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MARKKONTAKT
Ett konstprojekt som försök till gruppdynamisk/pedagogisk undersökningsmodell
Först något om min undervisningsverksamhet på förberedande konstskolan Art College
i Göteborg för att min ovannämnda idé om pedagogisk undersökningsmodell ska hamna i
en mer nyanserad kontext.
Jag har undervisat i bildkonst i varierande omfattning sedan ca 1987, med början under
min studenttid på HDK.
För närvarande har jag enstaka kurser i måleri och teckning för både nybörjare och
för studenter som har kommit en (bra) bit på vägen vad det gäller teknisk/konstnärlig
färdighet.
Undervisningen på nybörjarkurser följer en viss utvecklingskurva: tematiskt byggs en
visualiseringsteknik och ett bildkonstnärligt tänkande upp som i viss mån följer sin egen
logik.
Den mest spännande utmaningen för mig är att hitta nya undervisningsformer för de
som börjar lämna de mera “skolaktiga” formerna och går vidare från teckning/målning
av stilleben/modell till att försöka hitta vidare konstnärliga problemformuleringar.
För många av dessa fortsättningsstudenter som har varit på skolan ett antal terminer
har eller börjar erövra ett suveränt konstnärligt språk och är aktiva båda på separat och
grupputställningar på gallerier/offentliga visningar.
Och här kommer min idé om projektet MARKKONTAKT in som ett försök att undersöka
nya konstnärliga områden i en rådande utbildningsform, som är både tidsmässigt och
rumsligt rätt så kraftigt begränsad: Studenterna har sex lektionstimmar undervisning per
vecka och en gemensam ateljé där vi alla arbetar sida vid sida.
Att jag valde att arbeta med en begränsad grupp i projektet berodde framför allt på att
jag hoppades på en överskådlighet/tydlighet vad det gäller gruppdynamik och samarbetsmekanismer.
Det samma gäller projektets landarts-karaktär: Jag utgick ifrån att det här typen av
praktiskt samarbete kräver en mer organiserad samarbetsstruktur av gruppen både vid
planeringen och vid genomförandet av den konstnärliga idén.
Att jag i min framställning använder förhållandevis mycket bilddokumentation kring
texterna speglar delvis en önskan att understrycka ett slags handens/hjärtats tysta
kunskaps-aspekt som kännetecknar projektet, där emotionella/intuitiva/poetiska ställningstaganden gick hand i hand med mera intellektuella eller jordnära göromål/beslut
av karaktären “vem ska köpa tråd?”/”är det någon som tar med sig spade i morgon?”/
”varför vi inte vill använda konstgjort material till konstverket utan bara sådant som
naturen bjuder på på själva platsen?” m.m.
Det är samma ställningstagande, alltså viljan att lyfta fram projektets/grupparbetets
tysta kunskaps/praktiska karaktär, som gör att jag är väldigt angelägen att låta varje
deltagare ta plats och formulera sina tankar/intryck i texten utan att jag går in och
målar upp ett eget projekt svävande över det gemensamma/verkligen åstadskomna
projektet.
“Kanske kan man här tala om ett samtal i förkroppsligad mening, samvaro och närvaro.”
- reflekterar Bengt Molander i sin bok “Kunskap i handling” om sjukgymnasternas “användning av sig själva” i arbetet.
Men först en kort presentation av själva projektet MARKKONTAKT:
För att konkretisera begrepp som t. ex. närvaro, inlevelseförmåga, kontakt, empati i
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samarbets- undervisningsprocesser ( i det här fallet konstnärliga) tänkte jag iscensätta
ett avgränsat pilotprojekt, där ca fyra (antalet blev sex deltagare i slutändan) av mina
studenter (från skolan Art College i Göteborg ) och jag genomför ett konstnärligt arbete
utanför skolmiljön.
Idén/ramarna kommer att initieras/bestämmas av mig och jag kommer informera gruppen om den speciella pedagogiska avsikten med detta arbete. Jag tänker här fokusera
speciellt på pedagogiska frågor som berör “gruppens utvecklingsförlopp” (en fråga
som jag bl. a. fick inspiration till att försöka undersöka/belysa av Christian Widebergs
föreläsning om grupputveckling i samband med en av våra sammankomster på konstpedagogikkursen) liknande FIRO-modellen (Fundamental interpersonal relations orientation) som utvecklades av Will Schutz eller andra modeller som t. ex. Barbro LennéerAxelsons och Ingela Thylefors’s livscykel i boken “Arbetsgruppens psykologi”.
Under konstprojektets genomföringsfas tänker jag ge stor frihet åt gruppen att
bestämma riktningen/innehållet, för att låta mekanismerna i samarbetet speglande positioneringsprocesserna kring “beslut/initiativ, konstnärliga frågeställningar” aktiveras så
ostört som möjligt i gruppen. Min aktiva roll under den här fasen kommer att begränsa
sig delvis till dokumentering (med hjälp av (foto/video?) och textmaterial, enkäter?/
samtal?) av det fortgående arbetet och delvis till individuell handledning av deltagarna.
Projektet kommer slutligen att dokumenteras, där alla deltagare skulle få möjlighet att
reflektera över detaljerna.
Projektet MARKKONTAKT mera konkret:
Första mötet:
Inledningsvis kommer jag erinra gruppen i allmäna drag om Land art
(t.ex. www.daringdesigns.com/earthworks.htm)
Efter genomgången annekterar de sex deltagarna ett avlägset beläget naturområde/
gräsmatta där de blottlägger en 4 x 4 meter stor yta genom att gräva/?)/ rensa bort
vegetationen från marken(?) - eller avgränsar/markerar ytan på annat sätt. “Bildytan”
som därmed kommer att åstadskommas ska utnyttjas som en plats för konstnärlig gestaltning längre fram i projektet (vid nästa möte).
- Ska deltagarna göra en gemensam skiss och ”dra åt samma håll” i fortsättningen av
detta arbete? - Eller ska deltagarna jobba efter “eget huvud”, “anarkistiskt” och till
och med “köra över” varandras idéer/arbeten?
Beslut som gruppen själva måste komma fram till och skissa upp tillsammans utan inblandning av mig.
Andra mötet:
Bilden(?), installationen(?), happeningen(?) utförs/genomförs enligt gruppens överenskommelser/skisser.
Tredje, avslutande, mötet:
Eventuella justeringar av det konstnärliga arbetet, reflektioner, utvärdering av processen/projektet med hjälp av frågor/samtal kring frågor.
Detta material bildar grund till min pedagogiska undersökning berörande ovannämnda
grupprelationella problem i konstnärliga läroprocesser/utvecklingsarbeten.
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Genomförandet:
Efter ha delat ut information om min avsikt att pröva en undervisningsmodell på vår
kurs som en del av min fortbildning i Högskolepedagogik på Valand har det blivit en
liten grupp frivilliga deltagare på sju-åtta personer. När jag förtydligade att det är något
ont om tid och att en skriftligt sammanfattning av våra erfarenheter om projektet ska
lämnas in av mig till slutet av mars blev det bara sex deltagare kvar eftersom resor/
ledigheter kom i mellan.
På vårt första möte då jag bland annat visade gruppen en liten skogsglänta, något
undanskymd på Rambergets topp, där man troligen kunde arbeta relativt ostört (men
med parkeringsplats i närheten...) underströk jag att jag bara vill forma ramarna kring ett
möjligt konstnärligt arbete och hoppas att efter vår genomgång om land arts möjligheter
kommer gruppen hitta sin(a) egen (egna) specifika ingångar till sin kreativitet och lust
innom de rådande, begränsande ramarna.
Deltagarna har fått i “hemläxa” att botanisera i den land art webb-sida-lista som vi har
samlat ihop och anteckna frågeställningar/idéer som växte fram ur materialet.
Från och med detta arbetsmoment deltog jag inte aktivt i den kommande framväxande
konstnärliga processen.
Men jag har fått berättat att det snart uppstod ett visst “lobby-arbete” där idéer och
tankar testades/förkastades... Slutligen lyckades dock gruppen enas/entusiasmera sig
kring ett förslag, nämligen att göra en schackbräda i naturen, ett geometrisk mönster
kontra organisk “oberäknelighet”.
Inspirationen kom från en text, ett samtal mellan Jan Håfström och Olafur Eliasson:
(Intervjun som helhet kan läsas på adressen här nedan.)
http://www.modernamuseet.se/mmv/m/3-99-smithson.html:
“Grönt vatten och en bombad kurdisk by
Andreas Gedin:Robert Smithsons Spiral Jetty, en gigantisk spiral byggd i vattnet i
Great Salt Lake, Utah (1972), är förmodligen ett av de mer välkända konstverken i
modern tid. Men vilken betydelse har denna amerikanska Land Art haft för oss i Skandinavien? Vi påstås ofta ha en alldeles särskilt utpräglad känsla för naturen, men har
jordkonsten haft något avgörande inflytande på konsten i våra länder?
Jan Håfström:Jag vet inte om min känsla för naturen är typiskt skandinavisk. Den
»jordkonst« som tidigast gjorde intryck på mig var de gravar som Farmor pekade ut
när vi gick i skogen. Jag var mycket liten och kände hur hennes grepp om min hand
hårdnade när vi kom i närheten av »dom där«. Kullar som skymtade mellan träden. Vi
gick aldrig nära, hon upplevde platsen som en aning hotfull. I varje fall skulle vi lämna de
döda i fred.
Naturen och döden hör alltså samman. De människor som återvänt dit, till naturen, levde
ett slags liv enligt Farmor. Därför har naturen också för min del blivit en »befolkad«
plats. Tidlös, utan början, utan slut.
Olafur Eliasson:Den amerikanska Land Art-traditionen måste beaktas i sitt institutionella och kulturella sammanhang. Man kan säga att förhållandet i Skandinavien var det
omvända jämfört med det amerikanska. Eftersom vi inte hade samma starka konstinstitutioner att reagera mot eller på var det inte lika meningsfullt att börja med Land Art. Å
ena sidan var den skandinaviska vita kuben (Den vita kuben är beteckningen på det vita,

4
symmetriska utställningsrum t.ex. galleriet som varit normgivande under större delen av
1900-talet. Reds. anm.) alltför neutral för att stå i direkt motsats till det skandinaviska
landskapet, å andra sidan har vi inte »land« i Skandinavien utan just landskap och hela
den tradition som hör till denna genre. I Skandinavien är »landskapet« den institutionella
normen, och att definiera och framställa en vit kub här är paradoxalt nog lika svårt som
att inte göra det i USA. Detta omvända förhållande kan tänkas ligga bakom den skandinaviska traditionen att placera »landskapet« inuti den vita kuben. Det är uppenbart att
landskapet i den vita kuben blir lika meningsfullt i vårt sammanhang som den spiralformade vågbrytaren i Utah. Benägenheten att flytta över Land Art från USA hit har lett till
en formalisering av vårt sätt att tolka Smithsons verk:vi har förtingligat dem och betraktat dem som traditionella fristående skulpturer.
....
....
»Om vår upplevelse förhärjas, kommer vårt beteende att bli förhärjande«, skrev R. D.
Laing någon gång på 60-talet. Det är ord som fortfarande är giltiga.
OE:Jag tror inte att den nuvarande så kallade Land Art-konsten såsom tidigare görs av
Land Art-konstnärer. Den nuvarande estetikens formella frihet gör det möjligt för alla
slags konstnärer att behandla alla sorters frågor i en form som tidigare förknippades med
Land Art. Jag kan inte urskilja någon särskild ekologisk Land Art-rörelse i dag, men det
finns en frihet att arbeta var man vill. Det är inte längre någon mening med att skilja så
kallad Land Art från andra genrer. Allt har flutit ihop.
Översättning av Olafur Eliassons svar
från engelska av Thomas Andersson”

Efter att konstnärsgruppen enats kring ovannämnda vanitas-tanke gick det fysiska arbetet förvånadsvärt effektivt och välorganiserat.
Arbetet dokumenterades hela tiden med hjälp av mini-dv och digitalkamera. (Videomaterialet kan vi tänka oss att klippa ihop till en kort presentation eventuellt på någon
webbsida.)
Verkets förverkligande följdes upp med några frågor bestående av en utvärdering som jag
skickat till alla deltagande och bett dem besvara.
Så här löd mina frågor:
fråga 1: Om du jämför dina förväntningar inför projektet MARKKONTAKT (vad ett sådant
konstnärligt grupparbete skulle innebära) med vad det faktiska, genomförda samarbetet
kring projektets förverkligande resulterade i, vilka markanta, positiva/negativa, skillnader
ser du?
fråga 2: Kan du med några ord skissa på hur arbetet initierades, fördelades, genomfördes
dels mellan mig och gruppen, dels inom gruppen?
fråga 3: Gav dig den typen av grupparbete som vi just genomfört någonting i konstnärligt
avseende? Eller i mellanmänskligt avseende?
fråga 4: Skulle du kunna tänka dig att delta i liknande konstnärliga projekt som MARKKONTAKT som en del av din konstnärliga utveckling/utbildning/samarbete även i
fortsättningen?
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Följande respons har jag fått skickade till mig:
“Förväntningar- stora - med tanke på gruppens ledare och sammansättning.
Förväntningarna infriades och mer därtill.
Vi fick av vår ledare inspiration till arbete med marken genom flera intressanta länkar till
“land art”. Förslag till plats för vårt konstverk gavs av ledaren Peter Hefner.
Efter gruppmöte och diskussion började tankearbetet. Jag själv blev inspirerad av en
av länkarna om jordkonstens betydelse för konsten i Skandinavien. Se kopia (ovan)
intervju med Jan Håfström “naturen och döden hör samman” Jordkonst som idéer om
arketyper.
Jag gick vidare och sökte efter vanitassymboler i konsten. “Tomhet, fåfänglighet” Sedan sökte jag efter - förgänglighet död-dödens schack
Fann- Bibeln, Täby kyrka medeltidsmålning med döden som spelar schack. Vidare
Ingmar Bergmans film “ Det sjunde inseglet”. I Tranströmers dikt - medeltida motiv
- förnims liemannen som “ett frisörsaxliknande ljud från snåren”. Se Afasin och döden
- två motiv i Tomas Tranströmers diktning. Harry Martinsson skriver i Aniara - de
spelte dödens schack med ändlösheten - I naturen finns ändå livet hoppet. Schackspel i
naturen - död och liv - stort!
Det föreföll som våra instruktioner var lösa och lite oplanerade vilket var FULLKOMLIGT fel. Ledaren PH visste väl vilka som borde delta i gruppen för bra resultat. Han
kände väl till hur de olika deltagarna kunde fungera i kreativa sammanhang.
Det var fantastiskt att se hur roligt det var att arbeta i en grupp som denna. Nya idéer
kom fram under hela arbetet. Nina placerade träd som schackpjäser. En “outsider” Martina - som inte målat med oss tidigare, plockades in av ledaren. Hon visade sig vara
en stor tillgång fr.a med dokumentation av projektet - filmning och regi. De minimalistiska, estetiskt subtila eleverna samsades mycket väl med de mer utblommande utagerande krafterna. Var i samhället finns detta samarbete?
Vi talade mycket med varandra under arbetets gång (grävning och mätning) - Om oss
själva, arbetet, kreativiteten - melodifestivalen - och ledarskap. En av oss, Laila, frisör,
berättade om kunder från Göteborgs symfoniorkester, som blivit helt förförda av sin nya
ledare Dudamel. Han har fått dom att träna och öva dubbelt så mycket som tidigare. Bra
ledarskap alltså. Som det vi utsatts för!!!
En gång kom ledaren Peter ut till arbetsplatsen och påpekade lite försiktigt - (frågande?) att arbetet kanske var färdigt. Då såg vi alla detta. Vilket poetiskt och ändå stramt
bundet vackert konstverk vi gjort.!
Peter är en mycket fin konstnärlig ledare som med små medel och försynt framtoning
ger utymme för alla olika elever att skapa sitt bästa och känna sig lyckligt kreativ såväl
individuellt som i grupp. Hur är det möjligt? ENGAGEMANG! Känsla för konst! Känsla för
människor!
Jag vill gärna deltaga i liknande projekt med Peter Hefner igen. Det ger mig mycket konstnärligt och medmänskligt.”
---Det positiva:
- att det gick så smärtfritt till i fråga om tid, energi och samarbete. Eftersom jag tycker
sådana här projekt och händelser är superkul och spännande att delta i men sam-
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tidigt har jag så många olika projekt på g i olika sammanhang, så jag lätt kan känna
mig stressad. Därför var jag rädd för att jag inte skulle hinna delta vid alla träffar och
diskussioner samt att det skulle kräva en del för att komma överrens om något som
kändes givande (konstnärligt), men som sagt det kom en mycket bra idé som lätt gick
att samarbeta kring och utförandet krävde inte så mycket tid.
Det negativa:
- är kanske just att det hela kändes mindre genomtänkt eftersom hela idén (som ju var
jättebra) kom från en enda person, och efter-som det just inte var ett “större” projekt
över längre tid som kan ge utrymme för mer spännande konstnärligt utbyte osv.
Så man kan säga att det var både neg och pos med att det hela inte var så “stort”.
Efter att du introducerat oss till markkonst via ex på webben och valt plats till oss, la vi
upp tidsplanen och kom fram till projektets begränsning i tid. Vi kom alla överens om att
fundera på idéer till nästa träff. En person gjorde sin läxa ordentligt och var åtminstone
den enda som presenterade det varpå övriga verkade glädjas över att den biten var
gjord. Idén stämde överens med vad några av oss hade riktat in oss på. Jag minns bara
en tanke från någon av oss om färg, vilket inte togs upp igen. Under själva genomförandet på berget delades arbetet upp ganska naturligt; de som hade kameror ansvarade
för att dokumentera i möjligaste mån. Några av oss tog initiativet att sätta igång med
uträkningar och mätningar osv. när du kom i slutskedet uppmuntrade du ett beslut om
att det “räckte” med det “halvklara” vilket blev resultatet med lite justeringar efter att
många i gruppen kom med enskilda önskningar om hur det hela skulle dekoreras/putsas
upp.
Gav dig den typen av grupparbete som vi just genomfört någonting i konstnärligt avseende? Eller i mellanmänskligt avseende?
Självklart lite av varje, dock kanske mest i det senare avseendet, eller kanske mest om
hur man kan skapa något med enkla medel och okomplicerad plan i en grupp som denna.
Skulle du kunna tänka dig att delta i liknande konstnärliga projekt som MARKKONTAKT
som en del av din konstnärliga utveckling/utbildning/samarbete även i fortsättningen?
Ja, men om det skulle vara inom samma område och med samma deltagarkategori så
skulle jag vilja uttöka möjligheterna för mer tid, för att det skulle kännas nyttigt att upprepa, även om alla likn projekt är roliga att delta i.
---Svar på fråga 1: Det blev mycket mer seriöst än vad jag förväntade mig. Alla gick in
helhjärtat och ville verkligen skapa något “riktigt”. Jag gillar djupet av projektet med
flerdimensionell tolkning om schack och döden. Trots alla positivt inställda deltagare
blev det inte bara något “käckt” utan ett riktigt projekt med eftertanke och djup.
Svar på fråga 2: Det började med idéer från Peters länkar om landart som satte igång
tankeprocesser hos alla. Vi gick ut och tittade på platsen. Wendela ringde runt och
förankrade sin idé om schackbrädet. Jag tror att det mottogs bra av alla därför att
temat passade så bra visuellt samtidigt som det låg så många aspekter bakom som passade in med naturen. Jag vet inte, men det kändes rätt...
Wendela presenterade idén i skolan och vi beslutade oss för att genomföra detta.
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Själva utförandet gick av sig själv. Temat var så enkelt och självklart att det inte blev
några konflikter. Jag ser Peters roll som inspiratör i början av projektet, med all research på landart, som vi kunde titta på i gruppen och som också skapade idén om
schackbrädet. Efter inledningen tog Peter ett steg tillbaka och lät gruppen skapa och
växa fritt, vilket jag ser som något positivt.
Svar på fråga 3: Jag tyckte det var intressant hur alla deltagare kom fram till olika aspekter, vinklar och fördjupningar på en och samma grund idé. Därför kändes projektet så
genomtänkt och förankrat.
Svar på fråga 4: Det kan jag verkligen. Jag är väldigt glad att jag deltog i detta projekt
och det har definitivt givit mig mersmak. Det öppnar upp för många tankar och idéer.
Särskillt lärde jag mig hur många olika lösningar det finns och värdet i att tillsammans
med andra bolla idéer och komnma överens om vilken väg som ska leda dit.
---Eftersom jag inte varit med på genomgången och inte var informerad om arbetets
upplägg upplevde jag ändå uppdraget som oerhört positivt.
Med stor entusiasm drog alla åt samma håll, bra grupparbete med stor glädje och
kreativitet med ett visst mått av perfektionism.
Jag upplevde enbart positiva känslor runt projektet.
Glad att jag fick medverka och kan mycket väl tänka mig att deltaga i något annat
uppdrag.
---Eftersom alla utom en av projektdeltagarna, känner varandra och verkat tillsammans
i andra sammanhang, och är vana att arbeta med Peter, projektledaren, kände jag att
mycket av gruppbildningsarbetet redan var undanstökat och att vi är trygga i gruppen.
Martina, som är ny är också väsentligt yngre, samtidigt som hon har värdefulla erfarenheter från konstnärliga områden. Det uppstod ingen konkurranssituation utan hon integrerades lätt och spontant i gruppen. För övrigt tänkte jag att vi skulle dra åt lite olika
håll och att det kunde bli lite rörigt vid utförandet, men att det också skulle bli kreativt
och skojigt.
Peter initierade och presenterade projektet för oss studenter på Art College, och några
blev omedelbart intresserade och ett par stycken tillkom veckan efter. Vid det förberedande planeringsmötet lade Peter ribban, visade Landartsajter, som vi tittade vidare på
hemma. Sedan for vi ut till platsen i naturen. Några dagars bollande med idéer.
Vid andra planeringsmötet på skolan dagen innan arbetet på platsen Peter sett ut,
bestämde vi att använda Wendelas förslag om ”schackbräde” och samtalade kring det
ämnet och dess konnotationer. Nina utsågs till gruppledare och Martina till filmansvarig.
Och vi bestämde vilka redskap vi behövde och vem som skulle ta med dem.
På plats arbetade alla självständigt och i gott samarbete. Var och en tog initiativ som
bidrog till den gemensamma idén. Skön grupprocess, vänskapligt flow. Peter kom vid
lunchtid med kommentarer som höjde och fördjupade min syn på konstverket, och han
visade värme och uppskattning.
Avslutningsvis gjorde vi små justeringar samt städade bort alla onaturliga element
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(snören och ståltråd). Under hela arbetets gång filmade och fotograferade vi.
Det var spännande att undersöka övargångar mellan natur och konst. Att materialet
kan var vad som helst, att sammanställandet av det, ordnandet och oordnandet skapar
något. Och lättheten, att upptäcka de estetiska värdena i det slumpmässiga. Och betydelsen av en omslutande kreativ gemenskap. Jag mådde så bra och jag skulle gärna
delta i liknande projekt.
---Svar på fråga 1: Jag hade väntat mig fler diskussioner och förslag innan vi beslutade oss
för det vi nu genomförde. Valet av platsen diskuterades, men inte säskilt mycket och
när vi besökte platsen på Ramberget blev vi alla entusiastiska och andra ev. förslag föll
genast. När det gäller genomförandet så samarbetade alla väldigt bra, en del diskussioner blev det men alla var målinriktade, positiva och mycket engagerade. Jag hade kanske
förväntat mig fler ifrågasättanden och “starka viljor”.
Svar på fråga 2: När du berättade om projektet blev vi alla väldigt entusiastiska och
började fundera på hur detta skulle genomföras. För min del, som inte var med på alla
förberedande möten, diskuterade Wendela och jag en del och sedan blev jag väl informerad om vad som diskuterats i den övriga gruppen.
Arbetsfördelningen var det, såvitt jag vet, inga diskussioner om. Alla deltog på lika villkor
och genomfördes med allvar och glädje.
När det gäller dig och gruppen så kom du med idén om platsen, visade bilder på olika,
för projektet, relevanta konstverk, informerade oss om var vi , på internet, kunde hitta
konstverk som genomförts på liknande sätt - för att inspireras. Men, som jag tidigare
påpekat, var jag inte närvarande vid alla möten och det kan tänkas att du förberedde
gruppen mer.,Vi genomförde annars projektet på plats så gott som helt utan din medverkan.
Svar på fråga 3: Den gav mig en häftig konstupplevelse - hur man i naturen med mycket
små medel kan åstadkomma någor så fantastiskt vackert, tankeväckande, fantasieggande. Naurligtvis hade platsen en stor betydelse. När vi rörde oss runt konstverket förändrades det beroende på ljuset, naturen (vackra berg, gamla tallar, gräs och ris.....)och
den fantastiska utsikten över älven, hamnen, industriområden.... och tankar väcktes
kring vår kulturhistoria, och historia...
Mellanmänskligt så var det härligt att uppleva en grupp kvinnor mellan 28 år och 70+
arbeta så målmedvetet och med sådan iver och lust kring ett konstprojekt. När arbetet
var klart blev vi så oerhört positivt överraskade över den totala skönheten.
Svar på fråga 4: Ja, med största glädje.”
---Som flera av deltagarna antyder här ovan upplever jag också att gruppen skulle
kunna karakteriseras som ett slags mellanstadie av en s. k. informell primärgrupp och
sekundärgrupp, enligt indelningen av Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors i
boken “Arbetsgruppens psykologi” där i primärgruppen “är samvaron ett mål i sig” och
i sekundärgruppen är medlemskapet “är ett medel för att tillgodose andra behov än
samhörighet och sammanhållningen baseras på en intressegemenskap” som befinner sig
i “smekmånad”-fasen i grupp-processen som karakteriseras av: “riklig kommunikation,
hög tillfredställelse, enighet och generösitet, idealisering”.
Jag kan hålla med tankegångarna i några av de inkomna enkätsvaren “att projektets
kraftiga begränsning i tid gav både en “avslappnad smidighet” samtidigt som den korta
förberedelsetiden blev ett hinder för ett mer fördjupat samarbete” och därför skulle
jag gärna vilja vidareutveckla undervisningen på mina, i tid och rum alltför begränsade
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“fortsättningskurser”, till liknande projekt som kanske sträcker sig över en hel termin
eller ett helt läsår för att kunna göra verkliga gruppdynamiska undersökningar... - För
det alltför “smärtfria” genomförandet förtydligar tyvärr inte tillräkligt t. ex. de olika
karaktäristiska utvecklingsfaser i en grupps livscykel såsom “tillhöra”, “kontroll”och öppenhet” som Will Schutz utrycker det i boken “Den goda organisationen”.
Jag kan inte låta bli att lägga märke till att nästan varje inkommet enkättsvar innehåller
reflektioner kring det faktum att jag i stort sätt“överlämnade” den konstnärliga problemformuleringen till gruppen att lösa själva, efter att ha föreslagit idén (med hjälp
av webadress-listan) om att “fokusera på land art”. Jag kan skönja ett visst mått av
“indignation” kontra sin motsats: en känsla av “sporrad entusiasm” som ett tecken på
att jag litar på deltagarnas förmåga att kunna lösa uppgiften. Det vore intressant att få
möjlighet att fortsätta samtalet med deltagarna om denna “påtagliga osäkerhetkänslakontra-entusiastiskt mod, manifesterat som förhöjd kreativitet/konstnärligt skärpa!
Som sagt, min handledningsaktivitet begränsades under den konstnärliga, genomförande-fasen av projektet till en passiv “om-någon-frågar-svarar-jag” nivå för att
inte störa utvecklingen av arbetet. Det kanske signalerade någon sorts “nonchalans/
osäkerhet” som gjorde gruppen undrande i vissa stunder av arbetet? Jag skulle gärna
vilja pröva andra förhållningsmodeller, mera aktiva(?), i viss mån provocerande(?), mera
kritiska attityder(?) i eventuella framtida projektarbeten av liknande utformning inom
utbildningens ramar.
Men trots brister/kunskapsluckor/återstående och obesvarade frågor efter projektets
avslutning får jag en tydlig “allt här och nu- känsla” (tyst kunskap?) och känner att jag
får stöd av Hans Georg Gadamers tanke i boken “Förnuftet i vetenskapens tidsålder”:
“Man måste ifrågasätta om det mänskliga livets rörelselag verkligen kan tänkas i begreppet framsteg, i det varaktiga fortskridandet från det obekanta till det bekanta, om
den mänskliga kulturens väg är det rätlinjiga framskridandet från mytologi til upplysning.
Man måste överväga en helt annan idé, nämligen om rörelsen i den mänskliga tillvaron
inte bär på en oupphörlig inre spänning mellan klarhet och dunkel.”
Och att under vårt arbete tänka på Will Schutz resonemang kring skillnaden i
beslutsfattande: “Metoden “consensus” kräver oftast att alla är överens innan beslutet
blir definitivt.” Medan beslut enligt metoden “concordance”, som omfattas av “The Human Elements” synsätt, “uppstår när alla medlemmar i den beslutsfattande gruppen är
överens i sina attityder, känslor och hjärtan, inte bara intellektuellt.” - kändes som en
“bekräftelse” att vi, trots en del begynnande brister i den här för oss något oprövade
undervisningsformen, är på “rätt spår”...
Jag skulle vilja avsluta med Rilkes ord i det s. k. Hulewicz-brevet från 1925 (...extra
passande för land art-projekt?!):
“Ja, ty det är vår uppgift att inprägla denna tillfälliga, skröpliga jord så djupt i oss, så
lidande och lidelsefullt, att dess väsen återuppstår ”osynligt” i oss. Vi är det osynligas
bin. Vi dricker outtröttligt det synligas honung för att samla det i det Osynligas stora
guldkupa.” ur “Behövs poetik? Finns det regel? Är essäer konst?” av Gunnar D Hansson i tidskriften ArtMonitor no 1 ‘07.
Ett stort tack till Gun Ernsjöö, Laila Hermansson, Birgitta Knapp, Wendela Liander, Nina
Pringle, Martina von Schwerin för medverkan och till Christian Wideberg för värdefulla
synpunkter under projektet!
Peter Hefner Göteborg mars 2008
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