det intenderte i visualiseringen, var framtredende.
I intensjonsbearbeiding framstod det å finne ut av uttrykkssystemene relatert til å virkeliggjøre det intensjonale, som sentralt. Konfrontasjon mellom det produktive og kommunikative i bildearbeidet, kan ha bidratt til selvstendiggjøringen som viser seg, både produktivt
og reseptivt, med mulighet for erkjennelse av det tematiske og intensjonale.

Disiplinorientering
I det disiplinorienterte arbeidet ble bildene materialisert. Disiplinorienteringen fungerte
som verktøykassa informantene hadde til rådighet for å kunne påvirke betydningsarbeidet
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med bildene: Virkemidlene, valg av utsnitt, bildevinkler, framstillingsformer, bildekulturelle og estetiske faktorer i bildekonstruksjonene. Dette arbeidet var avhengig av i hvor stor
grad informantene hadde kunnskap om og beherskelse av uttrykksapparatet, noe som viste
seg at de hadde i rimelig grad. Her arbeidet informantene med hvordan virkemidlene virket,
dvs. hvordan komposisjon, stil, fargenyanser og strekkarakter påvirket bilde. Framtredende
i disiplinorienteringen var problematiseringen av virkemidler og anvendelsen av konvensjonaliseringen av det bildekulturelle i interaksjon med perseptuelle sanselige erfaringer.
Orienteringen innen bildekulturen for bedre å kunne velge uttrykksmuligheter, ble vesentlig. Vellykka anvendelse av virkemiddelapparatet var avhengig av informantenes ferdigheter i vurdering av estetiske framtredelsesformer. Det er innen dette aspektet de vesentligste
delene av det disiplinorienterte lærestoffet finnes, og i et bildespråklig arbeid må bildeframstilleren ha formale kunnskaper.

Det syntetiserende aspekt
I Oppfølgende prosesser bearbeidet og problematiserte informantene uttrykkssystemene
som redskap for virkeliggjøring av det intensjonale. Informantenes anvendte direkte studier
i veksling med forestillinger som ble oversatt til bildespråklige representasjonsformer.
Via intensjonsbearbeiding kan økt forståelse i form av innsikt i de tematiske aspektene vi
behandler også være mulig og sannsynlig. Både informantenes forståelse av og kunnskap
om de bildespråklige virkemidlene øker, samt relasjonen mellom disse. Intensjonsbearbeiding koblet til bildekonstruksjon representerer erkjennelsesinteresser og erkjennelsesmuligheter, der informantene kunne erkjenne noe om sine fascinasjoner. Det framstår som
sannsynlig at erkjennelsesinteressen kan bidra til selverkjennelse av egne fascinasjoner
gjennom i bildeprosessen, der bildet er mediet og bildearbeidet midlet i de dialogiske relasjoner mellom det intensjonale og virkemiddelbruken.
Gjennomlevelsen av artikuleringen i Oversettelsen er viktig i et erkjennelsesarbeid. Lenes
erkjennelsesinteresse handler i første omgang om det å få en bedre forståelse av og innsikt
i egne barneår, men dernest like mye generelt om oppvekstvilkår, noe som viste seg i hennes neste bildeprosjekt der hun avsluttet med bildet: “Dans Ane, dans!” Erkjennelsesinteressen er også framtredende i de øvrige bildeprosessene til informantene. Jorids erkjennelsesinteresse handlet om hennes liv og ekteskapsproblemer. Erkjennelsesinteressen i bildearbeidet kan ha bidratt til selverkjennelse. Avslutningsbildene kan betraktes som materialiserte uttrykk for en erkjennelsesprosess i de dialogiske relasjonene mellom intensjonalitet
og virkemiddelbruk. Figur 34 viser mikronivå relatert til makronivå.
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Det syntetiserende aspekt: Den enkeltes subjektive uttrykksmåte som del av intersubjektiv bildekulturelt kommunikasjonssystem. Den enkeltes bildearbeidet inngår i kulturell
sosialisering. Informantene uttrykker seg billedlig som kulturindivider. Intensjonsbearbeiding og bildekonstruksjon representerer erkjennelsesmuligheter. Erkjennelsesinteressen kan bidra til selverkjennelse der bildet er mediet og bildearbeidet midlet. Refleksjonsfasene fungerte som konfrontasjon mellom det intenderte og den visualisert framstillingen. Avslutningsbildene kan betraktes som materialiserte uttrykk for en erkjennelsesprosess. I oppfølgende
prosesser bearbeidet og problematiserte de uttrykkssystemene som redskap for virkeliggjøring av det intensjonale.

Individorientering: Fascinasjonsfenomenet knyttet til individene
selv og relasjonen individet og
omverden. Fascinasjoner som
drivkraft i bildearbeidet. Selvkommunikasjon eller intrakommuniksjon viktig i det prosessuelle
bildearbeidet. Informantenes intensjoner forma både som tanke,
og som ikke-begrepslige følelser.

Disiplinorientering: Informantene
bearbeider virkemidler, normer
og konvensjoner innen billedkulturen. I interaksjon med virkemiddelapparatet ble perseptuelle
sanselige erfaringer oversatt til
bildespråklige representasjonsformer. Vellykka anvendelse av
virkemiddelapparatet avhengig
av informantenes ferdigheter i
vurdering av estetiske framtredelsesformer.

Figur 34: Mikronivå framstilt som makronivå. Jfr. figur 3 og 29.

Informantene arbeidet intensjonalt i interaksjonen mellom egne fascinasjoner og framstillingen. I bildevirksomheten bearbeidet og oversatt de visuelle inntrykk og fascinasjonsideer
til individuelle uttrykksformer i stadig gjentakende dialogiske prosesser. Fascinasjonsarbeidet fungerte avgjort som en sterkt motivering i arbeidet. Informantenes bearbeidet fascinasjoner, følelser og opplevelser i tematiseringen, noe som kan tilskrives at individene har
behov for å forstå seg selv i sammenhenger, seg selv i verden. På tross av konstruksjonsvansker under bildetilblivelsene, viste informantene et stort engasjement i å uttrykke seg
tilfredsstillende, også i arbeidet med virkemidlene. Fascinasjoner og engasjement kan slik
også handle om selve bildeframstillingen som personlig utfoldelse og tilfredstillelse, og
som uttrykk for en dyp faginteresse. Kanskje var disse vanskene med bearbeiding og utvikling av uttrykksapparatet nettopp utfordringer som i seg selv var engasjerende og fascinerende. Det er ut fra dette overveiende sannsynlig at både det intensjonale og virkemiddelaspektet har fungert som drivkrefter hver for seg og sammen, og dermed at økt forståelse
av relasjonen mellom aspektene også fungerte som fascinasjon: En fascinasjon av det å
lære og det å utvikle ferdigheter i måten de uttrykte seg på og det de uttrykte seg om, samt
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selvstendiggjøringen som fulgte med bildearbeidet både reseptivt og produktivt. Den enkeltes subjektive uttrykksmåte framstår som del av intersubjektiv bildekulturelt kommunikasjonssystem, der intensjonsbearbeiding og bildekonstruksjon representerer erkjennelsesmuligheter. Erkjennelsesinteressen kan bidra til selverkjennelse der bildet er mediet og
Oversettelsen midlet. Avslutningsbildene kan betraktes som materialiserte uttrykk for en
erkjennelsesprosess.

Det bildespråklige i det syntetiserende aspektet
Bildekonstruksjonen i det billedspråklige er vesensforskjellig fra det verbalspråklige. I det
verbale er setninger eller utsagn lineære, bygd opp av et veldefinert og avgrensa enhetssystem på andre artikulasjonsnivå. I det bildespråklige, der vi ikke har dette veldefinerte enhetssystemet, må derimot bildet konstrueres av et uendelig antall figurer bestående av grunnelementer. Denne grunnleggende forskjell mellom det verbale og det billedlige, viste seg
i Oversettelsen, som er spranget mellom sansing og bildeframstilling. I det billedlige innbefattet Oversettelsesakten forventninger om virkemiddelbruken samsvarte med ønsket
virkning. Interaksjonen intensjon og bildeframstilling i Oversettelsen, ga framstillingen visuelle betydningsassosiasjoner slik at anvendelsen av virkemidler ble avklart. Individuelle
oppfatninger basert på kulturelle skjemaer, ble lært både reseptivt og produktivt.
Oversettelsesakten viste seg som mental, sanselig og kroppslig i form av konkret arbeid
med teknikker, materialer og redskaper. I interaksjon med virkemiddelapparatet ble perseptuelle sanselige erfaringer bearbeidet og oversatt til bildekonstruksjoner. I disse perseptuelle prosessene ble de sansemessige iakttakelser oversatt dels fra direkte studier, dels fra
bildekulturelle studier og dels fra forestillinger. Erfaringer ble slik oversatt til bildespråklige representasjonssystemer. Gjennom dialogen i Oversettelsesaktene ble intensjoner og
betydninger bearbeidet, utviklet, endret, nyansert og spesifisert. Den intensjonale utvikling
innebar slik gjensidig avklaring i relasjonen til virkemiddelbruk og det intensjonale, med
økt innsikt og forståelse av disse aspektene som et mulig resultat.
Mangelen på dobbel artikulasjon i Oversettelsesprosessene av det bildespråklige, fører til
at vi ikke har et “vokabular” tilsvarende det verbalspråklige, noe som gjør at de færreste
kan automatisere uttrykksformen i det billedlige slik som i det verbale. Bare øvde kunstnere
innen sin sjanger kan med rimelighet ha en tilsvarende automatisering når de uttrykker seg
i bilde (jfr. Granum, 1978:8). I tilfelle en slik automatisering er til stede i bildeartikuleringen, vil naturlignok bestrebelsene bli langt mindre, og dermed ville også gjennomlevelsen av bildekonstruksjonene i Oversettelsesakten få en annen karakter. Informantene hadde
bare i begrenset grad et innøvd og automatisert artikulasjonssystem i tegneakten.
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Figur 35 forsøker å framstille sentrale aspekt ved Oversettelsesakten:
Aksjonsformer
i bildespråklig
handling

Betydningsdannelser

Det
intensjonale

Perseptuelle
og forestillende
aktiviteter

Oversettelsesakten er mental, sanselig og kroppslig i konkret arbeid.
Pga. mangel på dobbel artikulasjon,
må informantene i hvert enkelt tilfelle kontinuerlig utforme, konstruere og artikulere sammenstillinger
av enheter, tegn og figurer som
danner betydning eller mening. I bildespråklige konstruksjoner må individene problematisere og dermed
gjennomleve bildeartikuleringen.
Gjennomlevelsen representerer en
genuin erfaringsform vesensforskjellig fra verbalspråklig begrepsbestemt erfarings- og læringsform.

Anvendelse
av uttrykksapparatet

Virkemiddelbruk

Spranget mellom sansing og framstilling

Aksjonsformer
i bildespråklig
handling
Figur 35: Oversettelsesakten. Jfr. figur 11 og 16

I en pedagogisk kontekst kan det ut fra læring og erkjennelsesaspekt, betraktes som fordelaktig at informantene bare i begrenset grad hadde et innøvd og automatisert artikulasjonssystem i tegneakten, fordi de da nettopp vil få en dypere gjennomlevelse i konstruksjonene
av bildeelementer i Oversettelsesakten fremmet anstrengelse og oppmerksomhet. Denne
mangelen og utfordringene med å mestre billedlige ytringer, kan antas å understreke mestringsfølelse i ferdighetsutøvelsen. Engasjementet som informantene viste under UP-prosjektet, kan slik også tilskrives mestring av konstruksjonsvansker under bildetilblivelsene.
Rimeligvis fungerer dette aspektet engasjerende sammen med de tematiske fascinasjonene.
I syntetiseringen mellom det intenderte og virkemiddelbruk viste det seg at interaksjonen
mellom dem fungerte som en konfrontasjon både i Oversettelsesakten og i refleksjonen
over den visualisert framstillingen. Informantene ble konfrontert med virkningen av aksjonen i foregående praktiske fase som igjen var resultat av det intensjonale. Konfronteringen
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i bildevirksomheten forekom også på den måten at forskeren som lærer i UP-prosjektet,
forsøkte å konfrontere bildeframstillingene med de framsatte intensjonene.
Billedlige representasjoner kan basere seg på bevisste forestillinger, og framstå som bevissthetsfenomener, der ord og begreper kan ha fulgt med bildeprosessene på flere vis. Ved
at informantene satte ord på det de arbeidet med i veiledninger og refleksjonsfaser, og at
de ble anmodet om å ta stilling til hva de uttrykte i bildene, er det rimelig at ordene fulgte
motivene videre i bearbeidinger og problemløsninger i konstruksjonen av bildene. Vi har
også forsøkt å vise i avsnittet 10.4 at erfaringer kan være av kroppslig art uavhengig av
verbale begreper, og at den genuine erfaringsformen i Oversettelsen her er knyttet til selve
aksjonene på bildeflata som levd erfaring hinsides det verbale. Ut fra dette kan en rimelig
antakelse være at informantenes handlinger både kan være forma som tanke og ikke-begrepslige følelser, eller gjerne en god blanding mellom tanke og følelse. Dette siste kan
støtte forståelsen der rekkefølgen i den bildespråklige handling antas å kunne være; sansning – persepsjon – bildeframstilling, der sansning og persepsjon følges av billedlige forestillinger som direkte grunnlag for formulering på bildeflata, uten å gå veien om tankemessig identifikasjon og tankemessig verbalisering (jfr. figur 33).
I disiplinorienteringen var problematiseringen av virkemidler og anvendelsen av konvensjonaliseringen av det bildekulturelle i interaksjon med perseptuelle sanselige erfaringer
framtredende. Informantene forholdt seg til billedkulturelle normer og konvensjoner gjennom bildekulturelle studier. Et vesentlig trekke er at kunnskap om og beherskelse av konvensjonaliseringen, utgjør brillene vi ser verden gjennom i bildeproduksjonen. Informantene uttrykker seg derfor billedlig som kulturindivider. Slik sett er anvendelsen av bildespråklige virkemidler å forstå som en kulturvirksomhet, der informantene er kulturprodusenter. Slik kobles med nødvendighet individ og kultur sammen i bildearbeidet. Språkforståelsen fører oss via konvensjonaliseringen av det bildespråklige, til en forståelse av at
individene må ha innsikt i denne konvensjonaliseringen for å kunne beherske det bildespråklige. Det er gjennom kunnskap om, ferdigheter i og anvendelse av det konvensjonaliserte bildespråket, at informantene framstå som kulturdeltakere. Bildespråklige virkemidler, uttrykksformer og arbeidsformene med materialer, teknikker og redskaper har blitt til
gjennom historien som del av vår kultur. Slik sett er blyanten, penselen, papiret, lerretet,
tegneteknikker, maleteknikker å betrakte som kulturprodukter og kulturelementer (Framgard, 1991). Disse anvender informantene subjektivt. Virkemidler og uttrykksformer er
derfor kulturelt kodet og framstår i bildekonstruksjonene som bildespråklige representasjonsformer. Informantene forholder seg til den kulturen de er sosialisert inn i, og slik uttrykker de seg billedlig som kulturindivider.
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Betydningsproduksjon

Betydningsproduksjon

Betydningsproduksjon

Betydningsproduksjon

Figur 36: Betydningsproduksjon. Jfr. figur 11, 16, 35 og (Framgard, 1995:250).
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Bildearbeidet til den enkelte informant inngår i en kulturell sosialisering gjennom bruk av
de bildespråklige virkemidler. Bildesosialiseringen bærer i seg kulturens kollektive bearbeidinger og forståelsesformer, og preger betydninger som blir uttrykt og måten betydningene uttrykkes på. Den billedspråklige erfaring er derfor samtidig subjektiv og intersubjektiv, og den enkeltes subjektive uttrykksmåte er del av et intersubjektiv bildekulturelt kommunikasjonssystem. Oppfatningen av ethvert individ som et kulturindivid, innebærer en
forståelse av at individene vokser opp og inn i de samfunns- og kulturforholdene det er
omgitt av, slik at informantene interagerer med billedkulturens bildespråklige virkemidler
i bildearbeidet. En må derfor ta stilling til og lære seg normene og konvensjonene, både for
å kunne anvende dem bevisst, og å kunne bryte med dem bevisst (Flensborg & Holm
Sørensen, 1983). Læring av normer og konvensjoner er derfor avgjørende for å kunne uttrykke seg i betydningsarbeidet med bilder, og bli kulturdeltaker i sin bildevirksomhet.
Det vi ser her, er nettopp en vesensforskjell på det verbale og det billedlige, og nettopp det
som er påpekt i kapittel 4: Dersom dobbel artikulasjon er betingelsen for at noe er språk, er
ikke det billedlige språk. Den verbalspråklige innfallsvinkelen i den bildespråklige handling viser her sine anvendbare begrensninger.
Vi kan merke oss at orienteringsformene en betydningsproduksjon framstår som temmelig
avvikende fra de tilsvarende ensidig individ- og disiplinorienterte undervisningsformene
med tilhørende ideologi, som er kritisert i Del 1, og som blir behandlet videre i avsnitt 10.8.
Individ- og disiplinorienteringen her forenes i arbeidet med å utvikle betydninger i bilde.
En generalisert og visualisert framstilling av Oversettelsen der Oversettelsesakten inngår,
er det sentrale i dette bildespråklige komplekset, og er forsøkt vist i figur 36.

10.6 Den tredje vei – kort oppsummering
Avhandlingen har utgangspunkt i den Saussauerske (1970) distinksjonen innhold og uttrykk. Distinksjonen er her relatert til de mer produktive begrepene intensjonalitet og bruk
av bildespråklige virkemidler, som er hovedkategorier i den empiriske undersøkelsen, og
som viser hvordan disse kategoriene er knyttet sammen i gjensidig avhengighet når premissene er betydningsproduksjon med bilder. Hovedkategoriene på mikronivå er komparert
med pedagogiske aspekter på makronivå, slik at det intensjonale relateres til individorienterte fagtradisjoner, og bruken av bildespråklige virkemidler er relatert til disiplinorienterte
fagtradisjoner. Interaksjonen mellom disse syntetiseres i den bildespråklige handling, betegnet som Den tredje vei i bildepedagogikken, og som er det foreslåtte alternativet i det
pedagogiske landskapet.
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Den tredje vei i bildepedagogikken
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Figur 37: Komparering av mikro- og makronivå som viser betydningsproduksjonen
i Den tredje vei i bildepedagogikken.

Figur 37 er et forsøk på å framstille resultatet av undersøkelsen i generalisert utgave. Figuren forsøker for det ene å vise prosessen i og resultatene av UP-prosjektet, med mulighet
for erkjennelse av tema og fascinasjon på individorientert side, og selvstendiggjøring produktivt og reseptivt på disiplinorientert side. For det andre kobles dette mikronivået til fagtradisjonene på makronivå. Figuren er på ulik vis dannet på bakgrunn av figurene 3, 11, 16,
17, 20, 23 – 36 og Framgard, 1995:250. Framstillingen viser hvordan individ- og disiplinaspektet arter seg i en betydningsbasert bildepedagogikk. Bildebetydninger utvikles i den
dialogiske handling mellom det intensjonale og virkemiddelbruk i gjensidig avhengighet,
der dialogen på avgjørende måte ser ut til å fungere som pådriver i bildeprosessen. Opplevelsen av hvordan bildene kommuniserer avklarer virkemidlene og det intensjonale.
Mens fagtradisjonene står i et dialektisk forhold til hverandre, fungerer innholds- og uttrykksaspektene dialogisk i det praktiske, i Oversettelsen i bildearbeidet, der informantene
handlet konsekvent dialogisk mellom det intensjonale og virkemiddelbruken. Det var gjennom dialogen mellom produksjon og refleksjon det intensjonale, bildeframstillingen og bildebetydningene ble avklart. Dialogen i betydningsproduksjonen viser avhengigheten mellom aspektene i den bildespråklige handling. I bildeproduksjonen ble framstilling av inten-
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dert betydning det sentrale, selv om informantene innledningsvis ikke var klare i sine intensjoner. Men de fleste av dem75 hadde tydelig økt bevissthet om dette avslutningsvis.
Informantenes intensjoner, opplevelser og fascinasjoner i bildeprosessen ser avgjort ut til å
ha fungert som en sterkt drivkraft i bildearbeidet.
Det ferdige bildet bærer med seg informantenes betydningsbearbeidinger og knytter sammen økt forståelse av det tematiske, samt forståelse av og kunnskap om bildespråklige virkemidler. Det ferdige bildet som ytring kan slik representere både erkjennelse av tema og
fascinasjon; det informantene har funnet ut, forstått av temaene som er tatt opp, og også
selvstendiggjøring produktivt og reseptivt, der beherskelse av uttrykksapparatet viser faglig
forståtthet i avslutningsbildene som ytring. Selvstendiggjøring produktivt og reseptivt,
handler om læring og kunnskapstilegnelse som resultat av erfaring i bildeprosessene de har
gjennomlevd; læring og erkjennelse gjennom handlende problemløsning og erfaring. På
denne måten representerer også bildene økt faglig innsikt og forståelse av relasjonen mellom det intensjonale og virkemiddelbruk.
Informantene arbeidet utelukkende med narrativitet i bildene: fortellingen som det sentrale.
Til det trengte de en verktøykasse med redskaper. Vi kan merke oss her at i en narrativ
bildeproduksjon, dvs. i en bildespråklig betydningskontekst at innholdet har prioritet framfor uttrykket, og uttrykket er tilsvarende et redskap for innholdet. Derfor blir individene og
deres fortellerinteresse det primære i en slik prosess, mens uttrykksaspektet som redskap,
blir det sekundære. Individer har tanker, følelser og meninger som de uttrykker seg om, til
dette trenger de et språklig uttrykksapparat. Men selv om uttrykksapparatet er det sekundære i denne form for bildeprosess, er det pedagogisk betraktet vesentlig å fastholde at det
er innen dette området de vesentligste delene av det nødvendige lærestoffet ligger. Med et
dårlig utviklet uttrykksapparat, blir det vanskelig eller også umulig å få sagt det en ønsker.
I det billedlige betydningsarbeidet måtte informantene ha ferdigheter og formale kunnskaper. Til mer de hadde på hjertet, til viktigere ble kunnskap og ferdigheter. Dessuten: Faglig
kunnskap er en forutsetning for dannelse. Dersom individene i en bildepedagogikk ikke har
redskaper til å åpne verden med, blir heller ikke verden åpnet for individene. Dette vil
fungere hindrende for individenes dannelse.
Det er overveiende sannsynlig at både det intensjonale og virkemiddelaspektet har fungert
som drivkrefter hver for seg og sammen i den bildespråklige handling, og dermed at økt
forståelse av relasjonen mellom aspektene også fungerte som fascinasjon: En fascinasjon
av det å lære og det å utvikle ferdigheter i måten de uttrykte seg på og det de uttrykte seg
om, samt selvstendiggjøringen som fulgte med bildearbeidet både reseptivt og produktivt.
75

Unntakene her er Britt, Clara, Dina og Guro som større eller mindre grad hadde uavklart intensjon.
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Det viste seg at forholdet mellom det intenderte og virkemiddelbruk fungerte som en konfrontasjon både i Oversettelsesakten og i refleksjonen over bildene. Informantene ble konfrontert med virkningen av aksjonen i foregående praktiske fase som igjen var resultat av
det intensjonale. Konfronteringen i bildevirksomheten forekom også på den måten at forskeren som lærer i UP-prosjektet, forsøkte å konfrontere bildeframstillingene med de framsatte intensjonene.
Den språklige innfallsvinkelen ble valgt på tross av utgangspunktet der bilder ikke blir påstått som en form for språk på linje med det verbale språket. Det var likevel ved hjelp av
den språklige undersøkelsen at forståelsen av mangelen på dobbel artikulasjon i det bildespråklige framkom. I undersøkelsen av det språklige aspekt ble det som her er kalt Oversettelsen, et sentralt punkt. Oversettelsen, spranget mellom sansing og ytring, innbefatter
interaksjonen intensjon og virkemiddelbruk i bildeframstilling. Oversettelsesakten er mental, sanselig og kroppslig i form av konkret arbeid med teknikker, materialer og redskaper.
Her kan intensjoner og betydninger utvikles, endres, nyanseres og spesifiseres. Bildebearbeidingen av bilderepresentasjonene som konstrueres i Oversettelsesakten, vil kunne representere læring av kunnskaper og ferdigheter. Bildekonstruksjonene kan slik ha bidratt til
økt bevissthet og innsikt i de tematiske aspektene, representere læring av kunnskaper og
ferdigheter og fungere bildeproduktivt selvstendiggjøring og erkjennelsesøkende. Dermed
kan bildetilvirkningen forståes som kvalifikasjonsheving. I Oversettelsesakten møter aktøren bildet både produktivt og reseptivt. Drivkraften bak det store engasjementet informantene viste, handler sannsynligvis både om utfordringene med bildekonstruksjonen i Oversettelsen, og fascinasjonen i møte mellom tema, betydning og erkjennelsesinteresser.
Et vesentlig resultat når det gjelder kommunikasjonsaspektet i avhandlingen, er at intrakommunikasjon eller selvkommunikasjon viste seg som den viktigere enn interkommunikasjon i UP-prosjektet. Det viste seg med andre ord langt viktigere for informantene å kommunisere med seg selv, enn å komme fram til et produkt som kunne kommunisere med
andre. Interkommunikasjon var medvirkende, men likevel underordnet. Refleksjonsvirksomheten fungerte som konfrontasjon mellom det intenderte og med den visualiserte framstillingen som responsfaktor. Vi så at Lene og Heidi avslutningsvis ble konfrontert med
egne bilder i selve bildeframstillingsakten. Her kan også bemerkes at konfrontasjonsformene i Oversettelsen der gjennomlevelsen også har fungert som konfrontasjon i Oversettelsesaktene, kan ha vært betydelig for informantenes selvstendiggjøring både reseptivt og
produktivt. Reseptivt ved at de kunne bli bedre i stand til å oppleve og vurdere egne og
andres bilder. Produktivt gjennom å bli bedre i stand til å vurdere, forstå og framstille egne
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intensjoner. Informantenes forholdt seg til billedkulturelle normer og konvensjoner gjennom bildekulturelle studier, og anvendte direkte studier i veksling med forestillinger som
ble oversatt til bildespråklige representasjonsformer.
Rimelige konsekvenser av denne forståelsen: Bildekonstruksjonene i Oversettelsesakten
framkommer som et resultat av betydningsavklaringer. Det ferdige bildet som ytring, representerer og bærer med seg informantenes betydningsbearbeidinger og knytter sammen
økt forståelse av det tematiske, forståelse av og kunnskap om bildespråklige virkemidler,
samt relasjonen mellom det intensjonale og virkemiddelbruk. Konfrontasjonsformene i
Oversettelsen der gjennomlevelsen også har fungert som konfrontasjon i Oversettelsesaktene, kan ha vært betydelig for informantenes selvstendiggjøring både reseptivt og produktivt. Reseptivt ved at de kunne bli bedre i stand til å oppleve og vurdere egne og andres
bilder. Produktivt gjennom å bli bedre i stand til å vurdere, forstå og framstille egne intensjoner. Bearbeidingen av bilderepresentasjonene kan dermed representere faglig forståelse
og innsiktsøkning. Bildekonstruksjonene kan slik ha bidratt til økt bevissthet og innsikt i
de tematiske aspektene, og representerer læring av kunnskaper og ferdigheter. Dermed kan
bildetilvirkningen fungere bildeproduktivt selvstendiggjøring og erkjennelsesøkende og
forståes som kvalifikasjonsheving.

10.7 Noen kritiske bemerkninger
Bildespråk og bildespråklig handling
I utgangspunktet er ikke det bildespråklige påstått som språk på linje med det verbale språket. Når vi ser på resultatene av drøftingene i 10.3 og 10.4, ser vi også det tvilsomme i å
forstå bilder som språk. En kan derfor undre seg over poenget med å dvele ved en slik
forståelse? Avhandlingen bar i seg et ønske om å finne ut mer av det billedspråklige utgangspunkt i UP. Ettersom dyaden innhold – uttrykk er et sentralt grunnlag i UP, kunne
derfor den språklige oppfatningen ha avgjørende betydning for forståelse og videreutviklingen av UP. Flere språklige forhold har her helt fra begynnelsen vært viktige: Kommunikasjonsformene, dobbel artikulasjon og Oversettelsen (Framgard, 1985:172-177). I forståelsen av de to hovedkommunikasjonsformene har begrepet selvkommunikasjon gitt et vesentlig bidrag. Lingvisters framstilling av den dobbel artikulasjon har på sin side bidratt til
forståelse av en dyptliggende divergens mellom språkformene, som igjen har hjulpet til
med forståelsen av de bildepedagogiske mulighetene som ligger i Oversettelsen. Divergensen mellom språkformene har også ført med seg en mer spesifikke forståelse av er manglende ledd mellom det bildespråklige og det verbalspråklige, noe som har ført til en utvida
forståelse av både bilde som fenomen og tegning som fenomen (Framgard, 1995:148-168).
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Det språklige som i særlig grad er forsøkt utviklet i denne avhandlingen, er Oversettelsen
med Oversettelsesakten, og som gir forståelsesmuligheter vedrørende gjennomlevelsen av
og i bildekonstruksjonene.
Begrepsforståelse – en pedagogisk interesse: I analysen av UP-prosjektet har det vært av
betydning å avklare i hvor stor grad informantene makter å begrepsliggjøre sine bildeerfaringer. En vesentlig grunn til dette, er den store vektleggingen av faglig ferdighet innen
både faglærer og lærerutdanning i Norge, noe som også gjelder designområdene. Antakelse
her handler om det vesentlige i å kunne begrepsliggjøre sine erfaringer med tanke på lærerprofesjonen: Det å ha begreper til å forstå bildeproduktive prosesser i lærervirksomheten.
Dette var en av grunnene til å avklare det verbalbegrepslig i bildeerfaringene i avsnitt 10.4.

Forskningsmessige kommentarer
Avhandlingens framstillingskarakter: Det allmenndidaktiske perspektivet fikk etter hvert
sin plassering i kapittel 2. Det medførte imidlertid noen betenkeligheter, ikke så mye på
grunn av mangel på harmoni med den faktisk utviklingen av forskningsprosjektet. Framstillingskarakteren kan gi et inntrykk av at utviklingen av Up-prosjektet startet i det allmennpedagogiske i kapittel 2, etterfulgt av det fagdidaktiske perspektivet i Kapittel 3 og 4,
der ulike variabler og hypotetiske anslag ble utarbeidet før gjennomføringen av det spesifikke prosjektet, noe som dermed kunne indikere et brudd med det induktive systemet
(Merriam, 1994:72-73; Postholm, 2010:36-37). I realiteten har forskningsprosessen som vi
har sett, en mer eksplorerende karakter; utgangspunkt i egne faglige funderinger som så
møtte en dansk bildepedagogikk der både teori og metode var utviklet på området, som her
er kalt Den tredje vei i bildepedagogikken. Disse samla erfaringene måtte videre tilpasses
og utvikles til den utdanningssituasjonen som er beskrevet. Etter hvert ble en forståelse
utviklet slik det framgår av problemstillingene i kapittel 5 som danner det empiriske grunnlaget for UP-prosjektet. I sin tur kunne det være interessant å relatere forskningsresultatene
til den generelle didaktikken. Når det allmenndidaktiske perspektivet likevel fikk denne
plasseringen, handlet dette om det ryddige i, allerede i utgangspunktet, å innføre denne
allmenndidaktiske relasjonen, og slik gi leserne en større helhetsforståelse for forskningsprosjektet. Her kan avgjort tilføyes at ved å legge forskningsresultatet inntil både Dewey,
Skjervheim og Klafki, får en et inntrykk av hvordan resultatet kunne ha korrespondert med
en viss bredde av allmenndidaktiske teorier. Slik stoffutvalget og konteksten foreligger får
relasjonen til disse teoretikerne nå en temmelig overfladisk karakter, der en bare i en viss
utstrekning kan se noen likhetstrekk. En annen måte å gjøre dette på, kunne ha vært å avgrense kompareringen til en av disse tre, slik eksempelvis Hohr (2010a, 2010b) har gjort
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med Dewey. Men gjennom måten som er valgt her, får en et viss inntrykk av UP-prosjektets
slektskap til generell didaktikk.
Praksis spiral – Oppfølgende prosesser: I avhandlingen er den dialogiske framgangsmåten
mellom produksjon og refleksjon framstilt og benevnt som Oppfølgende prosesser (jfr. figur 19 og 27). Dette er gjort for å bevare bildet av det dialogiske i bildeprosessene. Men
som modell for det prosessuelle kunne også Praksis spiral vært brukt. Innen det pedagogiske fagområdet for bilde og design blir dette prosessuelle ofte benevnt som en hermeneutisk sirkel eller spiral, noe som nødvendigvis er feilaktig. Grunnen er at det prosessuelle det
vises til, som hermeneutikk, ikke først og fremst er en fortolkningsprosess, men en prosess
som inneholder både refleksjon og fortolkning i det praktisk-produktive arbeidet, der formålet med prosessen ikke er et fortolkningsresultat, men et praktisk utøvende resultat. Slik
praksisbegrepet er brukt i denne avhandlingen, inneholder det både refleksjon og produksjon. Benevnelsen Praksis sirkel eller Praksis spiral kunne derfor være dekkende og mer
presist for den virksomheten som foregår. Praksis spiral er opplagt bedre enn Praksis sirkel,
fordi en sirkel framstiller et bilde av en prosess som biter seg selv i halen, og framstillingen
mangler dermed den prosessuelle utviklingen, men Praksis spiral kan på en langt bedre
måte formidle den eksplorasjonen som er realiteten i de bildeprosessene som behandles i
empirien her. Betegnelsen Oppfølgende prosesser forsøker å ivareta det trinnvise i den dialogiske handlingsmåten i UP-prosjektet, men på samme måten som en hermeneutisk spiral
ivaretar den dialogiske vekslingen mellom helhet og detalj, kunne begrepet Praksis spiral
ivareta vekslingen mellom det praktisk utøvende og den reflekterende virksomheten i en
bildeprosess.
Utvalget av kasus: I seleksjonen av kasus ble det forsøkt å ta hensyn til både representativitet, variasjonsbredde og hensiktsmessighet (Merriam, 1994:21-24; Postholm & Jacobsen,
2011:66-67). Her ble ferdighetsnivået valgt som sentralt kriterium. I valget av informanter
antok jeg at beherskelsesgraden av det bildespråklige ville kunne gi utslag, slik at gode
ferdigheter ville fungere hensiktsmessig både ut fra representativitet og variasjonsbredde.
I klassen som utgjorde grunnlaget for valg av informanter var ferdighetsnivået fra middels
gode ferdigheter til gode ferdigheter. Ingen hadde spesielt gode eller spesielt dårlige ferdigheter, slik som drøftet i seleksjonen i kapittel 7. Det viste seg at Jorid som ble vurdert
til å bare inneha middels ferdigheter, ikke hadde større problemer med å uttrykke seg i
bildene enn Heidi som ble vurdert som den med best ferdigheter, selv ikke avslutningsvis
da kravet til ferdigheter i betydelig grad økte. Ferdighetsproblemene fikk heller ikke framtredende utslag hos de øvrige informanter. De uttrykksmessige vanskelighetene til informantene viste seg ikke å være det å få til å uttrykke seg, men derimot på relasjonen til det
intensjonale: Hva uttrykte bildene, og hva ønsket de uttrykke seg om? Selv om bildene ikke
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uttrykte intensjonen, kunne de framstilte bildene inneholde nye betydninger som kunne føre
dem framover mot nye intensjoner. I noen tilfeller viste dette seg problematisk. Når de tre
utvalgte informanter etter hvert fikk større klarhet i hva de skulle uttrykke seg om, maktet
de dette på en måte som fungerte tilfredsstillende for dem selv.
Troverdighet: I kapittel 9 er relativt sikre kjensgjerninger i undersøkelsen først trukket
fram. Tverrsnittsanalysene av de tre informantene har større grad av sikkerhet enn analysene av de øvrige informantene. Derfor er de sistnevnte analysene benevnt som tendenser
i materialet. Innen hver tendens er forsøkt trukket fram en “hovedtendens” i analysene relatert til problemstilling og analysesystemene i kapittel 8. Tendensene som et generalisert
uttrykk for analysene, er dermed reduksjonistisk. Enhver slik reduksjon er problematisk
fordi nyanser faller vekk, noe som kan gi rom for feilaktige tolkninger. Reduksjonene er
gjort for å kunne sammenfatte resultatene i undersøkelsen. Når det gjelder tverrsnittsanalysene av de øvrige informantene, er disse analyser langt grunnere enn av de tre informantene.
Denne grad av usikkerhet ved framstillingen, fungerer svekkende på resultatene. For å gi
forskningen større troverdighet og etterrøktbarhet, er derfor analyse og fortolkning framstilt
bredt og relativt detaljert i kapitel 8, som en såkalt tykk beskrivelse, slik at leseren kan få
et tydelig innblikk i denne del av forskningsprosessen og selv kan kikke analyse og metode
nærmere etter i sømmene (Thagaard, 1998:179-180).
Overførbarhet: UP-prosjektet er gjennomført som et enkelt prosjekt, der empirien er hentet
inn fra en liten gruppe individer, 14 deltakere av i alt 16 studenter i en klasse av faglærerstudenter. En kunne undres over i hvilken grad forskningsresultatene av det gjennomførte
UP-prosjektet kan ha overførbarhet mer generelt innen bildepedagogikken og også andre
beslekta faggrupper. Problemet er forsøkt løst ved å trekke inn allmenndidaktikerne Dewey,
Klafki og Skjervheim. Undersøkelsen viser at vi avgjort kan påvise slektskap mellom UPprosjektet og disse allmenndidaktikerne. Ut fra dette kan også antas at forskningsresultatene her kan ha relevans for beslekta praktisk-estetiske fagområder som for eksempel fagområdene innen bilde, design, forming, kunst, og arkitektur for videregående skole (Kunnskapsdepartementet, 2006a, 2006c; Utdanningsdirektoratet, 2006, 2016a, 2016b, 2017a,
2017b, 2017c) og Kunst og håndverk for grunnskolen (Kunnskapsdepartementet, 2006b).
Mikro – makro: Det kan synes som en lang avstand fra det språklige tegnets innholds- og
uttrykksside til fagtradisjonene. Avhandlingen står og faller med at det er mulig å overføre/sammenligne nærstudiet av intensjonalitet og virkemiddelbruk på mikronivå med fagtradisjoner på makronivå, slik at det er mulig å betrakte relasjonene slik figur 26 gjør, der
innholdssiden i en produktiv kontekst er det å tillegge bilde et innhold, og at dette videre er
et individuelt anliggende som har en interesse-svære som tilligger en individorientering i
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bildepedagogikken. Tilsvarende er uttrykkssiden i en produktiv kontekst, det å anvende et
bildespråklig uttrykksapparat for å få fremme et bildeinnhold. Dermed er uttrykksaspektet
knyttet til hele det kulturelle kunnskapsfeltet som utgjør det disiplinorienterte læringsfeltet
og slik knyttet til disiplinorientert bildepedagogikk. Mikro- og makronivåene har tjent til å
kontekstualisere avhandlingen (Thagaard, 1998; Vassenden, 2008:187-188). Mikrorelasjonene har også vært nyttige for å identifisere relevante fagtradisjoner på makronivå med
tanke på at disse kan bidra til utvikling av Undersøkende praksis både som teori og metode.
Fagtradisjonene har vært nødvendig for at ikke UP-prosjektet skal framstå som kontekstløst.
I kapittel 5 er UP-prosjektet knyttet til Grounded Theory (GT) (Corbin & Strauss, 2008;
Glaser & Strauss, 1968), men det ble samtidig påpekt det feilaktige i å benytte GT fordi
avhandlingen på det tidspunktet jeg ble klar over GT, allerede hadde problemstillinger og
beslutta rammebetingelser som ikke ville tilfredsstille den åpenheten som GT bygger på.
Men likevel hadde forskningsprosjektet den tilnærmingen at praksis skulle være drivende
for utviklingen av avhandlingen, en tilnærming som harmonerte med GT. Resultatet her
ble at jeg arbeidet med de tre nivåene i avhandlingen med blant annet “inspirasjon fra GT”
(se punkt 5.4.). Det ville ha blitt ulogisk å anvende GT, ikke minst fordi det her var nødvendig å svare på første problemstilling, før arbeidet med andre problemstilling, nivå tre,
tok til. Eksisterende teori, ikke minst i form av erfaringene fra dansk billedpedagogikk, var
dermed en forutsetning.
Utfordringer: Valget av dokumentasjonsform bød på utfordringer (jfr. kapittel 6 og 8). Her
måtte både prosesser og produkter dokumenteres. Det å stille opp et videokamera uten personer til å gjøre opptak under veiledningene, fungerte stort sett greit, og veiledningene ble
dermed registrert. Men en del av bildedokumentasjonen som gjaldt prosess, viste seg imidlertid å ha dårlig oppløsning.
Veiledning som ble forsøkt gjennomført ut fra Sokratisk tradisjon, slik UP-prosjektet legger
opp til, var utfordrende. Den generelle erfaringen i UP-prosjektet og andre UP-prosjekter,
er at dette er noe av det vanskeligste en kan stå overfor som lærer. På den ene siden å gå
empatisk inn i situasjonene sammen med aktørene, være lydhør og vàr, der det intensjonale
mange ganger var uavklart, og som vi har sett forble uklart. Samtidig skulle veiledningene
også være utfordrende og konfronterende. En skal også hjelpe til der bakken blir for bratt.
Vygotskys stillasbygging (Hedegaard i Daniels, 2005:227-249; Hansen, 1997:38-57;
Vygotsky, 1982), viste seg som en god hjelper.
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Den lange tida arbeidet med avhandlingen har tatt med opphold på flere år av gangen, har
også vist seg problematisk. Eksempelvis kan nevnes det å måtte starte på nytt mange ganger
der en selv endrer og utvikler seg med påfølgende behov for større eller mindre justeringer.
Problemet lærer – forsker: Det er selvsagt ikke uproblematisk å forske på et undervisningsprosjekt der en selv har vært lærer. Innvendingene kan være mange, for eksempel problemer med lærerens mulige sympatier og antipatier som kan kaste skygge over fortolkning
og resultater. En kan hekte seg opp i hendelser underveis som kan prege oppfatninger, osv.
Men her kan anføres at det subjektive også kan bidra til å styrke helhetsforståelsen, ved at
en som lærer kjenner individene i bildeprosessene. Problemet med at jeg som forsker skulle
forsøke å komme noe mer på utsida av selve undervisningsprosjektet, ble forsøkt løst på
flere måter. For det første hjalp analysesystemene med til å kunne få et annet perspektiv på
situasjonene. Den lange tida som har gått fra UP-prosjektet ble gjennomført til avhandlingen foreligger, har også bidratt med større avstand til selve undervisningssituasjonene.
Med avstand i tid kan også bidra til vansker med å gå tilbake til situasjoner for å få tak i
den meningen som aktøren tillegger situasjonen (Ryen, 2002:50) Her var imidlertid videoene av veiledningene til stor hjelp.

10.8 Avhandlingens aktualitet
Både empirien i avhandlingen fra 1995-96, og det danske materialet som er enda litt eldre,
er noen tiår gammelt. For å drøfte aktualiteten materialet likevel kan ha, relateres forskningsresultater i avhandlingen; individ- og disiplinorientering, til aktuelle sider av læreplaner, fagdidaktisk forskning og litteratur som anvendes i Norge, samt Den tredje vei i nåtidig
norsk fagdiskurs.

Norske læreplaner
Vi står nå (2019) i en overgangsfase der gjeldende læreplaner skal erstattes av nye læreplaner som er under utarbeidelse og skal virke fra skolestart 2020. Det kan derfor være av en
viss interesse å se på begge planverkene i forhold til de sidene, individ- og disiplinorientering, vi forsøker å belyse.
Gjeldene planer (2019): Gjeldene planer Læreplanene for skoleverket består bl.a. av: Læreplanen for den 10-årige grunnskolen, Generelle del (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1996). Generell del læreplanverket sammen med Prinsipper for opplæringen
m/Læringsplakaten (2006e), og veiledning i lokalt arbeid med læreplaner (2014), har overordnet og målsettende funksjon som de enkelte læreplanene for fagene skal bygge på. Generell del av læreplanverket tar utgangspunkt i individet og stiller opp ulike mennesketyper
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eller menneskeidealer som skolen skal søke å utvikle: Det meningssøkende menneske, det
skapende menneske, det arbeidende menneske, det allmenndanna menneske, det samarbeidende menneske, det miljøbevisste og det integrerte menneske. I Generell del stilles opp et
dynamisk kunnskapssyn der skolens virksomhet baseres på prosess og meningssøking:
Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre
utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og
sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp. … .målet for opplæringa er å
utvide evnene hos barn, unge og vaksne til erkjenning og oppleving, til innleving, utfalding
og deltaking (2011:1).

De ulike planene for de enkelte fag skal fungere som redskaper for å virkeliggjøre de overordna og målsettende planene i læreplanverket. Generell del av læreplanen er tenkt slik at
disse mennesketypene eller idealene skal realiseres via selve virksomheten i de ulike fag
og skoleslag. Et hovedproblem i planverket er nettopp sammenheng og konsistens mellom
Generell læreplan og de enkelte fagplanene. Når det gjelder læreplan for Kunst og håndverk
fra 2006, sier Illeris (2011) at det ikke står noe om fagenes eventuelle påvirkning av elevenes personlige utvikling. Hun mener at planen er så fokusert på målbare ferdigheter og
kunnskaper at dannelsesmålene nærmer seg det rent instrumentelle. Fagplanene for videregående skole er så godt som helhetlig disiplinrettet (2006c). Kompetansemålene er i alt det
vesentlige fagrettet (Fra 2006b:5-6). Eksempelvis handler læreplanen for kunst og visuelle
virkemiddel (2016b) bare om bruk av virkemidler, mens hva disse skal brukes til innholdsmessig knapt er nevnt. Imsen (2011:47) betegner også kompetansemålene som en instrumentalistisk dimensjon. Forstått på den måten at kompetansemålene framstår som noe ytre
utdanningssamfunnet nærmest tvinger elevene inn i en samfunnsmessig målstyring som
elevene er underlagt og må innrette seg etter. Dette kan en også si understrekes gjennom
den fagsentrerte konteksten i form av hovedmål og grunnleggende ferdigheter. Kjosavik
(2003:28) viser til at målstyring ble et sentralt begrep i læreplanarbeidet. Han sier også at
en i fagets historie må tilbake til læreplaner fra før 1925 for å finne planer som var like
presise på hva elevene skulle lære (Kjosavik, 2003:45). Noe av det samme er Laila Belinda
Fauske inne på i sin PhD-avhandling (Fauske, 2010:137), i det hun viser til undersøkelser
av tekster vedrørende konkretisering av læreplanene og framholder at de undersøkte tekstene først og fremst omhandler undervisningens hva og hvordan, men lite om undervisningens hvorfor. I undersøkelsen til Kjosavik, Koch, Skjeggestad og Aakre (2003) uttrykkes et
ønske om å vurdere lærernes fortolkning av relasjonen Generell del av læreplanen og planen for Kunst og håndverk. Men i resultatene av undersøkelsen eksplisitteres ikke dette.
Nye læreplaner (fra høsten 2020): I de nye læreplaner for skoleverket som det arbeides
med nå (2019), skal ny overordna del av læreplanverket (Utdanningsdirektoratet, 2018)
402

Bilde og betydningsproduksjon

erstatter den tidligere Generell del av læreplan. Planen har status som forskrift og skal utdype formålsparagrafen. De nye fagplanene skal nå som tidligere, være redskap for virkeliggjøring av denne overordna delen. Når det gjelder forholdet mellom målsettende del og
aktuelle fagplaner, kan imidlertid hevdes at det er større samsvar nå enn i gjeldende planverk, fordi målsetting og konkret faglig iverksettelse begge i vesentlig grad er disiplinorientert. Riktignok er det individsentrerte i noen grad vektlagt. Her er nevnes det å “opne
dører mot verda og framtida … tenkje kritisk … utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong (2018:4). I det nye læreplanutkastet for kunst og håndverk (2019), finner en i
Kunst- og designprosesser, uttalelser som “… utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, evne til å løse problemer …” . I overordna del står påpekt at opplæringen skal
danne hele mennesket (Utdanningsdirektoratet, 2018:10), men danningsverktøyene som
skal virkeliggjøres dette, er i det vesentlige disiplinorienterte utfordringer. Men når en kommer til kompetansemål, er individbasert eller danningsbasert kompetanse helt utelatt. Om
kompetanse i fagene står: “Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og
ferdigheter … Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning”
(2018:11). Det kan virke som om Per Bjørn Foros karakterisering fortsatt er treffende:
Kompetansemålene (fra Kunnskapsløftet fra 2006 m.a.) kom fort til å skygge for de overordnede læreplanmålene (“refleksjon”, “kritisk tanke”), og undervisningen ble farget av jakten
på måloppnåelse. … Det er ferdighetene, aktivitetene og verbene som dominerer (drøfte,
utforske, analysere) – ikke kunnskapsmål i betydning av innsikt eller viten (Foros, 2018).

Det kan oppfattes som symptomatisk at den nye overordna del av læreplanverket går vekk
fra det tidligere utgangspunktet i mennesketypene som ønskverdig danningsgrunnlag. Det
er selvsagt utmerket at disiplinorientering er vektlagt, men utfordringen ligger i hvordan
elevene gjennom disiplinsentrerte fagplaner skal nå de individorienterte målene som er
nevnt.
Dybdelæring: I Meld. St. 28, 2015-2016, er dybdelæring vektlagt (Kunnskapsdepartementet, 2016:14). I ny overordna plan heter det at skolen skal gi rom for dybdelæring slik
at elevene utvikler forståelse for sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag, og
slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger. (Utdanningsdirektoratet, 2018:11). Her ser vi at det er disiplinorienteringen som
vektlegges. I Dybde//læring (Dahl et al., 2019:43) kritiseres forståelsen som framkommer
i overordna plan. Forfatterne hevder med Tochon (2010) at planen presenterer et begrenset
dybdelæringssyn ved at læring avgrenses til det kognitive, der lek, estetiske læreprosesser
og kroppslig læring er fraværende. De utvider begrepet til å omfatte læringsteorier som gir
rom for følelser, kropp, sanselighet, relasjoner og det å skape (2019.23). De hevder videre
at meningsskaping er en uatskillelig del av det å lære, og at vi ikke kan lære uten å skape
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mening; ikke bare noe lært, kognitivt og uttalt, som en kan sette ord på, men også kroppslig,
relasjonell og affektivt. Side 189 sier de at dybden ikke består i at den blir mer avansert
eller beveger seg inn på andre kognitive områder, men ved at læringen får betydning og
mening. Flere andre forfattere (Bjørshol & Nolet, 2017; Fullan, Quinn, McEachen &
Gregersen, 2018; Nordbakke, 2018; Smestad, 2018) har lignende kritikk i det de ønsker å
utvide dybdelæringsforståelsen som framkommer i overordna plan. En av grunnene til at
dybdelæring vektlegges, er fagtrengselen i skolen (Bjørshol & Nolet, 2017:28). Dybdelæring begrunnes dermed på lignende måte som Klafki grunngir eksemplarisk læring (2001b).
Vi kan merke oss her at når dybdelæring vektlegges, burde muligheten for både individ- og
disiplinorientering være til stede. En skulle kanskje tro at ansatser fra begge orienteringsformene, med selvfølgelighet, burde høre hjemme i fagplanene for allmenndannende undervisning, og dermed i enhver bildepedagogisk praksis (Framgard, 1996:26). Men ut fra
faghistorien og gjeldende planer, ser dette likevel ikke ut til å være tilfelle, noe som aktualiserer tilnærmingen som denne avhandlingen bygger på. Det er slående hvordan særlig
nåværende Generell del av læreplanen, og i noen grad den kommende, har en langt mer
balansert vektlegging mellom individorientering og disiplinorientering enn de konkrete læreplanene innen vårt fagområde. Vi kan i denne sammenheng minne om målstyringsdebatten tidlig på -70 tallet, der Skjervheim (1996:241-250) brukte begrepet Det instrumentalistiske mistaket, nettopp om det å målstyre konkrete læreplaner slik læreplanverket gjør, selv
om de overordna planene kunne tilsi noe anna. Det ser derfor ut til at disse læreplanene
vender tilbake fra en individorientering til en disiplinorientering der en annen utvikling
kunne være mulig. Noe mer velmenende kunne en tolke kompetansemålene for grunnskolen som elevrettet eller individrettet; dels ved at økt faglige kompetanse kan oppleves som
personlig vekst, dels ved at økt kompetanse kan oppleves som økt samfunnsmessig frihet
gjennom økte yrkesmessige muligheter. Dette er rimeligvis tankegangen bak konstruksjonen av den disiplinorienterte forståelsen til fagplanene, og avgrenset til akkurat denne form
for kompetanse. Men samtidig er dette nettopp et godt eksempel på instrumentalisme. Videre ser det også ut til å være tenkt at individorienterte målsettinger og disiplinorienterte
fagplaner til sammen skal utgjøre en helhet, slik vi skal se eksempel på nedenfor hos Nielsen (2009, 2019). Innvendingene er her for det første som Klafki (2001b:186-187) hevder,
tvilsomt om de ulike læreplanene som delmomenter, uten videre kan utgjøre en slik ny
helhet. For det andre tilsier mine erfaringer fra et liv i skoleverket at det er teksten i de
konkrete læreplanene for fagene som representerer det konkrete arbeidsredskap for læreren.
Derfor blir også selve teksten i læreplanene det sentrale innholdet i undervisningen. For det
tredje vil jeg hevde som en relativt allmenn erfaring, og et gammelt og velkjent problem,
at det byr på vanskeligheter i læreplanarbeid å få god sammenheng mellom overordna målsettingsnivå og konkrete iverksettende nivå. Av disse grunner mener jeg det er sannsynlig
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at nåværende og kommende læreplanverk i stor grad vil føre til disiplinorientert undervisning i våre fag og at det individorienterte tilsvarende blir nedprioritert.

Fagdidaktisk forskning og litteratur
Aktuell fagdidaktisk forskning og faglitteratur for det norske fagområdet, har i stor grad
vært mangelvare. I 1964 kom bokverket Form og forming i fem bind med Hans Otto Mørk
som hovedredaktør (1964). Verket plasserer seg relativt klart innenfor den utviklingspsykologiske tradisjonen. Det var derfor et stort framsteg da vi fikk Anny Haabesland og Ragnhild Vaviks bok: Forming – hva og hvorfor (1989) (Andre utgave i 2000). Denne tar opp
både faghistorie, kreativitet, estetikk og persepsjon. Relatert til hovedkategoriene i denne
teksten, mener jeg dette verket i hovedsak plasserer seg innen den utviklingspsykologiske
tradisjon, noe som særlig framkommer gjennom forståelsen av barns to- og tredimensjonale
utvikling. I konkretisering av undervisning i kunst og håndverk som framkommer i verket,
finnes god veiledning og tilrettelegging på det metodiske plan, både når det gjelder temaog prosjektorganisering, likeens profileringen av undervisningstrinn. Men imidlertid er de
didaktiske undervisningsframleggelser mere preget av kompromiss mellom tradisjonene
enn av syntetisering. Klafkis kritikk (2001b:186-187) om problemet med å føye sammen
to ulike tradisjoner for å oppnå en ny enhet, er derfor treffende.
Professor Liv Merete Nielsens har skrevet læreverket Fagdidaktikk for Kunst og håndverk
(2009), ny utgave (2019). Begge utgavene bygger på vedtatte planer for skoleverket. Den
nye peker også på å forholde seg til politiske beslutninger (2019:12). Begge bøkene er bredt
faglig anlagt ved at den vektlegger samspillet mellom skole og samfunn, og mellom fortid,
samtid og framtid, og videre at elevene skal kunne bli aktive deltakere i prosesser om vår
materielle og visuelle kultur (Nielsen, 2009:7). Den historiske delen gir grundig og god
oversikt over fagets utvikling, særlig siste utgave. Her tas fagets utvikling, forutsetninger
og faglig identitet opp. Under avsnittet Faget Kunst og håndverk, (2019:17-43), er det disiplinorienterte området rikt og nyansert. Oppdragelse til demokrati vektlegges (som Klafki
og Dewey), der visuell kompetanse framheves for å kunne ta del i demokratiske prosesser
(2019:7:118). Her påpekes at lærernes oppgave er å omsette mål og formål til meningsfull
læring, dannelse, vekst og glede (2019:18). Her nevnes personlig utvikling, kreativitet og
innovasjon (2019:17) og holdninger (2019:49). Men hvordan dette individorienterte faglig
sett, kan virkeliggjøres, er det vanskelig å se ut fra teksten. Det som savnes, både i ny og
gammel utgave, er derfor mer konkret hvordan gripe tak i vektlegging av individets dannelse og utvikling. I en bildetekst (2009:10) og (2019:10) skriver hun at “Barn tegner det
de er opptatt av, …”. Dette kunne ha vært en ledetråd nettopp til det denne avhandlingen
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viser til: Det å ta opp de lærendes fascinasjon og interesser som et konkret didaktisk utgangspunkt i bildeundervisningen. Hun beskriver estetikk som erkjennelse gjennom sansene, der følelsen og erkjennelsen danner et sentrum (2019:30), men heller ikke her følges
dette opp som individorientering. I samband med dikotomien natur og kultur berører Nielsen orienteringsformer i slektskap med individorientering og disiplinorientering, og som
historisk ga seg utslag i at elever enten ble introdusert for kultur med en aktiv virkende
lærer, eller at undervisningen handlet om å dyrke elevenes barnlige natur, der læreren var
mer tilbaketrukket. Hun mener at dette er mer et historisk problem enn et nåtidig. Ettersom
hun mener at denne konflikten ikke er til stede i nåværende læreplanverk (fram til 2020),
løftes dette heller ikke fram som et problem (Nielsen, 2009:108).
Både de nye og gamle planene karakteriseres av Nielsen, som å legge opp til kategorial
dannelse, bl.a. ved at læreplanen sies å ha god balanse mellom det rent faglige og utvikling
av personlige egenskaper.
Den helhet som ligger i den kategoriale dannelse, og som ivaretar både fag og utvikling av
personlige egenskaper, fikk en bedre balanse gjennom læreplanens vektlegging av kulturarv,
individ og kulturelle valg for framtiden (Nielsen, 2009:111).

I 2019-utgaven vises til Klafki og hevdes som “kunstig” å stille opp disse faglige motsetningene fordi kunnskap og dannelse her går hånd i hånd i kategorial dannelse (2019:17).
Når dette hevdes uten å si noe om bakgrunn og grunnlaget for den kategorial dannelse;
kritikken mot de individorienterte og disiplinorienterte retningene som motsetninger, blir
dette problematisk. Framstillingen bærer derfor mer preg av å føye sammen faglige opposisjoner, enn å skape en ny syntese, og framstår slik jeg oppfatter det, dermed i strid med
Klafki. Selv om dette er nyttige, omfattende og faglig sterke lærebøker som konkret forholder seg til gjeldende planverk, har begge utgavene, ut forståelsen denne avhandlingen
bygger på, hovedsakelig en disiplinorientert innretning.
Fra professor Venke Aures forfatterskap vil jeg trekke fram hennes arbeider innen kunstdidaktikk (2009, 2011; Aure & Bergaust, 2015). Hennes kunstdidaktiske analysekategorier
rettes mot kunstinstitusjoners formidlingsfelt. I boka, Konsten som läranderesurs
(2009:208-224), drøfter Aure ulike læringssyn. Disse utvikles videre i hennes doktorgradsavhandling, Kampen om blikket (2011), der den drøftes som kunstdidaktikk76. I en illustrasjon fra arbeidet (2009:212), behandles de ulike posisjonene. Begreper anvendt i 2011 er
føyd til på den originale figuren. Argumentasjonen vedrørende posisjonene i figur 38, viser

76

I 2009 brukes betegnelsen kunstpedagogikk.
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dialektisk forholdemåte: Nederste høyre hjørne av figuren representeres av forhåndsvedtatte kriterier med basis i formale premisser, der kunstverkets framtredelsesform ligger i
bestemte egenskaper og strukturer. Nederste venstre hjørne kan karakteriseres som læringssyn basert på en tradisjonelt utviklingsoptimistisk forestilling, med røtter til Rousseau og
Fröbel. Her forblir betrakteren i en passiv mottakerrolle, der forestillingen om kulturarvens
gitte materialdannende potensiale som barn og unge skal innvies i, eller dialogpedagogisk
der forholdet mellom lærer og elev er likeverdige subjekter. I den øverste hjørne av trekanten samles kritikken av de to foregående tradisjonene. Her syntetiseres posisjonene, og en
ny kunstdidaktikk utvikles. Denne tilnærmingen søker å forankre kunsten i samtidas virkelighetsfortellinger, der de postmoderne relasjoner vektlegges. I motsetning til en lukket
kunstforståelse knyttet til selve bildet, er idealet et verk som åpner seg for ulike omgivelser,
situasjoner og tolkninger. Her vektlegges relasjonene mellom innhold, det situasjonsbestemte og verkets evne til samspill med betrakterne (2011:213-214). Kjennskapet til kunst
utvikles gjennom åpen, erkjennelsesmessig, kommunikativ og fortolkende praksis.
Relasjonell-pluralistisk kunstdidaktikk (2011)
Relasjonsorientert læringssyn
Kunstpedagogisk diskurs

Opplevelsesorientert læringssyn
Kunstekspresjonistisk diskurs

Kunstorientert læringssyn
Kunsthistorisk diskurs

Danningsteoretisk og dialogforankret kunstpedagogikk (2011)

Formalestetisk kunstdidaktikk
(2011)

Figur 38: Aures kunstdidaktiske læringssyn

Figur 17: Pedersens endelige modell, upublisert

Læringssynet som framkommer kan en, ut fra en metabetraktning, si er sydd over samme
lest som denne avhandlingen, og slik er en del av Den tredje vei. Men vi skal da merke oss
at Aure omhandler det reseptive området, mens denne avhandlingen fokuserer det produktive. Aures læringssyn har klar relasjon til de analysekategorier som jeg anvender, der disiplinorientering korresponderer med kunstorientert og formalestetisk kunstdidaktikk, individorientering motsvarer opplevelsesorientert, danningsteoretisk og dialogorientert
kunstdidaktikk. Både Den tredje vei og den relasjonsorientert, relasjonell-pluralistisk
kunstdidaktikk syntetiserer de to øvrige læringssyn til en ny forståelse basert på erfaringsog refleksjonsorienterte prosesser.
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I hennes doktorgradsavhandling Kampen om blikket (2011), fokuserer hun på barn og
unges møter med kunst. Her videreutvikles og nyanseres den faglige forståelse. Hun opererer her med fire analysekategorier: Formalestetisk-, danningsteoretisk-, dialogforankretog relasjonell-pluralistisk kunstdidaktikk. Hun utvikler også en fjerde kategori (Aure,
2011:213), en videreutvikling av hennes relasjonsorienterte kategori fra 2009. Denne kategorien knyttes an til det postmoderne, og går slik ut over de kategoriene som denne avhandlingen operer med.
Aures har sammen med andre forfattere gitt ut flere lærebøker for Kunst og håndverk. I
lærerens bok, Kunst og håndverk 3 (Aure, Ekern, Koritzinsky & Sand, 1997-7), vises til at
Kunst og håndverk er velegnet som regifag i tema og prosjektarbeid. Her appelleres til
barnas egne assosiasjoner, elevenes følelses- og forståelsesverden, utvikling av identitet og
forståelse, vekt på praktisk arbeid med ideutvikling, problemløsning og vekt på samtaler.
“Læreverket bygger på læringsprinsipper som først og fremst legger vekt på å gå inn i faget
med utgangspunkt i innholdssiden” (Aure et al., 1997:11). I (Aure, 1999:6) og (Aure,
Skjeggestad & Koritzinsky, 1998:6) vises intensjonene til læreverkene: “… “tenne‟ elevenes undring i forhold til kunstens verden, og å stimulere elevenes egen uttrykkslyst. … Vi
må vite noe om hvordan elevene “gripes”, vi må lytte og stille spørsmål på en slik måte at
elevene får innsikt.” For å nå dette faglige ståsted nevnes det disiplinorienterte, og læringsprosesser og sanseopplevelser som må danne fundament for det disiplinorienterte: “… undervisningen må tilby barn kunnskaper og opplevelser som er meningsfulle for barnet selv”.
Her vises tydelig slektskap til kategorier og forståelsesformer i denne avhandlingen, noe
som forsterkes av koblinger til Kristian Pedersen der han vektlegger livstemaer som utgangspunkt for å underbygge den skapende prosess mellom ide og uttrykk (Aure et al.,
1998:11).
Professor Else Marie Halvorsens Didaktikk forgrunnskolen (2008) inneholder også en fagdidaktikk for kunst og håndverk. Denne er svært oppmerksom på og drøfter divergensen
mellom målsetting og konkrete fagplaner. Hun påpeker at selv om mange mål kan danne
utgangspunkt for undervisning, blir de for ensidige, og at svært mye handler om å utvikle
kompetanse innen bruk av materialer, redskaper og teknikker (2008:226).
Fra Halvorsens forskning som ut fra vårt synteseperspektiv er interessant, vil jeg særlig
trekke fram hennes framstilling av det dobbelte didaktikkbegrep, utviklet i hennes dr.philos. avhandling (1996:59). Hun drøfter dette i flere tekster (2001:29; 2004:28; 2005:137;
2017:16, 145). Det dobbelte kulturbegrep består av to komponenter, har-kultur og er-kultur. Halvorsen sier at har-kultur rommer de dokumenterte kulturprodukter, at den gjerne
assosieres som et smalt finkulturbegrep. Om er-kultur sier hun at den omfatter helheten i
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våre liv og vaner, at dette er den kulturen den enkelte er omgitt av, går ubevist inn i og er
en del av, og at kulturbegrepet her er bredt (1996:10). Dette dobbelte kulturbegrep overføres til et didaktisk innhold:
I dialektikken mellom “har” – og “er i” – kulturen ligger det pedagogiske innholdsvalget, det
samfunnet, skolen og læreren velger ut som relevant for sine elever. Dette valget er en konsekvens av en videreføring av det dobbelte kulturbegrep og blir her benevnt den dobbelte
didaktikk. I dette innholdsvalget inngår avveiningen mellom den tematiserte “har” – kultur
og “er i” – kulturen som en term over elevens totale resonansbunn (1996:59).

I hennes fagdidaktikk (Halvorsen, 2008) sier hun at den didaktiske utfordringen oppfattes
å ligge i interaksjonen mellom samfunnets har – kultur og elevens er i – kultur (Halvorsen,
2008:16). Hun sier videre at den dobbelte didaktikken representerer en didaktikk mellom
to poler, der den ene representerer den kunnskap og erfaring som ned gjennom historien
har nedfelt seg i kunst og vitenskap, en slags base for skolefagenes innhold. Den andre, det
som er integrert i den enkelte og den livsverden individet vokser inn i, representerer en
viktig referanseramme for identitets utvikling (Halvorsen, 2008:71-72). Begrepene er ikke
helt uproblematiske; når vi er i kulturen, har vi også kultur, fordi vi er sosialisert inn i den.
Som didaktiske begrep, relatert til mine kategorier, kan de jamføres på den måte at har
kultur, i en viss utstrekning samsvarer med disiplinorientering, dvs. det å tilføre individer
kunnskap og ferdigheter som har blitt til i kulturen. Mens er i kulturen i stor grad samsvarer
med denne avhandlingens syntesebegrep som både rommer det individuelle og det kulturelle. I Halvorsens fagdidaktikk sier hun lite om hva dette innebærer for individene, men
derimot i Kultur og individ (2004:55-63), er dette utdypet mer ved at begrepet er-i kulturen,
kobles til Deweys erfaringsbegrep og Klafkis danningsbegrep. I Kulturarven i skolen
(2017:166-168) drøfter og utvikler hun videre Deweys erfaringsbegrep.
Fra professor Hansjörg Hohrs forfatterskap vil jeg trekke fram begrepene følelse, opplevelse og erfaring, der han har latt seg inspirere av Dewey. Hohr drøfter og videreutvikler
fenomenene i en rekke tekster (2002; 1992, 1996, 2009, 2010b, 2013). Noen forståelser
forsøkes generalisert: Termen følelse har her et noe annet begrepsinnhold enn det dagligdagse begrepet. Hohr (1996:280) hevder at uttrykket følelse her brukes for å betegne den
grunnleggende måten mennesker erfarer verden på. Å føle betyr å føle verden. Følelsen har
både et dynamisk og kognitivt aspekt, der Hohr kaller det dynamiske for emosjon og det
kognitive fornemmelse eller sansning. Opplevelsen kaller han levd erfaring. I opplevelsen
kommer vi til oss selv som bevisste relasjoner i verden. Dette gir opplevelsen en samtidighet av distanse og nærhet, av tilhørighet og atskilthet, og videre at dette er subjekt-i-verdenkunnskap (Hohr, 2002:4). Når det gjelder erfaring, ønsker han å rekonstruere Deweys erfaringsbegrep (Hohr, 2009:66-67):
409

Bidrag til utviklingen av Den tredje vei i bildepedagogikken – 3. analysenivå

Termen “erfaring” betegner en grunnleggende egenskap ved interaksjon (mellom mennesket
og verden m.a.), nemlig at den medfører psykisk og kulturell endring og utvikling. “Erfaring”
er dermed en kulturell og historisk kategori. … erfaringen omfatter alle aspekter ved menneskers forhold til verden. De mest grunnleggende aspektene er aksjon, emosjon og
kognisjon.

Hohr kobler erfaring til både psykisk og kulturell endring og utvikling. Nettopp ved å binde
sammen det emosjonelle og det kognitive, ser vi et tydelig slektskap til Köhler og Pedersen.
Overført til denne avhandlingens kategorier, bli individorienteringen den psykiske/emosjonelle interessen, mens det disiplinorienterte blir her det kognitive aspektet, dvs. lærestoffet
som har vokst fram kulturelt. Selv om Hohrs tekster også drøftes didaktisk, beveger de seg
på et tydelig abstraksjonsnivå i forhold konkrete tilrettelegging for undervisning. Men på
en annen side kan hans drøftinger og fagforståelse fungere som nærstudium av bildevirksomheten der grunnleggende sider kan forklarer og forståes. Hohrs tekster har derfor direkte relevans problemstillinger i denne avhandlingen, og framstår som del av Den tredje
vei. Teksten representerer avgjort et videreutviklende potensiale for UP og for Dei tredje
vei.
Ovenfor er forsøkt å relatere forskning og litteratur til kategoriene individorientering og
disiplinorientering i avhandlingen. Det som framkommer her, viser at dette også griper inn
i og belyser aktuell fagdiskurs som vi i det videre skal kaste et blikk på.

Den tredje vei i nåtidig norsk fagdiskurs
Overgangen fra fagbenevnelsen Forming til Kunst og håndverk, ble heftig diskutert. Både
Kjosavik (2001:138-255; 2003:27-45) og Kjosavik, Koch, Skjeggestad og Åkre (2003) har
dokumentert disse diskursene og stridighetene. I tidsskriftet Form gikk debatten under betegnelsen Navnefeiden, men handlet også om faglig innhold (Carlsen, 1996; Framgard,
1996; Melbye & Sundvor, 1995; Nilsen, 1995; Reitan, 1995; Sande, 1995; Vasset, 1995;
Vestøl, 1995).
I nåtidig fagdiskurs viser flere (Digranes & Nielsen, 2012; Fauske, 2010; Gulliksen, 2012;
Kvellestad, 2013; Lutnæs, 2013; Sømoe, 2013) til Brænne (2009; 2011). Både i sin Ph-D.avhandling og i senere artikkel, tar Brænne opp fagtradisjoner innen Kunst- og håndverksfaget. Hun viser til kunstpedagogisk tradisjon og håndverksfaglig tradisjon som to faglige
hovedkategorier innen nordisk diskurs. I hennes Ph-D.-avhandling anvendes fire kategorier: 1. Encyklopedisk danningsideal, teknikk- og material-tame. 2. Formalestetisk oppseding. 3. Karismatisk haldning. 4. Kritisk biletpedagogikk (Brænne, 2011:95). Ved en komparering av hennes kategorier med dem jeg anvender her, blir Brænnes første kategori i stor
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grad sammenfallende med disiplinorientert tradisjon fordi både det encyklopediske danningsideal og disiplinorientering vektlegger det rent faglige. Brænnes andre kategori, Formalestetisk oppseding (Brænne, 2011:99-100), kan på den ene side betraktes som disiplinorientert fordi formalestetiske opplæring i all hovedsak er disiplinorientert normopplæring,
mens kunstpedagogikk er opptatt av individets vokster og var dermed sterkt barnesentrert.
Brænnes tredje kategori, ser ut til å kunne falle sammen med den individorienterte tradisjon,
fordi denne vektlegger individet i den faglige undervisningen. Når det gjelder Brænnes siste
kategori, referer hun til den svenske Polariserende pedagogikk (Nordström, 1979;
Romilson & Nordström, 1978). I min kontekst karakteriseres denne bildepedagogikk som
fag- og disiplinorientert fordi, tendensen her er at undervisningen er sentrert om lærestoffet.
Hvordan relateres den nåtidig faglige diskursen til syntesealternativene i kapittel 2. Brænne
(2011) betegner forholdet mellom tradisjonene som en kontrovers og at denne burde kunne
opphøre. Hun mener motsetningen mellom tradisjonene burde være unødvendige og kaller
dem derfor oppkonstruerte. Selv om Brænnes (2009; 2011) og mine kategorier her ikke er
identiske, mener jeg likevel de er sammenlignbare. I Brænnes framstilling savnes et syntetiserende faglig alternativ. Av den grunn kan det virke som om hennes kategorier, eller de
kategorier hun mener å finne i den nordiske diskurs, til sammen skal utgjøre en helhet. Den
unødvendig kontrovers som påståes, er nettopp det som Dewey, Skjervheim og Klafki kritiserer, og som de reiser syntetiserende alternativer til.
Både Dewey (2001a), Skjervheim (1996) og Klafki (1983) eksplisitterer kritikk både overfor de individorienterte og disiplinorienterte tradisjoner, og de framsetter klare syntetiserende alternativer som nye enheter. Klafki er kritisk til både en formal og material danningsteori, og stiller opp den kategoriale dannelse som et syntetiserende alternativ. Dewey
benevner den rent elevsentrerte og den lærestofforienterte pedagogikk som sekter. I hans
aktivitetspedagogikk er både individet og disiplinen til stede. Skjervheim er kritisk til både
den rene påvirkning og også den uhemma frihet i pedagogikken, og stiller med sitt epistemebegrep opp et dialektisk alternativ. I den nåtidig fagdiskurs (Brænne, 2011; Digranes &
Nielsen, 2012; Fauske, 2010; Gulliksen, 2012; Lutnæs, 2013; Sømoe, 2013), savnes syntetiserende fagdidaktiske alternativer.
Laila Fauske (2010) studerte i sin PhD-avhandling tidsskriftet Form, en videreføring av
tidsskriftet Forming, i perioden 2003 – 2007. Hun viser her til den sterke vektlegging av
det faglige lærestoffet både i Læreplanverket av 2006 (Kunnskapsdepartementet, 2006d)
og i tekstene i Form og oppsummerer: “Med framstillingen i Form blir det faglige lærestoffet til en markør for en avstandtaking til fagets karismatiske arv” (2010:159). Samme sted
føyer hun også til: “Dette tankesettet signaliserer en forskyvning bort fra individualisme og
karismatikk til fordel for kollektive verdier og samhold”. Hun knytter dette sosiale aspektet
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her i landet til virkningen av den kritiske bildepedagogikken i Sverige, dvs. Polariserende
pedagogikk. Flere steder refererer hun til dikotomien faglig lærestoff og fritt skapende
(blandt annet 2010:129), og summerer opp at faget ifølge Læreplanverket av 2006 (Kunnskapsdepartementet, 2006d) skal gi rom for ulike tradisjoner77. Hun hevder at oppmerksomheten i undervisningen i dag er preget av disiplinorientert tankesett. Når det gjelder
synteseframstilling, innretter hun individorientering mot det sosiale og kulturelle. Dette sosiale aspektet kan på den ene siden tenkes som en synteseforståelse, på den måte at individet
gjennom faglig kunnskap og visuelle ferdigheter får redskaper til å forstå verden med. I
hvor stor grad individene også gjennom den faglige virksomheten, får et redskap til å forstå
seg selv i forhold til verden, vil jeg derimot på grunn av den avgrensa vektleggingen av
forhold som vedgår individet, anta som usikkert. Individenes oppdragelse til det sosiale, er
selvsagt en svært positiv vending. Det er lett å begripe, og også avgjørende nødvendig, at
en i fagplaner og faglig diskurs tar avstand fra den ensidige individorienteringen som preger
den vekstpedagogiske perioden, og som Brænne har karakterisert som karismatisk holdning. Men som det vises til ovenfor, er vektleggingen av det faglige lærestoffet en markør
for avstandtaking til den karismatiske arven i faget, og dermed en mer begrenset opptatthet
av individene. Fauske (2010:121) ønsker å legge faghistorie og sosiokulturelt perspektiv til
grunn i faglig drøfting. Dette framstår etter denne avhandlings syn, som et potensiale i nåtidig faglig diskurs.

Oppsummering av aktualitet
I eksemplene ovenfor har vi sett at kategoriene individ- og disiplinorientering er virksomme
både når det gjelder læreplaner, faglig forskning, litteratur og fagdiskurs. Det er lett å si seg
enig i den unødvendige kontroversen som Brænne har påpekt: I enhver didaktikk burde en
kunne anta at både individ og disiplin burde vektlegges, og at den ene orientering er avhengig av den andre, men historisk ser det i mindre grad ut til å være slik. Det er selvsagt
rimelig at vi etter en periode med sterk individfokusering og tilsvarende liten fokusering på
det rent faglige, dvs. tradisjonen da faget het forming, har behov for å fokusere på disiplin.
Men det kan virke som om det er vanskelig å se for seg mulighetene for en vektlegging av
en nær interesse både for individet og disiplinen samtidig, – ved å ta utgangspunkt i individet som premiss!
I enhver undervisningspraksis må nødvendigvis både individene og lærestoffet være til
stede – og disse individene lever nødvendigvis i en kultur som samfunnsindivider. Et avgjørende trekk i denne Den tredje vei, er at individene blir oppfattet som kulturindivider,
77

Tradisjoner er ikke her nødvendigvis sammenfallende med mine kategorier. Her kan menes håndverkstradisjoner osv.
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levende individer som er sosialiserte deltakere i en kultur. Dette medfører videre at individers erfaringer og læring står i en kulturkontekst, der kunnskaper og ferdigheter en selvsagte ingrediens. Dette er også grunnen til at jeg har interessert meg for Den tredje vei i
pedagogikken fra 1980-tallet, og nesten like lenge har arbeidet med utviklingen av UP som
mitt bidrag til denne bildepedagogikken (Framgard, 1985, 1992, 1994, 1995, 2014).
Forhåpentlig viser denne teksten at en dialektisk metode kan gjøre det lettere å se reelle
motsetninger, reelle synteser og dermed relasjonene mellom tradisjoner og nytenkning.
Uten en dialektisk forståelse er det lett å tenke at ulike tradisjoner til sammen, uten videre,
kan utgjøre en helhet. En vesentlig oppgave videre er derfor: Hvordan legge opp en faglig
utviklingsstrategi som både interesserer seg for individet og disiplinen, og hvordan legge
opp en undervisning som kan gjøre disiplinen til redskap for individet, slik at disiplinen,
kan fungere som en åpner for verden. I Köhlers bildepedagogikk er det å ta utgangspunkt i
elevenes fascinasjoner, et enkelt grep når en skal arbeide med bildebetydninger: Hva er du
opptatt av? Hvilke bilder av de du har laget eller sett på, fanger opp dine fascinasjoner og
din tematisering? Hva er vesentlig i det du vil få fram/uttrykke? Hvordan har andre uttrykt
seg om dette som opptar deg? Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger du? Osv. Dette
enkle grep som er tatt opp i denne avhandlingen, viser en liketil metode for å gripe individet, slik at individene får mulighet til å finne ut av sine fascinasjoner.
Denne tekstens oppfatning er at den tredje tradisjon framstår som nytenkning og videreutvikling av de to tidligere tradisjonene, og at fagdidaktikken innen Kunst og håndverk og
formgivingsfag, i mindre grad har maktet å transponere slike allmenndidaktiske teorier til
konkret fagdidaktisk forståelse. Det antas derfor her at syntetiseringsformer som er eksemplifisert ovenfor, burde være interessante utgangspunkt med tanke på nyorientering, og
for å bygge nye faglige helheter i utviklingen av fagdidaktikken innen Kunst og håndverk.
Dualismen individ og kultur i bildepedagogikken knytter sammen beherskelse av virkemidler som redskap i bildeaktiviteter, der individene erfarer genuine opplevelser, og får
kategorier og begreper til å forstå seg selv og den virkeligheten individene er en del av. Slik
kan bildepedagogikken knyttes nærmere allmenndanningen som til ulike tider har vært opptatt dette med “hele mennesket” (Aarek, 1966:143). Allmenndanningsforståelsen kan i sin
tur være tjenlig argument i politiske drøftinger for å sikre fagområdets plass i samfunnet.
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11. IMPLIKASJONER OG MULIGHETER
Det er et par tiår siden UP-prosjektet ble gjennomført. I dette kritisk diskursive avsnittet
skal vi vurdere noe av aktualiteten UP-prosjektet kan ha. I dette kapitlet skal vi se på hvilke
konsekvenser det kan ha å interessere seg for det faglige både på bildets og individets premisser, men først ta opp et faglig dilemma som ligger i vår fagstruktur.

Et faglig dilemma
I innledningen, avsnitt 1.4, ble nevnt at den billedspråklige delen av Kunst og håndverksfaget først og fremst omhandler bilde og skulpturområdet, men at bruksgjenstander også
har en språklig eller kommunikativ side. Ved siden av bruksfunksjonen som hovedsida ved
gjenstanden, meddeler den seg også om noe til noen ved sin konkrete eksistens. Denne
egenskapen ved gjenstanden er en kommunikativ egenskap. Så langt jeg har funnet ut, er
vi det eneste landet som har en fagstruktur der både det billedlige og bruksgjenstandene tilhørende et og samme fag. De
finnes mange type faginndelinger og fagstrukturer, men likevel har de det til felles at bruks- og designområde blir betraktet som et adskilt fagområde fra det billedlige fagområdet.
Jeg er av den oppfatning av dette medfører et didaktisk og
Figur 39: Magrittes “Dette er ikke
en pipe”. Foto: Erling Framgard.
fagteoretisk problem. Vi kan bruke Magrittes pipe, figur 39,
Jfr. figur 2.

som eksempel. Magrittes nærmest slentrende kommentar i
bildetittelen er tilsynelatende en selvfølgelighet, men rommer nettopp en fundamental forskjell og avstanden mellom den konkrete bruksgjenstanden
og det billedlige. Formelt sett ligger problemet i at pipa som bruksgjenstand er den konkrete
gjenstanden, mens bildet av pipa selvsagt ikke er ei konkret pipe, men representerer ei
pipe. Bildet av pipa har dermed en representasjonsfunksjon tilsvarende ordet pipe. Innen
det kunst og håndverksfaglig kreves det helt ulike ferdigheter, kunnskaper og innsikter for
å lage denne konkrete pipa, enn det å male bilde av ei naturalistisk pipe, slik Magritte har
gjort. Det å lage de konkrete bruksgjenstandene kalles gjerne design, men det å arbeide
med representasjonsfunksjonen er det billedlige (jfr. figur 2). Om vi ser de tradisjonelle
fagbenevnelsene tekstil, tre, metall og leire innen Kunst og håndverk betegner materialaktiviteter. Dette fordi selve materialkunnskapene, redskapene og teknikkene er grunnleggende vesentlige for forståelse og innsikt i hvordan utnytte materialene hensiktsmessig i
artefakter. Til sammenlikning ville tegning og bildearbeid måtte få betegnelser som papir,
lerret, blyant, osv. Fagbetegnelsen tegning har sammenheng med at selve tegningen er det
å lage eller formulere tegn. Generelt sett har dette med kommunikasjonssammenhenger å
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gjøre. I arbeid med det gjenkjennbare er dette et illusjonsmakeri som krever sine kunnskaper, ferdigheter og innsikter. De læringsmessige mulighetene som følger de ulike faglige
aktivitetene, har selvsagt også ulik karakter. Det er de bildene aktivitetene, på bildets premisser, denne avhandlingen forsøker å kaste lys over. Etter mitt skjønn er dette et dilemma
vi her i Norge må løse dersom vi skal kunne utvikle noe i retning av en enhetlig fagteori og
fagdidaktikk.

På kulturindividets premisser
Fortid: Om vi ser på 50-60 tallets fagdiskurs framstår Bull-Hansen som faglig syntetiserende, i det han ikke bare interesserte seg for individene, men også vektla kunnskap og
ferdigheter i undervisningen. Han vektla også den problemløsende karakter i faget, noe som
også viser slektskap til UP-prosjektet. Ut fra den fagkritikk som er anført tidligere, kan
hevdes at vi her i Norge hadde en god faglig oppstart til nyorienteringen som fant sted ved
oppbruddet fra tegning-, sløyd- og håndarbeidstradisjonen. Etter det jeg kan se, er denne
muligheten i for liten grad tatt vare på.
Samtid: I samtida ser den fagsentrerte tradisjonen ut til å være i sterkest vekst innen våre
fagområder i grunnskole og videregående skole, noe som reflekterer både nye og gjeldende
planer. Problemet med den disiplinorientert undervisningen er at kunnskapstilegnelsen ofte
framstår som et mål i seg selv. I en disiplinorientert undervisning interesserer en seg for
innlæringen som følger normer og konvensjoner, der det er snakk om rett og galt. Da er det
lett å glemme at normene, konvensjonene og systemene ikke er naturgitte størrelser, men
derimot nettopp kulturavhengige relasjoner. Disse normene, konvensjonene og systemene
er med på å prege, danne og konvensjonalisere det produktive bildearbeidet, kanskje også
uten at det blir problematisert. For eksempel vil en isolert dyrkelse av formalestetikk, i høy
grad være innlæring av konvensjoner som vil fungerer dannende for den pedagogiske yrkesutøvelsen som lærerutdannelsen handler om. I kritisk forstand kan en si at en selektiv
dyrkelse av det formale, er dyrkelse av faglige verktøy. Ut fra min erfaring er det typisk for
denne pedagogiske orienteringen at den i særlig grad interesserer seg for høyre side av
figurene 35 og 36, mens den didaktiske orienteringen reduseres til hvordan de lærende kan
oppøves til disiplinorientert beherskelse og dyktighet. Dermed fjerner en seg fra og mister
øye for den type læringspotensiale som kan ligge i den bildepedagogiske bildevirksomheten, og som denne avhandlingen forsøker å kase lys over. Disiplinorienteringen framstår
som en form for akademisering og intellektualisering i den pedagogiske virksomheten,
mens betydningsarbeid handler om interessen for individet og hva individet har på hjertet,
der kultur- og disiplinorientering er nødvendige hjelpemiddler. Betydningsarbeid med bilder i en pedagogisk kontekst, har derfor som preferanse å arbeid på individenes premisser.
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En ny individorientering?: Med den sterke vektleggingen av individet som framkommer i
beskrivelse, fortolkning og vurderingen av informantenes bildeprosjekter, kan en kanskje
spørre seg om det her legges opp til er en ny elev- og individorientert bildedidaktikk, der
en for det første ikke går av veien for nærgående eksistensielle anliggender for individene
i bildeprosjektet, og for det andre avgrenser seg fra en disiplin- og kulturorientering der
faglige kunnskaper og ferdigheter er de sentrale ingrediensene. Når to av de utvalgte informantene retter bildeprosjektene mot eget liv, den ene mot samlivsproblemer, den andre mot
sin egen barndom, kan kanskje bildeprosjektet oppfattes som en form for terapi innen bildepedagogisk virksomhet. For å ta siste innvending først; dette ble diskutert med informantene, og det ble gjort klart at vi ikke la opp til noen form for terapi, og at jeg som lærer og
forsker ikke var i besittelse av terapeutisk kompetanse. Dersom dette fungerte som en form
for terapi, var det noe som i første rekke angikk dem, men at det imidlertid var nødvendig
at jeg som lærer og forsker kunne få et viss innblikk i hva bildene handlet om, slik at jeg
kunne bidra som veileder. Det er også slik at dersom en spør individer hva som er viktig
for dem, må en også av respekt for individene, godta de tematiske og betydningsmessige
svarene. Bearbeiding av egen barndom og samlivsproblemer, er ikke akkurat ukjente problemområder for folk i vår samtid.
Framtid: Når fascinasjonene som kan innebære nære personlige anliggende, blir tatt opp
slik som her, har det også et siktemål utover selve tematikken som blir berørt. Det å gripe
egne fascinasjoner på denne måten, handler også som vi har sett, om at konfronteringen av
noe nært og personlig kan gi særlige opplevelser og erfaringer. Vi håper at disse opplevelsene og erfaringene i bildeprosjektet kan ha overføringsverdi til informantene som framtidige lærere. Når de selv har erfart slike konfrontasjoner på kroppen, burde dette kunne bidra
til forståelse og verdsetting av erfaringene som barn og ungdom kan gjøre gjennom konfronterende tematikk og metode. Men for at en slik konfronterende betydningsproduksjon
med bilder skal kunne fungere, viser denne undersøkelsen at disiplinorienterte kunnskaper
nødvendig: Til mer individene har på hjertet til dyktigere må de være, og til større kunnskaper og ferdigheter må de være i besittelse av. Vi har erfaring for at det å vektlegge det
nære, virkelige og viktige for studentene i UP-prosjekter fungerer slik at individene kan få
tak i fascinasjonene sine.

En virksomhetsorientert bildepedagogikk
På handlingens premisser: Omdreiningspunktet i Den tredje vei i billedpedagogikken er
interessere for både individene, handlingsformene og lærestoffet i undervisningen. Ettersom oppmerksomheten her er rettet mot det som foregår i det aktivt handlende møte mellom
individ og disiplin, kan vi ut fra ovenstående ha gode grunner til å foreslå praksis selv som
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omdreiningspunktet i bildeundervisningen. Denne vendingen kan kalles en virksomhetsorientert bildepedagogikk (jfr. Framgard, 1996:26; 2014a; Pedersen, 1999a, kapittel 9 og
10). På denne måten kan vi knytte bildepedagogikken til virksomhetspedagogikken (Aboulafia, 2003; Bruner, 1999; Davydov, 1989; Gedera, Williams & Springer Link, 2016;
Hybschmann Hansen, 1990; Leontjev, 1983; Säljö, 2002; Tiller, 2006). I denne orienteringen er oppmerksomheten i undervisningen rettet mot det som foregår i den praktiske
virksomheten. Det handlende aspektet på mikronivå fungerer syntetiserende for individene
som handler i kulturfeltet, og bruker disiplinorienteringen til å uttrykke seg tilfredsstillende.
Dette handlende aspekt på mikronivå tilsvarer dermed virksomhetsaspektet på makronivå.
Ved at de ulike fagdelene samspiller, forsøkes faget å bli innrettet som en integrert helhet.
Det er som helhetsforståelse at dette kan fungere som et redskap og et middel til å bygge
bro over faglige motsetninger mellom individ- og disiplinorientering. Erfaringen fra UPprosjektet, er at det er i dette samspillet, i det prosessuelle og dialogiske forhold mellom
intensjonalitetsaspektet og virkemiddelaspektet, denne helheten framtrer, slik figurene 3437 viser.
Virksomhetsaspektet: Det handlende aspekt benevnes her som et virksomhetsaspekt fordi
det er selve virksomheten som her settes i fokus. I en pedagogisk bildepraksis er det bildevirksomheten som er møtestedet er mellom individ og kultur. På mange måter burde det
være selvinnlysende: Individene handler ved å lage bilder, og til dette trenger de å utvikle
disiplinorientert kompetanse. Individene forholder seg til billedkulturen de selv er sosialisert inn i, og anvender ulike billedspråklige virkemidler. Det handlende individ har behov
for kunnskaper og ferdigheter som forefinnes i kulturen. Der henter de og bruker ulike
bildespråklige virkemidler, og det er her de gjør sine faglige erfaringer. Den billedlige virksomheten der individ og disiplin interagerer prosessuelt, burde forstås helhetlig der alle tre
aspekt utgjør en enhet. Det kan faktisk være problematiske å tenke seg framstilling av bilder
uten at disse tre aspektene er tilstede, fordi disse aspektene står i en gjensidig avhengighet,
der det er vanskelig å se hvordan ett av disse aspektene kan tas vekk.
Om vi sammenligner en disiplinorientert bildepedagogikk og en virksomhetsorientert bildepedagogikk, er en vesentlig forskjell at disiplinorienteringen som kunnskapstilegnelse
eller som kunst og kulturorientering innen virksomhetsorienteringen, ikke er et mål i seg
selv, men står i et anvendelsesforhold, en nødvendig hjelp til individet for å få til å uttrykke
seg i bilder. Innen den disiplinorienterte tradisjon vil det være lett for den som underviser,
og peke på uttrykksmuligheter som læreren synes er interessante, og dermed frata den lærende muligheten til å undersøke egne muligheter og fascinasjoner og hva vedkommende
ønsker å uttrykke seg om. Om vi sammenligner virksomhetsorientert undervisning med
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individorienterte undervisningen, er en vesentlig forskjell at den individorienterte undervisningen sentrerer i for stor grad om det mentale og psykologiske og i for liten grad åpner
opp for verden, for å si det med Klafki. Videre kan det selvsagt innen en disiplinorientert
undervisning være mulig å danne en form for erkjennelse om for eksempel form. Motsvarende kan det innen en individorientert undervisning bli vanskelig å få noe ut av en erkjennelsesprosess, dersom en har grunnleggende kunnskaps- og ferdighetsmangler i det å uttrykke seg slik en ønsker, om det en ønsker.
Derimot stiller dette seg noe annerledes i en betydningsbasert undervisning, og er på mange
måter kjernen i resultatene som avhandlingen frambringer. Dersom en her interesserer seg
for det individene uttrykker seg om, og om individene har redskaper til å uttrykke seg med,
kan de få mulig å erkjenne noe om både seg selv og den verden de lever i. En får ikke
kunnskap om hvordan bilder fungerer som bærere av betydninger, uten at dette studiet tas
på alvor. Selvsagt framstår de faglige kunnskapene her som forutsetninger for dannelse.
Dersom en ikke har noe å danne individet med, blir heller ikke individet dannet. Gjennomlevelsen og erkjennelsespotensiale som ligger i Oversettelsen burde være interessant å studere som estetisk læreprosess (Austring & Sørensen, 2006; Fink-Jensen & Nielsen, 2009;
Pedersen, 1993, 1998, 1999b).

Avslutning
Dialektisk betraktet vil de faglige tradisjonene nærmest lovmessig utvikle seg ut fra opposisjoner til hverandre. I den pedagogiske diskurs vil en ut fra prøving, feiling, ulike forsøk,
osv., oppdage fordeler og svakheter ved den tradisjonen en står i. Nye krav i tiden vil selvsagt gjøre seg gjeldende. Fagutviklingen vil da ut fra en kritisk stillingstaken, med nødvendighet utvikle seg videre. Dersom denne tredje tradisjonen, som virksomhetstradisjon, i
form av Den tredje vei i bildepedagogikken, fikk tid til å etablere seg, ville den for det
første bli videreutviklet77. Dernest ville den ut fra en dialektisk forståelse, etter hvert framstå som en tese, som igjen, i opposisjon til denne, ville utvikle en ny antitese, osv.
Mennesker er grunnleggende historiske og kulturelle vesener, og vår oppfatning av verden
kan forstås som sosialt konstruert. Vår måte å forstå verden på skapes og opprettholdes i
sosiale prosesser, og viten skapes som sosial interaksjon. Ved hjelp av det bildespråklige
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Eksempel på videreutvikling av Den tredje vei i bildepedagogikken kan være Visuelle kulturpedagogikk (Buhl, Flensborg & Illeris, 2003; Buhl & Flensborg, 2011), og Relasjonell-pluralistiske kunstdidaktikk (Aure, 2011). Men disse kan likevel neppe forståes som en ny antitese, der Den tredje vei
blir en ny tese.
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skapes representasjoner av virkelighet, men representasjonene er også med å skape virkelighet. Vi kategoriserer og konstruerer vår oppfatning av verden, og våre oppfatninger er
derfor tidsavhengige. I videreutviklingen av Den tredje vei i bildepedagogikken, burde en
etter mitt syn, ikke bare koble seg til virksomhetspedagogikken, men også koble seg til
kunnskap-i-handling tradisjon (Fuglestad, 1997; Hohr, 2013; Schön, 2001). Vi kunne også
med fordel koble oss til den sosiokulturelle retningen (Engeström, 2015; Engeström,
Miettinen, & Punamäki, 1999; Säljö, 2000, 2001).
Ved å sette det triadiske tradisjonssystemet som er anvendt i denne avhandlingen, inn i et
dialektisk system, kan dette se ut som figur 40 viser:
3. tradisjon
Den 3. vei i bildepedagogikken som
Virksomhetstradisjon
(Syntese som i neste omgang blir en ny tese)

1. tradisjon
Individbaserte og mentale
tradisjon (Tese)

Utvikling av ny tradisjon
som antitese, osv.

2. tradisjon
Kultur- og disiplinbasert tradisjon (Antitese)

Figur 40: Dialektisk framstilling av faglig utvikling. Jfr. figur 3.

Etter mitt syn er det både behov for mere viten og nye praksisformer som beskjeftiger seg
med blyanten som et godt bildemedium for det moderne menneske. Kan en for øvrig
komme videre fra det ståstedet en befinner seg på, uten å utøve en viss form for kritikk?
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1.1 Faglig utgangspunkt
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Vedlegg

Her traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
Vedlegg
1: Avtale med
informantene
..........................................................................
442
seinere Danmarks
Pedagogiske
Universitet
(DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Vedlegg
Referat
fra detilkollektive
samlingene,
2., 5. ogav7.København.
des. 1995 ......................
Pedersen2:viste
oss bl.a.
en folkeskoleklasse
i utkanten
Her holdt en 443
lærer
Vedlegg
Forelesninger
446
på med å3:undervise
en 4. ..............................................................................................
klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsyVedlegg
4: bildepedagogikk
Oppgave i Undersøkende
praksis
1995-96
(1) 1971;
..........................................
447
kologiske
(Lowenfeld
& Brittain,
1952,
Pedersen, 1997, s. 14-23),
holdt jeg5:påOppgave
å rygge ut
av klasserommet
igjen;1995-96
dette var(2)
brudd
på det meste av det jeg hadde
Vedlegg
i Undersøkende
praksis
..........................................
449
lært: Slik6:ferdighetstrening
utsatte en praksis
ikke barn
for! Men
fikk jeg se hvordan undervisVedlegg
Oppgave i Undersøkende
1995-96
(3) så
..........................................
450
ningen
foregikk.
Læreren
diskuterte
med
elevene
hvor
høyt
et
tre
på
utsiden
av
klasserommet
Vedlegg 7: Undersøkelse vedrørende informantenes faglige bakgrunn ...................... 451
kunne være.
Deretterover
vistesymbolbruken
hun dem hvordan
de kunne
måle høyden på treet ved at de452
med
Vedlegg
8: Oversikt
til Jorid
........................................................
utstrakte
armer
kunne
peke
på
rota
med
den
ene
hånda
og
på
toppen
med
den
andre
hånda,
Vedlegg 9: Kjensgjerninger i materialet, punkt 1 ........................................................ 455
og overføre
denne størrelsen itilmaterialet,
arket på staffeliet.
Læreren gjorde elevene oppmerksom
Vedlegg
10: Kjensgjerninger
punkt 2 .......................................................
456på
noen trær noen hundre meter lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne
Vedlegg 11: Kjensgjerninger i materialet, punkt 3 ....................................................... 457
være, og ble enige om at de kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasseromVedlegg 12: Skjema som viser utvikling av motivkategorier – Heidi ......................... 458
met. Da de så målte størrelsen på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forVedlegg
13: hvor
Skjema
viser
– Jorid
..........................
undret over
småsom
trærne
bleutvikling
på arket. av
Dermotivkategorier
og da ga dette meg
en opplevelse
av å stå459
i en
Vedlegg
14: Skjema
som
utvikling
av motivkategorier
– Lene .......................... 460
mørk tunnel
og så med
ettviser
oppdage
lys langt
der framme.
Vedlegg 15: Analyse av tendens 1 ............................................................................... 461
Vedlegg 16: Analyse av tendens 2 ................................................................................ 462
Faglige refleksjoner
Vedlegg 17: Analyse av tendens 3 .............................................................................. 463
Vedlegg
18: Analyse
tendens
Når en lærer,
slik somav
her,
la opp 4til................................................................................
å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg 464
dette
umiddelbart
sammen av
med
en relativt
streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneunderVedlegg
19: Analyse
tendens
5 ................................................................................
465
visning
med
et
naturalistisk
ideal,
hvor
omhyggelige
naturstudier
med
virkelighetstro
gjengiVedlegg 20: Analyse av tendens 6 ............................................................................... 466
velse og 21:
organisk
korrekthet
er vektlagt.
Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
Vedlegg
Analyse
av tendens
7 ...............................................................................
467
utformet
trærne
og
landskapet
etter
egne
iakttakelser
og
forestillinger,
ut
fra
eget
hode
Vedlegg 22: Analyse av tendens 8 ............................................................................... 468og
utviklingstrinn.
Det jeg
spesielt
interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan
Vedlegg
23: Analyse
av fant
tendens
9 ...............................................................................
470
læreren
respekterte
elevenes
individuelle
uttrykksmåte,
samtidig
som
hun
ga
dem
håndverksVedlegg 24: Analyse av tendens 10 ............................................................................. 471
messige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
Vedlegg 25: Analyse av tendens 11 ............................................................................. 472
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
Vedlegg 26: Analyse av tendens 12 ............................................................................. 473
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. MåVedlegg
27: Analysedisse
av tendens
13 .............................................................................
475
ten hun kombinerte
to tradisjonene
på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
Vedlegg
Analyse
avgjaldt
tendens
14 .............................................................................
å befinne28:
meg
i når det
bildeundervisningen.
Læreren ga videre uttrykk for at hun477
nedVedlegg
29:
Analyse
av
tendens
15
.............................................................................
478
prioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
Vedlegg
30: Analyse avbarna
tendens
16behov
.............................................................................
479
de uttrykksredskapene
hadde
for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighets441
trening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Dette er jo hennes pf2. A2-18
Utgangspunktet
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var som
følBritt:
Forsøker åmitt
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til å tenke
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Dette folkeskoleklassen,
med rett og galt føles
som
et
ger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
generelt
problem.
Mere som
bildemateriale
ennforståelse
i sluttdokument.
Dette
er endel
bilde fra kunst-I
bruke disse
erfaringene
en del av den
som ligger
til grunn
for avhandlingen.
bøker
barnebokillustrasjoner.
I altderfor
16 bilder.
B12-28
denneog
framstillingen
tillater jeg meg
relativt
høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen Mange
opplevde
jeg en
tegneundervisning
som i høy grad
preget
en kopieringstradiClara:
bilder
som
ikke er i sluttdokumentet.
Bl.a.var
bilder
avavsko.
Vietnamgraver.
sjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
Kan i alt skjelne 12 bilder. ca. 2.33.40. Disse finnes i loggboka. Hun var ikke med i pf1,
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
men
fellesfasen
benevnes
hunog
likevel
også som
pf2,blifor
å få menneske,
sammenheng/kontekst.
C2medi et
innhold, der
de via flid
nøyaktighet
skulle
gangs
som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
13.
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
443
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Elin:
gjort endel
bilder/skisser, bl.a. skisser, imitasjoner, av fugler, sett i mange bøker.
1.1 HarFaglig
utgangspunkt
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I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
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ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
Jorid: Katter som selvstendige dyr. Hesten, lenker som bilder oss sammen. Livsreisen. J10Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Der16.
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Nina: Har her bilder som ikke vises i sluttprodukt. Intensjonalitet, nevner reise i kaos. N217.

Faglige refleksjoner

Referat fra fjerde kollektive samling den tirsdag 7. desember 1995
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
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umiddelbart sammen
medaveninformantenes
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framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
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der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
utgangspunkt i de kategoriene hun lista opp sist. Er det mulig å kombinere to fascinasjoner;
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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G22.
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
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I4-I7
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ved at deog
med
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Reise med
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båt åmåle
fiske.høyden
Videobildene
gir
utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
derfor dårlig kvalitet. Bilder fra kort, blader og bøker. Jfr. J17-J26.
og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på
Lene:
dokumenter
enlengre
svært brei
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massetrærne
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som
noen Hun
trær noen
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De diskutertemasse
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omiatloggboka.
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som treet
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utsiden
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dias,
men
Leggomtrent
merke like
til reisa
Karen
Giravogså
her en
met.
Da
de
så
målte
størrelsen
på
trærne
lengre
borte
på
samme
måte,
ble
elevene
høyst
begrunnelse for hvorfor det ikke har særlig hensikt å kategorisere videre. Viser noen fornye
undret over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en
barnebøker
bilder
Klassekampen.
L40-L56.
mørk tunnelogogflere
så med
ett fra
oppdage
lys langt der
framme.
Marit: Vil jobbe med sinnsstemninger og at kroppsspråket skal forklare den sinnsstemningen
hunrefleksjoner
er i. Kunstbøker og blader, 10 bilder. NB horisonten på et bilde. M3-M13.
Faglige
Nina: En del kunstkort som vises noe utydelig på videoopptaket. Vi skimter nok noe av
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
Dahli.
Legg merke
til med
et linotrykk
frastreng
i fjord.naturalisme
Jfr. N18-N28.
umiddelbart
sammen
en relativt
opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og
utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan
læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.
En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
445
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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1.1 Faglig
utgangspunkt
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Forelesninger
Her traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
seinere Danmarks
Pedagogiske
Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Oversikt
over forelesninger
gitt i UP-prosjektet:
Pedersen Varighet
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til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer på
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bilder
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(Framgard,
1995,
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2).
giske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23), holdt jeg
23.11.95 3 timer
Videre om UP, m/visning av to tidligere studentprosesser.
på å rygge ut av klasserommet
igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde lært: Slik
29.11.95 2 timer
Bildeanalyse, Panofsky m/konkrete eksempler
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en ikke
barn for!
Men så fikk
jegarbeider
se hvordan
foregikk.
30.11.95
3 timer utsatte
Innføring
i semiotisk
bildeanalyse.
Klassen
ogsåundervisningen
gruppevis med anvendelseelevene
av analysen.
Læreren diskuterte med
hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Der08.12.95
timer
Bilde betraktet
som språk
etter viste3hun
dem hvordan
de kunne
måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
13.12.95 2 timer
Bildesemiotisk tilnærming. Om tradisjonene etter Saussure og Pierce.
peke
på
rota
med
den
ene
hånda
og
på
toppen med
den andre
hånda, og overføre denne størrel04.01.96 2 timer
Tegn og betydning. Anvendelse
av semiotisk
begrepsapparat.
sen til arket
på staffeliet.
Lærerenanvendelse
gjorde elevene
oppmerksom
på begrep
noen trær
hundre
meter
08.01.96
2 timer
Presentasjon,
og drøfting
av semiotiske
som noen
er utviklet
i Framgards hovedfagsoppgave
(1985:24-31)
lengre borte. De diskuterte
også hvor høye
disse trærne kunne være, og ble enige om at de
12.01.96 3. timer
Bildehistoriske retninger. Drøfting og anvendelse av disse i samband med konkrete
kunne være omtrentbildeeksempler.
like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen
på
trærne
lengre
borte
på samme
måte,bilder,
ble elevene
høyst forundret
over
hvor småm/opptrærne ble
15.01.96 3 timer
Bildeanalyse
av egne
gruppeoppgave,
(Jfr. vedlagt
oppgavetekst)
summering
av
erfaringer.
(Se
vedlegg
6)
på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage
18.01.96 2 timer
Læreplanene og UP. Drøfting av erfaringer.
lys langt der framme.
19.01.96

3 timer

Fellesgjennomgang og fellesdrøfting i klassen av den enkeltes problemstilling.

Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.
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Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
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håndverksog ferdighetsorientering,
ogikke
på den
andre
sidentvangstrøye.
brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriBildekonstruksjoner/tegnkonstruksjon
terte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har
levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner
jeg det nærliggende å bruke
Intensjonsarbeiding
Virkemiddelbruk
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
Fortsatt lykke til!
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
450
utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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1.1 Faglig
utgangspunkt
Vedlegg
7
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Her traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet
(DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Undersøkelse
Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer
Vedrørende studentenes faglige bakgrunn i klasse Flll, tegning og bildekommunikasjon,
på med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsykologiske bildepedagogikk (Lowenfeld &1995/-96
Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23),
holdt jeg på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde
lært: Slik ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk. Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet
kunne
Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med
Navn: være.
____________________________________
utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
1.ogFormell
utdanning:
-hva slags
videregående
skole
og varighet.
overføre
denne størrelsen
til arket
på staffeliet.
Læreren
gjorde elevene oppmerksom på
noen
trær
noen
hundre
meter
lengre
borte.
De
diskuterte
også
hvor høye disse trærne kunne
•
Utdannelse på høgskole/universitetsnivå.
være, og ble enige om at de kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en
mørk tunnel og så med ett oppdage lys langt der framme.

Faglige refleksjoner
en lærer,
her, lautdanning.
opp til å lære
måle
2.Når
Erfaring
ut slik
oversom
formell
En elever
tenkeråher
på:størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneunder• visningHva
aktivitet ogideal,
mengde.
medslags
et naturalistisk
hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengiorganisk
er tegna
vektlagt.
Minemalt.
fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
• velse og
f.eks.
hvor korrekthet
mye du har
og/eller
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og
utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan
læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Må3.tenAndre
forhold avdisse
faglig
i din samla
hun kombinerte
to art
tradisjonene
på,erfaringsbakgrunn:
gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Vedlegg
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1.1 Faglig
utgangspunkt
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Oversikt
symbolbruken
til kasus Jorid Kristian
(basert på
hennesved
notater
og utsagn):
Her traffover
vi nestor
i dansk billedpedagogikk,
Pedersen
Danmarks
Lærerhøjskole,
seinere
Danmarks
Pedagogiske
Universitet
(DPU),
som
nå
er
en
del
av
Aarhus
Universitet.
Bøker/bokreol: Symbol på at hun har lest og jobba for å komme videre.
Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer på
Blanke
Det erenmye
igjen.i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsykolomed å ark:
undervise
4. klasse
Blåklokkere:
Hengivenhet
og bevissthet.
giske bildepedagogikk
(Lowenfeld
& Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23), holdt jeg
på
å
rygge
ut
av
klasserommet
igjen;
var brudd
på det
jegmed
hadde
lært: Slik
Båten: Et ønske om å dra ut. ”Ligge idette
bakskuten
på ein
båt,meste
drivaav
ogdet
duva
straum
og
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
vind. Eg let sjøen skåla mellom fingrane. Stunda skulle berre vara ein høg himmel, med ei
Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Derblank
sol.”hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
etter viste
peke
på rota medSlekta,
den ene
toppen
den andre
hånda,
og overføre
størrelDe
svartkledde:
harhånda
ikke og
noepåmed
sorgmed
å gjøre,
men de
er fjerne
og må denne
være svarte.
sen til
arketmannen,
på staffeliet.
Læreren
gjorde
elevene
oppmerksom
på vegen,
noen trær
hundre
meter
Den
gamle
gjeteren:
Den
en kan
rådføre
seg med på
en noen
veiviser,
hennes
lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og ble enige om at de
maskuline
styrke.
Tryggheten
i henne
til å handle
og å gå videre.
kunne være
omtrent
like høye som
treetselv
på utsiden
av klasserommet.
Da de så målte størrelsen
Den
svartkledde:
Den sorgfulle.
på trærne
lengre borte
på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble
på arket.
Der og fra
da ga
dette meg en drømmen
opplevelseom
av åfrihet,
stå i endrømmen
mørk tunnel
så med
oppdage
Dua:
Drømmen
barndommen,
om og
å gjøre
detettdu
har i
lys langt der framme.
deg.
Engelen - (som blåser på en basun): Beskyttelse mot farer.
Faglige refleksjoner
Fargesymbolikk: Blått felt – friheten. Det blå - bevissthet og framtid. Det brune – fortid,
Nårdepressive.
en lærer, slik
som her,
opp til å lære
å målehun
størrelser
vinkler,
koblet
dette
det
Fargene
innlai sirkelen
- denelever
forvirringa
har avog
følelser
inn
i seg.jeg
Grønt
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneunder–visning
vekst. med
Det gule
– lyset ogideal,
gleden.
farger
– nåtid. Det
- den maskuline
et naturalistisk
hvorNaturlige
omhyggelige
naturstudier
medrøde
virkelighetstro
gjengikrafta.
Turkis/lys
– intuisjon
og bevissthet.
velse og
organisk blått
korrekthet
er vektlagt.
Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet
trærne
og
landskapet
etter
egne
og forestillinger,
ut fra eget
hode og utFlygende hvite fugler: Her fortelle hun eniakttakelser
historie: ”Jeg
gikk på ei jærstrand
aleine,
viklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læFullstendig knust og fortvilet. Jeg søkte etter et tegn til å gi meg mot og styrke til å gjøre
reren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmesdet
visste attiljeghjelp
måtte,
men jeg fant ingen Dette
ting. Havet
var grått
og himmelen
var grå.på
sigejegredskaper
i tegneundervisningen.
representerte
samtidig
to tradisjoner,
dengav
eneoppog
siden en
håndverksog bilen,
ferdighetsorientering,
og på den
andremine
sidenlåbrøt
hun ikke
Jeg
gikk
tilbake til
men der rett framfor
føttene
en liten
steinmed
–
det
utviklingspsykologiske
og
dermed
heller
ikke
med
den
humanistiske
tradisjon.
Måten
hun
med en hvit fugl på med utslåtte vinger. Jeg ble stum – det føltes utrolig, og det gav meg
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å beenfinne
enorm
Noen
er bildeundervisningen.
med meg – og hører Læreren
min bønn”.
megstyrke!
i når det
gjaldt
ga videre uttrykk for at hun nedprioriGammel
kone:med
Den intuitive
visdommen,
livserfaringene
på godt
og vondt.
terte arbeidet
formalestetisk
kunnskap.
Det viktige var
å hjelpe
elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene
barna
hadde
behov for.
Geit:
Staheten. Jeg vil
og jeg
skal!
Hanen: Varsleren. Står i døra og sier ifra at nå må hun slippe byrden,
En subjektiv
fagframstilling
frigjøre
seg fra åket.
Døra står åpen der hesten venter på henne. Ute flyr fuglen, tanken,
Utgangspunktet
mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
fantasien
mulighetene.
Ettersom
jeg
har
levd Ei
i disse
tradisjonene
mer enn
50 år,som
finner
det nærliggende
å bruke
Havet: Det ubevisste.
havstrand
der de ihvite
steinene
blirjeg
vaska
og rensa av sjøen.
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
Havna:
Målet. tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
framstillingen
Hesten/eselet:
Det
maskuline, krafta.
som
gjørgrad
at du
gjøre
noe.
opplevde jeg en
tegneundervisning
som
i høy
varbegynner
preget avåen
kopieringstradisjon,
og en
sløydundervisning
som
var
preget
av
et
håndverksideal.
Undervisningen
i
fagene
var
preget
Hjertene: Åpningen inn og ut, dvs. det å kunne gi og ta kjærlighet. Et symbol hun har fraav
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
grekerne; inni ethvert oliventre ligger et hjerte.
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
Huset
det indre): Tryggheten,
et sted å være,møtte
et ønske
omelevsentrert
et eget hjem.
skolen- (i
(Forsøksrådet,
1964). I lærerutdannelsen
jeg en
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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1.1 Faglig
Kapell/kirke:
Denutgangspunkt
åndelige siden hennes - ikke til noen bestemt religion – dem er hun åpen
I 1980
vi fire seg
formingslærere
Sagene
i Oslo på
studietur tilogKøbenhavn.
for,
utenvar
å binde
til noen. Enfra
kirke
medlærerhøyskole
mulighet til stillhet,
meditasjon
ettertanke.
Her traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
Den må være et sted hvor en kan søke til år en føler behov for det. Hun er veldig fascinert
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
avPedersen
de greske
kapell
som til
står
på de utroligste
steder.av København. Her holdt en lærer
viste
oss bl.a.
enåpne
folkeskoleklasse
i utkanten
på medFrihetselskeren,
å undervise en 4.evnen
klassetili perspektivtegning.
Somentro
disippel
avåden
utviklingspsyKatten:
å stå alene, til å være
god
mor, til
være
kjærlig og å
kologiske
(Lowenfeld
Brittain, 1952,
1971; Pedersen,det
1997,
s. 14-23),
kunne
kosebildepedagogikk
seg, nyte, til å kunne
leve i&fellesskap
uten underdanning,
kvinnelige
av
holdt jeg på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde
henne,
det innadvendte,
det feminine,
representerer
også undervisuavhenglært: Slik
ferdighetstrening
utsatte en det
ikkeintuitive,
barn for!følelsene,
Men så fikk
jeg se hvordan
ighet,
selvstendighet,
frihet,
frihetselskende.
Evne
til høyt
å klore
nårpådet
trengs.
ningen
foregikk. Læreren
diskuterte
med elevene
hvor
et tre
utsiden
av klasserommet
kunne være.
Deretter
viste hun
dem hvordan
de kunne
måle
høyden
på treet ved at de med
Kvinna:
Ser på
drømmene,
lengselen
og friheten,
er åpen
mot
friheten.
utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
Kvinne ved staffeliet: Ønske om å bruke livserfaringene kreativt. Bruke dem til visuelle
og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på
uttrykk
ognoen
relatere
demmeter
til andre
kulturer.
noen trær
hundre
lengre
borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne
være, og
ble enige om
at de kunne
Kreativ
meditasjon:
Tittelen
på ei være
bok. omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet.
Da
de
så
målte
størrelsen
på
trærne
lengre
Lenker: Binder mennesker sammen på godt
og borte
vondt.på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en
Menneskene
ring
sammen
under slektstreet:
Koble
sammen fortid og framtida.
mørk tunnel iog
så med
ett oppdage
lys langt der
framme.
Muren: Fra barndommen er både en trygghet og en hindring, folk var på en måte murte
inne,
begrensningene
dette miljøet hadde, en mur i den åndelige utviklingen.
Faglige
refleksjoner
Månen: Det feminine.
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
Naken
kvinne:sammen
Stille seg
åpen,
kle av seg
allenaturalisme
gamle rollemønster
ogDet
nedarva
begrensninger,
umiddelbart
med
en relativt
streng
opplæring.
vil si en
tegneundervisning
naturalistisk
ideal, hvor
naturstudier
virkelighetstro
gjengistille
segmed
åpenetmot
nye utfordringer,
ogomhyggelige
finne fram til
egne evnermed
og kvalliter
som har
vært
velse og
og holdt
organisk
korrekthet
vektlagt.
Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
glemt
nede
av gamleerrolle
mønster.
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og
Nakne
kvinna med
skuldrene:
Den som og
bærer
byrden, pliktene,
bærer
utviklingstrinn.
Detbør
jegpå
fant
spesielt interessant
nyskapende
på denne den
tiden,børa
var en
hvordan
med
seg respekterte
i alt, og som
det heile
hviler på. uttrykksmåte,
Hun bærer restene
av som
treethun
på ryggen.
læreren
elevenes
individuelle
samtidig
ga dem håndverksmessigemed
redskaper
til hjelp i tegneundervisningen.
Dette
representerte og
samtidig
to tradisjoner,
Person
militæruniform:
Begrensningen, makt,
manipulering
undertrykking
som
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
hun har levd med.
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. MåPersonen
i korga: Hennes
ten hun kombinerte
disse tolengsel.
tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg iKraft
når det
bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedPrestekragene:
oggjaldt
visdom.
prioriterte
arbeidet
med
formalestetisk
kunnskap.
var å hjelpe elevene til å utvikle
Reiva barn: Hendene er fri, et ønske om
at disse Det
kanviktige
beveges.
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.
Rød lampe: Trasset.
Sirkelen: Utviklingsspiralen, den indre prosessen.
En subjektiv fagframstilling
Sola: Den skapende kraft, det maskuline prinsipp, bevisstheten. Rettferdigheten, kreftene,
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som føldet spirende, det som gir liv. Livshjul eller livssirkler – solhjul.
ger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
Sol
og måne
i ett: En enhet,
bruke
disse erfaringene
som en
en samkjørt
del av denkraft.
forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denneSe
framstillingen
tillater
jeg megGjenspeiler
derfor relativt
høy grad
Speil:
virkeligheten,
sannheten.
ei åpen
dør av
på subjektivitet.
motsatt side.Før lærerutdannelsen
opplevde
jeg en tegneundervisning
i høy grad
var preget
en kopieringstradiTo
dansende
skikkelser:
Følelsene til de tosom
personene
i sirkelen,
den av
feminine
og det massjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
kulinene
krafta,
besluttsomheten;
bevisstheten,
hele
tida ersom
detskulle
jo en fylles
kamp
var preget
av et usikkerheten
relativt tydeligog
autoritært
menneskesyn.
Elevene var
flasker
om
detetåinnhold,
ville og der
det de
å våge,
på og
en nøyaktighet
måte det indre
kaos.
med
via flid
skulle
bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen
foretskolen
(Forsøksrådet,
1964).
I lærerutdannelsen
Trapp:
I stedet for
hus, noe
ligger bak som
dette
beskyttende. møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
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Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
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kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
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Individuell fase
Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer på
Pf5en 4. klasse Pf6
Pf7
Pf8 disippel av den utviklingspsykoloPf9
med å Pf4
undervise
i perspektivtegning.
Som tro
giske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23), holdt jeg
Abstrakte
reiser
på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde lært: Slik
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
KunstLæreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Derhistorieskisser
etter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
Selvportrett
peke på rota med den enei interiør
hånda og på toppen med den andre hånda, og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen hundre meter
lengre borte. De diskuterte også hvorKunstbildehøye disse trærne kunne være, og ble enige om at de
imitasjon
kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen
på trærne lengre borte på samme måte, ble eleveneStilimitasjon
høyst forundret over hvor små trærne ble
på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage
lys langt der framme.
Kunstbilder

Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
458
utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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utgangspunkt
Vedlegg
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I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Her traffsom
vi nestor
i dansk billedpedagogikk,
KristianJorid
Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
Skjema
viser utviklingene
i motivkategorier:
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Kollektiv
Individuell
fase
Pedersen
vistefase
oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten
av København.
Her holdt en lærer
på med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsyPf1
Pf2
Pf3 (Lowenfeld
Pf4
Pf5
Pf6
Pf7
Pf9 s. 14-23),
Pf10
kologiske bildepedagogikk
& Brittain,
1952,
1971;Pf8
Pedersen, 1997,
holdt jeg på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde
lært: Slik ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisAbstrakte
reiser
ningen foregikk. Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet
kunne
En
indre være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med
reise
utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på
Ønske om
noen trærfrihet
noen hundre meter lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne
være, og ble enige om at de kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasseromReisa mot
met. Da de så målte størrelsen
på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst fordet gode
undret over hvor små trærnelivble på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en
mørk tunnel og så med ett oppdage lys langt der framme.

Faglige refleksjoner

Reisa mot
den indre
frihet

Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring.
Det vil si en tegneunderTraumene/
Drømmen
Konflikten gjengivisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier
med virkelighetstro
velse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste
seg å være feilaktige. Elevene
Reisa
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og
Havna/
utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende
på denne tiden, var hvordan
målet
Målet
læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Kristian
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reiser
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. DerAbstrakte
etter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
Reiser
peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda, og overføre denne størrelMennesker
sen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen hundre meter
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lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og ble enige om at de
Diktillustrakunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen
Sjoner
på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble
på arket. DerSamfunnsog da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage
lys langt der engasjement
framme.
Framtidsdrøm

Faglige refleksjoner
Kunstbilder
Når en lærer,Barnebokslik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart illustrasjoner
sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning medBarndomset naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk
minnerkorrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn.Familiealbum
Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte
elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmesGlansbilder
sige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
Leik/
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering,
venner og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
Famikombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg
så en vei ut av det uføre jeg opplevde å belieliv
finne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det
viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
Måltid
uttrykksredskapene barna hadde behov for.
Portrett

En subjektiv fagframstilling
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Generasjoner

Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Mor-barn
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner
jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
460
utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-

Vedlegg

Vedlegg
16
1.1 Faglig
utgangspunkt
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Analyse
Her traffavvitendens
nestor i 2dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
Avslutningsvis
er refleksjonsvirksomheten
i utstrakt (DPU),
grad rettetsom
mot nå
virkemiddelbruken
for å få fram
seinere
Danmarks
Pedagogiske Universitet
er en del av Aarhus
Universitet.
bildeinnholdet.
Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer på
Prosess
Tydelig
Mulig
Usikker
Mulig
Tydelig
Resultat
med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsykolosvekkelse
svekkelse
styrking
styrking
giske
bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952,
1971; Pedersen, 1997, s. 14-23),
holdt jeg
Anne
x
M
på
å
rygge
ut
av
klasserommet
igjen;
dette
var
brudd
på
det
meste
av
det
jeg
hadde
lært:
Slik
Britt
x
T
ferdighetstrening
utsatte en ikke barn for! Men så fikk
foregikk.
Clara
x jeg se hvordan undervisningen
M
Læreren
diskuterte
med
elevene
hvor
høyt
et
tre
på
utsiden
av
klasserommet
kunne
være.
DerDina
x
T
Elin viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved atxde med utstrakte
T armer kunne
etter
Frida på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
x
T denne størrelpeke
og overføre
Guro
x
Tsv hundre meter
sen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen
Heidi
x
lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og bleTenige om at de
Inger
x
kunne
være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet.
Da de såTmålte størrelsen
Jorid
x
T
på
trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret
over hvorT små trærne ble
Kari
x
på
arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørkxtunnel og så Tmed ett oppdage
Lene
lys
Maritlangt der framme.
x
M
Nina
Refleksjonsvirksomheten og virkemiddelbruk/bildeinnhold

x

T

Faglige refleksjoner

Når enHovedsakelig
lærer, slik sombekreftes
her, la opp
til å lære elever
å måleble
størrelser
vinkler,
koblet jeg dette
Anne:
tendensen.
Etter hvert
det for og
mye
krig (bombinga
av
umiddelbart
sammen
med
en
relativt
streng
naturalisme
opplæring.
Det
vil
si
en
tegneundermoras hjemsted under 2. verdenskrig), slik at siste bildet der hun tegner katten sin, ligge
visning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengiutenfor
hennes. Jeg
velger derfor
se bort fraviste
dette.
bildet
i krigstemativelse ogtematikken
organisk korrekthet
er vektlagt.
Mine åfordommer
segSiste
å være
feilaktige.
Elevene

seringen,
blir til noeetter
tilfeldig,
men i bearbeidingen
av det, ut
reflekterer
hun og
over
utformet Bilde
trærne4A,
og landskapet
egne iakttakelser
og forestillinger,
fra eget hode
utviklingstrinn. Detfor
jegå få
fant
spesielt
interessant Totalt
og nyskapende
på denne tiden,
var hvordan
lævirkemiddelbruk
fram
bildeinnholdet.
sett kan tendensen
betraktes
som mulig
reren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmesstyrking.
sige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
Clara:
omenhun
retter virkemidlene
mot å få fram
avklares
bare brøt
i noen
den eneSelv
siden
håndverksog ferdighetsorientering,
og noe,
på den
andre siden
hungrad
ikkehva
med
det ønsker
utviklingspsykologiske
og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
hun
å få fram.
kombinerte
disse
to
tradisjonene
gjorde
at jeg så en vei
ut av
det uføre jeg opplevde
å beGuro: Refleksjonsvirksomheten på,
rettes
gjennomgående
mot
virkemiddelbruk.
Det virker
finne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedpriorisom
oppmerksomhet
rettet motkunnskap.
bildeinnhold
terteom
arbeidet
med formalestetisk
Det retarderes
viktige varavslutningsvis.
å hjelpe elevene til å utvikle de
Marit:
Tendensen kan
rimeligvis
bekreftes,
uttrykksredskapene
barna
hadde behov
for. men svekkes pga. dårlig dokumentasjon.
Analysesvar, tendens 2

En subjektiv fagframstilling
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opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
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innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
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En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
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noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
465
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Prosess

I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Analyse
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1997, s. 14-23), holdt jeg
på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde lært: Slik
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
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og på toppen med den xandre hånda, og overføre denne
Anne
x
x
TstørrelBritt
x
x
x
U meter
sen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen hundre
Clara
x
x
x
Tsv
lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og ble enige om
at de
Dina
x
x
x
T
kunne være omtrent like høye
Elin
x som treet på utsiden
x av klasserommet. Da de så
x målte størrelsen
M
Frida
x
x
x små trærne
M
på trærne lengre borte på samme
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sammen orientering
med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneunderInformantenes
visning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelseOrienteringen
og organisk korrekthet
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ut
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og utClara: Orienteringen er i en kombinasjon av forestilling og virkelighetsorientering. Billedviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan lækulturell
orientering
er så godt
som fraværende.
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det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
Elin: Virkelighetsorientering og billedkulturell orientering er omtrent like store.
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å beFrida:
Virkelighetsorientering
og billedkulturell
orientering
er omtrent
finne meg
i når det gjaldt bildeundervisningen.
Læreren
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hun nedprioriterte
arbeidet
med
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Guro: Hun studerer seg selv i utstrakt grad, mens billekulturell orientering knapt
kan do-de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.
kumenteres.

Heidi: Både billedkulturell orientering og virkelighetsorientering gjør seg gjeldende i stor
En subjektiv fagframstilling
grad.
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mitt ved
jegutviser
til i den danske
folkeskoleklassen,ogvar
sombilledfølger:
Inger:
Hun orienterer
seghendelsen
i stor grad
fra konkret
virkelighetsorientering
også
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
kulturell orientering. Orientering basert på forestilling er også tilstede, men i liten grad.
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
Kari:
Det er mest
sannsynlig
hun orientert
seg mest
ut fra
billedkultur.
framstillingen
tillater
jeg megatderfor
relativt høy
grad av
subjektivitet.
Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
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sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig
menneskesyn.
Elevene
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fylles med et
innhold,
Orientering
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styrkes i stor
grad. var
Orientering
utskulle
fra billedkultur
styrkes
i
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
noen grad. Fem prosesser arbeider ut fra konkret virkemiddelorientering, mens ni tydelig
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykoeller
mulig
styrker tendensen.
Som
helhet
ser vi av
at tendensen
svekkes
noe.noen år som lærer
logisk
billedpedagogikk,
og ble
sterkt
fascinert
denne, inntil
jeg etter
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
466
utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Her traff7,
vi analyse
nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
Tendens
seinere
Danmarks
Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Bildeframstillingene gjennomgår stor utvikling fra upretensiøse skisser til mer avanserte
Pedersen
viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer
framstillingsformer.
Prosess
Tydelig en 4. klasse
Mulig i perspektivtegning.
Usikker
Mulig
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på
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kologiske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23),
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T klasseromJorid Da de så målte størrelsen på trærne lengre borte på samme måte,
x
T høyst formet.
ble elevene
Kari
x
undret over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga dette meg en opplevelseTav å stå i en
Lene tunnel og så med ett oppdage lys langt der framme.
x
T
mørk
Marit
Nina
Faglige
refleksjoner
Utvikling
av bildeframstillinger

x
x

T
T

Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
Guro: Utviklingen av bildeframstillinga i bildeprosessen er for så vidt tydelig. Men det er
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneunderpåfallende
at et
utviklingen
kvalitetsmessig
faktisk heller
representerer
en retardert utvikling
visning med
naturalistisk
ideal, hvor omhyggelige
naturstudier
med virkelighetstro
gjengivelse
og organisk
korrekthet
er den
vektlagt.
Mine
fordommer
seg
å være
feilaktige.
fra
Bilde
1G til Bilde
10G, på
måten
at Bilde
1G ogviste
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mer
komplekse
ogElevene
interesutformet
trærne
og
landskapet
etter
egne
iakttakelser
og
forestillinger,
ut
fra
eget
hode
og
sante bilder enn de siste hun lager.
utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan
læreren respekterte
elevenes
individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksAnalysesvar,
tendens
7
messige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
Tendensen
stor grad. og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
på den ene styrkes
siden eni håndverksmed det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
467
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
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giske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23), holdt jeg
på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde lært: Slik
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
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Marit: Prosessen viser romantisk arbeidsmåte, en slags naturalismeromantikk. RealismeEn subjektiv fagframstilling
tendens kan neppe sies å være tilstede.
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Nina: Bildene framtrer for en stor del som romantiske og dekorative bilder, men under
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
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opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
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et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
sen til gjennomgående romantisk framstillingskarakter, er usikker fordi fem bildeprosesser:
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
468
utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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1.1 Britt,
Faglig
Anne,
Hege,utgangspunkt
Inger og Kari, eller ca. halvparten viser utydelighet eller svekkes tenI 1980 var
vi fire formingslærere
fra Sagene svekkes
lærerhøyskole
i Osloomtrent
på studietur
til København.
densen.
Realismetendensen
avslutningsvis
og styrkes
like mye.
Som helHer traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
het er det usikkert om tendensen styrkes.
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer
på med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsykologiske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23),
holdt jeg på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde
lært: Slik ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk. Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet
kunne være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med
utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på
noen trær noen hundre meter lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne
være, og ble enige om at de kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en
mørk tunnel og så med ett oppdage lys langt der framme.
Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og
utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan
læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
469
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
470
utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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messige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner,
på den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
471
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
472
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innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer på
med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsykologiske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23), holdt jeg
på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde lært: Slik
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda, og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen hundre meter
lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og ble enige om at de
kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen
på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble
på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage
lys langt der framme.

Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi

Bilde og betydningsproduksjon

1.1 Faglig
utgangspunkt
Vedlegg
27
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Her traff13,
vi nestor
i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
Tendens
analyse
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Pedersen
oss erkjennelse
bl.a. til enav
folkeskoleklasse
i utkanten
København.
Herbildeprosess.
holdt en lærer
Det er muligviste
å oppnå
egne eksistensielle
problemer av
gjennom
en dialogisk
på
med
å
undervise
en
4.
klasse
i
perspektivtegning.
Som
tro
disippel
av
den
utviklingspsyProsess
Tydelig
Mulig
Usikker
Mulig
Tydelig
Resultat
svekkelse
svekkelse
styrking1971; Pedersen,
styrking
kologiske bildepedagogikk
(Lowenfeld & Brittain, 1952,
1997, s. 14-23),
Anne jeg på å rygge ut av klasserommetxigjen; dette var brudd på det meste av det
U jeg hadde
holdt
Britt
x
Tsv undervislært: Slik ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan
Clara
x
Tsv
ningen foregikk. Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet
Dina
x
Tsv
kunne
være. Deretter
viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved
at de med
Elin
x
U
utstrakte armer kunne peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda,
Frida
x
Tsv
og
overføre denne størrelsen til arket påx staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom
på
Guro
U
noen
trær
noen
hundre
meter
lengre
borte.
De
diskuterte
også
hvor
høye
disse
trærne
kunne
Heidi
x
Tsv
være,
om at de kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av
Inger og ble enige
x
Tsvklasserommet.
Da
de
så
målte
størrelsen
på
trærne
lengre
borte
på
samme
måte,
ble
elevene
Jorid
x
T høyst forKari
x dette meg en opplevelseMav å stå i en
undret
over hvor små trærne ble på arket. Der og da ga
Lene tunnel og så med ett oppdage lys langt der framme.
x
M
mørk
Marit
x
Nina
Fagligeogrefleksjoner
Erkjennelse
eksistenstema

x

Tsv
M

Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
Anne:
Det er sammen
mulig at med
hun en
kanrelativt
nærmestreng
seg en
erkjennelse
av krig og
envil
bedre
for
umiddelbart
naturalisme
opplæring.
Det
si enforståelse
tegneundermoras
krigsopplevelser,
menideal,
for henne
er ikke tematikken
et eksistenstema.
visning
med et naturalistisk
hvor omhyggelige
naturstudier
med virkelighetstro gjengivelseTendensen
og organiskkan
korrekthet
er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
Britt:
ikke bekreftes.
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og
Clara: Tendensen kan ikke bekreftes.
utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan
Dina:
Tendensen
kan
ikke bekreftes.
læreren
respekterte
elevenes
individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige
redskaper
til hjelp i tegneundervisningen.
Detteligger
representerte
to tradisjoner,
Elin:
Ettersom
samlivsproblematikk
og det å få barn
latent i samtidig
bildeprosessen,
er det
på
den
ene
siden
en
håndverksog
ferdighetsorientering,
og
på
den
andre
siden
brøt
hun
ikke
mulig at tendensen kan bekreftes, men dette er usikkert.
med det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. MåFrida:
ikke
bekreftes. på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde
ten hunTendensen
kombinertekan
disse
to tradisjonene
Guro:
Hennes
kan bildeundervisningen.
tyde på positiv bekreftelse,
i materialet
å befinne
meg iuttalelser
når det gjaldt
Lærerenmen
ga videre
uttrykk forøvrig
for at hunframnedprioriterte
arbeidet
med
formalestetisk
kunnskap.
Det
viktige
var
å
hjelpe
elevene
til
å
utvikle
kommer ikke dette tydelig.
de uttrykksredskapene barna hadde behov for.
Heidi: Tendensen kan ikke bekreftes.
Inger: Tendensen kan ikke bekreftes.
En subjektiv fagframstilling
Kari: Det er mulig og også sannsynlig at tendensen kan bekreftes, men det framkommer
Utgangspunktet
mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følikke
sikkert.
ger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
Lene:
er erfaringene
både muligsom
og også
sannsynlig
at hun oppnår
en erkjennelse
å finneI
brukeDet
disse
en del
av den forståelse
som ligger
til grunn forgjennom
avhandlingen.
utdenne
av sinframstillingen
gode barndom,
menjeg
tendensen
kanrelativt
likevelhøy
ikke
bekreftes
sikkert. Før lærerutdantillater
meg derfor
grad
av subjektivitet.
nelsenTendensen
opplevde jeg
tegneundervisning
som i høy grad var preget av en kopieringstradiMarit:
kanenikke
bekreftes.
sjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
Nina: Det er både mulig og sannsynlig at dette kan være tilfelle. Det vi vet er at hun ble
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
klar
hva somder
lå de
under
i hennes
bildeframstillinger.
medover
et innhold,
via flid
og nøyaktighet
skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
475
barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda, og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen hundre meter
lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og ble enige om at de
kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen
på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble
på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage
lys langt der framme.

Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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En subjektiv fagframstilling

Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger: Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å
bruke disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I
denne framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene
var preget av et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles
med et innhold, der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert
og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter
___
noen år som lærer innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka
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barnet og alt skulle utvikles innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske
holdninger, kom innen et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i
1972 – 73. I kanskje enda sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets-
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1.1 Faglig utgangspunkt
I 1980 var vi fire formingslærere fra Sagene lærerhøyskole i Oslo på studietur til København.
Her traff vi nestor i dansk billedpedagogikk, Kristian Pedersen ved Danmarks Lærerhøjskole,
seinere Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), som nå er en del av Aarhus Universitet.
Pedersen viste oss bl.a. til en folkeskoleklasse i utkanten av København. Her holdt en lærer på
med å undervise en 4. klasse i perspektivtegning. Som tro disippel av den utviklingspsykologiske bildepedagogikk (Lowenfeld & Brittain, 1952, 1971; Pedersen, 1997, s. 14-23), holdt jeg
på å rygge ut av klasserommet igjen; dette var brudd på det meste av det jeg hadde lært: Slik
ferdighetstrening utsatte en ikke barn for! Men så fikk jeg se hvordan undervisningen foregikk.
Læreren diskuterte med elevene hvor høyt et tre på utsiden av klasserommet kunne være. Deretter viste hun dem hvordan de kunne måle høyden på treet ved at de med utstrakte armer kunne
peke på rota med den ene hånda og på toppen med den andre hånda, og overføre denne størrelsen til arket på staffeliet. Læreren gjorde elevene oppmerksom på noen trær noen hundre meter
lengre borte. De diskuterte også hvor høye disse trærne kunne være, og ble enige om at de
kunne være omtrent like høye som treet på utsiden av klasserommet. Da de så målte størrelsen
på trærne lengre borte på samme måte, ble elevene høyst forundret over hvor små trærne ble
på arket. Der og da ga dette meg en opplevelse av å stå i en mørk tunnel og så med ett oppdage
lys langt der framme.

Faglige refleksjoner
Når en lærer, slik som her, la opp til å lære elever å måle størrelser og vinkler, koblet jeg dette
umiddelbart sammen med en relativt streng naturalisme opplæring. Det vil si en tegneundervisning med et naturalistisk ideal, hvor omhyggelige naturstudier med virkelighetstro gjengivelse og organisk korrekthet er vektlagt. Mine fordommer viste seg å være feilaktige. Elevene
utformet trærne og landskapet etter egne iakttakelser og forestillinger, ut fra eget hode og utviklingstrinn. Det jeg fant spesielt interessant og nyskapende på denne tiden, var hvordan læreren respekterte elevenes individuelle uttrykksmåte, samtidig som hun ga dem håndverksmessige redskaper til hjelp i tegneundervisningen. Dette representerte samtidig to tradisjoner, på
den ene siden en håndverks- og ferdighetsorientering, og på den andre siden brøt hun ikke med
det utviklingspsykologiske og dermed heller ikke med den humanistiske tradisjon. Måten hun
kombinerte disse to tradisjonene på, gjorde at jeg så en vei ut av det uføre jeg opplevde å befinne meg i når det gjaldt bildeundervisningen. Læreren ga videre uttrykk for at hun nedprioriterte arbeidet med formalestetisk kunnskap. Det viktige var å hjelpe elevene til å utvikle de
uttrykksredskapene barna hadde behov for.

En subjektiv fagframstilling
Utgangspunktet mitt ved hendelsen jeg viser til i den danske folkeskoleklassen, var som følger:
Ettersom jeg har levd i disse tradisjonene i mer enn 50 år, finner jeg det nærliggende å bruke
disse erfaringene som en del av den forståelse som ligger til grunn for avhandlingen. I denne
framstillingen tillater jeg meg derfor relativt høy grad av subjektivitet. Før lærerutdannelsen
opplevde jeg en tegneundervisning som i høy grad var preget av en kopieringstradisjon, og en
sløydundervisning som var preget av et håndverksideal. Undervisningen i fagene var preget av
et relativt tydelig autoritært menneskesyn. Elevene var flasker som skulle fylles med et innhold,
der de via flid og nøyaktighet skulle bli gangs menneske, som det sto i formålsparagrafen for
skolen (Forsøksrådet, 1964). I lærerutdannelsen møtte jeg en elevsentrert og utviklingspsykologisk billedpedagogikk, og ble sterkt fascinert av denne, inntil jeg etter noen år som lærer
___
innså begrensningene i denne pedagogikken. Når idealet var det upåvirka barnet og alt skulle
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utvikles
innenfra, ble det noe suspekt å trekke kunnskaper og ferdighetstrening inn i undervisningen. En erfaring som i stor grad bidro til utviklingen av fagkritiske holdninger, kom innen
et annet beslektet fagfelt, da jeg tok et års videreutdannelse drama i 1972 – 73. I kanskje enda
sterkere grad enn innen forming, var denne utdannelsen kreativitets- og prosessorientert. Vi
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Side/linje/figur

Original tekst

(type rettelse) Korrigert tekst

86/26/

intensjonsbearbeidingen er
sentrale ledd

(Eltf/kor)
intensjonsbearbeidingen
sentrale ledd

96/29-30/

kaster lys

(Eltf) kaster lys

349/4/

allmenn didaktikerne

(Eltf/kor) allmenndidaktikerne

351/26/

punkt 9.7

(Kor) punkt 8.5

356/29/

ser i at

(Kor) ser vi at

357/11/

UP-prosjektet, finner sted

(Eltf) UP-prosjektet som finner
sted

357/12/

informantene vitner

(Eltf/kor) Informantene, vitner

357/24/

sammenkoblingen de

(Eltf) sammenkoblingen av de

358/2/

punkt 10.7

(Kor) punkt 10.8

358/30/

utvikla om motivene

(Kor) utvikla gjennom
motivene

363/1/

(jfr. funn 12)

(Eltf/kor) (jfr. funn 12).

377/5/

behandler?_Informantene

(Eltf) behandler? Informantene

381/17/

informantene bildearbeid

(Kor) informantenes
bildearbeid

384/30-31/

øye-, bilde, og
hukommelses
kompleksiteten

(Eltf/kor) øye-, bilde-, og
hukommelseskompleksiteten

386/14/

Informantenes anvendte

(Kor) Informantene anvendte

387//34

I Det synt. aspekt:
problematiserte
uttrykkssystemene

(Eltf/kor) problematiserte de
uttrykkssystemene

389//35

I midten: Linje nederst er
uteblitt.
vesensforNederst: Aksjonsforer
Til høyre: ut-trykks apparatet

(Eltf/kor) vesensforskjellig fra
verbalspråklig begrepsbestemt
erfarings- og læringsform.
Nederst: Aksjonsformer
Til høyre: ut-trykks-appa-ratet

391//36

Betydningsproduk-

(Kor) Betydningsproduksjon

392/13/

vesens forskjell

(Kor) vesensforskjell

394/16/

betydningskontekst har at

(Eltf/kor) betydningskontekst at

395/24/

som den viktigere

(Eltf/kor) som viktigere

398/23/

I det seleksjonen av kasus
ble forsøkt

(Eltf/kor) I seleksjonen av
kasus ble det forsøkt

399/26/

praktisk estetiske

(Kor) praktisk-estetiske

401/25/

Gjeldende planer (2019:

(Eltf/kor) Gjeldende planer
(2019):

405/8/

(2000) (Første utgivelse i
1989).

(Kor) (1989) (Andre utgave i
2000).

409/13/

Den andre det som er

(Kor) Den andre, det som er

409/14/

inni, og at denne
representerer

(Kor) inni, representerer

409/16/

når vi i kulturen

(Eltf/kor) når vi er i kulturen

409/28/

forsøkes generaliset

(Kor) forsøkes generalisert

417/12

hadde vi en god

(Eltf/kor) hadde en god

417/22/

er dette med på

(Eltf/kor) er med på

418/31/

Den 3. vei i

(Kor) Den tredje vei i

420/5/

kan innen en
individorientert
undervisning det

(Eltf/kor) kan det innen en
individorientert undervisning

