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Gestaltningen tvingade mig att välja Jag trodde att jag var klar över att uppsatsen skulle 
handla om metoder för hur man kan diskutera konstteori i bildundervisningen. Jag kände det 
som ett kall att ge eleverna en dos kulturellt kapital så att de inte ska känna sig främmande 
inför eller uteslutna från konstvärlden. Att de ska kunna gå in på Moderna och tänka att om 
jag pissar i Duchamps Fountain så sätter jag betydelsebildningen i gungning. Jag ville 
undersöka hur man kan belysa avsändarens och kontextens betydelse. Dan Wolgers Absolut 
Vodkareklam kanske väcker tankar kring vad Vodkaflaskan på flasktorkaren gör med 
Duchamps flasktorkare – hur konstnärerna kommunicerar med koder, parafraserar varandra 
och leker med sin publik. Men problemet var att min gestaltning inte alls kom att handla om 
den här problematiken. Den följer i spåret efter min läsning av Heideggers konstdiskussion 
och den kommunicerar delvis det omvända – bort från teorier och intellekt och in i det 
språkliga rummet mittemellan. Envist försökte jag få de här diskussionerna att samsas inom 
ramen för en och samma uppsats men det blev förstås ohållbart. Jag blev tvungen att välja och 
det blev entropin – ett ledord för min gestaltning, som fick avgöra. Jag vände helt enkelt 
tillbaka till ruta ett där min läsning av Heidegger och det konstnärliga spelrummet började och 
min gestaltningstext tog vid. Och där befinner jag mig nu. Utmaningen blir alltså istället att 
söka bildpedagogiska metoder bortom de teoretiska, eller?     

 

Söker bland böcker i skolans bibliotek och kommer över Peter Cornells bok Saker Om 
tingens synlighet. Väljer att se det som ett tecken. De senaste dagarna har jag nämligen mer 
och mer dragits åt den fenomenologiska tankevärlden. Det grämer mig en aning eftersom det 
verkar svårt: Läran om det som visar sig? Känslan i magtrakten – ett exalterat pirr, samt den 
magnetiska dragningskraften, talar dock för att jag är något på spåret. I ett första skede av det 
här arbetet var jag inne på att föra ett väsenssamtal med filosofen Martin Heidegger. Den 
tanken hänger kvar om än i en annan form. Efter att ha läst om tinget, verket och sanningen i 
Heideggers avhandling Konstverkets ursprung inser jag att det vore lämpligare att uppehålla 
mig vid dessa frågeställningar även i uppsatsen.  

 

 

U p p s a t s  =  r e d o g ö r e l s e ?  G e s t a l t n i n g  =   s y n l i g g ö r a n d e ? 

 
 
 
”Sinnesintryckens substans må vara än så bräckliga och dess spår än så svåra att upptäcka – 
likväl är det vårt enda sanningskriterium och alltså för själen det enda som är mödan värt att 
söka fånga: ty det ensamt kan, förutsatt att man lyckas utvinna den sanning som bor däri, 
bidraga till själens fullkomning och skänka den ren glädje.” (Lowden, Martina (2006) Allt, 
Modernista, s. 411.) 
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Några bitar faller på plats Blir helt paff när jag läser Ulla Linds och Kerstin Borhagens 
rapport ”Perspektiv på Kultur för lust och lärande” (2000). Bara stirrar på rubriken 
”Mellanrummets estetik”. Tittar på mina anteckningar för dagen. Där står: Mellan-rum – en 
avsiktlig avstavning som syftar till Heideggers lek med orden. Vidare har jag skrivit: I 
rummet emellan uppstår sanningen i den estetiska kommunikationsprocessen. Jmf Schillers 
dialektiska resonemang kring leken samt hur vi förhåller oss till abjektionen i den vuxna 
leken. Läs Lacan och Kristeva!  

Läser Linds rapport igen och tänker ”stäng munnen Frida. Du trodde väl inte att 
du själv kommit på det där filosofiska tänket om mellanrummet!?”. Men jo, i min enfald 
trodde jag att jag kommit på begreppet ”mellanrum” som ett samlingsnamn för den process 
där konsten kommunicerar det sanna. Hade en idé om att detta ”glapp” mellan rummen kunde 
fungera som en visuell bild av det dialektiska tillstånd som saknar fasta synteser men trots 
avsaknaden av just något stabilt, driver oss till att skapa i syfte att formulera sanna synteser, 
på nytt och på nytt – en estetisk kommunikativ process.   

Tänker tillbaks på det jag formulerat tidigare under dagen om diskursiv 
intertextualitet. Jag vet ju med mig att jag läst olika ”rumsteorier” (mellanrum, tomrum, 
glapp) och inför mitt kandidatarbete läste jag t.ex. Kristevas teorier om abjektionens perversa 
mitt-emellan, men ändå blir jag alltså både förvånad och lite generad över att mina – om än 
ofärdiga och spretiga – slutsatser var något redan vedertaget och som till råga på allt 
undersökts av min kursledare. Men så samlar jag mig, läser rapporten i lugn och ro och 
skamkänslan byts faktiskt mot en mer exalterad känsla över att jag trots allt gjort jämförelser 
med te.x. Lacan, Kristeva och Schiller och att jag förutom detta också har en rapport i min 
hand som klargör det som jag bara lyckats formulera i enstaka meningar och med många 
frågetecken mellan raderna.  

 
Lyckorus Senare i arbetsprocessen läser jag en recension av filosofidocenten Marcia Sá 
Cavalcante Schubacks bok Lovtal till intet Essäer om filosofisk hermeneutik. Inser att det här 
är en bok som jag bara måste ha! Mycket riktigt, redan inledningen vittnar om att det här är 
texten ”där det främmande blir bekant”. Cavalcante Schubacks bok fångar hela den 
intertextuella tolkningsvärld jag famlat efter. Läsupplevelsen kan i det närmaste beskrivas 
som ett lyckorus. I hennes text blir jag bekräftad därför att mitt filosofiska tänk kring 
mellanrum, process, missförstånd och diskursiva samband blir styrkta och kan placeras i ett 
hermeneutiskt sammanhang. Cavalcante Schuback skulle kanske beskriva denna upplevelse 
som att ”intet trädde fram”. ”Upptäckandet som sådant träder fram som ett intet i den 
meningen att allt som redan är bekant, det ’egna’ inte bara förlorar sin självklarhet utan visar 
sig som det som aldrig har varit såsom det nu visar sig.” (Sá Cavalcante Schuback, Marcia, 
Lovtal till intet Essäer om filosofisk hermeneutik (2006), s. 8.) Men i mötet mellan Cavalcante 
Schubacks text och min (för-)förståelse måste en suspension tillåtas ”av det som anses vara 
eget och se både det egna och det främmande utifrån ett mittemellan. Det är alltså mellan det 
egna och det främmande som ett tänkande blir möjligt i skrivandet.” (Cavalcante Schuback 
(2006) s. 13.)  
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Hermeneutisk översättning Jag vill citera allt i Lovtal till intet. Likt Menard, i Jorge Luis 
Borges novell Pierre Menard, författare till Don Quijote, vill jag citera Cavalcante Schuback 
ordagrant. Menard skriver av valda delar av Cervantes text men han gör det i sin tid, utifrån 
sin kontext vilket indirekt omskapar Cervantes Don Quijote. Det har skett en förskjutning av 
innebörden trots att texten skrivits av ord för ord. Om jag skriver av Lovtal till intet blir det 
min text då, en ny kon-text? Något måste väl ske i denna mimetiska process? Mitt namn i 
stället för författaren och jag har gjort ett montage, ett konstverk?  

 

I mitt tolkningsrum är jag både fri och fångad Fångad – då min översättning alltid 
kommer att ingå i en diskurs av andra uttolkare samt i relation till ursprungsförfattaren. Fri – i 
rätten att missförstå (– att tolka, att översätta). Cavalcante Schuback menar att den skillnad 
som uppstår mellan översättaren och ursprungsförfattaren inte får glömmas bort. Den ska 
lyftas fram i ljuset, avtäckas. Den nya sanningsprocessen, min sanning, ska med Heideggers 
terminologi bli oförborgad. (Cavalcante Schuback (2006) s.31 f.) ”Översättning är det 
begrepp som förenar dialektiken som hermeneutik och hermeneutiken som dialektik /…/ 
Översättningen återger tänkandets innersta aktivitet, genom att det som översätts i en 
skapande översättning är tänkandet och inte ord /---/ Översättningsmodellen vilar alltså på en 
uppfattning om tänkande och språk utifrån subjektets kreativa kraft.” (Cavalcante Schuback 
(2006) s. 30.)   

 

I l l u s t r e r a  =  l y f t a  f r am och  be ly sa  i  mo t sa t s  t i l l  ge s t a l t a  =  syn l iggö ra? 

S p r å k e t  –  K o n s t e n  –  M i n n e t 

 
Har bestämt mig för att skriva, observera, studera, skriva igen, skissa på bussen, på 
promenaden, på café. Inte nödvändigtvis på papper men i huvudet eller med kameran. ”Det är 
inte i något slags avskildhet som vi upptäcker oss; det är på landsvägen, i staden, mitt i 
folkmassan, ting bland ting, människa bland människor.” (Sartre citerad i Cornell, Peter 
(1993) Saker, s.30.) Märker att jag utforskar tingen när jag skriver min berättelse. Jag tvingas 
att ifrågasätta mina val, göra urval. Varför ska jag beskriva skolbänken på det sättet, kan en 
skolbänk känna tyngd, vill den berätta något eller är en skolbänk bara en skolbänk? Ja ni 
förstår. ”INTE FÖRLORA SIG I DE filosofiska avhandlingarnas labyrinter, inte förlita sig till 
studentkammarens teorier”. (Cornell, Peter (1993), s. 31.) 
 

 

Jag vill röra mig bland tingen i konstens värld ”verk är nämligen verkligt såsom verk, blott 
försåvitt vi själva hän-rycker oss ur vår vanlighet och rycker in i det av verket uppenbarade, 
för att på så vis förmå själva vårt väsen att stå kvar inom det varandes sanning. Konstens 
väsen är diktningen. Men diktningens väsen är att stifta sanningen. (Heidegger (1960/1990), 
Konstverkets ursprung, s. 7.)  

 

Ursprung, ur-sprung, sprunget ur, ur någonting ursprungligt – ett språng ur det förborgade in i  

o f ö r b o r g a d h e t e n 
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Har arbetat med gestaltningstexten på förmiddagen Börjar känna för karaktärerna i min 
skönlitterära text. Det kanske betyder att de kommer till liv. Gestalta, utforma, skapa, 
förkroppsliga, levandegöra, ge form åt, inkarnera, materialisera, ge mänsklig form åt. 

Igår prövade jag att göra små skulpturer eller klumpar, i svart vax. I Saker 
beskriver Cornell det problematiska i att se tingen som de verkligen är, tingen och ingenting 
annat. Jag lät vaxet smälta under en lampa – detta efter att ha läst: ”Man måste skynda sig, om 
man ännu vill se någonting. Allt försvinner.” (Cornell (1993) s.37.) 
 

S k r i v a  –  S k r e v  –  S k r e v a d e 

 

Inre dialog 
– Vill du inte skissa och teckna i traditionell bemärkelse? 

– Jag kommer att göra det men jag vet inte vad jag vill med det ännu. 

– Hur menar du då? 

– Jag har börjat rita med kol. Svartvita teckningar, som texten mot pappret. Två personer,      
två stolar, två hus. ”Poly” är den gemensamma titeln än så länge. Vad uppstår i                                 
mellanrummet? 1+1 = 3! Det blir ett försök att frambringa tingen. Man kan likna det vid den 
där perceptionsbilden – mellan två profiler bildas en vas. 

– Känns inte det lite mossigt? 

– På ett sätt, men jag kan inte ta hänsyn till det nu. Jag har inte råd med för mycket censur. 
Den överlåter jag till Er. Jag måste leka, prova mig fram.  

– Tack, då har jag inga fler frågor. 

 

 
Upptäckandet, leken, skapandet ”Liksom Gud fader skapat tingen genom att nämna dem 
vid namn, så var det genom att beröva dem deras namn och ge dem ett annat som Elstir 
skapade dem på nytt /…/” (Ur en roman av Proust citerad i Saker s.33) Efter att ha läst citatet 
ovan fick Leiva Wengers novell Sakers riktiga namn en ny innebörd, eller den blev viktig för 
min gestaltning. Den handlar om ett par som går i ett för dem nytt Gamla Stan (man antar att 
de varit där många gånger förut – ”allt var nytt igen”). Medan de går där kommer de fram till 
att alla saker har ett egentligt, ett sant namn: ”allt har ett namn som är så exakt att ja, att 
namnet blir själva föremålet”. (Leiva Wenger, Alejandro (2001) Till vår ära. Uddevalla: 
Albert Bonniers förlag, s. 37.) 

När man är kär händer det att världen blir synlig. Likaså när någon dör. Det 
senare vill jag belysa i min gestaltningstext. ”Upptäckandet som sådant träder fram som ett 
intet i den meningen att allt som redan är bekant, det ’egna’, inte bara förlorar sin självklarhet 
utan visar sig som det som aldrig har varit såsom det nu visar sig.” (Cavalcante Schuback 
(2006) s. 8.) 
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De senaste dagarna har jag tvivlat en hel del Vill så gärna att det ämne jag väljer för 
uppsatsen ska hålla, att det ska kännas motiverat hela vägen. På morgonen känns en viss 
struktur helt rätt, på kvällen undrar jag hur sjutton jag tänkte. Kom fram till att 
uppsatsskrivande kan liknas vid ett husbygge. Det finns en struktur som man måste förhålla 
sig till, med andra ord en grund – formalia, frågeställning, metod, teoretiska perspektiv… 
Sedan gäller det att bygga stommen – få grunden att bära. Väggar kommer på plats. Det här 
stadiet tar tid. Om inte grunden håller kommer resten att falla. Sedan kommer nästa fas – 
inredningen. Lådor packas upp och nytt handlas in. Ska man verkligen behålla gamla soffan 
eller borde man skaffa en ny? Tavlor hängs upp och plockas ned. Passar piedestalen inte 
bättre i sovrummet trots allt? Upptagen av vad vännerna ska tycka flyttar man runt de stackars 
tingen. Huruvida möblerna själva har en åsikt glöms helt bort i stressen. Men nej, är det 
verkligen trendriktigt att matcha svart med rosa? Hur kommer det att uppfattas? Vissa tavlor 
kommer aldrig upp. De står lutade mot väggen eller bortglömda i en garderob. När det mesta 
är klart inser man plötsligt att gardinerna, som kom på plats först och som man var så säker 
på, plötsligt känns helt malplacerade. De måste definitivt bytas ut. Den där fjantiga 
soffkudden däremot, den man först tänkte kasta, lyser som en röd pärla mot det bruna 
sofftyget. Och så här håller det på tills man bott in sig och upptäcker att det är en spricka i 
fasaden.   
 
 
Jag har intresserat mig för konst sedan jag var liten När jag tänker tillbaka på den 
bildundervisning vi fick i högstadiet blir jag skrämd. Bildsamtal, konstteori och -historia var 
något helt främmande. Eller förresten, vi fick veta att det fanns en ism som hette 
Pointillismen. Under en månads tid fick vi täcka ett flera kvadratmeter stort pappersark med 
punkter i olika färger. Jag minns varken syftet eller motivet.  
Läser gamla dagböcker för att se om jag kan rekognosera hur jag tänkte i tonåren. Det känns 
viktigt både för gestaltningen och uppsatsen. 
 
Dagboksanteckningar Frida 16 år: 
Har varit på mycket utställningar i helgen. Innan Moderna hann vi med två gallerier. I det 
absolut tråkigaste av dem fann vi Mejanfolk stå och va coola.  
I galleriet fanns någon vit plastinstallation och ett intetsägande svartvitt fotografi. Helt 
värdelöst enligt mig. Allvarligt talat tror jag de som stod där tyckte det också. Frågan som 
återstår e bara den: Tycker tjejen som gjort konsten också att det är värdelöst?   

Var det en skitutställning eller saknade jag koder, ett språk? Vilka 
konstdiskurser fanns tillgängliga för mig då? 
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Vilka språkliga strategier använde jag mig av i tonåren?  
När jag tänker tillbaks på min skolgång kan jag relatera till flera ”språkliga strategier” som jag 
använde mig av i syfte att hantera omgivningen. I efterhand har jag insett att jag gick igenom 
ett språkligt skifte (i vid bemärkelse). Jag behövde bryta med min stökiga högstadietid där det 
gällde att vara cool genom att ha de rätta kläderna, strunta i skolan och hänga med de 
”grymmaste”. Jag sökte mig till nya vänner och plötsligt bröt jag mot alla tidigare koder för 
hur man skulle vara i den söderförort där jag växte upp. Musiksmaken blev mer nischad, 
klädvalet blev punkigt och jag färgade och rakade av delar av håret. Först i retrospektiv inser 
jag att det handlade om att finna en väg som tillät mig att lämna den stökiga rollen och bli en 
”fin flicka” i bemärkelsen intresserad av skolan, lugn och påläst men samtidigt sedd. En 
paradox som ofta kommer starkt till uttryck just i tonåren.  

Under högstadietiden upplevde jag att lärare och skolkamrater sett mig utifrån 
ett ganska endimensionellt perspektiv. Ett skolbyte gav mig chansen att förändra den bilden. 
På grund av att jag stack ut på den nya skolan fick jag ofta starka reaktioner, men jag kunde 
projicera de negativa reaktionerna på mitt val av kläder. I och med att min nya stil helt bröt 
mot de rådande koderna hade jag (omedvetet?) även funnit en strategi där jag slapp 
konfrontera de gamla vännerna verbalt och förklara att jag valt ett nytt spår i livet. Jag 
lyckades alltså undvika ett personligt och känslofyllt uppbrott då det gamla gänget självmant 
började se sig om efter andra vänner, inte på grund av mig som person utan för hur jag gick 
klädd. Genom mitt klädval demonstrerade jag inte bara en stil utan kommunicerade även ett 
avståndstagande mot det gamla. Utifrån de teorier som jag studerar i detta arbete kan man 
även se det som att punkidentiteten var ett sätt för mig att ta det konstnärliga spelrummet i 
bruk. Hela punkrörelsen bottnade ju i en upprorisk inställning till att det bara skulle vara en 
viss typ av människor som har rätt att uttrycka sig. Som punkare demonstrerar man att man 
inte passar in i mallen för hur man bör vara eller vad man ska göra. Du struntar i vad andra 
tycker och tar dig rätten att göra det på ditt sätt, på dina villkor.  
 
Berättandet är alltid en form av gestaltande I gestaltandet kan vi förmedla någonting utöver 
det vedertagna. Vi kan förstärka genom att stava fel eller vända på ordningsföljden, föra in 
slang eller leka grafiskt med bokstäverna. Detta är ingenting nytt på den konstnärliga scenen 
men att göra som Leiva Wenger gjorde i några av novellerna i Till vår ära var tämligen 
banbrytande inom den litterära genren. I bildundervisningen har vi chansen att ta oss friheter i 
än större utsträckning. Det görs allt för lite, allt för sällan för vad som vore möjligt och 
eftersträvansvärt.  

Konstvärlden är full av förebilder vad gäller leken med språket. Dadarörelsen 
med sina provokativa uppsåt är kanske ett av de tydligaste exemplen. För Dadaisterna var det 
absurda, slumpen och det primitiva grunden för deras skapande. Själva namnet Dada kommer 
från barnspråket som betyder käpphäst och ”uttrycker det primitiva, starten från nollpunkten, 
det nya i vår konst.” (Ades, Dawn (1978) Dada och surrealismen, s. 22.) Tom Sandqvist 
beskriver Dada som allt och inget. Dada är ett tillstånd, ett öppet rum. (Sandqvist, Tom 
(2004), Dada Öst Rumänerna på Cabaret Voltaire, Lund, s. 18.) Ett rum som vi som 
bildpedagoger kan kliva in i och ta i bruk tillsammans med våra elever.   
 Marcel Duchmaps verk har skakat om en hel konstvärlds föreställningar om vad 
Konst är. Hans okonventionella metoder, i synnerhet hans lek med bruksföremålens 
vardagskontext, har gjort avtryck inom både Dada, Surrealismen, Minimalismen och 
samtidskonsten. Han rörde sig fritt inom de olika rörelserna och –ismerna utan att vilja tillhöra 
någon. I likhet med Dadarörelsen var Duchamps syfte att förgöra konsten. Ett syfte som lika 
gärna kan tolkas som ett sätt att ta det konstnärliga spelrummet i bruk – att gå på tvärs mot 
normen för vad som platsar inom konstens (eller bildpedagogikens) ramar.  
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Vilka är de rådande diskurserna i skolans värld? Konstnärer har ”fuskat” i alla tider. I alla 
fall om man med fusk avser hjälpmedel så som rutsystem, fotografiska förlagor, kalkera, 
kopiera eller överlåta det praktiska jobbet till andra. Men vilka metoder platsar i 
bildundervisningen? Min erfarenhet av grundskola och gymnasium är att det inte alltid råder 
en lika tillåtande atmosfär som på eftergymnasiala konstskolor eller i konstvärlden. När jag 
praktiserade i bildverkstaden på Mångkulturellt Centrum i Fittja träffade jag flera barn som 
vittnade om att det var förbjudet att kalkera en bild – alltid! Det kallades fusk och hörde inte 
hemma på bildlektionerna. Deras berättelser ledde till att jag bestämde mig för att arbeta med 
just kalkering som ett moment i den kommande verkstadskursen. Jag uppfattade att de flesta 
barnen upplevde denna övning som både befriande och igångsättande. Jag vill påstå att 
pedagogens uppgift är att fånga upp eller klargöra syftet med varför man t.ex. vill kopiera 
eller kalkera. Handlar det bara om att eleven inte tror sig om att kunna teckna tillräckligt ”bra” 
eller finns det andra orsaker?         

  

Konstnärligt utbyte Om jag verkligen vill undersöka vad ett konstnärligt spelrum kan 
innefatta samt hur man kan ta det i bruk, måste jag nog släppa taget om teorierna för ett tag 
och istället studera mina frågeställningar i praktiken. Både min syster Johanna Karlsson och 
hennes sambo Thomas Karlsson arbetar som konstnärer men jag tycker att de tar detta 
”spelrum” i anspråk på skilda sätt. I samband med att Thomas frågade mig om jag ville skriva 
en presstext till hans kommande utställning beslöt jag mig för att titta närmre på hans 
konstnärskap utifrån de aspekter som berör mitt magisterarbete. Att Thomas även undervisar i 
konst på KTH och just nu går en pedagogikkurs i samband med detta gör det hela än mer 
intressant. Mitt första besök i ateljén var mycket givande och Thomas har berättat om flera 
projekt som kan fungera bra som konkreta förslag på metoder för hur man kan gå till väga 
som bildlärare. Bl.a. gav han mig idén till att utnyttja andra rum/verkstäder än bildens i 
undervisningen. T.ex. skolans gymnastiksal, matsal eller metallverkstad.    
   
 
Att skriva dagbok Många av oss har åtminstone någon period i livet skrivit dagbok. Jag 
menar att dagboksskrivandet kan ses som en form av lek, ett sätt att ta det konstnärliga 
spelrummet i bruk i bemärkelsen att den är ”nyttolös” som Schiller uttrycker det i sin 
pedagogiska estetik. Dagboksformen är även ett sätt att hantera och närma sig abjektionen 
som Julia Kristeva skriver. Anteckningar behöver långt ifrån alltid handla om smärtsamma 
upplevelser men det är alltid, hävdar jag, ett sätt att närma sig och bearbeta sin vardag. Det är 
en form av subjektstillblivelse – genom det skrivna får vi syn på oss själva. När vi skriver gör 
vi ett val. Vi kan aldrig få en fullständig sanning på pränt. Vi lägger till och drar ifrån 
gentemot vår mottagare även om mottagaren är det egna jaget. Dagboken blir ett medium för 
”det förflutna att träda fram”. En plats dit vi kan återvända för att minnas. ”Gadamers position 
är att tänkandet, långt ifrån att utgöra en övergång från okunskap till kunskap, från 
oskuldsfullhet till minne, innebär en kris, en reva inom det egna självet, där det bekanta 
plötsligt ter sig främmande för sig självt.” (Cavalcante Schuback, Marcia (2006) s. 11.) 

  
 
 
 
 
 



Mellanrumstankar 

 
 
Serendipity Under en kurs i didaktik på Konstfack lät jag skanna in en handskriven tolkning 
av Franz Kafkas novell ”Framför lagen”. Jag tryckte på ”skanna textobjekt”, skannern läste av 
papperet och resultatet: en fullständigt obegriplig bild men som visuellt uttrycker den 
hermeneutiska ”insikten om att ett begrepp redan rymmer en tolkning” – en tolkning av 
tolkningen. (Cavalcante Schuback, Marcia (2006) s. 76.) Efter den händelsen bestämde jag 
mig för att aldrig underskatta slumpens potential för upptäckandet och tolkningens konst. 

 
 
              

Tolkning av Franz Kafkas novell ”Framför lagen”, 2006. 
 

 



Mellanrumstankar 

 
 
10 sätt att ta det konstnärliga spelrummet i bruk i bildundervisningen 
 

1. Flytta ut undervisningen till andra verkstäder och salar på skolan. Utnyttja det material 
och de maskiner som finns där. Arbeta ämnesöverskridande. 

 
2. Presentera alternativa läsningar där eleverna tillåts anta ett mer respektlöst 

förhållningssätt till kanoniserade verk. Läs och tolka t.ex. konstteoretiska texter som 
om de vore abstrakta målningar eller dikter. 

 
3. Välj mer oväntade och utmanande platser än korridorer och montrar för att ställa ut.  

 
 

4. Låt eleverna anta ett alias och gå in i rollen som erkänd konstnär. Motivera varför dina 
verk blivit världsberömda. Vilka teorier och metoder ligger bakom framgångarna? 

 
5. Samarbeta med skolmatspersonalen i syfte att undersöka färgers betydelse för syn- och 

smakupplevelsen. Hur känns det att dricka lila mjölk och äta grönt potatismos? 
 

 
6. Anlägg en konstrabatt på skolgården för odling och rensning bland konsten. 
 
7. Synliggör slumpens, lekens, misstagens och missuppfattningarnas betydelse för den 

konstnärliga processen. 
 
8. Arbeta i projekt där eleverna får följ fotspåren av en konstnär som arbetat/arbetar 

undersökande/forskande – kopiera, härma och parafrasera. 
 

 
9. Anordna guidade visningar/presentationer likt konstnären Catti Brandelius – alias 

Miss Universum. Du bestämmer själv vad och vilka som tillhör konstkanon. Det är din 
sanning som gäller. 

 
10. Ställ konstteoretiska frågor till de egna verken. Tex.: Ifrågasätter bilden (= skulptur, 

performance, konceptuell idé, film, fotografi, textil …) våra föreställningar om 
”manligt” och ”kvinnligt”? Hur förändras verket beroende på vilken titel jag ger den? 
På viket sätt är det konst? Vilka politiska/samhälleliga diskussioner kan utläsas?  
”Slutsatserna” kan med fördel följas upp med en paneldebatt där eleverna utifrån olika 
roller som t.ex. konstkritiker, gallerist och ”skeptiker”, får möjlighet att öppet 
argumentera kring de frågor som verken gett upphov till.       

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Mellanrumstankar 

 
Funderar kring det där med kulturellt kapital Några kvällar i veckan jobbar jag hos en 
familj i Tensta. Jag är anställd av kommunen för att leka och göra läxor med dottern i familjen 
så att föräldrarna ska få lite avlastning. När mamman i familjen fick reda på att jag studerade 
på Konstfack hämtade hon en tavla som satt uppsatt i sovrummet. Det var ett målat hjärta på 
canvas och den var som mamman påpekade ”signerad av en riktig konstnär”. Hennes man 
hade köpt den på Gallerix till henne som en kärleksförklaring. Nu trängdes den tillsammans 
med Disneyklockor, annonsalmanackor, oinramade fotografier och vykort, samt affischer på 
bilar och gulliga hundvalpar.  

Händelsen förde tankarna bakåt i tiden då jag arbetade extra hos en annan 
familj. De bodde en halvtimmes resväg från familjen i Tensta. Här var min uppgift att läsa 
läxor med en av sönerna. Det var också han som guidade mig runt i våningens salonger för att 
visa mig familjens konstsamling. Den största målningen var i olja och var målad av Zorn. Den 
var placerad intill matsalsbordet där Kungen och Drottningen satt när de var på besök. 
Föräldrarna såg jag sällan till, det var barnflickan som tog emot, men på väg upp till pojkens 
rum kunde jag beskåda deras porträtt i olja med guldram.  

 
Vi befinner oss i upplysningens tidsålder Ett land som Sverige översköljs av information. 
Det är i stor utsträckning medias retorik som ska uppfostra oss ”andra” till vad vi ska tro och 
tycka. Media – framför allt Internet, TV och kvällspressen, serverar dagligen ”sanningar” som 
är vinklade på olika sätt för att ”sälja” så mycket som möjligt. Att skilja kunskap från 
information kan tyckas vara en omöjlighet. I takt med att samhället förändras, ändras också 
barns och ungdomars medieanvändning. Deras preferenser blir viktiga kunskapskällor i 
diskussionen kring retorikens mekanismer. Särskilt när det gäller förståelsen av vår 
uppfattning om världen och oss själva.  
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