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Estetisk reflektionsstrimma 
Att skapa sin erfarenhet 

Petra Lundberg Bouquelon 
 

nder de senaste tre åren har jag på lärarutbildningen vid 
Södertörns högskola fått möjligheten att utveckla en serie 

fristående reflektionsseminarier. Studenterna får under denna 
seminarieserie, som kallas estetisk reflektionsstrimma och som 
sträcker sig över en hel termin parallellt med flera delkurser, 
använda sig av olika estetiska uttrycksmedel och gestaltningar 
för att reflektera över såväl kunskapsinnehållet i delkurserna som 
sitt eget lärande och sin personliga utveckling. Genom att på olika 
sätt stimulera studenterna till berättande via gestaltning och re-
flekterande samtal som inkluderar hela deras liv (eller rättare sagt, 
det av deras liv de väljer att ha med i sin berättelse) är för-
hoppningen att de ska utveckla vanan att kontinuerligt reflek-
tera, enskilt och i grupp. Reflektionen sker utifrån såväl littera-
turen som deras egna erfarenheter av att göra, handla och tänka.  

Jag arbetar som lärare i estetiska lärprocesser på lärarutbild-
ningen vid Södertörns högskola och ämnet estetiska lärprocesser 
brukar presenteras som en del av högskolans bildningsprofil. 
Avsikten med föreliggande essä är att undersöka på vilka sätt 
denna strimma kan sägas generera möjlighet till bildning för de 
studenter som genomgår den. 
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Rundan 
Vi sitter i en ring, på stolar vända så att vi ser varandra. Jag har 
inlett seminariet med att fråga gruppen rent allmänt hur läget är 
just nu. – Stressat, säger en student och de andra nickar, håller 
med. – Frustrerat, säger en annan. En efter en vittnar om att de 
just nu upplever att det ”är alldeles för mycket”, att kraven på 
heltidsnärvaro under deras vfu krockar med högskolans krav på 
att läsa litteratur och genomföra reflekterande uppgifter som ska 
lämnas in.1 Och om två dagar ska dessutom deras tenta lämnas 
in. – Hur tänker de egentligen? Alla kvällar, alla helger går åt till 
att göra uppgifterna. Det här är inte heltid; det är mycket mer än 
så! Det visar sig att dock att upplevelsen varierar något. En del 
studenter berättar att deras handledare låter dem använda ett 
visst antal timmar till egen tid, till exempel när handledaren gått 
för dagen eller när denne ägnar sig åt sin egen planering. Olik-
heterna blir tydliga. Vissa handledare har uppfattat att stu-
denterna ska delta i undervisningen 40 timmar i veckan, andra 
har tolkat det som att studenterna ska ha lika mycket egen tid 
som de själva har till planering och reflektion. Missnöjet hos de 
som inte får det är mycket tydligt. Övriga håller med. Jag säger 
att jag förstår att de upplever det som orättvist att de får olika 
förutsättningar för att sköta sina studier, och jag lovar att ta upp 
frågan till diskussion med de ansvariga för vfu:n Sedan börjar 
rundan. Jag ber dem att en och en berätta hur de har det utifrån 
några specifika frågor. Hur går det att skriva loggbok och vad 
skriver de om? Har de gjort några gestaltningar? Hur upplever 
de skrivandet i loggboken och tycker de att gestaltningarna tillför 
något och i så fall vad? 

– Jag skriver lite varje dag eftersom jag märker att det ger mig 
tillfälle att avreagera mig, säger en student. 

– Jag orkar inte tänka på loggboken, säger en annan. Den ligger 
över mig som ett måste. Jag har svarat på frågorna eftersom de 

                                                                               
1 Vfu står för lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning, eller 
praktik. 
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är obligatoriska. Jag vet inte om det kommer att ge mig något, 
men jag gör det. 

– Jag ska byta vfu-plats eftersom jag har blivit osams med min 
handledare, säger en tredje. Det är vad jag skriver om. 

– Jag har valt att skriva en dikt som jag gärna vill läsa, säger 
nästa. Dikten handlar om känslan av otillräcklighet, om att 
tappa helheten, meningen. Den handlar också om mötet med 
eleverna, känslan av att vara i kontakt, om hur viktigt det är att 
som pedagog vara närvarande i mötet. Den avslutas med att 
kontakten med verkligheten på vfu:n ändå ger litteraturen och 
det de diskuterat på seminarierna en riktning: Om jag bara hade 
tid, tid att smälta det jag är med om. Det finns något viktigt här, 
i mötet mellan praktiken och teorin. Jag måste härda ut. Efter 
uppläsningen blir det tyst i rummet. Studenten som sitter när-
mast diktuppläsaren lägger sin hand på hans axel. – Wow, säger 
jag. Det låter som att du har sammanfattat det många av er up-
plever här. Eller vad säger ni? Alla nickar, berörda av det de 
hört. Tack, säger jag, och nickar åt nästa student att fortsätta. 

– Jag vet inte vad jag ska säga, säger nästa student. Men jag kän-
ner igen mig i det ni andra har sagt. Det är skitjobbigt nu. Men 
samtidigt känner jag att jag utvecklas. Jag tänker att det inte spe-
lar så stor roll om jag inte presterar perfekt på tentan, huvud-
saken är att jag kan vara med barnen. Jag har inte gjort någon 
gestaltning än, men jag blir sugen nu när jag hör dig. Det sista 
var riktat till diktuppläsaren. Flera nickar instämmande. 

– Det är fullt, säger nästa student, här inne. Hon pekar på sitt 
huvud. Jag kan inte formulera mig nu.  

– Det är ok, säger jag, och nickar åt nästa. 

Rundan fortsätter. Någon berättar att hon skrivit om en övning 
de provat på vfu:n, hur de varit nervösa men att det gått bra. 
Ytterligare en berättar hur hon löst en konflikt mellan två barn, 
och att hon kommit att tänka på hur viktigt det är att man som 
pedagog faktiskt lyssnar på barnens berättelser om vad som hänt. 
Hon upplever att pedagogerna på hennes praktikplats inte har 
tid, att de löser situationen på ett sätt som inte stämmer överens 



 
 
P E T R A  L U N D B E R G  B O U Q U E L O N  

 276 

med det hon läst om konflikthantering i litteraturen. Hon börjar 
förstå hur viktigt det är att veta vad man gör som pedagog och 
att alla i arbetslaget gör ungefär likadant. Hon säger också att det 
är skönt att skriva ner det hon inte känner att hon kan säga rakt 
ut till de som arbetar på hennes praktikplats. Hon är osäker på 
hur kritik från hennes sida skulle tas emot av dem. Studenternas 
berättelser fyller rummet. Alla lyssnar uppmärksamt. Då och då 
kommer någon tillbaka till det första temat, den – som de upp-
lever det – dåliga organisationen, oklarheterna, olikheterna i hur 
handledarna ute i skolorna uppfattar deras uppdrag. Ju längre vi 
kommer i rundan desto mer närvarande blir alla till vikten av 
just närvaro i mötet med eleverna, men också till svårigheterna 
att hitta rum för samtal och reflektion kollegor emellan. Samti-
digt skärps kritiken mot upplägget kring vfu:n, men den blir 
också mer nyanserad. Det allmänna missnöjet är som bortblåst, 
man talar nu om vad man behöver för att kunna utvecklas och 
bli en bra lärare. Den sista studenten säger att det mesta nu är 
sagt, att han känner igen sig i de andras beskrivningar på olika 
sätt, att det känns skönt att inte vara ensam i detta. Han berättar 
också om en gestaltning han tänkt göra, i form av en bilderbok 
om känslor som han skulle kunna använda med barnen, men 
som han inte hunnit göra färdig eftersom tiden inte funnits. Men 
bara att planera att göra den har hjälpt hon om att få syn på sitt 
eget agerande under delkursen, hur känslan av otillräcklighet fått 
honom att känna sig mindre än han egentligen är. Den reflek-
tionen fick honom att bestämma sig för att ta mer plats på sin 
nästa vfu, utnyttja tillfället bättre. 

Jag avslutar rundan med att sammanfatta vad som sagts, vad 
som verkar vara aktuellt för de flesta. Jag frågar också om stu-
denterna håller med om sammanfattningen, vilket de gör. Sedan 
är det dags för paus. Jag ger studenterna i uppgift att i grupper 
diskutera den viktigaste lärdom de tagit med sig från delkursen 
för att sedan komma tillbaka och gestalta denna i from av en kort 
sketch. De får 30 minuter på sig, inklusive att hämta och dricka 
kaffe, och gestaltningarna ska ta max ett par minuter. 
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Ett pragmatistiskt förhållningssätt 
Ovan beskrivna situation gestaltar ett nedslag i ett seminarium 
som ingår i den estetiska reflektionsstrimman. Studenterna kom 
tillbaka efter rasten och gjorde sina gestaltningar. Vi diskuterade 
dem dels utifrån vad de förmedlade och dels utifrån hur gestalt-
ningens form – om de hade valt att göra en kroppsstaty, en 
sketch eller en bild – påverkade innehållet. Har då detta något 
med bildning att göra? Innan jag går in närmare på frågan finner 
jag det nödvändigt att reda ut hur jag väljer att förstå begreppet 
bildning.  

Till att börja med skulle jag vilja klargöra varför jag tycker att 
det är viktigt att överhuvudtaget tala om bildning. Begreppet 
Bildung växte fram i Tyskland i början på 1800-talet som en 
motvikt till den instrumentalistiska syn på högre utbildning som 
då präglade universitetsvärlden. Kunskap ansågs kunna över-
föras direkt från en hjärna till en annan utan omvägar; det vik-
tiga var mätbarheten, att kunna kontrollera att man hade tilläg-
nat sig kunskapen. Vilken kunskap och hur och varför man 
skulle lära sig denna kunskap var frågor som kommit på undan-
tag. När begreppet bildning introducerades kom det så att stå för 
universiteten som kunskapsproducerande i stället för kun-
skapsreproducerande. Som jag ser det har vi idag ett liknande 
samhällsklimat med samma typ av strävan efter mätbarhet och 
fokusering på ekonomisk nytta. Därav bildningsbegreppets förn-
yade aktualitet, som ett försök att sätta ord på det vi upplever 
saknas, något som ligger utanför själva den statiska eller ”rena” 
kunskapen i bemärkelsen den abstrakta kunskap som finns sam-
lad i böcker och artiklar av olika slag.  

Som lärare i estetiska lärprocesser har jag en bakgrund dels 
inom musiken och teatern, dels i utvecklandet av övningar och 
metoder för undervisning i grundskolan utifrån nämnda konst-
arter. Min ingång till bildningsbegreppet tar därmed avstamp i 
den praktiska kunskapen om att undervisa genom att använda 
sig av estetiska lärprocesser. När jag ser tillbaka på utvecklandet 
av strimman kan jag se att jag, tillsammans med studenterna, har 
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varit fokuserad på att undersöka vad det är som fungerar. Vad är 
det som faktiskt gör att vi reflekterar? Vad och varför, och när, 
ska studenterna göra gestaltningar? Hur, på vilket sätt och uti-
från vilka syften ska jag ställa frågorna så att de leder till reflek-
tion? Jag har inte gått till teorier om lärande för att hämta inspi-
ration vid utformningen, utan jag har iakttagit studenterna, talat 
med dem och provat mig fram i en görandeprocess. Det som 
sedan har visat sig fungera har jag intresserat mig för och reflek-
terat över i förhållande till exempelvis John Deweys eller Martha 
Nussbaums idéer – vilket i sin tur har lett till utveckling för mig 
personligen på olika plan. Till exempel har jag har fått syn på 
mönster i min undervisning som då blivit möjliga att reflektera 
över och jag upplever att jag har funnit ett tydligare och mer 
nyanserat sätt att tala med studenterna. På det sättet skulle man 
kanske kunna säga att jag har handlat utifrån ett pragmatistiskt 
förhållningssätt. I antologin Vad är praktisk kunskap skriver 
Anders Burman om pragmatismen: 

I grund och botten är pragmatismen en teori om mening och 
sanning. Den övergripande poängen är att det avgörande 
kriteriet för idéer, teorier och hypoteser är deras praktiska kon-
sekvenser och grad av användbarhet och tillämpbarhet. Om en 
teori fungerar på ett fruktbart sätt spelar det mindre roll om den 
är sann i någon snävare teoretisk mening.2 

Detta är något jag tydligt kan känna igen i mitt eget för-
hållningssätt, varför jag finner det intressant att gå djupare in på 
pragmatismens idéer. John Dewey var en av pragmatismens 
förgrundsgestalter. I Demokrati och utbildning för han ett reso-
nemang om det vi betecknar som vetenskap.3 Han menar att de 
teorier vi skapar, de begrepp och modeller vi använder för att 

                                                                               
2 Anders Burman, ”Erfarenhet, reflexion, bildning. Utkast till ett pragmatis-
tiskt bildningsbegrepp”, i Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.), Vad 
är praktisk kunskap? (Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s. 122. 
3 John Dewey, Demokrati och utbildning, övers. Nils Sjödén (Göteborg: 
Daidalos, 1997), s. 234 och 268. 
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sammanfatta vår kunskap, inte ska användas på ”fel” sätt. Mate-
matiska formler och abstrakta teoretiska resonemang utgör re-
sultatet av människors erfarenhet av att prova och tänka sig fram 
till dessa. Dewey menar att det som pedagog är frestande att låta 
studenterna börja sina studier där andra har avslutat sin veten-
skapliga karriär, att utgå ifrån att man kan lära sig formlerna, 
plugga in dem, för att sedan ta vetenskapen till nya höjder med 
utgångspunkt i dessa. Det som dock går förlorat är det som 
Dewey menar är den viktigaste kunskapen – det vill säga kun-
skapen om hur man undersöker ett problem på ett vetenskapligt 
sätt. Själva erfarandet, undersökningen, prövandet, är det som 
genererar denna kunskap. Formeln eller den formulerade idén, 
begreppet, som blir slutresultatet av processen är just ett resultat. 
Ett resultat i sig är inte kunskap. Att som student börja med att 
på ett ytligt plan studera resultatet av andras kunskapande, att 
lära sig formler utantill eller lära sig skissa upp intellektuella 
system utan att ha någon relation till vilka erfarenheter som 
skapade dem är, enligt Dewey, meningslöst.4 Utifrån detta drar 
jag slutsatsen att ett pragmatistiskt förhållningssätt till lärande 
och kunskap är ett förhållningssätt där man betonar funktionen 
hos formulerad epistemekunskap, att utgångspunkten är att man 
lär sig något genom att använda sig av idéerna, inte enbart ge-
nom att studera deras form.5 Om man sedan använder idéerna 
till att göra något praktiskt eller till att använda dem till att tänka 
med, till att reflektera eller systematiskt analysera abstrakta prob-
lem, spelar ingen roll. Användbarheten är det centrala, och att de 
genererar nya relevanta erfarenheter – erfarenheter av att handla 
eller av att tänka. Jag kan, när jag läser igenom ovanstående 
resonemang, se att jag i utformandet av strimman så att säga 
”uppfann hjulet på nytt” i och med att jag inte startade i en 

                                                                               
4 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 268. 
5 Episteme är ett begrepp hämtat från Aristoteles kunskapsteori och beteck-
nar den teoretiska eller statiska kunskap som vi vet alltid är på samma sätt – 
till skillnad från till exempel den praktiska kunskapen som kan ta sig många 
olika former. 
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vedertagen pedagogisk modell. Detta kan förstås uppfattas som 
problematiskt i en högskolepedagogisk miljö där studenter tar 
studielån för att få undervisning baserad på vetenskap och be-
prövad erfarenhet. Samtidigt vet jag av egen erfarenhet av konst-
närligt skapande att för att kunna tänka nytt måste man ibland 
tillåtas att vara osäker. Att tvingas till säkerhet är sällan främ-
jande för kreativiteten. Detta tema kommer jag att återkomma 
till senare i essän. 

Bildning som vår förmåga att skapa erfarenhet 
Begreppet bildning är som bekant ett svårfångat begrepp som 
tyvärr gärna för associationerna till bildade och obildade män-
niskor, till klass eller till nivå på utbildning. Här skulle jag vilja 
argumentera för ett annat sätt att se på bildning, nämligen bild-
ning som förmåga. För att förklara denna ingång vill jag åter 
citera Anders Burman som resonerar som följer: 

bildning skiljer sig från utbildning genom att inte primärt vara 
nyttoorienterad, yrkesförberedande och inriktad på formell 
kompetens, och från uppfostran bland annat genom att kräva 
egen aktivitet; man kan uppfostra – men aldrig bilda – andra.6 

Kort skulle man kunna säga att bildning utifrån detta synsätt är 
något annat än utbildning, att den inte kan kontrolleras av 
någon annan än den enskilde individen och att den handlar om 
en egen drivkraft att bilda sig. Detta innebär också att bildning 
inte är något som uppstår av sig självt enbart för att man genom-
går en utbildning, utan i stället är det något som är en del av 
människans växande i alla sammanhang där vi lär oss något – 
inom vårt utbildningssystem eller utanför. Olika högskolor i vårt 
land arbetar dock för att bildning ska bli en del av utbildningen, 
något som i vissa kretsar ses som en motsägelse. Vid Högskolan 
på Gotland (numera Uppsala universitet) utgick man från liberal 
education-traditionen och betonade vikten av att uppnå världs-
                                                                               
6 Burman, ”Erfarenhet, reflexion, bildning”, s. 114. 
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medborgarskap: man målade upp bilden av den vidsynta, empa-
tiska och världsvana medborgaren som ett ideal att sträva emot. 
Centralt i liberal education-traditionens bildningsbegrepp är det 
kritiska tänkandet och den narrativa fantasin, det senare en 
förmåga som kan beskrivas som förmågan att föreställa sig andra 
människors situation.7 Det problematiska med ett sådant tydligt 
ideal är dock att man lätt faller tillbaka i den fälla där vi plötsligt 
börjar tala om obildade eller bildade människor – något som 
enligt min mening är helt ointressant. Vid Södertörns högskola 
har ett annat bildningsbegrepp börjat ta form som visserligen 
också tar avstamp i liberal education-traditionen men som i hög 
grad också har påverkats av den undervisning och forskning som 
bedrivs vid Centrum för praktisk kunskap. I stället för att tala 
om den bildade eller obildade människan talar man här om 
vikten av att använda sig av och reflektera över sina erfarenheter 
i sitt kunskapande. Om relationen mellan erfarenhet, reflexion 
och bildning skriver Burman: 

det är först när man reflekterat över sådant som man har varit 
med om som det kan bli kunskap, eller med andra ord att det 
först är då som de ostrukturerade upplevelserna kan förädlas till 
en erfarenhet som man sedan bär med sig i det fortsatta livet. 
[…] Det är således reflektionsprocessen som öppnar upp för er-
farenhet, kunskap och bildning. Snarare än upplevelsen i sig 
själv är det den reflekterade erfarenheten som utgör det av-
görande momentet i det pragmatistiska bildningsbegreppet. 
Dess motto skulle kunna vara learning by reflective experience.8 

Här betonas vikten av att koppla samman teorin och praktiken, 
att reflektera över det passivt upplevda och på så sätt skapa sin 
erfarenhet. Intressant är att fokus hamnar på att medvetandegöra 
det faktum att vi gör val, medvetna eller omedvetna, när vi 

                                                                               
7 Se exempelvis Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical 
Defense of Reform in Liberal Education (Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press, 1997), s. 9-11. 
8 Burman, ”Erfarenhet, reflexion, bildning”, s. 127-128. 
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bestämmer vad som är värt att minnas eller ta med från en upp-
levelse. Ett exempel på detta är att två personer kan uppfatta 
samma upplevelse på helt olika sätt, helt enkelt beroende på att 
man valt att fokusera på olika saker. Om den ena bemöter upp-
levelsen med nyfikenhet och uppriktigt intresse och den andra 
bemöter densamma med skepsis och en på förhand given upp-
fattning kommer deras erfarenheter av upplevelsen att vara av 
helt skilda karaktärer. En sådan syn på utvecklandet av erfaren-
heten öppnar som jag ser det upp för möjligheten att genom 
medveten reflektion skapa sin erfarenhet.  

I antologin Våga veta! argumenterar Jonna Lappalainen och 
Eva Schwarz för en ytterligare nivå av reflektion – reflektion över 
reflektionen.9 På Centrum för praktisk kunskap låter man stu-
denterna reflektera i skrift över sina praktiska erfarenheter av sin 
yrkesverksamhet, reflektioner som de sedan går tillbaka till och 
reflekterar över igen, för att på så sätt kunna inta större och flera 
olika perspektiv och för att kunna förhålla sig kritiska till det 
egna yrkesutövandet. Rundan i mitt exempel kan ses som en 
muntlig variant av detta, en variant som ibland upplevs mer 
spontan och friare i sin form än skrivandet men som framför allt 
betonar gruppens betydelse i reflektionen. Lappalainen och 
Schwarz framhåller denna systematiska reflektion över erfaren-
heten som en förmåga, som en praktisk kunskap om hur man, 
när man skapat erfarenhet av sina upplevelser, går vidare och 
använder sig av erfarenheten för att sedan kontinuerligt skapa en 
allt djupare kunskap om sin profession. Utifrån detta skulle jag 
vilja påstå att ett södertörnskt bildningsbegrepp med grunden i 
Deweys pragmatism skulle kunna formuleras som följer: Bild-
ning kan ses som förmågan att bilda sig, det vill säga förmågan 
att använda sig av sina upplevelser för att skapa erfarenheter och 
att sedan kontinuerligt reflektera över erfarenheterna så att de 
generar ny eller djupare kunskap. Såväl praktiska erfarenheter 

                                                                               
9 Jonna Lappalainen & Eva Schwarz, ”Tänkandets gryning”, i Anders Bur-
man (red.), Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tide-
varv (Huddinge: Södertörns högskola, 2011), s. 114. 
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som erfarenheter av att tänka kan ligga till grund för att formul-
era sin kunskap in i framtiden, vidare i den ständigt pågående 
processen. Viktigt är att betona just processen och det kontinu-
erliga, och att det är något som alla människor gör, som en del av 
att vara människa. Jag vill gärna göra en jämförelse med hur jag 
ser på begreppet kreativitet. Jag ser kreativitet som en förmåga i 
bemärkelsen en grundläggande del av att vara människa. Alla 
människor är kreativa, annars skulle vi inte överleva. Frågan är 
alltså inte huruvida man är kreativ eller inte, frågan är snarare 
vilket utrymme som finns för att utveckla eller få utlopp för sin 
kreativitet i olika sammanhang – till exempel i skolan. Som jag 
ser det är det lärarens uppgift att skapa detta utrymme i klass-
rummet eller i seminarierummet. Om man ser på bildning på 
samma sätt, som den förmåga att reflektera över och skapa er-
farenheter av våra upplevelser som vi alla har, så handlar 
bildningsarbetet från skolans eller högskolans perspektiv om att 
skapa utrymme för eleverna eller studenterna att bilda sig. 
Bildning som förmåga leder då bort från det elitistiska drag och 
sorteringen av ”obildade” från ”bildade” och lägger i stället fokus 
på processen, på den fortsatta utvecklingen, livet som en ständigt 
pågående bildningsresa och upptäcktsfärd. Kunskap blir då inte 
något statiskt som man kan lagra eller slå fast utan något som 
ständigt är i utveckling, i rörelse; något som stimulerar till ett 
livslångt lärande och ett varande som lärande människa. Viktigt 
att poängtera är dock att reflektion kan ske på olika sätt. Man 
skulle kunna läsa såväl Burman som Lappalainen och Schwarz 
som att det alltid måste till en verbal eller skriftlig tolkning av 
erfarenheten för att kunskap ska kunna uppstå. Här är det dock 
viktigt att ange vilken typ av kunskap det handlar om. Den prak-
tiska kunskapen utvecklas oftast helt utan ord; exemplet med att 
lära sig cykla ligger nära till hands. När man lär sig cykla sker 
reflektionen, tolkningen, på ett icke-verbalt plan. Genom att 
prova, göra, misslyckas, prova igen tolkar vi och tillämpar fram 
och tillbaka tills vi slutligen förstår. Vår kropp förstår, även om 
vi inte själva kan sätta ord på vad skillnaden är mellan att inte 
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kunna cykla och – plötsligt – kunna cykla. Reflektionen sker här 
på ett annat plan än det språkliga. Det är dock fortfarande kun-
skap det handlar om – att kunna cykla. Intressanta frågor ur ett 
utbildningsperspektiv blir då hur vi kan göra utrymme för den 
sortens icke-verbala reflektionsprocesser på våra skolor och 
universitet såväl som för de verbala och skriftliga. 

Strimmans bakgrund 
Den estetiska reflektionsstrimman uppstod utifrån ett uttalat 
behov hos två studentgrupper i slutet av en termin på fri-
tidspedagogutbildningen. De hade under terminen haft fyra 
olika delkurser som från högskolans håll hörde ihop och bildade 
en helhet. Under mitt avslutande seminarium på den sista 
delkursen kom det dock fram att studenterna upplevde att ter-
minen hade varit ”spretig” och att de inte alls kunde se den röda 
tråd som lärarna talat om i början av terminen. De var upprörda 
och besvikna, de kände sig lurade, vilket enligt studenterna på-
verkade hela deras syn på utbildningen. De ifrågasatte om delar 
av utbildningen alls kunde vara relevant för deras kommande 
yrkesverksamhet. Min roll under terminen hade varit att vid ett 
tillfälle per delkurs göra ett inhopp där studenterna fick reflek-
tera över den aktuella kursens innehåll genom drama, bild och 
musik och trots att det inte varit min avsikt från början hade de 
fyra tillfällen då jag träffade studenterna under terminen tagit 
formen av ett reflektionsforum över utbildningen i stort. Detta 
var något som studenterna lyfte fram som positivt. Under deras 
positiva attityd låg dock en stark kritik mot utbildningspro-
grammet som handlar om att kraven på att bearbeta kurslittera-
tur och prestera akademiska texter i ett mycket högt tempo 
omöjliggjorde djupare förståelse och engagemang i ämnena. ”Vi 
hinner aldrig prata om det som är viktigt, vi ska bara svälja in-
formationen och sedan rapa upp den i tentorna”, sade en student 
vid ett tillfälle. Exakt vad som saknades kom inte fram, det var 
snarare en känsla som uttrycktes, en känsla av frustration och 
maktlöshet parad med en uppgivenhet över situationen. Vad var 
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det då vi hade pratat om på mina seminarier som hade upplevts 
som befriande? När jag bläddrade tillbaka i min dokumentation 
såg jag att det framför allt handlat om hur deras kunskaper så 
småningom skulle kunna tillämpas i mötet med eleverna. Vi 
hade också talat en hel del utifrån konstarterna, vi hade talat om 
improvisationsförmåga och kreativitet som två områden som är 
viktiga att utveckla som lärare. Utifrån denna erfarenhet fick jag 
så idén att skapa en strimma vars uttalade syfte skulle vara att 
anlägga ett metaperspektiv på terminen i form av en reflektions-
process som skulle startas i början av terminen och sedan pågå 
parallellt med delkurserna. 

Inspirerad som jag då var (och fortfarande är) av idén att det 
är vid de tillfällen vi blir berörda som mening skapas, beslutade 
jag att låta studenterna utgå från det i de olika delkurserna som 
berört dem, och som de av den anledningen kände en lust att 
berätta om. Berättelsens funktion som meningsskapare skulle 
vara i centrum, jag tänkte alltså att reflektionsstrimman skulle ge 
studenterna utrymme att själva skapa mening genom att de ut-
tryckligen fick i uppgift att söka efter eller till och med skapa den 
röda tråden mellan delkurserna och kopplingar till deras kom-
mande yrkesverksamhet. Deras egen berättelse i form av hur de 
valde att beskriva deras utveckling under terminen skulle även 
den stå i fokus i ett försök att få med hela människan i berättel-
sen. Den subjektiva upplevelsen i form av känslor och stämnin-
gar, vad som hänt inom studenterna i mötet med litteraturen och 
med de praktiska övningar som terminen innehöll, skulle utgöra 
stommen i berättelserna.  

Berättelsens potential att synliggöra mening  
Som jag ser det står bildning i intim relation till begreppet men-
ing i bemärkelsen att uppleva att det finns en mening med att jag 
finns och med det jag gör. En ständigt aktuell fråga inom vårt 
utbildningssystem är huruvida det är möjligt att åstadkomma 
upplevelsen av mening hos såväl studenterna på lärarutbildnin-
gen som eleverna i skolan. Det är här jag tror att betydelsen av få 
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uttrycka sig i termer av berättelser skulle kunna spela en av-
görande roll. Berättelsens betydelse för meningsskapandet har 
beskrivits och utforskats av såväl filosofer som pedagogikfors-
kare och litteraturvetare. Susan Sontag, den amerikanska förfat-
taren, närmar sig denna fråga från ett intressant perspektiv. I 
essän ”At the Same Time. The Novelist and Moral Reasoning” 
gör hon en jämförelse mellan romanens och televisionens, här i 
bemärkelsen tv-seriernas, narrativa modeller. Hon menar att tv-
seriens modell erbjuder ett berättande som mer liknar informa-
tion, fragment och nedslag utan annan bärighet än det ögon-
blickliga nuets intresse – något som dels har med själva TV-
seriens form att göra, och dels med den splittring av intrigen 
som reklaminslagen skapar.10 Romanens berättande består 
däremot av en helhet, med en berättelsens bärighet och tydlighet 
som kommer av de val författaren gör för att ta ansvar för sin 
konstnärliga helhet, val som blad annat handlar om att välja bort 
de idéer och möjliga röda trådar som inte leder berättelsen i 
önskad riktning: 

Varje uppdiktad intrig innehåller spår av de berättelser den har 
exkluderat eller avstått från i skapandet av dess aktuella form.11 

Hon menar vidare att det i en romanförfattares berättande alltid 
finns ett etiskt element. Detta etiska moment har inte att göra 
med om berättelsen är sann eller inte, utan snarare om ett ans-
varstagande eller ställningstagande i fråga om vad berättelsen är 
tänkt att förmedla. Sontag skriver om denna romanens specifika 
narrativa modell: 

Den är en fullkomlighetens modell, en intensitetens modell, en 
modell för upplysning och förståelse genom berättelsen, och 
dess upplösning – vilket är motsatsen till den modell för trub-

                                                                               
10 Susan Sontag, ”At the Same Time. The Novelist and Moral Reasoning”, i 
Sontag, At the Same Time. Essays and Speaches, red. Paulo Dilonardo & 
Anne Jump (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007), s. 225. 
11 Sontag, ”At the Same Time”, s. 222.  



 
 

E S T E T I S K  R E F L E K T I O N S S T R I M M A  

 287

bigt och passivt konsumerande av sensationer, den modell för 
icke-förståelse och den medföljande ström av osammanhän-
gande känslor som gestaltas i den av media skapade övermätt-
naden av aldrig avslutade berättelser.12 

Sontag menar att romanförfattaren, genom att göra de val som 
krävs för att komma till en berättelsens upplösning, gör ett med-
vetet etiskt ställningstagande, till skillnad från den som pre-
senterar ett antal osovrade korta glimtar av ett material utan en 
tanke på vad helheten har att berätta. Detta är intressant ur en 
lärandeaspekt såtillvida att Sontag pekar på den sammanhän-
gande, väl bearbetade berättelsens potential att skapa mening på 
ett plan bortom den omedelbara upplevelsen i nuet, av att skapa 
ett intresse av att dröja sig kvar i det tillstånd som berättelsen 
skapar. Samtidigt blir det i denna form av berättande tydligt hur 
författaren värderar informationen, vad man ser som viktigt att 
lyfta fram eller inte. Därmed kommer den etiska aspekten in. Jag 
känner igen detta från de tillfällen då jag låtit studenterna på 
strimman arbeta med gestaltning av abstrakta begrepp. I de val 
studenterna måste göra när de med en bild, en dikt eller i en kort 
sketch gestaltar en kort berättelse där det aktuella begreppet 
synliggörs, synliggörs också deras värderingar i förhållande be-
greppet. Detta till skillnad mot när de muntligen eller skriftligen 
redovisar vad andra menar eller tänker kring en fråga. Detta är 
ett intressant område att reda i om man på allvar vill gå in på hur 
man skulle kunna använda sig av konstnärlig gestaltning vid 
examinationer på olika nivåer.  

Nu har vi resonerat kring den egna berättelsen om den egna 
upplevelsen. Filosofen Martha Nussbaum har i stället intresserat 
sig för våra berättelser om den andre och använder sig av be-
greppet narrativ fantasi.13 I Cultivating Humanity skriver hon 
om den narrativa fantasin att den är: 

                                                                               
12 Sontag, ”At the Same Time”, s. 225.  
13 Engelskans narrative betyder berättelse. The narrator kallas berättaren i en 
teaterpjäs. 
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förmågan att föreställa sig hur det är att vandra i en främmande 
människas skor, en människa olik mig själv. Den är förmågan 
att vara en intelligent läsare/tolkare av den andres berättelse och 
att förstå de känslor, önskningar och begär en denna specifika 
människa i just detta sammanhang kan ha.14 

Nussbaum menar att den berättande konsten, skönlitteratur, 
teater och film, har egenskapen att kunna gestalta andra män-
niskors berättelser på ett sådant sätt att såväl vår empati som vår 
narrativa fantasi utvecklas. Hon menar att litteraturen ger oss en 
möjlighet att uppleva det vi annars aldrig skulle uppleva; vi får 
uppleva hur det kan vara att gå i en annan människas skor i en 
berättelse som gestaltar något som skulle kunna ske. Utifrån 
mina upplevelser av att låta studenterna skapa och berätta sina 
egna berättelser skulle jag vilja göra ett tillägg. Jag tror att för-
mågan att sätta sig in i en annan människas situation, förmågan 
och viljan att intressera sig för den andres livsberättelse, utveck-
las och fördjupas på något plan i takt med utvecklandet av den 
egna förmågan att skapa, berätta och uppleva berättelser. Jag tror 
också att detta hänger samman med vår förmåga att skapa men-
ing. Att skapa en egen berättelse är, som även Sontag beskriver, 
att göra ett antal val, man bestämmer vad som är viktigt, vad 
som ger mening. Erfarenheten av att skapa sin erfarenhet i form 
av en berättelse skapar sedan i sin tur en nyfikenhet på hur och 
varför andra har skapat sina berättelser, gjort sina val, på det sätt 
som de har gjort. Det skapar en nyfikenhet över vem personen 
bakom berättelsen är. Nedan finns ett utdrag ur en studentlogg-
bok som är ett exempel på detta. Studenten, som går den er-
farenhetsbaserade fritidslärarutbildningen, skriver att hon inser 
att hon tidigare mest sett problem och nackdelar med att barnen 
på hennes arbetsplats har så olika språklig bakgrund. I mötet 
med litteraturen och i arbetet med att gestalta den aha-upp-
levelse hon fick under läsningen har hon dock fått syn på något 

                                                                               
14 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 10-11. 
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annat, vilket öppnat upp för nya möjligheter i hennes förhåll-
ningssätt till eleverna: 
 

 

Min sista bild är en bild av den aha-upplevelse jag fick under kursen. 
Det är en bild av den skatt, som jag nu förstår att min arbetsplats är. På 
min skola finns enorma språkrikedomar; vi talar 27 olika modersmål, 
och som [Ann-Carita] Evaldsson skriver skapar mycket språkkunskaper 
ett ”etniskt diversifierat samhälle”. Detta fick mig att känna stolthet över 
min arbetsplats och alla språkkunskaper vi besitter tillsammans. 

Strimmans struktur 
Detta avsnitt ställer mig inför ett dilemma. Om jag skriver ner 
exakt vad jag har gjort finns risken att det ska uppfattas som att 
jag menar att det är så här man ”måste” göra en estetisk reflek-
tionsstrimma – vilket jag absolut inte menar. Samtidigt riskerar 
jag genom att inte ge en utförlig beskrivning av strimman att 
råka ut för förutfattade meningar och föreställningar om arbete 
med estetiska uttrycksmedel som gör att min berättelse inte når 
fram. Jag väljer alltså att presentera min struktur med avsikten 
att synliggöra den för andra att reflektera över som användbar 
eller inte – inte för att presentera en metod. I anvisningarna till 
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den estetiska reflektionsstrimman skriver jag att syftet med 
strimman är: 

Att stimulera studenterna till att berätta och ta del av varandras 
berättelser.  

Att låta studenterna erfara och utforska nya vägar till reflektion 
över såväl den egna erfarenheten som över deras möte med 
kurslitteraturen och den egna utvecklingen som pedagog.  

Att ge studenterna möjlighet att medvetet bereda plats för den 
nya kunskapen i deras egen livsberättelse – att få med hela 
människan. 

Utifrån detta träffar jag studenterna vid fyra eller fem semi-
narietillfällen á två timmar på en termin. Från dag ett skriver 
studenterna loggbok (några gör en fysisk loggbok och skriver för 
hand, men de flesta väljer att göra en digital) och de får också 
göra individuella hemuppgifter där erfarenheter från de olika 
delkurserna gestaltas i valfri konstform. Gestaltningarna do-
kumenteras till exempel med kamera eller genom att de scannas 
in och får ett digitalt format, och klipps in i loggboken. De får 
svara på reflekterande frågor där frågor och svar även de skrivs 
in i loggboken. Uppgifterna ska göras inför varje seminarium. På 
seminarierna gör vi drama- och reflektionsövningar i grupp 
utifrån olika teman. Konstarterna ses som olika språk, som 
medel för kommunikation, och vi reflekterar över vad de olika 
”språken” ger för möjligheter att exempelvis närma sig eller 
distansera sig från ett ämne. Efter behov får studenterna kortare 
texter kring estetik och kreativitet att resonera kring i förhål-
lande till de egna upplevelserna. Dessa resonemang skrivs även 
de in i loggboken. En vecka efter terminens avslut lämnas en 
sammanfattning av loggboken in, skriven som en berättelse med 
en början och ett slut. Studenten uppmanas att söka efter den 
röda tråden, söka sambanden mellan delkurserna men också att 
vara kritiska och se till möjligheten att utveckla kurserna. Avs-
lutningsvis skriver jag personliga kommentarer till deras texter 
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där jag bemöter studenterna med fokus på uppmuntran men 
också pekar på det som kan utvecklas. 

Dramaövningar  
Dramaövningarna utgör gestaltningar i form av till exempel en 
mänsklig staty eller sketch, gestaltningar som bildar en gemen-
sam erfarenhet att relatera till i stunden. Den gemensamma 
upplevelsen av gestaltningen är i centrum. Dramaövningarna har 
flera syften som alla tillsammans enligt min erfarenhet möjliggör 
en djupare reflektion. Genomförda på ett bra sätt skapar övnin-
garna tillit inom gruppen och en vilja att berätta om den per-
sonliga upplevelsen. De stimulerar också till spontanitet och 
kreativitet och utvecklar förmågan att improvisera. Samtidigt 
skapar de möjligheten att lyfta och reflektera över gemensamma 
erfarenheter som uppstått i seminarierummet, vilket i sin tur gör 
att värdet av den egna reflekterade erfarenheten synliggörs. Här 
skulle jag vilja lyfta fram den sista punkten, som jag upplever 
som avgörande för att motivera det arbete som en djupgående 
reflektion kräver. Om studenterna upplever att den egna reflek-
tionen har ett värde, att den har en plats i sammanhanget och 
bidrar till en helhet, om den efterfrågas och tas om hand på 
något sätt – då kommer motivationen att göra jobbet.  

Flödesskrivande 
Att skriva för skrivandets skull – precis som att tänka för 
tänkandets skull eller att måla eller musicera bara för att det 
känns bra – är något jag uppmuntrar studenterna att göra. Syftet 
med detta är att undersöka vilka möjligheter ett mer poetiskt sätt 
att skriva kan tillföra reflektionen. Här handlar det alltså om att 
jag vill att de ska prova att använda sig av skrivandet som kon-
start. Jag brukar säga att de ska skriva lite varje dag, antingen på 
morgonen eller på kvällen, utan att bry sig om vad det ”blir av 
det”. Att skriva ner det som ”ligger överst”, det som har hänt 
under dagen eller vad som berört dem på något sätt. Utan att 
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veta vad de ska använda detta till sedan. I Skriva på universitet 
och högskolor – en bok för lärare och studenter skriver Torlaug 
Løkensgard Hoel om tankeskrivande kontra presentations-
skrivande. 

Skrivande som primärt fungerar som stöd för tanken och där 
skrivandet inte är riktat till andra läsare än skribenten själv. 
Detta brukat kallas för tankeskrivande, ”utforskande skrivande” 
eller ”skriva för att lära” […]. 

Skrivande som är riktat till en läsare och där man därför måste 
ta hänsyn till bland annat läsare, genrer och den kontext i vilken 
texten ingår. Detta brukar kallas presentationsskrivande.15 

Hon menar att presentationsskrivandet är välutvecklat och väl 
representerat i den akademiska världen men att man lätt glöm-
mer bort tankeskrivandet, som ändå någonstans utgör grunden 
för att skriva ner egna tankar och att komma fram till nya idéer. 
Det ideala är att de samspelar. Tankeskrivandet, eller flödes-
skrivandet som jag tycker om att benämna det eftersom det 
också lägger betoningen på en kreativ aspekt, att vara i flow, är 
något som passar vissa studenter alldeles fantastiskt bra; de hittar 
direkt ett lugn och ett flöde som ger dem mycket på många plan. 
Men det finns också studenter som upplever det som svårt eller 
till och med otäckt; eller bara helt meningslöst. Av den anlednin-
gen har jag formulerat ett antal reflektionsfrågor som de ska 
svara på i loggboken mellan gångerna. Studenterna får skriva hur 
mycket de vill i loggboken – ingen begränsning finns uppåt i 
sidantal – men de måste minst besvara frågorna för att få god-
känt. I stora drag skulle jag dock vilja säga att betoningen på 
flödesskrivandet öppnar upp för: i) ett komplement och en mot-
vikt till det akademiska skrivandet/presentationsskrivandet; ii) 
ett ickevärderande förhållningssätt till det egna skrivandet som 
främjar kreativitet och idéer; iii) att träna på att tänka genom att 
skriva; att inte veta hur meningen slutar när man påbörjar den 
                                                                               
15 Torlaug Løkensgard Hoel, Att skriva på universitet och högskolor – en bok 
för lärare och studenter (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 114. 
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eller vad texten ska handla om idag: skrivandet blir en utfor-
skande aktivitet med intuitiva inslag; iiii) ett associativt, kreativt 
skrivande. Jag brukar, som en riktningsgivare, skicka med stu-
denterna detta citat av den finlandssvenska författaren Merete 
Mazzarella som skriver att vi inte ska ”föreställa oss att vi kan 
vänta med att börja skriva tills vi vet vad vi tänker eftersom vi 
aldrig vet vad vi tänker förrän vi har skrivit det.”16  

Reflektion över att reflektera 
Ett viktigt inslag i strimman är de gemensamma överenskom-
melser vi sluter i och med att vi tillsammans diskuterat oss fram 
till hur vi ska förhålla oss till begrepp. Vid det första tillfället tar 
vi till exempel en stund och diskuterar vad det är att reflektera. 
Det kan tyckas vara självklart, men studenterna har uttryckt lätt-
nad och tacksamhet över att ämnet har tagits upp och denna 
modell som jag inte känner till ursprunget till men som är 
väldigt tydlig och enkel, använder vi för att inledningsvis få 
grepp om vad reflektion är för något: 

 
• Repetera 
• Referera 
• Recensera 
• Reflektera 

Två och två får de i tur och ordning definiera de olika begreppen, 
och när vi kommer till reflektera brukar begreppet stå mycket klart 
för alla inblandade. Från studenternas sida handlar övningen om 
att genomgå en process. Jag kan urskilja en teknik som baseras 
på någon sorts uteslutning. Det som är att repetera eller referera 
är inte att reflektera. Samtidigt kan vi se att om vi väljer att se de 
olika kategorierna som steg i en pågående process så kan alla fyra 
stegen utgöra delar av en reflektionsprocess. En student sade en 
gång: ”Ah, just det, jag hamnar nog ofta i att recensera när jag 
                                                                               
16 Merete Mazzarella, ”Att leva essäistiskt”, i Burman (red.), Våga veta!, s. 
129. 
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tror att jag reflekterar… Det är nog när jag försöker vara kritisk 
för tidigt”. Denna kommentar genererade en mycket spännande 
diskussion och alla inklusive jag själv fick en hel del med sig att 
tänka på. 

Att våga gå utanför sin komfortgräns 
En studentgrupp gestaltade sin utveckling under terminen på det 
avslutande seminariet med följande: De hade gått in i terminen 
med krökta ryggar under den börda som kurslitteraturlistorna 
lade på deras axlar men efter varje gång de haft strimman hade 
de rätat lite på ryggen för att nu känna sig starka, stolta över sig 
själva och fulla av självförtroende. Detta upplevde jag som extra 
intressant eftersom en stor del av strimman för mig handlat om 
att synliggöra studenternas eget handlande för dem själva, deras 
eget ibland inte helt konstruktiva förhållningssätt till studierna 
och till utbildningen som helhet. Syftet med att synliggöra något 
sådant är förstås att skapa möjligheten att reflektera över sig själv 
och att kritiskt granska det egna förhållningssättet. För alla som 
någon gång gått igenom denna typ av process är det självklart att 
sådant man helst inte vill kännas vid hos sig själv då kan bli 
smärtsamt tydligt. Men det hade alltså resulterat i ökat självför-
troende. Här finns något jag upplever som mycket viktigt i mötet 
mellan lärare och student: Att läraren intar en bejakande in-
ställning till de gånger då studenter uppvisar osäkerhet i en fråga. 
En ganska vanlig kommentar från studenterna efter mina semi-
narier är att någon av dem uttrycker att något som först upp-
levdes som ”fel” blev till något positivt, en möjlighet, under vårt 
seminarium. Denna inställning är något jag har med mig från 
teatervärlden. Inom teatern, och då särskilt improvisations-
teatern, är bejakandet av den andres idéer något helt centralt. 
Under en improvisation – musikalisk eller på annat sätt scenisk 
– stannar berättelsen upp om de idéer som dyker upp hos den 
ene inte bejakas av den andre. Förutsättningarna för den krea-
tivitet som är avgörande för att det ska bli en improvisation 
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försvinner. Att improvisera är att kasta sig ut utan att veta vad 
som kommer att hända.  

Eva Saether, docent i musikpedagogik, lånar ett begrepp från 
Lev S. Vygotskij när hon talar om begreppet dissociation, att 
kliva utanför sin komfortgräns, att låta det vi vet ”brytas sönder” 
och på så sätt ta ett kliv in i det okända som vi inte kan veta hur 
det ska bli.17 Det är först när vi vågar ta det steget som vi kan vara 
kreativa, det är först då som vi sedan kan skapa nya kombina-
tioner, nya associationer, det är då vi kan skapa en erfarenhet på 
ett nytt sätt. Dissociation handlar om att släppa taget om, eller ta 
isär, det man redan vet eller tror sig veta, och att vara öppen för 
att bitarna sedan kanske faller på plats på ett sätt som man inte 
tänkt sig. Fel blir det ibland – och att då inlemma ”felet” i den 
berättelse jag håller på att skapa, att låta ”felet” leda berättelsen 
vidare – är bland annat det som gör att det kan uppstå något 
nytt. De val som Sontag talar om handlar alltså inte alltid om att 
välja vad man ska skriva, utan snarare om att välja att ha kvar 
eller att ta bort det som uppstått utifrån något som från början 
uppfattades som ett fel, eller som något som uppstod av en 
slump. Det är bland annat detta som är att improvisera. Im-
provisation manar oss till att våga ge oss in i det vi inte kan 
föreställa oss, att inta ett perspektiv till oss själva med en 
ödmjukhet inför världen, inför att vi inte kan veta allt, förstå allt, 
föreställa oss allt; att det finns nya saker att upptäcka och att de 
kanske finns runt hörnet bara vi släpper taget om hur vi har lärt 
oss att det ska vara. En förutsättning för att man ska våga ge sig 
ut i det okända, en förutsättning för att dissociationen ska leda 
till kreativitet, är dock att det finns ett sammanhang där våra 
tankar och idéer blir bejakade. Här har läraren, seminariele-
daren, en viktig uppgift. Utan bejakande av tankar och idéer – 
ingen kreativitet. 

                                                                               
17 Eva Saether, föreläsning på Södertörns högskola den 24 april 2012. Se 
också Lev S. Vygotskij, Kreativitet och fantasi i barndomen, övers. Kajsa 
Öberg Lindsten (Göteborg: Daidalos, 1995), s. 31. 
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Retorikern Maria Wolrath-Söderberg skriver om sina er-
farenheter av produktiva samtal, samtal där enligt hennes erfa-
renhet kreativiteten och produktiviteten stimuleras hos de in-
blandade.18 Hon utgår från topikläran som enkelt kan samman-
fattas som läran att kläcka genomtänkta och användbara idéer.19 
Hon tar avstamp i den italienska filosofen Giambattista Vicos 
tolkning av topikläran, en tolkning som betonar vikten av att 
skapandet föregår den kritiska analysen.  

Vico skriver att medan topiken upptäcker och bygger upp, så 
bryter kritiken ned, delar upp och sovrar. Följaktligen är topiskt 
tänkande mer fertilt men mindre korrekt, medan kritiskt 
tänkande är mer korrekt men sterilt […]. [F]örst låta växa, se-
dan beskära. Man bör vänta med att organisera, kritisera och 
sovra […]. Kritisk reflexion i förtid kan verka hämmande.20 

Här finns som jag ser det starka kopplingar till såväl improvisa-
tionens bejakande som till mitt förhållningssätt till mina stu-
denter. Först när studenterna känner sig trygga och bejakade, 
när de vågar uttrycka sina idéer och tankar trots att de inte är 
färdigtänkta eller trots att de misstänker att de kanske leder i 
galen riktning; först då de förankrat det vi talar om i dem själva, i 
deras egna erfarenheter av att handla eller tänka; först då blir de 
enligt min erfarenhet på allvar mottagliga för kritik. Eller ut-
tryckt på ett annat sätt: först då blir kritiken det konstruktiva 
stöd, den riktningsangivare, som en varsam beskärning av ett 
träd kan vara, för att använda Wolrath-Söderbergs metafor.  

Nästa steg – en fördjupad reflektionsstrimma 
Det har inte varit en självklarhet att den estetiska reflections-
strimman ska finnas. Det har egentligen handlat om den aktuelle 

                                                                               
18 Maria Wolrath-Söderberg, Finns det genvägar till klokhet? Retorik som 
konsten att överväga (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 80. 
19 Wolrath-Söderberg, Finns det genvägar till klokhet?, s. 104. 
20 Wolrath-Söderberg, Finns det genvägar till klokhet?, s. 205. 
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terminsansvariges goda vilja och tro på själva idén. Inför en 
termin blev det bestämt i sista sekund att strimman skulle få en 
del två för en studentgrupp. Vid det inledande seminariet möttes 
jag av en grupp studietrötta och ganska sura studenter. Vi bör-
jade med en runda där kommentarerna lät ungefär så här:  

– Alltså, jag gillar dig och jag gillade strimman vi hade, men all-
varligt talat tror jag inte att det här kommer att funka. Det 
kommer att bli för mycket. – Typiskt högskolan att bestämma 
saker ovanför våra huvuden. Vi har inte bett om det här! – Förra 
gången var det bara stress och press, jag orkar inte gå igenom 
det en gång till! – Allvarligt talat, jag vet inte om det är så bra 
egentligen det här. – Jag fick inte heller ut så mycket av strim-
man förra gången. 

Något tvehågsen till hela projektet delade jag ut deras slutreflek-
tioner från strimma nummer ett tillsammans med mina kom-
mentarer till dem, och de fick i uppgift att läsa sin egen text till 
nästa gång. En vecka senare när de hade läst sina egna texter 
återkom de, denna gång med ett helt annat uttryck i sina ansik-
ten. I den inledande rundan var de nu i stort sett eniga om att det 
varit en stor upplevelse att läsa sin egen text, att det givit dem 
perspektiv och att de nu såg på den aktuella terminen på ett helt 
annat sätt.  

– Märkligt, i mitt minne var den bara stressig och jobbig och i 
princip utan värde för mig, men nu när jag läser vad jag själv 
skrivit om vad som berörde mig och vad jag lärde mig inser jag 
att den var alldeles otroligt lärorik!  

De allra flesta instämde i detta. Övervägande delen var nu också 
helt positiva till strimman och såg den som en möjlighet att 
skapa ett utrymme för djupare reflektion. 

Strimma del två fick också ett annat syfte denna gång efter-
som den terminsansvarige såg möjligheten att genom strimman 
aktualisera två begrepp som är tänkta att genomsyra lärarut-
bildningen vid Södertörns högskola men som han upplevde inte 



 
 
P E T R A  L U N D B E R G  B O U Q U E L O N  

 298 

riktigt hade bottnat hos studenterna. Av den anledningen kom 
det övergripande temat att handla om bildning och interkul-
turalitet. Förutom att vi arbetade med att såväl gestalta begrep-
pen i sig som förstå dem på olika sätt fick studenterna också inta 
perspektiv utifrån dem i sina reflektioner över delkurserna. Den 
största skillnaden mellan den första strimman och denna andra 
omgång var dock att studenterna nu hade gått igenom processen 
en gång förut, de visste vad de hade att förvänta sig och de visste 
vad de själva kunde få ut av den, vilket i sig verkar ha skapat 
motivation att till exempel skriva i loggboken trots att man 
kände motstånd. Nedan kommer ytterligare ett exempel ur en 
studentloggbok, ett avslutande stycke där studenten sammanfat-
tar upplevelserna under terminen och vad hon kommer att ta 
med sig från den: 

Denna termin har gett mig mycket, mer än jag hade trott. Ter-
minens delkurser har lärt mig att vara kritisk till rådande nor-
mer, att inte bara köpa allt som står i böckerna utan att vrida 
och vända på olika resonemang. Jag har även med hjälp av 
bland annat estetisk reflektionsstrimma fått möta mig själv och 
fått ”vädra” de förutfattade meningar man kan ha av olika situa-
tioner i livet. Jag har där fått möta mina kamrater på ett mer 
äkta sätt, även fast vi ibland tänker olika och kommer från olika 
kulturer så har vi omfamnat varandra och jag känner i alla fall 
att jag fått mer livserfarenhet och jag har blivit en mer accepter-
ande människa.  

Hon fortsätter sedan att skriva om hur hon upplevt betydelsen av 
att ha fått ta med de egna känslorna i reflektionen och vad det i 
sin tur betytt för hela gruppen och avslutar med detta: 

Jag ser fram emot vad som komma skall, det känns inte lika 
obehagligt längre eftersom jag vet att jag har fått så många fina 
kamrater som inte kommer att låta mig falla. Dessa sista rader 
låter väldigt poetiska vilket är väldigt roligt eftersom jag inte är 
speciellt van att skriva ner det jag känner, men de är precis så 
här poetiskt det känns för stunden. Jag hoppas att jag kollar till-
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baka på dessa känslor och påminner mig själv att fortsätta tänka 
kritiskt och att vara öppen för nya förändringar och upplevelser.  

Kan den estetiska reflektionsstrimman skapa ett 
mellanrum för bildning?  
Idéhistorikern Synne Myreböe poängterar att bildning i ut-
bildningen är något som sker i de mellanrum som finns eller 
skapas mellan lärare, student och det material som studeras och 
att ”[u]tmaningen blir att hitta [dessa] mellanrum för fördju-
pande reflektion, överblick, dialog, kritiskt tänkande och nyska-
pande.”21 Den estetiska reflektionsstrimmans syfte är att skapa ett 
sådant ”mellanrum” i lärarstudenternas utbildning. Min upp-
levelse är att den också gör det. Jag upplever att flertalet av stu-
denternas texter uppvisar just de kvalitéer som Myreböe pekar 
på: fördjupad reflektion, överblick, dialog, kritiskt tänkande och 
nyskapande. Utöver detta menar jag att studenterna genom att 
arbeta med berättelser om sina egna processer tränar sin för-
måga att reflektera över sina egna upplevelser av lärande i förhål-
lande till sitt yrke. Att berätta sin berättelse, och att reflektera 
över den, att tolka den, blir en kreativ akt i och med att uppgiften 
är att skapa sin egen erfarenhet. Detta ska inte förväxlas med att 
skriva om eller förvanska. I stället handlar det om att – precis 
som romanförfattaren – lyfta fram de delar av upplevelsen som 
skapar den röda tråden, det som skapar förståelse och samman-
hang och som därmed ger mening åt det jag gör.  

För egen del skulle jag vilja avsluta min berättelse om den es-
tetiska reflektionsstrimman genom att formulera mina innersta 
tankar utifrån den undersökning jag härmed sätter punkt vid. Jag 
tror att jag tillsammans med mina studenter och min termins-
ansvarige kollega har lyckats skapa ett mellanrum i utbildningen 
där studenterna har fått möjlighet att skapa sin erfarenhet. Kan-
ske är det något som också skulle kunna kallas bildning. 

                                                                               
21 Synne Myreböe, ”Att utbilda goda människor”, icke publicerad magister-
uppsats i idéhistoria, Södertörns högskola 2012, s. 10. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




