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Inledning  
 

Den bildspråkliga traditionen inom bildpedagogiken utgår från tanken att studiet och 

producerandet av bilder handlar om att lära sig något om bildens språk och pedagogens uppgift 

är att visa på mångfalden av dessa språkliga uttryck. Mot bakgrund av detta synsätt vågar jag 

påstå att det ligger i bildpedagogikens natur att arbeta ämnesöverskridande. I bildämnet 

kommuniceras frågor som rör t.ex. klimat, konsumtion, genus, litteratur, historia och fysik. 

Kunskaper från vitt skilda ämnen blir nyttjade både praktiskt och teoretiskt. Detta gäller i 

synnerhet på gymnasiets estetiska program där eleverna i större utsträckning utmanas att arbeta 

utifrån samtidskonstens gränslösa möjligheter gällande val av tekniker, material och teorier.  

 ”Att se något som konst fodrar något som ögat inte kan nedvärdera – en 

konstteoretisk miljö, en kännedom om konsthistorien: en konstvärld.”1 Citatet av Arthur Danto 

är kanske ett av konstteorins mest citerade. Danto beskriver en värld som är skapad av och 

tillgänglig för en intellektuell elit som är välbekant med den konstteoretiska retoriken. För dem 

som inte behärskar detta ”språk” tenderar konstvärlden att bli en upphöjd, intetsägande och 

lösryckt sfär som inte kommunicerar med någon utanför den invigda kretsen. Men i mitt arbete 

vill jag visa att vi inte måste underkasta oss dessa ”lagar”. I mitt kandidatarbete förde jag ett 

resonemang om hur vi med hjälp av (konst)teorier, den befintliga konsten och det egna 

skapandet kan finna vägar för att ifrågasätta och samtala kring just etablerade sanningar. I det 

här arbetet har jag för avsikt att vidga och därmed problematisera den diskussionen ytterligare.  

 

Bakgrund 

Under min tidigare utbildning på Konstfack och inför detta magisterarbete har jag genomfört 

ett flertal övningar och intervjuer med skolungdomar med avsikt att få ökad inblick i elevernas 

vanor från bildundervisningen.2 Min erfarenhet av dessa intervjuer och lektionstillfällen är att 

det finns ett genuint intresse bland eleverna att producera men även diskutera sina och andras 

verk och att det sistnämnda är något de saknar i undervisningen. Uttalanden som: ”Förut trodde 

jag bara att självporträtt var konst fast nu har jag fått veta mycket mer”, ”Fröken sätter bara upp 

de bilder som är bra”, ”Konst, det är fina saker” och ”Vi har aldrig pratat om sådant här förut”, 

                                                           
1 Danto, Arthur, ”Konsten och konstbegreppet”, Konsthögskolan: Raster Förlag, Skriftserien Kairos nr. 1, s. 108. 
2 Fyra intervjuer genomfördes under kursen ”Barn och ungdomsbild” 5p. Informanterna var elva- respektive 
tretton år, två pojkar och två flickor. De hade olika bakgrund och uppväxtmiljöer. Intervjuerna hölls av Frida 
Björsell, Maria Thorsell, Olivia Lindsmyr. Två intervjuer genomfördes på Bredängsskolan under Magisterkursen. 
Eleverna – en pojke och en flicka, var båda tretton år.  
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förstärker min uppfattning om att det finns anledning att lyfta fram betydelsen av djuplodande 

samtal och ett öppnare förhållningssätt till konsten. En annan erfarenhet som ligger till grund 

för detta arbete är den osäkerhet och vånda flera elever gett uttryck för när jag fört in lekfulla 

och experimentella metoder i undervisningen.3  

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag även kommit i kontakt med en 

del undervisningslitteratur i bildämnet. Där kan man få förslag på diskussionsfrågor kring 

konst.4 Problemet, som jag ser det, är att frågorna ofta stannar vid direkta beskrivningar av 

konstverk, t.ex.: ”Vad ser ni på bilden?” ”Ser ni några skuggor?” ”Är det en man eller en 

kvinna?” ”Hur faller ljuset?” Tror man inte eleverna om att vara kapabla att diskutera konst i en 

vidare mening eller saknar man konkreta metoder för detta? Elevernas entusiasm och mitt eget 

intresse för att skapa, omskapa och tolka egna och andras bilder och texter har sporrat mig att 

fortsätta undersöka bildämnets kommunikativa potential.  

Inför mitt kandidatarbete läste jag avhandlingen Konstverkets ursprung av 

filosofen Martin Heidegger.5 Texten fascinerade mig men jag blev provocerad av dess 

svårtillgänglighet. Jag ifrågasatte om det verkligen var nödvändigt att formulera sig så 

komplext. Vem är den här texten till för? Allting tycktes flyta in i och ut ur vartannat vilket 

gjorde det svårt att fastställa vad som var väsentligt – vad står där egentligen och hur läser man 

en text som inte har den typ av logiskt linjär struktur vi är vana vid? Jag fann en lockelse i att 

få svar på mina frågor och förstod att det endast var möjligt genom att vända tillbaks till sidan 

ett i Konstverkets ursprung, inte till andra texter om verket utan till det översatta originalet. Jag 

läste Heideggers avhandling en gång till och så ytterligare en och då och då lade jag märke till 

att vissa ord och meningar liksom flöt upp till ytan, de exponerades för mig, berättade om 

någonting som jag försökt få fatt i och sätta ord på under lång tid. Det har handlat om ett 

förhållningssätt som i synnerhet har kretsat kring frågan hur man som bildpedagog kan arbeta 

teoretiskt och praktiskt med att begreppsliggöra konstdiskurser som inte strävar mot enhetliga 

svar. I kandidatarbetet drog jag slutsatsen att vi som bildpedagoger borde utnyttja det 

konstnärliga spelrum vi har till vårt förfogande.6 Men vad menas med konstnärligt – vad är 

konst och hur skapas detta spelrum som jag lättvindigt hävdat att vi bör utnyttja? Konstverkets 

ursprung lockar till en djupare diskussion kring dessa frågeställningar. 

                                                           
3 Se bilagan: ”Spelrum kontra läranderum – skolkodernas paradoxer”, Frida Björsell 2008. 
4 Se t.ex. Anderberg, Eva, Jonson, Monica (1992) Konstverk i bildundervisningen, Natur och Kultur. 
5 Heidegger, Martin (1960/1990) Konstverkets ursprung, Uddevalla: Daidalos. Konstverkets ursprung baserar sig på 
Heideggers föreläsningar på Konstvetenskapliga sällskapet i Freiburg och Zürich på 1930 talet. 
6 Se vidare: Frida, Björsell (2007) ”Teoribildning och bildtolkning som metod för nytänkande En studie av 
heteronormativa diskurser med utgångspunkt i konstnären Chaterine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting”, 
Konstfack, s. 19. 
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Syfte 

Syftet med att ta avstamp i Konstverkets ursprung grundar sig i en nyfikenhet och hypotes om 

att jag utifrån Heideggers hermeneutiska tillvägagångssätt och hans syn på sanning i 

förhållande till konsten, kan få fatt i och därmed synliggöra en diskussion kring hur ett 

”konstnärligt spelrum” kan gestalta sig. Den följande diskussionen syftar till att undersöka hur 

man som pedagog kan ta detta spelrum i bruk? En följd av detta är att i Heideggers anda själv 

tänja på gränserna för vad som anses vara konstnärlig respektive vetenskaplig forskning. Vad 

får t.ex. rymmas inom ramen för en magisteruppsats? Jag vill lyfta fram att även 

uppsatsskrivandet varit en gestaltande process vars konstruktion bygger på mitt 

tolkningsförfarande. Syftet med magisterarbetets gestaltning är att undersöka på vilket sätt det 

hermeneutiska förfarandet kan utgöra ett konstnärligt spelrum. Med andra ord: pröva det 

konstnärliga spelrum som ”förfärdigats” under arbetets gång.  

Avsikten med magisterarbetet är inte att ställa fram färdiga slutprodukter som 

enbart kan avläsas utifrån ett linjärt förfarande. Intentionen är snarare att sporra läsaren att själv 

ta det konstnärliga spelrummet i bruk.   

 

Frågeställningar 

• Vad kan ett konstnärligt spelrum innebära, vad kan det användas till och hur kan vi som 

pedagoger ta det i bruk? 

• På vilket sätt kan det hermeneutiska sanningsanspråket lägga grund för nya ”ordningar” 

för hur vi kan gestalta, samtala om och tolka text och bild i undervisningen? 

 

Urval och avgränsning  

Heideggers språkbruk är en etymologisk exposé vars översättning bör betraktas som en 

gestaltning i sig.7 År 2005 publicerades en ny svensk översättning av Konstverkets ursprung av 

Sven-Olov Wallenstein. Jag har dock valt den tidigare utgåvan från 1990 i översättning av 

Richard Matz. Inte för att denna översättning skulle vara bättre utan för att den appellerade till 

                                                           
7 Etymologi = ett ords ursprung; vetenskapen om härledning av ord. ur Bonniers Compact Lexikon (1999) 
Bonniers Lexikon AB. 
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mig utifrån det här arbetets syfte. Som uttolkare av texten upplever jag att Matz mer tvetydiga 

översättning ger mig ett friare spelutrymme.8  

Utgångspunkten för min undersökning tar avstamp i Heideggers diskussion kring 

hur sanning uppenbaras i konstverket. Avsikten är inte att ge en allmän redogörelse för 

Heideggers filosofi eller att ställa den i relation till besläktade verk av Edmund Husserl eller 

Hans-Georg Gadamer. Det är med utgångspunkt i mitt eget tolkningsförfarande som jag 

undersöker på vilket sätt Konstverkets ursprung kommunicerar frågor om sanning i förhållande 

till det konstnärliga spelrummets möjligheter och gränser.  

För att tydliggöra vad som utmärker mina ståndpunkter har jag tagit hjälp av 

konstteoretikern Meyer Schapiros kritik av Heideggers sanningsanspråk. Därefter blir 

undersökningen mer specifikt fokuserad på leken utifrån filosofen Friedrich Schillers 

pedagogiska estetik. Tolkningsprocessen fortgår i en diskursiv väv av andra filosofers, 

pedagogers, lingvisters, psykoanalytikers och författares utsagor vars tankar jag funnit 

väsentliga för undersökningen. Bland dessa kan nämnas Marcia Sá Cavalcante Schuback, Julia 

Kristeva, Lev Vygotskij och Jorge Luis Borges.  

 

Metod  

Grunden för magisterarbetet bottnar i uppfattningen att alla bilder, även texter, fungerar som 

”skiftande konstellationer av betydelsebildningar”.9  Jag vill dock understryka att jag inte 

förhåller mig konsekvent till en viss ståndpunkt, metod eller terminologi. En betydande avsikt 

med mitt tolkningsförfarande är att just demonstrera hur de olika metoderna och teorierna ingår 

i ett diskursivt nät eller en intertextuell kedja där t.ex. den hermeneutiska skolan inte står i 

motsats till den dekonstruktionistiska.10 Valet av tillvägagångssätt bottnar även i den nedan 

beskrivna insikten om att förståelse också är skapande. När jag i de tre första avsnitten om 

Konstverkets ursprung väljer att redogöra för Heideggers tillvägagångssätt är det för att 

demonstrera just betydelsen av den process förståelsen innebär.  

MÖTET MED DET FÖRFLUTNA – det redan tänkta, det redan sagda, det bekanta, traditionen, 

minnet – innefattar ett svårgripbart men mycket påtagligt improvisatoriskt moment, där ett nytt 

tänkande, ett nytt ord uppstår. Detta är vad en imaginativ hermeneutik handlar om, en 

hermeneutik som tar imaginationens roll i förtåelsen på allvar och betraktar inflytande, 

                                                           
8 På s. 29 f för jag en diskussion kring varför just svårtillgängliga texter kan fylla en särskild funktion i 
bildundervisningen.   
9 Sjölin, Jan-Gunnar (red.) (1993) Bildtolkning, Lund: Studentlitteratur, s. 8. Generellt använder jag mig av 
textbegreppet i en utvidgad betydelse. För vidare läsning se t.ex.: ”Ett vidgat textbegrepp”: www.skolverket.se.     
10 ”Genom att analysera intertextualitet och interdiskursivitet får man inblick i diskursens roll i sociala 
förändringsprocesser.” Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 132.  
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inspiration, improvisation som fundamentala moment i förståelsen. Därmed upptäcker vi att 

förståelse också är skapande.11  

För att tydliggöra mina resonemang gällande förståelse och skapande, sanning och åtskillnad, 

har jag valt att exemplifiera med hjälp av skönlitterära texter. Avsikten med detta är att utifrån 

ett hermeneutiskt tolkningsförfarande pröva om konsten, i det här fallet ”dikten”, kan bidra till 

att levandegöra de många gånger abstrakta och svårtillgängliga teorierna.  

Hermeneutiken har många förgreningar men i fokus för samtliga står tolkningen. 

Den hermeneutiska kritikern pendlar fram och tillbaka mellan del och helhet. Delarna kan inte 

tolkas utan helheten men helheten är i sin tur beroende av delarna.12 Jag har valt att ta fasta på 

kopplingen mellan hermeneutik och filosofi så som den framställs av filosofidocenten Marcia 

Sá Cavalcante Schuback. I Lovtal till intet Essäer om filosofisk hermeneutik redogör hon för 

det hermeneutiska tolkningsförfarandet som ”förståelsens eget skeende”. En levande process 

som äger rum i ett ”mittemellan”.13 Tolkaren skapar en värld där mening avtäcks eller snarare 

”översätts”. Viktigt är dock att denna ”översättning”, dessa slutsatser, skiljer sig från varandra. 

Ingen kritikers tolkning är mer sann än någon annans.14 Det går heller inte att bortse från det 

faktum att varje kritiker är färgad av en viss typ av ideologi och sprungen ur ett visst 

sammanhang. Ett sammanhang eller en gemenskap som är under ständig förändring. Det är 

denna föreställningsvärld, mellan det individuella och det främmande, som rekonstrueras när 

kritikern tar del av verket.15 Det är alltså inte den intellektuella analysen som är i fokus utan 

subjektets inträde i texten.16 Den subjektiva förståelsen innebär således att uttolkaren väljer att 

se det som gagnar just henne eller honom.17 Det blir därför extra viktigt för den hermeneutiska 

kritikern att klargöra syftet med sin tolkning. I likhet med de bildpedagogiska metoder jag 

förespråkar i detta arbete, använder jag mig av olika angreppssätt, skolor och teorier för att 

besvara mina frågeställningar. Den filosofiskt hermeneutiska kommer dock vara den 

övergripande tolkningsramen.  

Diskursteorin, vilken jag menar har betydande beröringspunkter med det 

filosofiskt hermeneutiska tolkningsarbetet, tar sin utgångspunkt i tanken att vi organiserar eller 

konstituerar världen genom språket. Det är utifrån vårt sätt att tala som vi skapar 
                                                           
11 Sá Cavalcante Schuback, Marcia (2006) Lovtal till intet, Mukedal: Glänta, s. 172. 
12 Cornell, Peter, Dunér, Sten, Millroth, Thomas, Nordström, Gert Z, Roth-Lindberg, Örjan (red.) (1999) 
Bildanalys Teorier, Metoder, Begrepp, Värnamo: Gidlunds, s. 165. 
13 Cavalcante Schuback (2006) s. 7. 
14 Här skiljer sig t.ex. Schleiermachers hermeneutik då han menar att uttolkaren kan, genom sin förståelse/tolkning 
av verket/texten, komma fram till en korrekt sanning. Detta skulle innebära att andra uttolkare av samma text 
skulle kunna nå samma resultat. Cavalcante Schuback (2006) s. 24. 
15 Cavalcante Schuback (2006) s. 31. 
16 Ibid., (2006) s. 26 f. 
17 Ibid., (2006) s. 30-31. 
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representationer av verkligheten. Våra slutsatser och uppfattningar blir således diskursiva.18 En 

konsekvens av att mening och betydelse skapas genom och inom olika diskurser är att även 

individen konstitueras diskursivt. Subjektet är en del av den sociala struktur där ingenting är 

stabilt och fixerat. I likhet med diskurserna har alltså identiteten heller ingen fast kärna. Bilden 

av oss själva omformuleras hela tiden i en social strid inom och mellan subjekten.19  

Under arbetets gång har jag fört reflekterande anteckningar som jag valt att kalla 

”mellanrumstankar”. I några av dessa texter redogör jag för associativa sidospår medan andra 

svarar mer direkt på arbetes frågeställningar. Syftet med att presentera ”mellanrumstankarna” 

är dels att demonstrera betydelsen av växelspelet mellan den teoretiska och den konstnärliga 

forskningen, dels att göra läsningen så ”genomskinlig” som möjligt genom att låta läsaren ta 

del av den parallella associationssprocess som utgör en del av arbetet. Jag menar att det som 

faller utanför uppsatsens akademiska ramar kan vara väl så betydelsefullt inom den 

hermeneutiska förståelsekonsten. Anteckningarna presenteras på de transparenta papperen likt 

ett raster genom vilket den teoretiska delen blir synlig.  

Den gestaltande och teoretiska undersökningen har löpt parallellt och de 

influerar och interagerar med varandra. Inom institutionen för bildpedagogik på 

Konstfack benämns denna metod som det ”dubbla perspektivet”. Gestaltningen och 

uppsatsen utgör alltså en helhet och är avhängiga varandra. Att separera den 

gestaltande delen från den vetenskapliga medför således en viss konflikt. Här följer 

dock ett försök: Den konstnärliga eller gestaltande delen utgörs av den skönlitterära 

texten Entropi – Att återvända där jag mot bakgrund av en filosofisk hermeneutik ger 

liv åt tankar, erfarenheter, sanningar och lögner.20 Den här delen har sin grund i 

Heideggers tes att konst till sitt väsen är diktning och poesi därmed den högst värderade formen 

för skapande.21 Texten presenteras på Konstfacks vårutställning 2008 tillsammans med 

en serie bilder tryckta på duk. Den första, andra och tredje bilden Abjektion I och II 

samt Performative Cuts förekommer även i uppsatsens diskussion kring hur man kan ta 

det konstnärliga spelrummet i bruk. Motiven på den fjärde och femte bilden 

visualiserar ”hermeneutiska cirklar som inte sluter tätt” samt poetiska texter, 

                                                           
18 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 15-16. 
19 Ibid., (2000) s. 51. 
20 I Lovtal till intet redogör Cavalcante Schuback för begreppet sanning i förhållande till en diskussion om världen 
som ett hermeneutiskt ”spel mellan minne och skapande” där själva förståelsen utgör ”tillvarons egen spänning 
och kris.” Det vi minns, minns vi genom erfarenhet. Varför inte kalla denna ”tillvarons självmedvetenhet” för 
”heideggerianism” frågar sig Cavalcante Schuback på s. 74.      
21 Se vidare: Frida, Björsell (2008) ”Reflektioner kring det gestaltande spelrummet” Konstfack.   
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influerade av arbetets teoretiska litteratur. De sista två bilderna i serien är 

illustrationer till min litterära text Entropi – Att återvända.     

 

Teori 

I mitt kandidatarbete kom jag fram till att det är nödvändigt att integrera flera, och ibland även 

disparata, teorier för att ett tillfredställande meningsskapande ska kunna äga rum – i synnerhet 

om syftet är att belysa vikten av att man som pedagog växlar och omprövar sina teorier och 

metoder. Att utgå från ett mångperspektivistiskt förhållningssätt blev därmed ett självklart val 

även i detta arbete.22  

Jaques Derrida, influerad av Heideggers tillvägagångssätt, är grundare av 

dekonstruktionen. Kärnan i denna filosofi är att kunskap alltid är en konstruktion och att det 

därför inte finns någon given struktur för hur vi tolkar det intrikata system av tecken som texten 

utgör.23 Denna tes inbegriper även en utjämning av en hierarkisk ordning mellan t.ex. 

teoretikers och författares utsagor. Derridas filosofi har haft inflytande på den hermeneutiska 

skola som kännetecknas av just ett flöde utan fasta och entydiga synteser. Man kan tala om en 

teoretisk interdiskursivitet, där en teoribildning eller diskursordning inte behöver vara mer sann 

än en annan. En teori bygger på en annan teori och de hänvisar till, befäster eller motsäger 

varandra.24 De diskursteoretiska angreppssätten är sprungna ur den språkfilosofiska kontext 

som betonar det fruktbara i att se motsatser och det omöjliga i att komma fram till en slutgiltig 

sanning.25 Teoretiskt sett kan man säga att tillvägagångssätten dekonstruerar ”åtskillnaden 

mellan struktur och praktik och ser de två nivåerna förenade i en enda process.”26 Det finns 

heller inga vattentäta skott mellan teori och metod. Gemensamt för den filosofiska 

hermeneutiken och diskursteorin är studiet av språket som en levande helhet i ständig 

förändring.27 Den etymologiska betydelsen av diskurs startar i det latinska ordet discurrere 

som betyder just ”att löpa fram och tillbaka”.  

 

Nyckelbegrepp: språk, process, intertextualitet, tolkning, diskurs, hermeneutik, sanning, 

kommunikation, lek, improvisation, motstånd, åtskillnad, mellanrum, pedagogik och entropi. 

 

                                                           
22 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 141-142. 
23 Berger (1999) s. 34.  
24 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 77-78. Jmf. även intertextualitetskartan mellan s ?. 
25 Ibid., (2000) s. 15. 
26 Ibid., (2000) s. 133. 
27 Cavalcante Schuback (2006) s. 27. 
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Läranderum 

Frågor kring hur man bör lära ut och på vilket sätt vi lär in, är under ständig debatt och 

förändring men den klassiska filosofidiskursen blir aldrig omodern. Innan pedagogiken blev en 

vetenskaplig disciplin var diskursen om människors förhållande till kunskap förbehållen just 

filosofin. De pedagogiska och didaktiska resonemangen framgår tydligt i t.ex. Platons dialoger: 

”Kan du säga mig, Sokrates, om dygden kan läras ut eller inte, eller är den möjlig att utveckla 

genom övning eller om den varken är möjlig att öva eller att lära sig, kommer den då till 

människorna helt naturligt eller på något annat sätt?”28  

 Bildtolkning har kommit att framstå som en exklusiv verksamhet. En del av 

skulden till detta finns i den utbredda uppfattningen att det bakom bildens motiv skulle gå att 

spåra en dold innebörd.29 I boken Bildtolkning understryker författaren Sjölin att bildtolkning 

omfattar långt mer än studiet av motivet och vad som ”döljer sig bakom”. Sjölin tar istället 

fasta på den omedelbara tillgänglighet han menar uppenbaras i bilden. Utgångspunkten är att 

bildtolkning inte är en exklusiv företeelse för experter utan en självklar realitet i vår vardag.30 I 

läroplanen står följande: Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 

sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar 

sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.31  

 I en etnografisk studie med högstadieelevers möte med samtidskonst av 

Katarina Engholm bekräftas vikten av skolans uppdrag. Utifrån studien drar Engholm 

följande slutsatser: Elever har ett stort behov av att diskutera de stora livsfrågorna. I samtal 

där eleverna inte räknar med att bedömas, jämnas skillnaderna ut mellan de som vanligtvis 

är duktiga i skolan och de som annars har det svårare. Mångtydiga och komplexa bilder har 

ett stort diskussionsvärde p.g.a. att de öppnar för fler tolkningsmöjligheter.32  

I Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik behandlar Cavalcante 

Schuback frågor om kunskap, tänkande och språk utifrån en filosofisk diskurs. Cavalcante 

Schuback menar att den hermeneutiska läsningen är grundläggande för all typ av förståelse 

                                                           
28 http://certecIth.se/webkurser.htm, ”Pedagogik som filosofi. Idéer om lärande.”, s. 2., 2007-12-11. 
29 Sjölin (red.) (1993) s. 13. Observera att jag med ”bild” även avser skulptur, film, koceptkonst, performance, 
teater mm. Jmf konstbegreppet utifrån ”ett utvidgat fält” eller ett vidgat textbegrepp. 
30 Sjölin (red.) (1993) s. 14. 
31 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. LPO 94 (1998), Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes offentliga publikationer. 
32 Engholm, Katarina (2005) ”En undersökning om högstadieelevers möte med samtidskonst inom skolans ramar”, 
Magisteruppsats, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, s. 1. 
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som inte pekar mot entydiga synteser. Hermeneutikern avtäcker tänkandets språkliga förlopp 

inom vilken förståelse och insikt inte kan betraktas som allmängiltigt och definitivt. Även detta 

synliggörande sker inom en process som ”involverar såväl tolkare och text som tid och plats för 

möte mellan dem – ett evigt mellanrum.”33  

 

Heidegger – konsten, sanningen och mellanrummet 

I mitt kandidatarbete undersökte jag hur en konstruktiv dialog om vår omvärld och oss själva 

kan ta form i växelspelet mellan teoretisk läsning, bildtolkning och praktiskt görande. Syftet 

med resonemanget var att demonstrera hur ”förståelse” av teori och praktik kan hänga samman, 

samt peka på möjligheten att inom de estetiska ämnena lyfta fram olika former av symboliska 

uttryck. Jag konstaterade bl.a. att den kritiska kommunikation – där eleverna själva skapar 

mening utifrån flera möjliga tolkningar, kan uppmuntra och stärka eleverna till självständigt 

reflekterande och ifrågasättande.34 Det är först när vi omsätter våra tankar i språk – tal, skrift 

och gestaltande som tanken förändras och för oss framåt.35 När jag kliver in i Heideggers 

konstfilosofiska rum är det dessa slutsatser som ligger till grund för mitt hermeneutiska 

tolkningsarbete.    

 

I Konstverkets ursprung för filosofen Martin Heidegger ett epistemologiskt resonemang om 

vad ett konstverk egentligen är.36 Hur definierar då Heidegger konsten? Svaren får läsaren följa 

via en lång räcka av frågesteg som ingår i Konstverkets ursprungs tre huvudavsnitt: Tinget och 

verket, Verket och sanningen samt Sanningen och konsten. Heidegger kritiserar synen att man 

genom att betrakta ett befintligt konstverk kan avläsa vad konst är. Redan i avhandlingens 

inledning visar han att frågorna, liksom dess svar, rör sig i cirklar på ett hermeneutiskt sätt. Han 

börjar med att definiera vad han menar med ursprung och väsen och hur dessa begrepp är 

relaterade till varandra och menar att frågan om konstverkets ursprung frågar efter dess 

”väsenshärkomst”. Han diskuterar förhållandet mellan konstnären, konstverket och konsten och 

menar att konstnären är verkets ursprung samtidigt som verket är konstnärens ursprung. De är i 

ett symbiotiskt förhållande men de är också genom ett tredje – genom konsten. Men det som 
                                                           
33 Renqvist, Anna-Lena, www.nytid.fi/arkiv/artikelnt.html pub. 1997-02-02, utskrivet 2008-02-04.  
34 Björsell, Frida (2007) Se även: ”Gestaltning – en dialog mellan den teoretiska och den visuella världen”, 
Konstfack, Institutionen för bildpedagogik, Bilaga till ”Teoribildning och metod för nytänkande”.  
35 Cavalcante Schuback (2006) s. 25 ff. Madsén, Torsten (1999) “Lev Vygotskij – en aktuell röst ur det 
förgångna”, i Pedagogiska magasinet Forskning och verklighet, 1/1999.  
36 För vidare läsning se t.ex. Lübcke, Poul (red.) (1991) Vår tids filosofi Filosoferna. De filosofiska strömningarna. 
En uppslagsbok., Forum, s. 121-154. Epistemologi = kunskapsteori, i Prismas Främmande ord Norsteds ordbok 
(2001) Norsteds: Stockholm, s. 132. 
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avses med ordet konst kan endast vila eller bero på den verklighet som hänger samman med 

verk och konstnärer. Konsten måste därför sökas där ”konst otvivelaktigt verkligen råder. 

Konstens väsen råder [Die Kunst west*] i konst-verket. Men vad och hurudant är ett verk av 

konst?”37

 Det räcker att studera huvudrubrikerna för att förstår att sanning är ett centralt 

begrepp för Heidegger. Vad han gör är att gå från en diskussion om varande – vilket tinget och 

verket säger någonting om – till att komma åt sanningen som han benämner som varat. Frågan 

om vad konst är blir här en fenomenologisk fråga efter vad varat och dess väsen är.38  

Konstverk är bekanta för var och en menar Heidegger. De finns runt om oss i den 

offentliga miljön, i samlingar och på utställningar osv. Verken finns där lika naturligt som vilka 

andra ting som helst. Gemensamt för alla konstverk är att de har det tingmässiga i sig. [Hur 

skulle Heidegger förhållit sig till den idébaserade koncept- och performancekonsten?] ”Det 

träartade är i träskulpturen. Det färgade är i målningen. Det ljudande är i språkverket.”39 Det 

tingmässiga sitter så fast i konstverket att vi enligt Heidegger kanske måste formulera oss 

omvänt, att: ”Träskulpturen är i träet. Målningen är i färgen. Språkverket är i ljudet.”40 

Heidegger menar att man måste ställa frågan om vad detta självklara tingmässiga egentligen är 

i konstverket, även om man är medveten om att verket är någonting långt utöver det 

tingmässiga och att det är detta andra som är just det konstnärliga. För att finna den verkliga 

konsten inom konstverket, måste vi enligt Heidegger ”komma konstverkets omedelbara och 

fulla verklighet på spåren”.41 För att komma dit måste vi först förstå det tingmässiga hos verket 

och för att kunna göra det, måste vi förstå vad ett ting är. 

 

Tinget och verket 

I avhandlingens första huvudavsnitt Tinget och verket för Heidegger ett djupgående 

resonemang om olika tingbegrepp och kommer fram till att det ständiga hos ett ting består i att 

ett stoff förekommer tillsammans med en form. Ett sådant tingbegrepp passar lika bra för 

naturtingen – ting som bara är för handen, t.ex. stenar, snäckskal och grenar, som för 

brukstingen eller donen – verktyg, kläder, skodon, d.v.s. ting som är möjliga att bruka. Don är 

alltså samlingsnamnet på allting vi ser som har ett praktiskt ändamål, de är formade och 

                                                           
37 Heidegger (1960/1990) s. 8. 
38 För vidare läsning se t.ex. Lübcke, (red.) (1991) s. 31-186 
39 Heidegger (1960/1990) s. 10. 
40 Ibid., s. 10. 
41 Ibid., s. 11 
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skapade. Det tingmässiga hos konstverket skulle då vara det stoff som det består av.42 Men 

Heidegger misstror också detta tingbegrepp och han säger att distinktionen mellan stoff och 

form helt enkelt är begreppsschemat för all konstteori och estetik, till vilket han är mycket 

kritisk liksom till ”konstförståsigpåarna”.  

För donen eller brukstingen är det enligt Heidegger formen som bestämmer 

anordningen av stoffet och inte som hos naturtingen det stoffliga som bestämmer formen. 

Dessutom föreskriver formen hos donet stoffets beskaffenhet och urvalet av ämnen, t.ex. 

ogenomsläpplighet hos kannan och fasthet i kombination med böjlighet hos skorna. 

Sammanflätningen av form och stoff är här dessutom reglerad genom vad donet ifråga ska 

tjäna.43 Heidegger menar att varande som lyder under användningen alltid är resultatet av ett 

förfärdigande av don till något ändamål. Så här uttrycker Heidegger relationerna mellan det 

blotta tinget (naturtinget), donet (brukstinget) och verket (konstverket):  

De bruksting vi har omkring oss är genomgående de närmaste och egentliga tingen. Donet är 

således till hälften ting, eftersom det bestäms av tingsligheten, men ändå något mer; samtidigt är det 

till hälften konstverk, men ändå något mindre, eftersom det saknar konstverkets självtillräcklighet.44 

  

Heidegger återkommer till sin kritik om att stoff-form-strukturen har fått en alldeles för 

dominerande roll i vårt tänkande. Han menar att det finns en benägenhet att se denna struktur 

som något obestridligt som underblåsts av den bibliska tron och dess syn på skapande.45 Det 

donmässiga blir utgångspunkten och från detta abstraheras det tingmässiga hos tinget och det 

verkmässiga hos verket, vilket leder fel enligt Heidegger. Ur de tre tolkningarna av tinget – 

tinget som bärare av kännetecken, tinget som enhet av en mångfald sinnesintryck och tinget 

som format stoff har vårt sätt att tänka vuxit fram. De härskande tingbegreppen spärrar vägen 

för oss både när det gäller att se det tingmässiga hos tinget, det donmässiga hos donet och i 

synnerhet det verkmässiga hos verket, och att låta vardera av dem komma till tals utifrån sina 

villkor. Heidegger vill alltså bort från gängse uppfattningar om tingen som han finner 

otillfredsställande (t.ex. Aristoteles uppfattning om tinget såsom ”ting i sig” behäftat med 

egenskaper, eller estetikens uppfattning om tingen som format stoff). Heidegger menar att de 

vedertagna definitionerna av tingbegreppet saknar något grundväsentligt, nämligen det 

självvuxna och i-sig-vilande. För att bättre förstå donvaron analyserar han den kända 

                                                           
42 Ibid., s. 20. 
43 Ibid., s. 22. 
44 Ibid., s. 22. 
45 Ibid., s. 23. 
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målningen av van Gogh föreställande ett par bondskor.46 Det gäller enligt Heidegger att ”få 

syn” på någonting i konstverket; det som gör att sanningen sker i verket.  

Ett par bondskor och ingenting därutöver. Och ändå: Ur den dunkla öppningen till skodonens 

uttrampade inre stirrar arbetsstegens möda. /…/ Vid lädret låder jordmånens fukt och fetma. Under 

sulorna drar markvägens enslighet förbi, allt medan aftonen sjunker. /…/ Genom dessa don drar den 

klaglösa ängslan för brödets trygghet, den ordlösa fröjden över att nöden än en gång är överstånden, 

bävan vid födelsens ankomst, och skälvan inför den från alla håll hotande döden. Dessa don hör 

jorden till, de är hängande i bondkvinnans värld. Ur denna hängande hemmahörighet stiger donen 

själva fram till sitt vilande i sig själva.47

Konstverket ger oss besked om vad donet egentligen är. Konstverket stiftar sanningen om 

tinget, både don och naturting. Verket visar upp sammanhang. Det är inte bara en funktionell 

komponent bland andra, inte ett don som därutöver innehåller ett estetiskt värde. Nej 

konstverket höjer sig över tinget och donet och öppnar upp ett spelrum.  

 

Verket och sanningen 

I detta avsnitt diskuterar Heidegger vad för slags sanning konstverket uppenbarar. Eftersom 

sanningens skeende är i verksamhet i verket, aktualiseras frågan vad sanning är och hur 

sanning kan ske. Resonemanget förs utifrån ett byggnadsverk – ett grekiskt tempel som får stå 

som metafor för konstverket. De två grundläggande väsens-dragen i verkets verkvaro är att 

verket (a) ”ställer upp en värld” och (b) ”ställer fram jorden”.48 Dessa står dessutom i en 

speciell relation till varandra – som en strid. Men inte en strid i bemärkelsen osämja eller 

förstörelse utan tvärtom en strid som lyfter de stridande mellan sig in i sitt ”väsens 

självhävdelse”.49 I striden dem emellan får de båda parterna styrka av varandra, de blir något 

mer än de vore var för sig. Och ju hårdare striden är, desto mer kan de stridande på ett 

obevekligt sätt släppa taget om det gamla och förlika sig med den entusiasm som de nya 

insikterna, den nya hemvisten innebär.  

Heidegger drar slutsatsen att verket är en anstiftan till striden mellan värld och 

jord – ett skeende eller ett spelande förhållande – ett spelrum. Verkets verkvaro består i att 

bestrida striden mellan värld och jord. Jag tolkar detta som att han menar att verkets kvalitet 

                                                           
46 Vad jag vet har ingen kunnat spåra exakt vilken målning av Vincent van Goghs ”skomålningar” Heidegger 
refererar till. En kvalificerad gissning är: De gamla bondskorna, från 1886, olja på duk 37,5 x 45,5 cm., 
Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam. Se t.ex. Schapiro, Meyer, ”Stillbenet som personligt föremål En 
anteckning om Heidegger och van Gogh”, i Sjölin (red.) s. 196-202. 
47 Heidegger, (1960/1990) s. 28. 
48 Ibid., s. 46. 
49 Ibid., s. 46. 
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beror på hur pass väl denna stridande process sker i (genom) verket och i hur hög grad denna 

strid skildras i (genom) verket. Desto mer sanning som belyses genom verket – ju större och 

viktigare konst. Men vad är i verksamhet hos verket och vad är egentligen sanning? 

Heidegger menar att vi är mycket vårdslösa när vi använder grundordet sanning. 

Sanning betyder det sannas väsen. Enligt Heidegger ska man tänka detta utifrån det grekiska 

ordet alétheia, alltså det varandes oförborgadhet; det ej dolda, ej glömda; det blottade.50 Men 

det räcker inte med ett utbyte av termer. Vi måste, menar Heidegger, erfara vad som måste till 

för att vi i ord ska kunna formulera oförborgadheten och utläsa sanningens väsen. Men vad är 

då oförborgadhet? Utöver det varande sker enligt Heidegger något ytterligare. Mitt i det 

varandes helhet finns en öppning, en ljusning. ”Tack vare denna ljusning är det varande i viss 

och växlande mån oförborgat.”51 Efter ett hermeneutiskt pendelresonemang om sanningens 

väsen såsom oförborgadhet och dess koppling till förvägran i form av ett dubbelt förborgande, 

ger Heidegger några belysande exempel på när sanningen tillkämpas via verket genom att 

återkomma till bl.a. van Goghs målning av skor.  

Att sanningen sker i van Goghs målning, betyder inte att skorna har återgivits 

korrekt i mimetisk mening. Det är skornas donvaro som uppenbaras i den strid som leder oss 

mot oförborgadheten. ”Det så beskaffade ljuset fogar sitt skinande in i verket. Det in i verket 

fogade skenet är det sköna. Skönhet är ett av de sätt varpå sanning i egenskap av 

oförborgadhet i sitt väsen varar.”52 Men konstverket kännetecknas också av dess närmaste och 

mest påträngande verklighet – det tingmässiga. Verket är ju någonting till-verkat och 

skapadvaron är enligt Heidegger utmärkande för verket som verk. Men skapadvarons 

tillhörighet till verket kan inte klarläggas innan sanningens väsen belysts på ett än mer 

ursprungligt sätt. Vi måste alltså reda ut en räcka problem för att ens nå fram till frågan om 

vilket konstverkets innersta väsen är? Finner vi svaret i verket självt? För att kunna ta reda på 

det måste vi även undersöka följande frågor: ”I vad mån ligger i sanningens väsen en dragning 

till sådant som verk?” Och vidare: ”Vad är sanningen, när den nu är sådan att den kan eller 

rentav måste ske som konst?”53

 

 

 
                                                           
50 Ibid., 60 f. 
51 Ibid., s. 51. 
52 Ibid., s. 54. 
53 Ibid., s. 55 f. 
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Sanningen och konsten 

I avhandlingens tredje och sista huvudavsnitt fördjupar Heidegger ytterligare sina cirkulära 

resonemang med tonvikt på varför sanningen uppenbaras i det genuina konstverket. Enligt 

Heidegger drar sig sanningen till verket. Heidegger har klargjort att det är inom verket striden 

och sanningen sker. Det är alltså verket som är bärare av sanningsskeendet. Dock tar vi miste 

på verkets verklighet, dess sanning om vi inte försöker fatta verket som något till-verkat – dess 

skapadvaro sker genom konstnären. Denna skapadvaro kan förstås endast utifrån den process 

som skapandet utgör. Heidegger ser med andra ord skapandet som ett frambringande. Men, 

säger han, också tillverkandet av don är ett frambringande.54 Vad är det då som skiljer dessa 

båda former av frambringande? Återigen blir sanningsbegreppet centralt. Sanningen, som 

skapandet av verket ställer fram i ljuset, är någonting mycket mer och något mycket större än 

förfärdigandet. Vad skapandet eller gestaltandet gör är alltså att låta sanningen bli till, låta 

den ske, och att bevara den i verket. Konstnären fogar sig till det skapande som vill skapas. 

Konstnären går någonting till mötes, hon spränger bort mallar. Heidegger säger att i de fall 

frambringandet hämtar fram bara det varandes öppenhet – sanningen – då är det frambringade 

ett verk.  

Jag uppfattar att Heidegger menar att när någon betraktar konstverket, så är det 

inte han eller hon som av helt egen kraft hämtar fram den förborgade sanningen i ljuset. Det är 

ett hermeneutiskt spel mellan verk och betraktare, ett spelrum ”som växer fram ur skillnaden 

mellan det ena och det andra, ur distansen och främlingskapet mellan det egna och det 

främmande” en skillnad som måste fram i ljuset.55 Verket visar något nytt för oss – något 

många gånger skrämmande och farligt på så sätt att den sanning som träder fram i verket aldrig 

setts förut. Konsten är därför den etablerade sanningens ifrågasättande. Konstverket skapar 

någonting radikalt nytt. En ny sanning uppstår eller blir blottlagd i och genom verket, vilken 

tvingar oss att ifrågasätta det vi trodde att vi redan visste.56 Konsten är: ”skapande bevaring av 

sanningen i verket”, och i så fall, menar Heidegger, ”är konsten ett sanningens vardande och 

skeende.”57 Sanningen kan aldrig hämtas fram ur det gängse rådande och alldagliga. Sanningen 

som ljusning blir verkligt i och med att sanningen diktas. ”All konst är i sitt väsen diktning. 

Konstens väsen – det vari konstverket och i synnerhet konstnären har sin grund – är sanningens 

sig-sättande-i-verket.”58 Det sker genom verket en (pedagogisk) vändning genom att den 

                                                           
54 Ibid., s. 58. 
55 Cavalcante Schuback (2006) s. 31. 
56 Heidegger (1960/1990) s. 77. 
57 Ibid., s. 73. 
58 Ibid., s. 73. 
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sanning som verket låter bli oförborgad förpassar allt det som har varit schablonmässigt och 

tryggt. Vi tvingas reflektera över våra invanda föreställningar och vända tillbaka – 

dekonstruera de föreställningar som konstruerat de vi för närvarande besitter. ”Ut ifrån 

konstens diktande väsen sker det, att konsten mitt i det varande slår upp ett öppet ställe, inom 

vars öppenhet allt är annorlunda än eljest. I kraft av det i verket satta utkastet av den det 

varandes oförborgadhet, som ska kastas till oss, blir genom verket allt vanligt och 

hittillsvarande till det icke-varande.”59 Att all konst till sitt väsen är diktning, betyder att 

språket intar en särställning hos Heidegger. Det är alltså genom språket vi för allra första 

gången nämner det varande vid namn. Det varande framträder för oss via orden. Det konstverk 

som kommer tänkandet närmast är således diktverket. Diktningen är det ursprungliga språket 

och tänkandet i det att den inte tillåter sanningen att bli förborgad i verket.  

 

Konsten, språket och diktningen  

Konstverkets innersta väsen är att stifta sanningen, där stiftandet ska förstås i en trefaldig 

mening: stiftande som skänkande av någonting nytt för människorna, stiftande som grundande, 

eftersom allt det som i och med utkastet av sanningen genom verket måste hämtas upp ur den 

tillslutna grunden. Samt stiftande som börjande; striden mellan det otrygga och kusliga – den 

sanning som sker i verket – och det dittillsvarande trygga och invanda.  

Heidegger låter oss som bekant förstå att konstens väsen är diktningen. Men vad 

är då diktning? Enligt Heidegger ryms en mängd konstformer inom poesin, däribland 

bildkonsten. ”Diktningen har här tänkts i så vid bemärkelse och samtidigt i så innerlig 

väsensenhet med språket och ordet, att det måste förbli en öppen fråga huruvida konsten /…/ 

förmår täcka diktningens hela väsen.”60 Konstverkets, eller diktningens väsen är som vi vet att 

stifta sanning. Konstverket uppenbarar eller av-slöjar, avtäcker sanningen. Konstverket är en 

slags utsaga om världen och jorden, om spelrummet för deras strid med varandra.  

Söker vi svaret på frågan vad konst är, måste vi enligt Heidegger fråga efter 

varats väsen – precis som i exemplet med van Goghs bondskor. En obestridlig sanning om 

konsten och dess innersta väsen uteblir. Istället öppnas en koncentration av nya hermeneutiska 

frågeställningar som alla pekar mot människans vara i världen och nödvändigheten av att 

greppa och (be)gripa den samma. Med andra ord konsten väcker till liv en diskussion kring de 

stora existentiella frågorna. Ljusningen eller öppningen måste tänkas bortom vetenskapen, 

                                                           
59 Ibid., s. 73. 
60 Ibid., s. 76. Jmf den samtida diskursen kring det vidgade textbegreppet. 
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bortom det statiska, först då kan vi bli varse den skapande kraftens förmåga. Jag låter 

Heidegger själv formulera hur sanningen och konsten är bundna till varandra för att sedan 

fördjupa diskussionen kring det konstnärliga spelrummet. 

Konsten är sanningens sättande-i-verket. I den satsen döljer sig en väsentlig tvetydighet, enligt 

vilken sanningen samtidigt är såväl subjekt som objekt för sättandet. Men subjekt och objekt är här 

inadekvata termer. De hindrar en från att tänka detta tvetydiga väsen /…/ Konsten är historisk 

[geschichtlich], och är såsom historisk skapande bevaring av sanningen i verket. Konsten sker i 

egenskap av diktning. Diktningen är ett stiftande i den trefaldiga betydelsen skänkande, grundande 

och början /---/ Konsten låter sanningen springa fram.61    

 

Recensenten Jonas Thentes poetiska beskrivning av vad som sker i mötet med den stora 

konsten har väsentliga beröringspunkter med Heideggers teori om hur verket öppnar en värld 

som både rymmer ett uppvaknande, en åtskillnad och en klarare insikt – ett förborgande och en 

sanning. Betraktaren befinner sig i mellanrummet, i skärningspunkten mellan ljusning och 

ifrågasättande. Vi betvivlar det vi tidigare tagit för sanning och förundras över hur vårt seende 

förändrats, hur detta ”nya” visar sig för oss som vore det för allra första gången.  

Man kan ha vistats i ett mörkt rum. Kanske har man tagit en tupplur eller bara dragit sig undan ett 

tag. Så öppnar man ytterdörren och det skarpa ljuset faller över en. Man drar ihop sig som ett ostron 

gör av citron, pupillerna imploderar och man värjer sig med händerna och gömmer ansiktet för 

solen. Man anpassar sig gradvis och kan urskilja fler detaljer i ljuset, till dess omgivningen är helt 

tydlig. Först då kan man börja fundera. Det är den bästa liknelse jag kan komma på för tillfället. 

Mötet med bra berättande konstverk – romaner, filmer, teater… – brukar nämligen te sig ungefär på 

det sättet. Förståelsen gör motstånd när verket omedelbart gör klart att det befinner sig i en annan 

dimension, som möjligen liknar den gamla verkligheten men inte alls är identisk med den.62  

 

Enligt mig fångar Thente essensen av det hermeneutiska sanningsskeendets vändpunkt som 

enligt Heidegger utgör konstens väsen. Men vart för sanningen oss i denna process, i denna 

strid? Heidegger beskriver sanning som en stöt vilken kommer till oss genom verket och driver 

människan att vilja något; att handla.63 Betyder inte det att vi som bildpedagoger har ett ansvar 

att, med Heideggers ord ”ställa fram denna värld” för eleverna så att de själva får syn på att 

deras tänkande, deras tolkning, deras meningsskapande också är ett hantverk i sig.  

 
                                                           
61 Ibid., s. 79-80. 
62 Thente, Jonas, recension av Annika Korpis Hevonen häst, Dgens Nyheter 6/9 2003.  
63 Heidegger (1960/1990) s. 66 f. 
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En diskursiv sanningsteori   
Konstteoretikern Meyer Schapiro menar i sin uttolkning av Konstverkets ursprung att 

Heidegger gått vilse i sitt eget resonemang.  
 

Arme filosof, han har verkligen bedragit sig själv. Han har från sitt möte med van Goghs duk hållit i minnet 

en uppsättning känslofyllda associationer till bönder och myllan /---/ Misstaget ligger inte bara i hans 

projicering, vilken träder istället för en nära och trogen uppmärksamhet mot själva konstverket. För även 

om han hade sett en bild av en bondkvinnas skor, som han beskriver dem, vore det ett misstag att anta att 

den sanning han uppdagade i målningen – skornas väsen är något givet här en gång för alla och inte 

tillgängligt för vår varseblivning av skor utanför målningen.64

 

Schapiros avsikt är att uppenbara bristerna i Heideggers sätt att närma sig begreppet sanning. 

Och det är mycket möjligt att Heideggers teorier om vad man erfar i mötet med van Goghs 

målning, vilar på en rad missuppfattningar. Heideggers sanning tycks ju inte ta någon hänsyn 

till konstnärens intentioner – huruvida van Gogh gestaltat en bondkvinnas skor eller inte, exakt 

vilken målning av van Gogh som behandlas eller för den skull andra betraktares upplevelser av 

van Goghs målning(ar). Men i min läsning är ovanstående resonemang ovidkommande vilket 

gör Schapiros läsning viktig i sammanhanget. Att våra tolkningar av samma text skiljer sig så 

markant från varandra demonstrerar hur den hermeneutiska översättningsprocessen inbegriper 

en ”sanningsåtskillnad” som har sin grund i ”översättarens” kontextuella preferenser. Utifrån 

min bakgrund och mitt syfte väljer jag istället att tolka Heideggers fenomenologi som en 

filosofisk skildring av den sannings-känsla som uppstår hos betraktaren i hennes relation till 

verket. Den känsla av att verket talar till och uppenbarar sig för just mig. Erfarenheten rymmer 

en förnimmelse av att du aldrig helt och fullt kan dela denna sanning med någon annan. 

Sanningen kan med andra ord inte vara identisk för två betraktare även om deras beskrivning 

av verkets/textens manifesta nivå är likartad. Utifrån min tolkningsmodell blir sanningen om 

målningens faktiska förhållanden irrelevant. Betraktaren behöver inte ta hänsyn till om van 

Gogh målat sina egna nötta kängor eller haft en bondkvinnas liv och slit för ögonen. Dessa 

kriterier är inte centrala för att betraktaren ska kunna skapa en egen sanning av verket. Däremot 

är det väsentligt att lyfta fram att sanningen är just konstruerad och därför alltid rymmer en 

öppenhet då den står redo att omskapas och översättas ”hyperboliskt i läsaren, i tolkaren och 

även i tystnaden.”65   

                                                           
64 Schapiro, Meyer (1968) ”Stillbenet som personligt föremål En anteckning om Heidegger och van Gogh”, i Jan-
Gunnar Sjölin (red.) (1993) Att tolka bilder, Studentlitteratur, s. 199. 
65 Cavalcante Schuback (2006) s. 130. 
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Enligt Heidegger är det inte via teoretiska spörsmål vi blir varse vad verket 

uppenbarar. Men min uppfattning är att Heideggers hermeneutiska tillvägagångssätt kan 

användas just i syfte att tolka verk på ett mer diskursivt sätt. Ett exempel på detta är min 

uppfattning att sanning endast är ett språkligt begrepp i Konstverkets ursprung. Sanningen är 

subjektiv och den skiftar i betydelse i förhållande till det som sägs. Så fort vi tror oss ha funnit 

svaret på Heideggers sanning om konsten och dess ursprung, byter sanningen skepnad. Den 

logiskt linjära strukturen vi är vana vid i teoretiska texter uteblir, för när Heidegger uteslutit en 

diskurs har han också lagt till en ny som i sin tur måste förstås inom den för tillfället 

närvarande diskursen. Denna förflyttning kan jämföras med hur diskursen fixerar betydelsen 

genom temporära tillslutningar. Sanningen fixeras endast tillfälligt och den reproducerar nya 

sanningar som måste ställas i relief mot den övergripande diskursen.66 Man kan jämföra 

Heideggers hermeneutiska metod med den dekonstruktionistiska i bemärkelsen att han lägger 

fram hela processen för sitt filosofiska bygge som ett led i sitt meningsskapande för att sedan 

sönderdela den samma. Processen eller den snåriga väg på vilken resonemanget leder framåt, är 

det som skapar betydelse. Det är där erfarenheterna kommer oss tillmötes. Heideggers 

slutsatser eller sanningar är bara tillfälliga milstolpar som visar på en riktning mot vilken den 

nya sanningen rör sig. Ett sådant förfarande ”avnaturaliserar vissa självklarheter och öppnar för 

andra diskursiva konstruktioner av omvärlden.”67 Det är just denna ljusning eller ”öppning” 

som svarar mot det konstnärliga spelrummets möjligheter och gränser vilka jag diskuterar 

närmare i följande avsnitt. 

 

Sanningen, abstraktionen och lögnen 
Finns det en risk att sanningsskenet bländar oss? Meyer Schapiro menar att Heidegger gör 

precis det som han själv varnar för. Det vill säga; han är allt för subjektiv och fri i sin tolkning. 

”Det skulle vara det värsta självbedrägeri, ifall vi sökte få det därhän, att vår beskrivning 

utmålade allt det där i sin egenskap av ett subjektivt förfarande och sedan lade in det i 

verket.”68 Schapiro har utläst en sak ur Heideggers filosofi, jag utläser en annan och väljer att 

gå tillbaks till den del jag anser bäst svarar mot min läsning av Konstverkets ursprung – den om 

konsten som sanningens sättande-i-verket.69 För att någonting ska kunna sättas i verket menar 

jag att vi måste avstå från någonting annat – sanningen kräver att vi väljer bort en annan, en 

alternativ sanning. ”Alla diskurser konstruerar världen på bestämda sätt och utesluter därmed 
                                                           
66 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 36-37. 
67 Ibid., (2000) s. 184. 
68 Schapiro (1968) i Sjölin (red.) (1993) s. 199.  
69 Heidegger (1960/1990) s. 79. 
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andra perspektiv.”70 Vi måste med andra ord abstrahera för att den sanna bilden ska kunna 

träda fram. Eller; för att sanningen ska bli oförborgad, uppdagad, synlig måste vi avstå från 

alternativa sanningar.  

Hermeneutiken utgår från meningsbärande mänskliga aktiviteter, alltså 

människans gemensamma livsvärld.71 För att kunna fungera inom denna livsvärld krävs att vi 

kan tänka abstrakt och bortse från det oväsentliga. ”Alla dessa frågor om hur ’medvetandet’ 

kommer ut till det medvetandeoberoende varandet, hur det ’subjektiva’ menandet erhåller 

’objektiv’ giltighet, hela detta kunskapsteoretiska problemkomplex avvisar Heidegger genom 

att upplösa det.”72 En aspekt av detta snåriga men nödvändiga resonemang om abstraktion 

gestaltas väl i författaren Gabriel García Márquez´ verk Hundra år av ensamhet.73 När 

invånarna i byn Macondo drabbas av sömnsjukan varnar en indiansk kvinna byns invånare för 

den verkligt förödande konsekvensen – minnesförlusten, förlusten av det inre språket. Tiden 

går och minnet börjar svikta allt mer för Aureliano, en av byns värst drabbade. Under en period 

ägnar han sig åt att etikettera föremålen i sin omgivning. Genom att fästa en lapp på tinget eller 

djuret (eller vad det än må vara) med dess namn, tror han sig ha överlistat glömskan. Hans 

papperslapps-anteckningar blir med tiden alltmer utförliga i syfte att bemästra minnesförlusten. 

Det räcker inte längre att skriva ”sko”, det måste stå vad skon är till för och hur den ska 

användas. Vad Aureliano försökte göra i sin kamp mot glömskan var att generalisera, bortse 

från allt det onödiga. Men vad Aureliano inte tänkte på var att han inte skulle kunna tyda sina 

egna bruksanvisningar den dag då han inte längre förstod den språkliga innebörden i det han 

formulerat.  

 Heidegger menar att sanningen är ”ljusningen av åt-skillnaden”.74 När sanningen 

träder fram för oss i mötet med ett verk har alltså alternativa sanningar blivit lögner. Är det 

därför vi har svårt att acceptera en annan persons sanning, t.ex. en filmatisering av ens 

favoritroman? Vi kanske t.o.m. väljer att inte se filmen för att slippa få vår sanning rubbad eller 

ifrågasatt. Som jag uppfattar det låter den upplevda sanningen inte beskriva sig så lätt. Den kan 

inte förklaras i vetenskapliga termer eller via teoretiska spörsmål, därför blir sanningen 

förborgad för alla utom just betraktaren. Cavalcante Schuback menar att kraften hos verket är att 

det väcker mottagaren till liv och att det i detta skeende uppstår en specifik typ av närvaro. Ett 

tillstånd jag menar kan liknas vid Heideggers sanningsdiskussion i förhållande till begreppet 

                                                           
70 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 184. 
71 Cornell (red.) (1999) s. 162. 
72 Lübcke, Poul (red.) (1991) Vår tids filosofi De filosofiska strömningarna. En uppslagsbok, Forum, s. 131. 
73 García Márquez´, Gabriel (1967/1996) Hundra år av ensamhet, Falun: Wahlström & Widstrand. 
74 Heidegger (1990) i not 39, s. 85. 
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oförborgadhet. ”Verkets närvarande erfars på samma gång som ett öppet skeende och som en 

inom sig sluten fullbordan. I verkets närvarande kan inget sägas, samtidigt som allt sägande där 

finner sin plats.”75 Resonemanget rymmer en paradox: Vi kan aldrig helt och fullt dela vår 

sanning med någon annan människa, men det är genom andra människor – deras verk, som vi 

erfar sanningen om oss själva: ”You exist only in the trace of the other, but without him being 

aware of it; in fact, you follow your own tracks almost without knowing it yourself.”76

 Heidegger talar om åtskillnadens samhörighet med sanningens inträde. Även denna 

abstraktion låter sig visualiseras av en författares språkverk – Jorge Luis Borges novell ”Funes 

med det goda minnet”.77 Berättarjaget i novellen minns denne Funes – övermänniskan som efter 

en olycka berikats med ett osvikligt minne, men skäms på samma gång för att bruka ordet 

”minns” efter insikten om vad det egentligen innebär att verkligen minnas:  

 
Vi andra människor kan med ett ögonkast uppfatta tre glas på ett bord, men Funes kan uppfatta alla skott och 

druvklasar och druvor på en vinstock. Han visste de sydliga molnens formation gryningen den trettionde april 

1882, och kunde i minnet jämföra dem med mönstret på ett spanskt bokband som han bara hade sett en gång, 

och kunde också jämföra dem med det skum som en åra åstadkom i floden Rio Negro dagen innan 

Quebrachos uppror. Dessa minnen var inte okomplicerade: varje visuell bild var förbunden med 

muskelsensationer och temperaturförändringar.78   
 

Men följande kommentar av novellens berättarjag vittnar om att Funes tillstånd inte är något 

eftersträvansvärt: ”Jag misstänker emellertid att han hade svårt för att tänka. Att tänka är att 

glömma olikheter, det är att kunna generalisera, abstrahera. I Funes överfyllda värld fanns bara 

detaljer, nästan ögonblickliga.”79  

Om Aureliano kämpade mot glömska, tampades Funes med tänkandet. Vad 

Aureliano försökte kontrollera var vad Funes helt saknade – förmågan till ett lekfullt 

associerande mellan klarhet och ifrågasättande – ett konstnärligt spelrum.  

 

 

 

 

                                                           
75 Cavalcante Schuback (2006) s. 166-167. 
76 Baudrillard, Jean, “Please follow me”, i Suite Vénetienne, Sophie Calle (1988) Bay Press. Seattle, s. 76/77.   
77 Borges, Jorge Louis (1944/1987) Fiktioner, ”Funes med det goda minnet”, Albert Bonniers förlag. 
78 Ibid., s. 140. 
79 Ibid., s. 144. 
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Estetiska lek- och mellanrum  
I Friedrich von Schillers estetiska brev förs ett pedagogiskt resonemang kring hur människan 

ska kunna uppnå verklig frihet.80 Schiller menar att människan är utsatt för och fångad mellan 

två grundläggande kraftfält – naturens, eller det materiella och förnuftets. Dessa är varandras 

motsatser och tillåts en av dem dominera för mycket, begränsas människans utveckling. Han 

menar att dessa kraftfält, eller drifter, måste bringas i samklang för att människan ska utvecklas 

till en hel varelse. Bron över dessa fält är enligt Schiller leken, vilken är ett uttryck för 

människans skapande vilja.81 Schiller menar att leken finns som ett drivande och medlande 

anlag hos alla och han har en klar vision om hur den skapande kraften kan fungera som ett 

verktyg för att fostra och utveckla människan till att upptäcka sig själv, bli verkligt social, 

vidsynt och medmänsklig.  

De tvingande drifterna 

Den sinnliga driften är enligt Schiller kopplad till livets ständigt skiftande växlingar – till 

materien, lidelser och begär. Liv omfattar här allt det fysiska i tillvaron (naturen) och all 

omedelbar närvaro i sinnena. I denna värld är människan underkastad den fysiska – materiella 

lagbundenheten. Vi måste rätta oss efter våra behov och begär, efter naturen. Den sinnliga 

driften är delvis en påverkan av det biologiska arvet samtidigt som den strävar efter förändring. 

Den är en nödvändig och mäktig kraft som är omättlig, och får den övertaget i oss så blir vi mer 

eller mindre slavar under den. Vi dras med i tidens malström utan reflektion och eftertanke.  

Formdriften är kopplad till förnuft och tanke, till det lagbundna och det 

bestående. Den strävar efter att göra människan fri och hävda hennes person. Formdriften söker 

inte förändring, ”den yrkar på sanning och rätt.”82 När vi är underkastade detta kraftfält, låter vi 

logiken styra våra val och sanningen definierar vi med hjälp av vårt förstånd. Om detta kraftfält 

får för stort inflytande över oss, finns risken att vår utveckling stannar av. Vi blir fast i regler 

och bundna av det formella.  

Leken som en förenande länk 

Schiller menar att de två grundläggande och motsatta sfärerna (den sinnliga och den 

förnuftsmässiga) är nödvändiga för vår existens. Men det innebär samtidigt problem och 

beroenden som leder till att både individen och samhället i stort är splittrat och varken den 

enskilda människan eller samhället fungerar bra. Men det finns möjligheter att förena de båda 

                                                           
80 Schiller, Friedrich, Schillers estetiska brev (1795/1995) Södertälje: Kosmos Förlag.  
81 Tyskans mångtydiga ”spiel” kan inte helt fångas av det svenska ordet ”lek”. 
82 Schiller (1995) s. 67. 
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kraftfälten och frigöra människan från de grundläggande drifternas tvång. En sådan förening 

kan alltså åstadkommas genom leken.  

Schiller ser leken som ett verktyg eller medel som hjälper människan att försätta sig i ett 

tillstånd där hon öppnar sig för nya intryck och möjligheter. Leken finns som en drift inom 

varje människa – även om den bara finns som en omedveten möjlighet hos flertalet. Leken kan 

alltså betraktas som en kraft som harmonierar de två grundläggande krafterna. Schiller 

benämner den sinnliga driftens objekt som liv och formdriften som gestalt.83 Lekdriftens objekt 

kan då benämnas levande gestalt som betecknar alla estetiska egenskaper hos olika fenomen – 

konst och gestaltande i dess vidaste bemärkelse. En verklig frihet genom leken är hos Schiller 

inte en utopisk tanke, utan något som kan fungera i realiteten. Anledningen till att människan 

kan vara fri i leken är att den är vald av egen fri vilja, inte påtvingad av någon. Eftersom vi är 

mer öppna för nya möjligheter i leken, blir vi mer mottagliga för fria initiativ. Schiller 

exemplifierar sina slutsatser genom att hänvisa till en grekisk staty. Hos de grekiska mästarna 

hade leken och lekdriften levat och verkat länge i konsten och i känslorna. Schiller hävdar att 

grekerna, besjälade av den sanna friheten, kunde utplåna alla spår av böjelse som de 

grundläggande kraftfälten utgör.84 Eller som han uttrycker det: ”de gjorde bägge 

oigenkännliga, eftersom de förstod att förena bägge i det innerligaste förbund. Det är varken 

behag eller värdighet som talar till oss från en Juno Ludovisis anlete: det är ingetdera eftersom 

det är bådadera samtidigt.”85 Enligt Schillers förklaringsmodell bör leken alltså förstås som en 

länk vilken förenar de grundläggande drifterna till något nytt, till en högre sfär av frihet. Vi har 

låtit tes och antites verka förenande i en ny sfär där de tvingande krafterna inte längre närvarar. 

”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är 

bara helt och hållet människa när hon leker”.86 Leken blir ett medel för att se och förstå 

världen och sig själv – världen blir begriplig genom konsten.  Men leken kan också tolkas som 

ett rum där det finns plats för ett både och – ett lekrum där människan kan vara både fysiskt 

och moraliskt fri. I detta rum kan människan, i kraft av sitt fria skapande, utvecklas till att bli 

mer vidsynt och humanistisk – en fullödig människa. Men är det Schillerska spelrummet 

eftersträvansvärt? Finns det ett egenvärde i att vara moraliskt fri? Frågan leder oss vidare in i 

språket och motståndets diskurs. 

 

 
                                                           
83 Ibid., s. 79 ff. 
84 Ibid., s. 84-85. 
85 Ibid., s. 84. 
86 Ibid., s. 84. 
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Diskursiva röster – språket, abjektet och mittemellan 
Heideggers ”sanningen sig-sättande-i-verket-teori”, känns igen i diskussionen om 

”främmandegöring”. Ett begrepp som myntats av Viktor Sjklovskij. Han menar att det språk 

som vi finner i diktkonsten är av ett annat slag än det vi använder oss av för att kommunicera 

med varandra. I poesin används språket på ett sätt som bryter mot det vardagliga språkets 

konventioner och därmed också mot våra invanda föreställningar av världen.87 På så sätt kan 

konsten fungera som en metod för att ifrågasätta etablerade och schablonmässiga sanningar. 

Cavalcante Schuback redogör också för detta resonemang genom att dra paralleller till samma 

författare som Heidegger framhåller som den högsta – Fredrich Hölderlin. Hölderlins verk har 

lästs som en rigorös tolkning av Schillers dialektik om den moderna människans sökande efter 

något fast och beständigt.88 Om människan ska behärska spänningen mellan det egna och det 

främmande måste hon lära sig att ”vara hemma i den egna hemlösheten.”89 Denna kunskap 

finner vi enligt Hölderlin genom att vända tillbaka till det främmande hos oss själva. Vi måste 

erfara vårt främlingsskap genom att erkänna platslösheten som en del av livet. I Schillers 

estetik är det genom leken som denna erfarna medvetandeprocess kan bli möjlig. När vi via 

leken tar det konstnärliga spelrummet i bruk närmar vi oss det ovan beskrivna återvändandet. 

Vi blickar ut över världen samtidigt som koncentrationen riktas mot oss själva. ”Det egna 

handlar därmed egentligen inte om att komma till sig själv eller om att ta boning i sig själv, 

utan om ett fritt bruk.”90 Men hur kan vi som pedagoger förvalta detta ”fria bruk”, denna 

lekande process? 

Insikter kring den pedagogiska aspekten av att upptäcka ”det egna som ett 

främlingskap” var något jag började undersöka i mitt kandidatarbete. Utan att ha den 

hermeneutiska ansatsen för ögonen började jag ställa frågor till mig själv utifrån ett gestaltat 

själv. Genom att använda den egna kroppen som medium tilläts det egna och det främmande 

mötas i detta gestaltade spelrum.91 I denna lek var jag fri att bruka mig själv. Syftet var att 

sträva efter att främmandegöra mig inför mina invanda föreställningar. Jag ville erfara och 

därmed blottlägga mina tabubelagda tankar. Som väntat var detta inte oproblematiskt men 

växelspelet mellan praktiskt gestaltande och djuplodande tolkning visade sig vara en betydande 

inkörsport. P.g.a. att de kroppsligt gestaltade iscensättningarna möjliggjorde en nödvändig 

distans, samtidigt som det var omöjligt att bortse från det faktum att det var jag på bilderna, 
                                                           
87 Jmf. främmandegöring, Berger (1999) s. 42-43. 
88 Cavalcante Schuback (2006) s. 44. 
89 Ibid., (2006) s. 44. 
90 Ibid., (2006) s. 45. Se även exempel i min gestaltning: Konstfacks vårutställning 2008 samt bilagan 
”Reflektioner kring det gestaltande spelrummet”.     
91 Cavalcante Schuback (2006) s. 10. 

 24



kunde det främmande översättas till det egna. Ett tänkande som Cavacante Schuback benämner 

som ett hermeneutiskt mellanspråk.92  

 

                   
      Abjektion, Frida Björsell, 2007 

 

Jean Piaget talar om assimilation i samband med lek. Med det menar han att man innesluter nya 

tankar i redan etablerade tankebanor. På så sätt kan man ställa de gamla kunskaperna mot de 

nya.93 Ackommodation är det begrepp som beskriver steget över till de nya 

kunskapskvaliteterna – något nytt har integrerats och tankemönstret har förändrats. Tesen kan 

jämföras med den poststrukturalistiska synen på hur man i den specifika diskursiva praktiken 

alltid måste ”bygga på tidigare betydelsebildningar för att över huvud taget göra sig förstålig, 

men det ges också möjlighet för den konkreta diskursiva praktiken att sätta ihop vissa element 

på ett nytt sätt och därmed stimulera till förändring av de diskursiva strukturerna.”94 

Resonemanget känns i sin tur igen från Heideggers teori om hur konsten visar något nytt för 

betraktaren och därmed ifrågasätter etablerade sanningar. En ny sanning inträder och 

blottläggs, en ny diskurs vilken bygger på just etablerade betydelsebildningar. På så sätt 

omskapas de etablerade diskurserna.  

                                                           
92 Ibid., (2006). Se vidare Schleiermacher i Cavalcante Schuback (2006) s. 9-10. 
93 Jmf artikulation och intertextualitet i t.ex. Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 133. 
94 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 132. 
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I Lev Semënovic Vygotskijs verk Fantasi och kreativitet i barndomen finner jag 

betydande beröringspunkter med den diskussion som jag hitintills fört.95 I likhet med Schiller, 

och i viss mån även Heidegger, utgår Vygotskij från ett dialektiskt förhållande. Den 

gemensamma syntesen är gestaltandet (som Vygotskij i huvudsak benämner som fantasi och 

Schiller som lek). Utgångspunkten är att kreativiteten ligger till grund för vår existens om vi 

vill leva vårt liv levande. I kapitlet ”Skapandets våndor” skriver Vygotskij om den frustration 

och smärta det kan innebära att inte kunna sätta ord på våra känslor. Han menar att det inte bara 

är författarna som lider detta ”ordens kval”, tonårstiden är den period i livet då denna typ av 

skaparvånda kommer till starkt uttryck. En tid i livet då vi är starkt introverta men samtidigt i 

behov av att nå fram till den Andre.96 ”Samtidigt som diskurserna strukturerar 

världen strukturerar de människans subjektivitet, förser henne med en särskild social identitet 

och ett sätt att vara i världen.”97  

Lingvisten och psykoanalytikern Julia Kristevas teorier är besläktade med den här 

diskussionen. I Fasans makt En essä om abjektionen98 behandlar Kristeva temat perversionen 

eller det frånstötande.99 Kristeva skriver om barnet, som när det väl har fått ett språk även 

accepterat faderns lag – den symboliska ordningen eller den falliska makten.100 I och med detta 

uppstår känslan av abjektion hos barnet. Denna form av frånstötande kommer aldrig helt och 

hållet att släppa taget om oss. Den finns där som ett nödvändigt ont som skyddar oss från den 

traumatiska ”förlusten”.101 Det är här det konstnärliga lekrummet får betydelse. Kristeva menar 

att konsten medför någon form av katharsis. Teorin har sin grund i uppfattningen att leken och 

konsten är långt ifrån oskyldig. Även Kristeva talar om en drift och en strid/kamp. I hennes 

teori drivs driften av en förlust vilken vi upprepar och iscensätter. Driften finns där som en 

nödvändighet för vår överlevnad. Konsten är ett medel eller verktyg för att behålla förståndet i 

denna kamp.  Kristeva frågar sig t.o.m. om inte denna ”strid” är det som utmärker skrivandet, 

om inte utnyttjandet av detta spelrum är det som utmärker just det skändliga, det perversa?102

”Författaren – fascinerad av det frånstötande – föreställer sig dess logik, 

projicerar sig på det, introjicerar det och perverterar följaktligen språksystemet [la langue] till 

stil och innehåll /…/ För det subjekt som är fast installerat i sitt överjag, deltar ett sådant 

                                                           
95 Vygotskij, Lev S. (1935/1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Daidalos. 
96 Se även: Björsell (2007) s. 18. 
97 Alvesson, Mats (2003) Postmodernism och samhällsforskning, Liber AB, s. 47-48. 
98 Kristeva, Julia (1992) Fasans makt En essä om abjektionen, Uddevalla: Daidalos. 
99 Kristevas teorier om det frånstötande tar avstamp i Jaques Lacans teori om det talande subjektet. Perversion bör 
här förstås i vid bemärkelse. Se vidare: Kristeva (1992) s. 65 f. 
100 Se Sigmund Freud om Fadern som bärare av den symboliska ordningen. 
101 Kristeva (1992) s. 81 ff. 
102 Ibid., (1992) s. 48. 
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skrivande nödvändigtvis i det mitt-emellan som utmärker perversionen.”103 Kristevas tankar 

kring hur författarna använt sig av skrivandet som ett sätt att närma sig det frånstötande, ser jag 

som ett betydelsefullt exempel på hur vi inte bara kan utan även tvingas utnyttja det 

konstnärliga spelrummet för att bli fullödiga individer. Kristevas redogörelse för hur konsten 

erbjuder en sublimering av abjektionen kan med andra ord sammanställas med diskussionen 

om ett lek- eller spelrum. Både skrivakten och läsakten, både konstnären och betraktaren, gör 

det möjligt att resa sig från det abjektala.104 Kan denna insikt bli grund för nya ”ordningar” för 

hur vi kan gestalta, samtala och tolka text och bild i undervisningen? I följande avsnitt 

resonerar jag kring konkreta metoder för just detta. 

 

Att ta det konstnärliga spelrummet i bruk 

Ett visuellt bildspråk  

Bildtolkning är inte ett exklusivt förfarande för experter utan en självklar realitet i vår  

vardag. 105 En insikt som bör ligga till grund för all bildpedagogik. Ett led i detta kan innefatta 

en gemensam begreppsapparat. Jag tror att ett ”konstnärligt” och teoretiskt språk kan hjälpa 

och stärka eleverna i deras diskursiva arbete gällande t.ex. kontextens och de intertextuella 

sambandens betydelse för hur de väljer att gå till väga. Som pedagog har jag friheten att välja 

om jag vill presentera konstnärens (eventuella) avsikter för eleverna eller låta eleverna själva 

skapa mening kring verket. (Båda alternativen innefattar en styrning från pedagogens sida och 

det ena alternativet behöver inte utesluta det andra.) Som en del i processen av det senare 

alternativet – där eleven gör sin egen tolkning, kan vi t.ex. ställa oss följande frågor: Vilka 

associationer väcks? Vilka sanningar uppenbaras i din läsning och hur skiljer den sig från eller 

vad har den gemensamt med klasskamratens eller andra uttolkares läsning? Pedagogens ansvar 

är att konstruera det ”gemensamma språk” som tolkningen bör hålla sig inom. Ett exempel på 

detta kan vara att låna metoder från det hermeneutiska och dekonstruktionistiska 

tillvägagångssättet att läsa texter eller bilder. Konstnären och bildpedagogen Helene Illeris har 

belyst betydelsen av kommunikation utifrån ett postmodernt förhållningssätt inom 

bildpedagogiken.106  Illeris pekar bl.a. på vikten av subjektets tankemässiga relation till verket. 

                                                           
103 Ibid., (1992) s. 40. 
104 Ibid., (1992) s. 50-51. Kristeva understryker att abjektionen, i likhet med språket, bör uppfattas diskursivt, att 
det har sitt ursprung i vitt skilda kontexter.   
105 Sjölin (1993) s. 14. 
106 Illeris, Helene (2002) Billede, peadagogik og magt: postmoderne optiker i det billedpaedagogiske felt , 
Fredriksberg: Samfundslitteratur. 
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”Ett konstverk som en tavla t.ex. är inte ett föremål för våra objektiva åskådanden. Den visar 

vårt seende. På detta sätt är allt skapande hermeneutiskt.”107

Heideggers tes att konstverket gör oss främmande inför våra invanda 

föreställningar, demonstrerar även syftet med ovanstående metoder. Tanken att sanningen 

stiftas genom strid inbegriper, enligt min ”sanna” tolkning av Heidegger, att dikotomier som 

bra och dåligt, fint och fult plötsligt blir ointressanta.108 Tankegången kan jämföras med det 

erfarenhetsmässiga underlag jag fått genom att intervjua elever om deras syn på konst och 

bildundervisning. I den mer djuplodande undersökningen med fyra elever framkom det att 

informanterna hade relativt bestämda uppfattningar om vad konst är. Två elever påpekade t.ex. 

att fotografi inte kan vara konst p.g.a. att det är för enkelt att framställa. Poängen är att 

fotografiet/verket inte för den skull avfärdades av eleverna som ointressant eller dåligt. 

”Ickekonst” var inte synonymt med en likgiltighet inför bilden. Det kunde med andra ord 

finnas mer att säga om det specifika fotografi som inte fick vara med i kategorin konst, än om 

ett annat verk som i informanternas mening definitivt uppfyllde deras konstkriterier. Eleverna 

kunde alltså uttrycka en sak men i deras argumentation blottlades mer djuplodande argument 

som skulle kunna liknas vid en dekonstruktionistisk främmandegöring eller för den delen 

Heideggers diskussion om hur sanningen sätts i verket så att vi erfar världen på ett nytt sätt.  

Tanken – att det inte finns någon sann tolkning, öppnar ett läranderum för både 

alternativa läsningar och alternativa sätt att ta sig an konst. ”Man måste ha en stark och tydlig 

motsättning inom sig, om man ska utveckla kunskap. Hur skulle syntesen vara möjlig annars? 

Men efter en viss tidsrymd blir syntesen en tes. Då måste man motsäga den och göra en ny 

syntes.”109 Att skapa ett läranderum där man tar det konstnärliga spelrummet i bruk innebär att 

man som pedagog tänjer på de gängse gränserna, att man vågar släppa taget om föreställningar 

som fint och fult, rätt och fel. En teorilektion om genus kan vara lika mycket bildpedagogik 

som att teckna kroki. Att arbeta ämnesöverskridande bör inte i första hand handla om att 

exemplifiera i form av illustrationer utan att experimentera med de teoretiska och praktiska 

kunskaperna som ryms inom de olika disciplinerna. Vad händer när man utnyttjar elevernas 

spetskompetens och flyttar in bildverksamheten i andra verkstäder än bildens? Eller för den 

delen låter de elever som kanske aldrig skulle sätta sin fot i t.ex. en metallverkstad pröva den 

utrustningen och testa det material som finns där. På grund- och gymnasieskolan finns så gott 

                                                           
107 Intervju med Marcia Sá Cavalcante Schuback av Guido Zeccola, Tidningen Kulturen, 
www.tidningenkulturen.se, 2006-10-13.  
108 Jmf diskursanalysens tanke om en dialektik utan syntes. Se bl.a. diskussionen kring flytande signifikanter i 
Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 35 ff. 
109 Lowden, Martina (2006) Allt, Modernista, Stockholm, s. 411. 
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som alltid en sy-, träslöjd- och gymnastiksal och i bästa fall även en metallverkstad som kanske 

bara utnyttjas av de elever som läser på de tekniska programmen. Undervisar man bild för 

elever som går på en yrkesinriktad gymnasieutbildning bör man tillvarata elevernas kompetens 

och se hur man kan utveckla denna utifrån estetiska aspekter. Anekdoten nedan är ett exempel 

på hur den yngre generationen ofta har ett naturligt förhållningssätt till att utforska sina 

upptäckter.    

När konstnären Thomas Karlsson gick i gymnasiet drev nyfikenheten honom till att 

bokstavligen tänja på gränserna för vad som ansågs möjligt. Teknikläraren hade gett eleverna i 

uppgift att foga och sedan svetsa ihop plåtar som var 15x15 centimeter. För att kontrollera om 

man svetsat tätt skulle eleverna pressa in vatten mellan plåtarna med hjälp av en tryckanordning. 

Thomas och hans klasskamrat blev nyfikna på vad som skulle hända om de fortsatte att pumpa in 

ännu mer vatten. De pumpade och pumpade och plåten svällde och svällde, det var bara de 

svetsade kanterna som var intakta. Utforskandet resulterade tjugo år senare i ett konstnärligt och 

vetenskapligt forskningsprojekt som finansierades av ett ettårigt stipendium på Konsthögskolan i 

Stockholm.  

I följande avsnitt fortsätter diskussionen kring hur man kan ta de praktiska och 

teoretiska kunskaperna ett steg längre, utnyttja mellanrummen och leka med formerna för hur 

man traditionellt går till väga.  

 

Att tolka teoretiska texter som vore de abstrakta målningar 

En av orsakerna till att vi kanske drar oss för att ge elever en svårtillgänglig text tror jag delvis 

bygger på föreställningen om att (teoretiska) texter rymmer en bestämd typ av sanning som 

måste förstås för att mening ska skapas. Att det finns en specifik och fixerad kod som ska 

knäckas – detta till skillnad från t.ex. en abstrakt målning. Utan förbehåll visar vi en abstrakt 

målning och utgår från att betraktaren/eleven kan utläsa något av verket. Vi förutsätter inte att 

betraktarens meningsskapande ska vara gemensamt och identiskt med andra uttolkare av den 

abstrakta bilden. Vi tar för givet att våra sanningar kommer att skilja sig åt.  

En del av lockelsen i att tolka en abstrakt bild tror jag bottnar i uppfattningen att 

den här typen av tolkning är just subjektiv. Att den sanning vi utläser inte har någonting att 

göra med avsändarens/konstnärens sanning eller intentioner. Min tes är att även snåriga 

teoretiska texter kan fungera förlösande när det gäller att begreppsliggöra t.ex. andra 

konstnärliga uttryck och existentiella, filosofiska spörsmål. Tanken är att komplexa teorier, 

p.g.a. sin mångbottnade struktur, kan sporra till ett mer ohämmat och lekfullt förhållningssätt 

om man som pedagog formulerar konkreta och lekfulla metoder för detta. Leken står därmed 
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inte i kontrast till förhållningsregler och struktur. En metod för hur man kan ta det konstnärliga 

spelrummet i bruk skulle med andra ord kunna vara att läsa teoretiska texter som vore de 

abstrakta målningar.    

 

Växelspelet mellan teori och praktik 

Att arbeta parallellt med teorier som appellerar till det gestaltande undersökandet är en metod 

jag menar fördjupar förståelsen av det som undersöks. En upptäckt som visualiserades när jag 

arbetade med mitt kandidatarbete. Under flera veckor varvade jag gestaltande med läsning av 

queer- och genusteorier. Utan att intellektualisera allt för mycket över vad jag gjorde 

producerade jag ett tjugotal bilder. Först efter att jag fått distans till skapandet och lyckats ta ett 

steg tillbaka fann jag till min förvåning att bilderna underlättade ”begreppsliggörandet” av 

teoribildningarna. På ett lekfullt sätt prövade jag att applicera t.ex. Judith Butlers 

performativitetsteorier och Julia Kristevas psykoanalytiska resonemang om abjektion på 

bildmaterialet. I och med detta omskapades bilderna till illustrativa bruksanvisningar i den 

meningen att de synliggjorde innebörden av det teoretiskt svårtillgängliga. Det uppstod en 

dialog mellan den teoretiska och den visuella världen. Att det var mina bilder och inte 

kurskamratens eller någon känd konstnärs som utgjorde underlaget för mitt experimenterade, 

bidrog till att jag kände mig fri i mitt undersökande. I en gestaltningstext drog jag följande 

slutsats: När jag gör en bild tolkar jag min omvärld. När jag tolkar min bild frambringar jag 

min värld.110 Genom konstverket kan jaget (konstnären) skilja sig från den egna kroppen och 

betrakta sig själv utifrån. 

 Ett enkelt och samtidigt effektivt tillvägagångssätt var att använda de teoretiska 

begreppen i titlar för att sedan gå vidare i tolkningsakten. När jag studerade bilden nedan drog 

jag bl.a. paralleller till film; hur vi alla antar en roll för att representera något. Kan t.ex. gesten 

att ”lägga huvudet på sned” anses vara en performativ akt – ett sätt att iscensätta kvinnlighet? 

Är könsidentiteten en maskerad? Queerteoretikern och konstruktivisten Judith Butler skriver 

följande: ”Eftersom ’kön’ är en politisk och kulturell tolkning av kroppen, görs ingen 

konventionell åtskillnad mellan kön och genus; genus är inbyggt i kön, och kön visar sig ha 

varit genus från första stund.”111

 

                                                           
110 Björsell, Frida (2007) ”Gestaltning – en dialog mellan den teoretiska och visuella världen”, s. 1. Begreppet bild 
skulle även i det här fallet lika gärna kunna översättas med text. 
111 Butler, Judith (1990) ”Subversiva kroppsakter”, ur Gender Trouble, i Larsson, Lisbeth (red.) (1996) 
feminismer, Lund: Studentlitteratur, s. 150. 
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Jag ställde även följande frågor till min bild: Vem betraktar vem? Vad är det vi 

ser först hos varandra, är det könet eller är det människan? Är vi eller blir vi kön? Var placerar 

vi dem som inte anser sig tillhöra vare sig kvinnligt eller manligt kön/genus? Är det en fråga 

besläktad med Julia Kristevas teorier om ”abjektets perversa mitt-emellan?112 Var sitter 

egentligen könet? En vanföreställning eller sarkastisk kommentar om män är att de tänker med 

könet, medan kvinnor tenderar att ses som enbart kön – detta i motsats till männen som utgör 

normen, eller? Vad har maktstrukturer och könsstympning för gemensamma nämnare? Kan 

könsstympning verkställas både på ett fysiskt och ett mentalt plan?   

 

                                                            
                                                           Performative Cuts, Frida Björsell, 2007 

 
                                                           
112 Kristeva (1992) s. 39. 
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Sammanfattande reflektioner – lekrum, mellanrum, läranderum  
Som jag nämner inledningsvis är min uppfattning att filosofin och konstteorin ingår i en diskurs 

som till stor del är skapad av och tillgänglig för en ”intellektuell elit”. Det skrivna ordet 

placerar sig högt på den hierarkiska stegen och det många gånger svårtillgängliga språket, med 

dess akademiska koder, utesluter den icke insatta. P.g.a. att ”folk i allmänhet” inte är bekanta 

med den estetiska retoriken tenderar den akademiska elitens uppfattning att dominera. Denna 

dominans påverkar i sin tur ”folkets” kulturella smak. I FN:s konvention om barns rättigheter 

betonas vikten av att barn fritt ska kunna uttrycka sina åsikter, både i tal, skrift och konstnärlig 

form.113 Men för att vi ska ta det konstnärliga spelrummet i bruk krävs ett språk – en diskurs att 

förhålla sig till. ”Konsten blir obegriplig om man inte har tillgång till den rätta koden i sin 

läsning; man tar helt enkelt avstånd från det man inte förstår”.114 För att en elev ska kunna 

samtala om egna och andras verk, texter och bilder, krävs det alltså pedagogiska verktyg och 

metoder för detta. Enligt Michel Foucault reglerar och konstruerar diskurser både vad som är 

möjligt att uttrycka och vad som är möjligt att göra.115 Man kan se det som att det skapas ett 

ramverk kring de språkliga tecken vi har att förhålla oss till. Detta ramverk styr vad vi kan tala 

om, hur vi talar, vem som får komma till tals samt vad som tillskrivs mening och giltighet, med 

andra ord vad som blir sanning.116 Ett led i att motverka dessa strukturer kan innefatta ett 

konstteoretiskt språk, en gemensam begreppsapparat. Ett annat och kanske ännu viktigare led, 

är att våga integrera diskursiva metoder i bildundervisningen. Metoder som inte strävar mot 

entydiga synteser men där eleverna, just genom att ta det konstnärliga spelrummet i bruk, kan 

frambringa sin subjektiva sanning. Att våga tolka och dra egna slutsatser är en aktiv handling 

oavsett om det sker på basis av en teoretisk tolkningsakt eller genom ett praktiskt gestaltande. 

Pedagogens övergripande syfte bör vara att få eleverna att uppfatta konst som en tillåtande och 

öppen sfär och att deras tankar och handlingar har betydelse. När de lämnat skolan ska de inte 

bara ha producerat bilder för bildskapandets skull och inte passivt tagit del av bildpedagogens 

fakta kring konstnärers verk utan de ska kunna reflektera över sitt skapande och se det som en 

del i ett större sammanhang och ett led i en föränderlig process. Som bildpedagog ansvarar jag 

för att eleverna ska känna sig delaktiga i konstvärlden och i sitt eget skapande både på ett 

praktiskt och teoretiskt plan. 

                                                           
113 Se artikel 12, 13 och 31, FN:s konvention om barns rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20:e 
november 1989. 
114 Göthlund, Anette (2002) ”Affischer och kort: Bildgenrer i bruk”, i Becker m.fl. Medier och människor i 
konsumtionsrummet, Stockholm: Nya Doxa, s. 134. 
115 Lind, Ulla, ”4 dagar 2003 Konstnärlig forskning & estetiska läroprocesser”, s. 60. 
116  Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning Och reflektion: Vetenskapsfilosofi Och kvalitativ metod, 
Studentlitteratur AB, s. 281. 
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Slutdiskussion  

Den nationella utvärderingen av grundskolan visar att bildanalys, bildsamtal och 

bildkommunikation får för lite utrymme i undervisningen.117 Min erfarenhet är att producerandet 

av bilder ofta hamnar i fokus och att de mer djuplodande samtalen kring egna och andras verk 

ofta glöms bort eller ignoreras i framför allt grundskolans bildundervisning. Bildskapandet är 

självfallet en central del men talar man inte om bilder, sätter in dem i ett sammanhang som 

eleverna tillåts göra till sitt eget, så berövar man eleverna en väsentlig del av bildämnet. Min 

studie har stärkt mig i viljan att ge eleverna verktyg för att våga kommunicera – tala, tycka, 

reflektera, gestalta och ifrågasätta.118 Detta gäller både det egna gestaltandet och den konst, de 

bilder eleverna kommer i kontakt med i och utanför skolan. Som bildpedagog ska man våga inta 

ett respektlöst förhållningssätt till t.ex. kanoniserade verk/teorier – konstteoretiska texter kan bli 

till poesi, kartor och collage eller rentav manualer med andra syften än de teoretiska. Citat kan 

placeras i nya kontexter och blandas med populärkulturella artefakter.119 Alltifrån de enklaste 

dataprogram som Paint till mer avancerade program som Illustrator och Flash kan användas för 

t.ex. collage och animationer av kända filmer och målningar. Möjligheterna är obegränsade. Om 

man vidgar begreppet dekonstruktion kan man se det som att eleverna, genom detta 

”respektlösa” sätt att ta det konstnärliga spelrummet i bruk, också översätter textens eller verkets 

hypoteser och inre motsägelser genom att omformulera det till en egen värld, ett eget mellanrum 

att kliva in i.120 Genom deras ”läsning” av en bestämd teori eller metod kan de göra sig 

främmande inför ”några av sina självklara sanningar och ställa andra frågor till materialet än man 

kan göra utifrån sin vardagsförståelse.”121  

Men kanske det mest fundamentala för att dessa metoder ska vara möjliga, är att 

undervisningsklimatet är tillåtande och kärleksfullt och att grupperna är relativt små. Grunden 

för att eleverna ska kunna ta det konstnärliga spelrummet i bruk är att de känner sig trygga. 

Katarina Engholm menar att en pedagogisk aspekt av trygghet och tillit är att tillvarata 

elevernas egna erfarenheter i bildundervisningen. ”De besitter en kunskap om sin värld som är 

viktig i deras samtal om konst (och i alla samtal). Genom att inte se ner på elevernas egna 

berättelser utan att lyssna aktivt och vara öppen visar pedagogen på ett förhållningssätt som 

följer skolans värdegrund och de mål som den svenska skolan har.”122 Lyckas man uppmuntra 

                                                           
117 ”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003”, s. 9. 
118 Aronsson, Karin (2002) Barns världar – barns bilder, Natur och Kultur, Falköping, s. 22. 
119 Jmf. bl.a. mina visuella intertextualitetskartor på transparanta papper samt filosofiska och hermeneutiska 
tolkningar av poetiska och skönlitterära texter.  
120 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 31. 
121 Ibid., (2000) s. 30. 
122 Engholm (2005) s. 7. 
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sina elever till att utnyttja det konstnärliga spelrummet, bidrar man kanske i förlängningen till 

att eleverna inte låter sig uteslutas ur ”konstvärlden”. Det ligger i pedagogens roll att 

tillhandahålla verktyg som ger inträde till det gestaltande lekrummet. 

En viktig slutsats är att det är den subjektiva associationskedjan som binder 

samman förståelsen av hur rum gestaltas, hur sanningen tar form i ett mitt emellan, mellan tes 

och antites – mellan det föreställda och det uteslutna. ”Tolkning och förståelse beskriver varken 

en tingest eller ett mekaniskt förfarande utan en levande process – ett skeende /…/ ett evigt 

mellanrum. Detta mellanrum är förståelsens rum och kunskapens brudsäng.”123 Processen är 

resultatet. För att göra min studie tydlig inför mig själv och begriplig för en läsare, har jag 

tvingats göra just de urval som jag redogör för i avsnittet om sanningen, abstraktionen och 

lögnen. Jag har gjort ett sanningsurval som inte alltid känts bekvämt men nödvändigt.    

Vidare har jag dragit den pedagogiska slutsatsen att ett lekfullt förhållningssätt till 

konsten kan vara till hjälp när vi vill exemplifiera något till synes abstrakt och svårtillgängligt. 

Jag har blivit styrkt i min tes att växelspelet mellan olika genrer (t.ex. teori och praktik) har en 

enorm potential för det hermeneutiska tänkandets struktur. De metoder jag förespråkar syftar 

bl.a. till att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas 

och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 

naturliga.”124 Utifrån en hermeneutisk ansats finns det inga slutgiltiga begrepp och således 

heller ingen färdig förståelse. Den tolkande människan befinner sig i ett mellan, i ett rum med 

fönster öppna mot ett förflutet och en framtid, mellan ett bekant och ett främmande landskap 

där vår reflexiva förmåga till öppenhet för en sammansmältning av detta spelande förhållande 

sätts på prov.125         

Att tolka texter som t.ex. Konstverkets ursprung, Lovtal till intet eller Fasans 

makt är som att befinna sig i gränszonen mellan (vad man inom semiotiken benämner som) 

manifest och latent nivå. Det är både en redogörelse för det som faktiskt står där och vad det 

sagda/det som står där, konnoterar. Detta beror enligt min uppfattning på att den här typen av 

texter är så abstrakta i sitt utformande. De är gestaltande snarare än illustrativa i bemärkelsen 

förtydligande. Eller snarare, de strävar mot ett klargörande men inte på det demonstrativa sätt 

vi kanske vanligen förväntar oss av vetenskapliga eller akademiska texter.  

   

                                                           
123 Renqvist, Anna-Lena, pub. 2/2 1997, utskrivet 4/2 2008. 
124 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 32. 
125 Cavalcante Schuback (2006) s. 76-77. 
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 Om vi tror att tolkning och förståelse uppstår i språket får vi som pedagoger inte 

vara låsta i ett sätt att arbeta. Förmedlar man t.ex. en konstsyn, ett sätt att arbeta måste man 

vara beredd på att ompröva och ifrågasätta sina teorier och metoder. Betraktar vi sanningen 

som en konstruktion kan vi också dekonstruera den i bemärkelsen ”översätta” eller 

främmandegöra den. På så sätt synliggörs att fokus för förståelsen inte är vad som upptäcks 

utan ”upptäcktsmomentet som sådant”.126 Ett mellanrum där inlevelse, motstånd och lek får 

strida mot varandra i en dynamisk process. Slutsatser jag hoppas kan inspirera även läsaren till 

att utforma metoder för hur vi kan träda in i det konstnärliga spelrummet. 

 

                    Frida Björsell, Sanning 2008 

 
                                                           
126 Ibid., (2006) s. 8. 
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