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Abstract. 

The curious nature of humans has been the puzzle of psychologists, philosophers and 

scientists since the time we began to use those terms. Why are we curious? Why do we 

behave the way we do and why?  The span of views on curiosity covers all. From being 

viewed as part of our animalistic nature and compared to instincts, to be viewed as a virtue to 

scientists and the reason behind why we explore space. Behaviorists tried to define it as an 

innate drive and some say that it has a crucial role in our ability to learn and understand. The 

science around curiosity reached its peak in two separate waves during the 1960s and 1970s 

and modern psychology has been revolving around the views defined by those two waves of 

popularity since then. I find that through art history, psychology has been a popular theme but 

where is the discussion on curiosity? There is a vast amount of work regarding how an object 

or environment can stimulate curiosity in a human to the point where an object can actually 

manipulate and change the behavior of a human being. In this essay I focus on the link 

between curiosity and art. What actually happens in the head of an art viewer when he goes to 

an exhibition? And how has artists and galleries been working with these mechanism? 
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1. Inledning och Frågeställning. 

Man har genom den mänskliga historien spekulerat vilt I vad nyfikenhet är för något. Många 

ser det som att det är det första av alla känslor vi någonsin upplever, att det är kärnan av det 

mänskliga medvetandet. Andra ser det som en form av överlevnadsmekanism som försvarar 

oss mot okunskap om faror i livet. Visa män och kvinnor har sett det som en kraft som driver 

mänsklig utveckling framåt, som en anledning till varför vi kämpar i hela våra liv med att 

försöka hitta något som ingen annan hittat tidigare. Nyfikenhet anses vara en stor faktor i vårt 

samhälles utbildnings system och det är en obligatorisk del i pedagogik. Men vad har 

nyfikenhet för roll i konsten? Kan man använda sej av människans nyfikenhet när man vill 

berätta något genom ett konstnärligt arbete? Hur har det förekommit genom konstens historia 

och hur förekommer det idag? Diskussionen om nyfikenhet har inte kommit att kommenteras 

mycket av konstnärer genom konsthistorien. Psykologi och psykoanalys har däremot varit ett 

relevant ämne i konsten men diskussionen om människans nyfikenhet har inte tydligt synts 

till. Men den finns antagligen där eftersom begreppet konst innefattar människor och 

nyfikenhet är något vi är rent naturligt och vi kan inte undvika att vara det. Jag vill undersöka 

om inte mänsklig nyfikenhet faktiskt är en ganska stor del i konsten. Jag kommer inte att 

analysera konstfältet eller vad psykoanalysen ha spelat för roll i konsthistorien. Jag kommer 

att titta på utvalda presentationer, utställningar och specifika konstverk utifrån diskussionen 

om nyfikenhet. Jag kommer i många exempel inte att ta hänsyn till vad konstnärernas 

intention med sin konst är, utan kommer att analysera dem på nytt utifrån olika vinklar på 

nyfikenhet från olika filosofer och forskares syn och teorier. 

2. Nyfikenhet. 

Nyfikenhet har i många led konfunderat forskare och tänkare redan tidigt i den mänskliga 

historien. Det har uppstått historier och myter som på ett eller annat sätt kommenterar på 

nyfikenhet. Vi har myten om Pandora som ger vika för sin nyfikenhet genom att mot förbudet 

öppna sin berömda brudgåva från Zeus. Cicero skrev flitigt om nyfikenhet som en ”passion 

for learning”. Han hävdar vidare att Odysseus möte med sirenerna, där han prompt vill bli 

bunden vid masten utan vax i öronen så att han ska kunna höra sirenernas sång utan chans att 

ta sej lös och gå under, är en tydlig lektion i nyfikenhet (Loewenstein, 1994, s. 76). Nyfikenhet 

och beteendet som det resulterar i har också blivit rejält smutskastat genom vår historia. Bland 

filosofer och tänkare har det alltid ansetts vara en dygd att vara nyfiken för nyfikenhet leder 

till utveckling och ny kunskap. Medans historien om Adam och Eva och det förbjudna äpplet 
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visar oss att människans förmåga att inte kunna ”låta bli”, är tydligt fel och till och med 

straffbart med att åka ut ur paradiset. David Hume teoretiserade att nyfikenhet har två 

distinkta sidor; en ljus och positiv sida och en mörkare negativ. Han kategoriserar; att 

spionera på sina grannar tillhör den mörka sidan medans en forskares metodiska 

frågeställande tillhör den ljusa (Hume 1888 s.453). 

 “The first and the simplest emotion which we discover in the human mind is curiosity. By curiosity I 

mean whatever desire we have for, or whatever pleasure we take in, novelty. We see children 

perpetually running from place to place, to hunt out something new: they catch with great eagerness, 

and with very little choice, at whatever comes before them; their attention is engaged by everything, 

because everything has, in that stage of life, the charm of novelty to recommend it.” 

-Edmund Burke (1757) 

Burke skriver att nyfikenhet är bland det första vi känner som barn och som vi i många 

situationer knappt kan hantera. Han skriver vidare att nyfikenhet har en skarp aptit men som å 

andra sidan inte alls är svår att mätta. Under den här tiden börjar man alltså fundera rent 

konkret på nyfikenhet som en tidig drivkraft som rotar sej djupt i människans grundliga 

behov. I början på 1900-talet så förändrades begreppet nyfikenhet något. Behaviorister 

började experimentera med möss, apor och människor för att se hur de betedde sej i olika 

situationer. Här började man t.ex. använda sej av den berömda metoden med en råtta i en 

labyrint. Den första labyrinten(en så kallad T-labyrint) var nog mer av en korsning än en 

labyrint. En mus släpps i en ände på en korridor och i andra änden finns en korsning med två 

vägar att gå. Man upptäckte här att möss efter att ha testat en av gångarna visade större 

intresse för den gången de inte hade provat att gå i nästa gång de släpptes ner i labyrinten.  

På 60-talet tog diskussionen om nyfikenhet fart på riktigt. Under 60-talet kan man säga att 

forskning om nyfikenhet hade en av sina två storhetstider (Loewenstein, 1994, s. 75). Man 

kretsade då primärt kring två stora frågor. För det första; Varför är vi nyfikna? Man funderade 

över vad det egentligen är som ligger till grund för att vi känner nyfikenhet och reagerar som 

vi gör i vissa situationer då nyfikenhet uppstår. Vad är den underliggande anledningen? 

Funderingarna kring den frågan ledde så småningom till den andra stora frågan kring 

nyfikenhet under 1960-talet, nämligen; Varför söker vi oss till saker som kan väcka vår 

nyfikenhet? Det kommer att visa sej vara en viktig fråga att ställa varför vi gillar mysterier, 

pussel och andra nyfikenhetsväckande ting. Senare under 1970-talet tog diskussionen en 

vändning och den viktigaste frågan blev istället; Kan man mäta nyfikenhet? Man ville komma 
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underfund med om nyfikenheten tog olika former i olika situationer och om olika människor 

kunde vara olika nyfikna? 

2.1 Daniel Ellis Berlyne. 

Ledarpositionen i den oändliga diskussionen om nyfikenhet måste ändå tilldelas forskaren och 

filosofen Daniel E Berlyne. Han skrev under sin karriär flera avhandlingar på ämnet. Han var 

flitigt aktiv i diskussionen under båda storhetstider under 60 och 70-talet. Under 70-talet då 

den största frågan om nyfikenhet var huruvida man kunde mäta det på olika plan definierade 

Berlyne ett system för att bedöma nyfikenhet i olika situationer. Han använde sig av två axel-

modeller med ett sorts motsägelseförhållande. På den första axeln hittar vi på ena sidan 

specifik nyfikenhet(specific) och som motsats spridd(diverse). Specifik nyfikenhet är att man 

visar nyfikenhet i ett, eller ett litet antal simulanter. Man undersöker ett specifikt område, 

objekt eller dyl. Medans spridd nyfikenhet visar man när man generellt söker stimulans från 

sin omgivning. Detta anser han vara starkt förknippat med tristess och personens nivå av 

uppväckelse(arousal) som jag återkommer till senare. På den andra axeln hittar vi 

perceptuell(perceptual) nyfikenhet och som motsats epistemisk(epistemic) nyfikenhet. 

Perceptuell nyfikenhet visar du när ett nytt, okänt stimuli påverkar dej till att undersökande 

beteende. Däremot reduceras din nyfikenhet av att du kontinuerligt exponeras av samma 

stimuli under en viss tid. I klarhet; man hittar nåt man aldrig har stött på och blir nyfiken men 

efter ett tag börjar man få grepp om det och då svalnar nyfikenheten. Epistemisk(från 

epistemologi, läran om kunskap) nyfikenhet däremot handlar om kunskapslust. Man(primärt 

människor) vill lära sej saker. Skaffa sej nya erfarenheter som kan resultera i ny kunskap 

(Berlyne 1954a).  Med dessa två axlar kan man analysera en situation där nyfiket beteende 

uppstår.  

Vi kan ta musen i labyrinten som exempel. Vår situation; att en mus letar i gångar som den 

inte känner till före gångar den redan har prövat. Detta skulle man klassa enligt Berlyne´s 

modell som spridd perceptuell nyfikenhet. Nyheten av en ny gång triggar den uttråkade 

musen. Skulle den däremot helt plötsligt skymta ett okänt objekt i en gång och börja 

undersöka objektet istället för att utforska nya gångar så skulle den gå över från spridd till 

specifik perceptuell nyfikenhet. Alltså; musen visar specifikt intresse för ett nytt specifikt 

stimuli och nyfikenheten initieras inte längre av att musen har tråkigt utan stimuleras istället 

av nyheten. Den stöter på ett objekt som är nytt och okänt i dess värld. Här kan man också se 
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att specifik perceptuell nyfikenhet är också vad Berlyne skulle kalla den nyfikenheten som 

barn känner i sitt sätt att ta sej an den relativt nya världen enligt Burkes beskrivning ovan.    

Vidare hävdar Berlyne att levande organismer befinner sej ständigt i en viss nivå av 

uppväckelse (arousal). Vi strävar hela tiden av att komma i en sorts ultimat nivå av 

uppväckelse då också vår hjärna börjar ge oss själva känslor av njutning och välbefinnande. 

En extern stimulans kan påverka vår nivå och få oss i obalans och känna känslor som obehag 

och osäkerhet (Berlyne 1960 s.163-192). Skulle vår omgivning sakna stimulans så sänks vår 

uppväckelsenivå och vi börjar tillslut få långtråkigt. Men skulle vi istället bli överstimulerade 

av vår miljö så skulle vi kunna bli osäkra eller rent av rädda. Så beroende på vår ursprungliga 

nivå av uppväckelse och vår omgivnings typ av stimulans agerar vi olika gentemot vår 

omgivning. 

2.2 Vad är det underliggande syftet? 

Först och främst har vi diskussionen om nyfikenhet som en drivkraft. 1943 publicerade 

Abraham Maslow en artikel där han presenterar en teori som han kallade för 

”behovshierarkin” (Maslow 1943). Den illustreras som en pyramid med fem våningar. Längst 

ner så har vi människans grundligaste behov så som att äta, dricka och andas. Nästa behandlar 

våra behov om säkerhet osv. Och teorin vill visa att vi människor agerar efter vissa drivkrafter 

som i en viss rangordning anser att tillfredsställa vissa behov. Ex: Det första vi funderar på är 

inte att bilda familj (som tillhör den tredje nivån) när vi är riktigt hungriga (som behandlar 

första nivån). 

I början av 1960-talet så ansåg man att nyfikenhet uppstod för att vi människor hade en 

medfödd nyfikenhetsdrivkraft som skulle kunna liknas vid drivkraften om att äta och dricka. 

John Dollard och Neil Miller delade in mänskliga drivkrafter i två fält (Dollard & Miller 

1950). Primära och sekundära drivkrafter där primära drivkrafter är de mest basiska så som 

hunger och törst. En sekundär drivkraft var något som man lärde sej på basis av en primär 

drivkraft. Dessa sekundära drivkrafter var mänskliga känslor så som orolighet, ilska, skuld 

och maktbegär. Som exempel så kan vi ta maktbegär och hunger. Dollard och Miller ansåg då 

att man lär sej agera utifrån ett maktbegär genom att vid någon händelse i livet inse att med 

mera makt kommer mera mat. Men efter den lärdomen kommer man att agera mer eller 

mindre ovetande om maktbegäret som en drivkraft. De ansåg att nyfikenhet var en sekundär 
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drivkraft som vi någon gång lärt oss på basis av en primär. Nyfikenheten driver oss till 

utforskande beteende. 

Hur som helst så kunde man inte riktigt få nyfikenhet att platsa som varken primär eller 

sekundär drivkraft. Man fick problem att förklara bland annat experiment som Harry Harlow 

presenterade(Harlow 1950) där apor tog till sig och försökte lösa puzzel helt utan belöning 

eller straff som drivkraft (ett exempel på Berlyne´s specifika perceptuella nyfikenhet). Detta 

tyder på att apornas nyfikenhet inte bara grundar sej i grundläggande drivkrafter. 

2.3 Inkongruensteorin. 

Inkongruensteorin tog fäste 1950 då tre helt fristående personligheter (Donald Hebb, Jean 

Piaget & Joseph McVicker Hunt) från olika fält och från olika utgångspunkter kom fram till i 

princip samma slutsats; människan strävar konstant efter att ha total förståelse för sin 

omgivning (Loewenstein 1994 s. 82). Man vill vara medveten om allt och förstå precis hur allt 

fungerar. Men när något ”bryter reglerna”, när något inte riktigt följer de lagar som vi placerat 

på verkligheten, då blir vi nyfikna. Vårt beteende som resultat av en sådan händelse har som 

ultimat mål att förstå ”undantaget”. Vi vet ju alla att vi lyder under gravitationen. Det är en 

lag vi definierat på vår verklighet och vår värld. Men om något någon gång börjar sväva så 

bryter det vår ”trygghet” och vi reagerar med en stark nyfikenhet och undersöker fenomenet 

med viljan att få grepp om det och inkorporera ”svaret” i vår nya bild av hur verkligheten 

fungerar. Men en sida av hela inkongruensteorin är att om brottet mot vår verklighet är av stor 

skala så reagerar vi inte med nyfikenhet utan med rädsla. Hebb´s slutsats löd; små avvikelser i 

vår värld väcker nyfikenhet medans stora avvikelser väcker rädsla.  

2.4 R. Langevin 

Langevin håller till viss del med Berlyne´s i hans syn på nyfikenhet men hävdar dock att 

nyfikenhet kan omöjligt gå att klassificera så enkelt som med Berlyne´s två axlar utan är 

istället en multidimensionellt konstruerad känsla där saker som sökande av kunskap och 

tristess visserligen är stora faktorer men inte hela sanningen (Langevin 1971). Langevin tar 

fasta på primärt två sidor som kan jämföras till viss del med Berlyne´s teori om specifik och 

splittrad nyfikenhet. Han kallar dom inte för specifik och splittrad nyfikenhet utan benämner 

dom till ”djup av intresse” och ”bredd av intresse”. Men den stora skillnaden mellan dessa två 

teorier som egentligen behandlar samma sak är att Langevin hade specifika tankar om att 

personen som utsattes för situationen spelade större roll i resultatet än man tidigare 
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teoretiserat. Han skiljde på att vissa personer var mer nyfikna än andra, att nyfikenhet var i 

vissa fall en form av personlighetsdrag, och att detta var något man kunde spåra i de olika 

formerna av nyfikenhet. 

Langevin hävdar själv att bredd av intresse är snarlikt till Berlyne´s teori om splittrad 

nyfikenhet där en person söker stimulans från olika källor i sin vardag. Som tidigare nämnt så 

påpekar Berlyne att detta beteende grundar sig först och främst i tristess hos personen. Men 

Langevin ansåg att detta var något man kunde ha olika mycket av i sin personlighet. Alltså 

beror ditt undersökande beteende primärt på hur du är som person och inte på nivån av din 

tristess som Berlyne ansåg. Bredden av intresse i en situation där undersökande beteende 

uppstår är alltså en statisk faktor baserad i personen som utför undersökandet. 

Personens djup av intresse kan man då istället jämföra med Berlyne´s specifika nyfikenhet. 

Tendens att göra detaljerade undersökningar i ett eller ett mindre antal externa stimuli. Helt 

enkelt när man känner vilja att skaffa sej fördjupad kunskap i något. Detta i förhållande till 

bredd av intresse är inte knutet till personen på samma sätt utan snarare knutet till det som 

stimulerar. Man kan säga att hur en person reagerar beror på hur ”intressant” eller för den 

delen obehagligt ett objekt eller en situation är. Där bredd av intresse är en statisk faktor så är 

djup av intresse en flytande faktor som är olika från olika situationer. 

2.5 Intelligens och kreativitet.  

Berlyne gjorde en gång ett test med ett antal människor där de fick stirra på geometriska 

former med olika komplexitet medan han mätte hur mycket tid de la i att undersöka de olika 

formerna. Det hela var ett försök i att se huruvida formernas komplexitet spelade roll i hur 

nyfikna testpersonerna blev av de olika formerna. Loewenstein skriver att testet inte kan ge 

något resultat i frågan om nyfikenhet för att man måste ta hänsyn till att kanske ingen av 

deltagarna visar nyfikenhet genom att titta lite längre på vissa former utan bara är lite mindre 

uttråkade av vissa former än andra. Han kallar vidare experimentet för; snarare en 

undersökning i estetisk värdering än i nyfikenhet (Loewenstein 1994 s. 86). 

Voss och Keller skrev (1983) om nyfikenhet som faktor i människors intelligens. De kom 

fram till att nyfikenhet spelar en avgörande roll i människans utvecklande av intelligens. De 

hävdar vidare att samma argument gäller nyfikenhet och kreativitet. Ett barn som får läsa en 

bok om ett ämne utvecklar inte samma förståelse för ämnet som ett annat barn som lockas 

med hjälp av lekar och spel in i förståelse för ämnet. De testade att ställa frågor till barn som 
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skulle väcka deras nyfikenhet och sedan förklara svaret på frågan. Man försökte höja barnets 

uppväckelsenivå för att sedan presentera svaret som skulle reducera nivån. Några andra barn 

fick svaret direkt utan att höra frågan. Ingen höjd uppväckelsenivå och ingen reduktion av det 

samma. En tredje grupp barn stimulerades till höjd uppväckelse men inte av en stimulans som 

var relaterat till svaret, för att sedan presentera svaret. Det visade sig att inlärningen befästs 

som starkast i barnen när de får svaret till en fråga som från början provocerat deras 

uppväckelse (Berlyne 1954 s. 257). 

3.  Nyfikenhet och Konst 

3.1 Matti Kallioinen. 

2009 ställde Matti Kallioinen ut på galleri milliken i Stockholm. I ett rum fanns en film på 

alien/bakterie-varelser i en dramatiskt ljussatt rökfylld skog på natten utförde någon sorts 

ritual och kamp till mystisk musik. Gick man in genom en dörr bakom videoinstallationen så 

kom man in i ett mörkt rökfyllt rum med liknande mystisk musik. Till en början kunde man 

knappt se något alls men efter ett tag började stora mörka former framträda ur mörkret, 

organiska svarta former hängde från taket till golvet och tvärs över rummet. Små ljuspunkter 

blinkade i formerna i olika mönster och allt till mystiska elektroniska ljud. Jag tog mej längst 

in i rummet och vände mej om för jag reagerade på ett ljud och fick se en form som svajade 

fram och tillbaka med två starkt lysande ögon. När jag sedan vände mej om igen fick jag se att 

ett antal ”ögon” tittade på mej även därifrån. De reste sej sakta från golvet och jag gick 

närmare med en aning rädsla men kunde inte avgöra om det var något levande som reste sig 

mot mej. Plötsligt reser sej formerna något ryckigare och snabbare och plötsligt står där 

Bild 1: Matti Kallioinen på galleri Milliken Stockholm 
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framför mej fyra hundliknande varelser med lysande ögon stirrande på mej. De svajar där för 

en stund för att sedan efter ett tag sjunka ihop till golvet igen med släckta ögon.  

Genom installationen ifrågasätter Kallioinen min verklighet. Jag stöter på något för mej okänt 

och jag börjar undersöka. Det är till en början ganska spännande och min nivå av uppväckelse 

rubbas en aning. Jag undersöker inte något specifikt utan strosar runt och tittar på de olika 

formerna. Alltså skulle min nyfikenhet i den stunden vara sprid perceptuell men den börjar gå 

mot spridd epistemisk för jag går runt med intentionen att förstå och skaffa mej kunskap och 

inte av att jag är uttråkad. Man kanske skulle kunna säga att jag enbart visade spridd 

perceptuell när jag tog beslutet att gå in på galleriet från första början. Man kanske efter ett 

tag till och med kan säga att när jag blivit uppslukad av själva installationen så visar jag bara 

nyfikenhet för självaste situationen med intention att jag ska förstå och tillgodose mej själv ny 

kunskap och då specifik epistemisk nyfikenhet. Men allt eftersom höjs min nivå av 

uppväckelse och det börjar till och med bli ganska läskigt. Nu handlar det plötsligt inte längre 

om att jag ska förstå för att skaffa mej kunskap utan snarare om att förstå för att dämpa min 

uppväckelse. Det blir obehagligt och jag vill fylla det gap som jag inte förstår. Detta kan 

jämföras med Freuds ”das unheimliche” en obehagskänsla starkt förknippat med hemmet. När 

man kan vakna en morgon och se att det sitter någon i en stol i ditt rum. Man blir nästan 

paralyserad av rädsla tills man upptäcker att det bara är ens egen tröja som hänger över stolen. 

En liknande känsla kände jag när jag upptäckte de hundliknande figurerna som reste sej mot 

mej. En logisk reaktion här skulle ju vara att gå där ifrån men min nivå av uppväckelse skulle 

inte sänkas och jag skulle ha något att fundera över länge. Istället går jag närmare. Kallioinen 

får mej här att surfa på en våg av uppväckelse.  En hastig rörelse hade kanske fått mej att 

rygga tillbaka för att nyfikenheten skulle gå över till rädsla men istället reser sej formerna 

sakta. Jag förstår efter ett tag att allt är konstruerat av tygsäckar som blåses upp av fläktar men 

det är oundvikligt att med så enkla medel lura en vuxen person helt och hållet. Men detta är 

inte ett problem, för när jag får förståelse så sänks min uppväckelse men i processen så befästs 

min upplevelse av verket. 

3.2 Joseph Beuys 

I sin första soloutställning presenterade Beuys ett performance som inte alls handlade om att 

vara nyfiken men genom att använda sej av vår nyfikna natur så skiftar han fokus i hela 

aktionen. Han satt med ansiktet täckt av guld och honung och förklarade målningar för en död 

hare han hade i famnen. Men att han låste in sig och sedan viskade så att ingen annan hörde 
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förutom den döda haren. Besökarna till galleriet blev stående på gatan och fick titta in genom 

fönstret för att ta del av verket.  

Berlyne skrev, angående varför vi frivilligt söker oss till saker som väcker vår nyfikenhet, att 

allt handlar om din nivå av uppväckelse men din nivå beror i sin tur av omgivningen. Här 

definieras en ny skala. Han kallar det för miljöns uppväckelsepotential eller intensitet på 

simulanten. Både en miljö med hög och låg stimulansfaktor påverkar en individ på samma 

sätt; det ger en hög nivå av uppväckelse. Alltså är det inte bara extremt stimulerande objekt 

som provocerar nyfikenhet utan också extremt ostimulerande miljöer. Man blir nyfiken om 

man ser en ände av ett rött snöre i ett vitt rum som försvinner bakom ett hörn men hade man 

samma snöre hemma på köksbordet så skulle man inte bry sej. Situationen och miljön avgör 

uppväckelsepotentialen i specifika objekt. 

Genom att neka galleribesökarna tillgång till själva galleriet så försätter Beuys besökarna i en 

kontrasterande miljö och höjer på så vis uppväckelsepotentialen på insidan av galleriet och 

besökarna reagerar då på att titta in genom fönstren. De förhindras att få uppleva det dom kom 

dit för att titta på. De klarar inte av sin egen nivå av uppväckelse och gör allt för att få veta. 

De får tillslut en förklaring och deras uppväckelse sänks och den nya kunskapen befästs i 

deras minnen. 

3.3 Turbine hall i Tate Modern. 

På Tate modern i London har man en 152 meter lång, 35 meter hög och 23 meter bred 

utställningslokal som har kommit att kallas ”Turbine Hall” efter vad den använts till innan 

den blev Tate modern. Utställningarna som presenteras i Turbine hall inbjuder ofta besökarna 

till att interagera med konstverken.  

                

 

 

 

 

Bild 2: The Turbine Hall på Tate Modern i London 
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Just i skrivande stund presenteras Ai Weiwei´s ”sunflower seeds” som består av miljontals 

och åter miljontals små handgjorda och handmålade solrosfrökapslar av keramik utspridda i 

ett ca 10 cm tjockt lager på golvet. Till en början uppmanades besökarna att gå på havet av 

frön och göra vad man ville. Det resulterade i att besökarna gjorde allt från att planlöst strosa 

runt till att rulla runt med hela kroppen bland solrosfröna. Men av att keramik-fröna nöttes 

mot varandra så skapades ett sorts damm som Tate ansåg kunde vara farligt för besökarna och 

stängde av tillgången till frö-havet med ett litet staket och en vakt som såg till att ingen gick 

över gränsen. Jag var där och tittade efter att man spärrat av området. Fröbädden låg bara ett 

par decimeter från det lilla staketet och man skulle bara kunna sträcka in handen för att känna 

på fröna om man ville. Men där stod vakten och tittade argt på de som försökte. Jag stod där 

en stund och studerade om han nån gång tittade åt ett anat håll men jag fick nöja mej med att 

gå därifrån med bara foton av verket. Inte bara som i Beuys verk att man blev exkluderad av 

verket utan här blev man exkluderad med vetskapen om att någon annan fått rulla runt och 

känna på fröna. Jag saknade 

här en tillfredställelse genom 

att få ta på fröna men 

känslan som jag tror att det 

skulle kännas sitter 

fortfarande kvar i händerna 

när jag tänker på det. Min 

kropp uppfinner en känsla 

som svar för att stilla min 

egen uppväckelse. 

Bild 3: Ai Weiwei´s ”Sunflowerseeds” på Tate Modern i 
London 

Bild 3: ”Sunflower seeds” Före beslutet om 
avspärrningar 

Bild 5: ”Sunflower seeds” Efter beslutet om avspärrningar. 
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Doris Salcedo´s konstverk ”Shibboleth” tog formen av en lång 

spricka längs hela Turbine hall´s golv. Det specificerades aldrig 

hur sprickan kom till från början utan deltagarna lämnades att 

fundera över vad som var på riktigt och vad som är konstruerat. 

Att på detta sätt ifrågasätta vår verklighet hör ju som tidigare 

nämnt till Inkongruensteorin. Men att gå in i en så enorm 

byggnad som Tate modern och hitta att hela fundamentet i golvet 

spruckit anspelar även på gränsen mellan nyfikenhet och rädsla. 

Vi tvingas fylla hålet av kunskap och hitta på en egen förklaring 

precis som jag med min kropp hittar på hur det skulle kunna 

kännas att stoppa händerna i solrosfröna. Och att placera en så 

gigantiska spricka i helt fel miljö så ökar hon sprickans 

uppväckelsepotential genom att dels leka med skalan och att 

utnyttja den befintliga bristen på uppväckelse-potential i Turbine hall´s grundutförande. Detta 

driver besökarna till att undersöka sprickan på ett sätt man inte hade gjort om man hittat den i 

en bergvägg.  

4. Slutdiskussion. 

På frågan om konstnärer använder sej av nyfikenhet som övergripande tema i sin konst så kan 

jag svara att det generellt inte förkommer oftare än något annat tema. Vi har till exempel en 

konstnär som heter Michelangelo Roberti som tillverkat 999st svarta lådor. Varje låda 

innehåller någonting som Roberti säger kommer att ändra värde när alla lådor är sålda. Han 

tvingar köparen att välja mellan att ge vika för sin nyfikenhet och förstöra konstverket eller att 

stå emot och på så vis behålla värdet av själva konstverket. Han är ett exempel på en konstnär 

som använder sej av nyfikenhet som tema i sitt arbete. Han använder de svarta boxarna som 

en symbol för nyfikenhet i dagens samhälle. Men Matti Kallioinen och Josef Beuys använder 

sej inte av nyfikenhet i själva konstnärliga arbetet men har tagit till sej hur vi som människor 

reagerar och beter oss i nyfikna situationer. I fallet med Ai Weiwei´s solrosfrön så var 

nyfikenhet inte en stor del av verket från början men en missberäkning ledde till en förändring 

där en klyfta mellan deltagare och verk skapades. Denna klyfta förstärker teoretiskt 

besökarens uppmärksamhet för verket snarare än tvärt om. Det visar att nyfikenhet generellt 

inte används som övergripande tema i konst men finns ofta med som en faktor i presentation 

och utförande för att ge ett djupare avtryck i människors minnen. Det kanske är så att 

nyfikenhet i sig inte är så intressant för människor för att det är en känsla vi brottas med 

Bild 6: Doris Salcedo´s ”Shibboleth” på 
Tate modern i London 
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varenda dag. Det kanske snarare är något som man som konstnär kan använda sej av för att 

manipulera en publik till en djupare förståelse för sitt budskap.  Men trots allt så pekar alla 

tidigare nämnda teorier mot att vi inte vill vara nyfikna. Vi människor strävar efter att hela 

tiden stilla vår nyfikenhet. Nyfikenhet är ett självförtärande fenomen och fick vi välja så 

skulle vi aldrig ens utsätta oss för en situation som skulle kunna komma att väcka vår 

nyfikenhet för så fort vi blir det så gör vi allt för att sluta vara det. Och mot alla odds så gillar 

vi ändå saker som gör oss nyfikna. Konst är i sig ett sådant fenomen som ofta triggar vår 

nyfikenhet och vi går fortfarande på utställningar. Om man ska tro på det Berlyne skriver 

under 60 och 70- talet så spelar vår nivå av uppväckelse en central roll i människans inlärning 

och förståelse för omvärlden och där nyfikenhet är en sorts mänsklig reaktion för att balansera 

ut den nivån till en för oss optimal nivå. Om jag då ställer frågan; Vad har nyfikenheten för 

roll i utövande och betraktande av konst? Så kan jag med vetskap om Berlyne´s teori väcka en 

ny fråga genom att omforma frågan till; vilken är kopplingen mellan människans inlärning 

och förståelse för omvärlden och konst? 
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