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Abstrakt
Syftet med mitt examensarbete är att belysa resonemang rörande normalt respektive onormalt,
maktstrukturer, genusfrågor och kommunikationsprocesser, med utgångspunkt i konstnären
Catherine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting från 1993. Verket rymmer en komplexitet eftersom
brottet mot våra heteronormativa föreställningar utrycks så explicit. Det finns en ambivalens och
direkthet i verket som fascinerar. De motstridiga läsningarna väcker ett behov av att förstå bilden på
ett mer nyanserat sätt. Jag har medvetet valt att studera Self-Portrait utifrån teorier som ligger till
grund för många konstnärer som väljer att röra sig i gränslandet för det samhället satt upp som norm.
Teoribildningar som behandlar dikotomier som normalt och onormalt samt synen på den Andre,
ligger även till grund för min gestaltning, där jag i praktiken undersökt hur man kan arbeta med
gestaltning som metod för ett ifrågasättande av invanda föreställningar. Sammantaget har jag frågat
mig på vilket sätt examensarbetets gestaltande del och tolkningsprocessen av Self-Portrait, kan
bredda min förståelse av heteronormativa diskurser, samt på vilket sätt växelspelet mellan
konstnärlig gestaltning, teoribildning och bildtolkning kan fungera som metod för ett ifrågasättande
av normer och nytänkande inom bildpedagogiken.
Min uppfattning är att slentrianmässiga värderingar oftast grundar sig i okunskap, men också genom
medias påtvingade ideologier. Det är språket som möjliggör att vi kan reflektera över våra
handlingar och därmed över oss själva. När vi omsätter våra tankar i språk – tal, skrift och
gestaltande – omstruktureras och förändras tanken. Bildundervisningen öppnar för möjligheten att
lyfta fram olika former av språksystem som inte strävar mot enhetliga svar. Insikten att det ofta finns
flera ”sanningar” och att det är viktigt att ifrågasätta sitt eget och andras tänkande, kan i bästa fall
motverka stereotypa föreställningar samt förtryck av individer. Jag menar att den kritiska
kommunikationen, där eleverna själva skapar mening kring egna och andras bilder, kan uppmuntra
eleverna till självständigt reflekterande. Att tolka verk utifrån disparata teorier, som jag valt att göra i
mitt examensarbete, kan vara ett led i den riktningen.
Genom att använda den egna kroppen som medium i min gestaltning har jag undersökt hur
iscensättningen kan möjliggöra en djupare förståelse för hur vi antar och växlar mellan olika roller
och identiteter. Gestaltningen har även medfört en bredare diskussion kring maktstrukturer och en
insikt i att synen på den Andre ytterst handlar om synen på oss själva. Min tolkning av SelfPortrait/Cutting och mitt gestaltningsarbete har varit en inkörsport till ökad förståelse och i
förlängningen verktyg för hur jag som bildpedagog kan arbeta växelvis med teoribildning och
bildtolkning som metod för ifrågasättande och nytänkande.
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Inledning
En av anledningarna till varför konsten fascinerar mig så mycket är den förmedling som ibland
träffar en med full kraft i mötet med ett konstverk. Catherine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting1
gav upphov till just en sådan känsla, då jag för första gången fick den presenterad för mig under en
föreläsning på Konstfack. Det finns en ambivalens och en direkthet i verket som fascinerar mig.
Verkets komplexitet, med dess motstridiga läsningar, väckte ett behov av att förstå bilden på djupet.
Varför väljer man att göra ett sådant här konstverk? Varför har konstnären valt att kalla verket för
självporträtt när vi inte får se något ansikte? Vem har skurit i kvinnans kropp och varför?
Redan filosofen Martin Heidegger förde ett ingående resonemang kring konstens förhållande till
betraktaren. Konsten finns runt om oss i den offentliga miljön och i utställningar. Den finns där lika
naturligt som vilka andra ting som helst. Men det unika med konsten, menar Heidegger, är att
konstverket visar något nytt för betraktaren – 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. En ny sanning uppstår eller blir blottlagd i och genom verket.2 Konstverk
kan hjälpa oss att bli varse det vi trodde att vi redan visste.3
Bakgrund
När jag varit ute på min verksamhetsförlagda utbildning har jag reagerat på att det inte uppstått en
enda diskussion kring frågor gällande homo-, bisexuella eller transpersoner, varken i lärarrum eller
klassrum. Däremot har jag ofta hört nedlåtande kommentarer och utspel från elever som t.ex. ”Tafsa
inte din jävla bög” eller ”Är det där en tjej eller kille? Det går ju fan inte att se!” På RFSL:s hemsida4
kan man ta del av studier och rapporter som bekräftar min uppfattning om att dessa frågor ofta
osynliggörs i skolan, vilket helt strider mot skollagens fastställande och läroplanens riktlinjer.5
Att diskutera jämställdhet och sexuell läggning utifrån alla människors lika värde sträcker sig många
gånger endast så långt som det är bekvämt. Jag känner själv en osäkerhet inför hur jag kan integrera
frågor kring könsrollsmönster och HBT6 i mina ämnesinriktningar – svenska och konst. Att
tillsammans med eleverna tolka och analysera verk där brott mot heteronormen synliggörs, kan vara
ett betydande tillvägagångssätt utifrån just ett ifrågasättande av etablerade sanningar.

1

Opie, Chaterine, SelfPortrait/Cutting, 1993, Whitney Museum of American Art, New York, 40x30. Se framsida.
Heidegger, Martin (1990), Konstverkets ursprung, Uddevalla: Daidalos, s. 9 f.
3
För vidare läsning, se begreppet ”främmandegöring”, Sjklovskij, Viktor (1971), Konsten som grepp, I K. Aspelin &
B.A. Lundberg (red.), Form och struktur, Stockholm: PAN/Norstedts.
4
http://www.rfsl.se Se vidare Oscarsson, Karin (2005) “Rapport skolplansundersökning”.
5
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. LPO 94
(1998/2001), Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes offentliga publikationer.
6
HBT är en förkortning av homo- och bisexuella samt transpersoner.
2
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Syfte
Mitt syfte är att belysa resonemang rörande normalt respektive onormalt, maktstrukturer,
genusfrågor och kommunikationsprocesser, med utgångspunkt i ett konstverk som på ett tydligt sätt
bryter mot våra heteronormativa föreställningar. Valet föll på Self-Portrait/Cutting från 1993 av
konstnären Catherine Opie. Jag har medvetet valt att studera verket utifrån teorier som legat till
grund för många konstnärer som valt att röra sig i gränslandet för det samhället satt upp som norm.
Examensarbetets gestaltning och uppsatsens bildtolkning syftar även till att få en insikt i hur
heteronormativa diskurser skapas utifrån samhälleliga strukturer och värderingar, samt vilka följder
detta får för individen.7 Sammantaget syftar examensarbetet till en förståelse för hur man växelvis
kan arbeta med gestaltning, teoribildning och bildtolkning som metod för ifrågasättande och
nytänkande gällande normer i skolan.
Frågeställning
På vilket sätt kan examensarbetets gestaltande del och tolkningsprocessen av Self-Portrait/Cutting,
bredda min förståelse av heteronormativa diskurser, samt hur kan växelspelet mellan konstnärlig
gestaltning, teoribildning och bildtolkning fungera som metod för ett ifrågasättande av normer och
nytänkande inom bildpedagogiken?
Teoretiska perspektiv
Vilken typ av kunskap jag kommer att nå via min tolkning av Self-Portrait/Cutting beror på en rad
aspekter, inte minst på egna erfarenheter samt valet av teoretiska perspektiv. Många konstnärer utgår
från feministiska teoribildningar och ställningstaganden som ifrågasätter en rådande maktordning
och stereotypa könsroller.8 Detta gör det särskilt tacksamt att studera den här typen av konstverk
parallellt med teorier, inom denna diskurs. Jag har vissa förväntningar på vad det är jag kommer att
få syn på i min tolkning av fotografiet, men min förhoppning är att jag genom mitt val av teoretiska
perspektiv får anledning att revidera mina utsagor och att mina förväntade klarlägganden kommer att
berika och bredda de föreställningar jag redan har.

I likhet med samtidskonstens utvidgade fält där gränsdragningen mellan olika material och medier
upphört och gränsen mellan högt och lågt blir allt vagare, kännetecknas teoribildningen numera av
ett flöde. Man kan tala om en teoretisk interdiskursivitet eller intertextualitet, där en teoribildning

7

Diskurser bör här förstås som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen).”, i Phillips,
Louise & Winther Jørgensen, Marianne (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7.
8
Eriksson, Yvonne & Anette, Göthlund (red.) (2003) Från modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer,
Lund: Signum, s. 9.
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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.9 Inom diskursteorin betonas det fruktbara i att se
motsatser och det omöjliga i att komma fram till en slutgiltig sanning.10 Detta stärker min uppfattning
att det är nödvändigt att anta flera teoretiska perspektiv för att närma sig Opies sammansatta och
motstridiga fotografi.
Den feministiska kritik som legat till grund för många konstnärer, utmärks främst av könsrollsfrågor
där bland annat ifrågasättandet av den sexualiserade kvinnokroppen samt blicken, i synnerhet den
manliga, spelar en avgörande roll. Två aspekter som jag behandlar i min tolkning. Inom kulturstudier
är feminism och poststrukturalism starkt sammankopplade eftersom de tangerar varandra. Det är inte
för inte som vi finner så många kvinnliga teoretiker och konstnärer under den så kallade
postmodernistiska eran, vilken jag hävdar att Catherine Opie utgör en del av. Den postmodernistiska
kontexten blir därmed relevant för hur jag tolkar Self-Portrait. Jag kommer i min analys att försöka
belysa några av dessa aspekter. Till min hjälp har jag bland annat Mats Alvessons Postmodernism
och samhällsforskning. 11 I Alvessons text framgår det tydligt att postmodernismen inte enbart är en
term som hjälper oss att ringa in en företeelse eller ett konstverk. Postmodernismen är ett vitt
begrepp som inbegriper ett helt forskningsperspektiv.12 Alvesson ger en utförlig uppställning av
dessa grundläggande idéer där han bland annat pekar på diskursens centrala betydelse för
undersökandet.13 Med diskurs avser Michel Foucault ”en regelstyrd framställning utsagor, begrepp,
teser och teorier som sammantagna utgör en kedja av artikulerade föreställningar om någonting.”14
För att jag ska kunna bredda min förståelse av heteronormativa diskurser krävs teorier om hur
kunskap tjänar makten, inte minst genom konstruktioner och klassificering.15 Här blir tankar kring
”maktens” uppdelning av ett normalt respektive onormalt beteende av intresse. Teorier som leder
tanken vidare till ytterligare ett betraktelsesätt – ett queerteoretiskt. Fotografiet Self-Portrait/Cutting
ingår i allra högsta grad i en queerdiskurs. ”Queer” betyder i direkt översättning underlig,
besynnerlig, konstig, men begreppet är även ett slanguttryck för HBT-personer. Begreppet har
kommit att vidgats och omfattar numera en hel teoribildning, vilken ifrågasätter och utmanar hela
heteronormativiteten – ett synsätt som omfattar alla typer av identitetsdefinitioner och

9

Phillips & Winther Jørgensen (2000), s. 77-78.
Ibid., s. 104.
11
Alvessons, Mats (2003), Postmodernism och samhällsforskning, Lund: Liber AB.
12
Ibid., s. 40.
13
Ibid., s. 41.
14
Rosenberg, Tiina, i inledningen till Könet Brinner (2005), Judith, Butler; i urval av Tiina Rosenberg, Finland: Natur
och Kultur, s. 25.
15
Rose, Gillian (2001), Visual Methodologies, London: Sage, s. 136.
10
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konstruktionen av dessa.16 Fokus ligger på synliggörandet av de samhälleliga normerande strukturer
som ser till att heterosexualiteten framstår som det enda naturliga och önskvärda. Istället för att tala
om en minoritetsgrupp i marginalen, ifrågasätter det queera förhållningssättet även
majoritetskulturen. På så sätt tvingas vi, oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning att reflektera över
vår egen position och eventuella privilegier.17
Queerförespråkarna menar att alla är skyldiga att inta ett kritiskt förhållningssätt till hur vi ser på
andra och oss själva. Syftet är att vi ska bli medvetna om vårt kategoriska sätt att tänka i termer av
normalt och onormalt. Först när vi blir uppmärksamma på den heteronormativa strukturen, vilken
garanterar heterosexualiteten genom att utestänga homosexualiteten, kan kampen börja mot dessa
sociala konstruktioner. Det ”queera förhållningssättet” pekar på rätten att inte bli ifrågasatt utan
fullständigt accepterad och sedd precis som man är – oavsett om man är homo-, bi- eller transsexuell
eller avviker från normen på något annat sätt. Normer är det vi tar för givet ända tills någon bryter
mot dem. Normativitet syftar på de regler och maktsystem som vidmakthåller och backar upp dessa
normer.18 Judith Butlers genusteorier belyser väl den problematik jag vill undersöka.19 Butler har i
stor utsträckning bidragit till att sätta normalitetsproblematiken på agendan och hennes texter har på
ett betydande sätt influerat många konstnärer.
Forskning kring könsfrågor kopplat till frågeställningar gällande sexualitet och normalitet, blir allt
mer synlig. I takt med den nya (queer)forskningen har begrepp som heteronormativitet, HBT och
intersektionalitet bidragit till kunskap som tar hänsyn till både samhälleliga och interpersonella
strukturer.20 Även om det inte kommer till uttryck i skolan, har medvetenheten kring de
bakomliggande orsakerna till varför homofoba yttringar fortfarande är ett utbrett problem i vårt
samhälle ökat. Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland
gymnasietjejer visar att ämnet är högaktuellt och ytterst relevant för skolan.21 En vetenskaplig
undersökning som gjorts på uppdrag av regeringen visar att både hatbrott och självmordstankar är
mycket vanligare bland HBT-personer än bland heterosexuella. ”Ungefär hälften av homo- och/eller

16

Begreppet heteronormativitet användes för första gången av queerteoretikern Michel Warner. För vidare läsning se:
Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory (1993).
17
Rosenberg, Tiina (2003), Queerfeministisk agenda, Stockholm: bokförlaget Atlas, s. 100 f.
18
”Sverige mot rasism: Heteronormativitet”, s.1 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal
19
Se bl.a. Butler, Judith (1990), Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York.
20
Dahl, Ulrika, ”En kunskapsinventering av forskning om homofobi och heteronormativitet”, Forum för levande
historia, Homoombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, s. 9. Den intersektionella forskningen
visar att homofobi inte är ett isolerat problem utan bör kopplas till maktstrukturer som ligger till grund även för rasism
och sexism.
21
Ambjörnsson, Fanny (2004), I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront förlag.
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bisexuella personer i åldersgruppen 16-29 år hade någon gång övervägt att ta sina liv.” Denna
åldersgrupp visade sig också vara mest utsatt för hot, våld och trakasserier.22
Lev Vygotskij skriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen om den frustration och smärta det
kan innebära att inte kunna sätta ord på sina känslor.23 Vygotskij menar att vårt viktigaste redskap i
den socialiseringsprocess som gör oss till människor är språket. Det är språket som möjliggör att vi
kan reflektera över våra handlingar och därmed över oss själva. Tankar kring konstens
kommunikativa förmedling blir således intressanta utifrån ett ifrågasättande av cementerade normer.
Metod och empiri
Jag har valt att göra en ”närläsning” av konstnären Chaterine Opies verk Self-Portrait/Cutting som
inte tar hänsyn till konstnärens eventuella uttalanden eller konstteoretikers uttolkningar av verket.
Det är mitt eget meningsskapande, utifrån relevant teoribildning, som jag vill diskutera. De diskurser
jag belyser genom min tolkning, utgår från teorier som lyfter fram det som inte platsar inom den
normativa sfären. Jag förenar medvetet olika teoretiska angreppssätt för att blottlägga de
ambivalenta diskurser som Catherine Opies verk rymmer. Teoribildningar som behandlar dikotomier
som normalt och onormalt samt synen på den Andre, ligger även till grund för min gestaltning, där
jag i praktiken undersöker hur man kan arbeta växelvis med konstnärlig gestaltning, teoretisk läsning
och bildtolkning som metod för ett ifrågasättande av normer och invanda föreställningar.
Inledningsvis diskuterar jag Self-Portrait/Cutting ur ett queerteoretiskt perspektiv, med tyngdpunkt
på Judith Butlers resonemang om heteronormativitet samt performativitet. Psykoanalytikern och
lingvisten Julia Kristevas abjektionsteori, använder jag för att ytterligare belysa frågor om
utanförskap, normer och makt, samt språkets inverkan på vår uppfattning om världen. Kristevas teori
om konstnärernas förmåga att hantera abjektionen är besläktad med Lev Vygotskijs tes att språket,
bildspråket, så väl som det talade och det skrivna, möjliggör reflektion över våra handlingar och
därmed över oss själva.24 Diskursteorin är det övergripande synsätt som hjälper mig att studera mitt
sammantagna material från olika synvinklar och med nya ögon.

22

Roth, Niklas m.fl., ”Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer”, Statens Folkhälsoinstitutet, s.
34 och 72, www.fhi.se
23
Vygotskij, Lev S., (1995 /orig.1935), Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Daidalos.
24
Ibid.
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Tolkning av konstnären Catherine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting
I Opies fotografi ser vi en naken kropp i halvfigur vänd mot en mönstrad vägg. Enligt ett
queerteoretiskt synsätt skulle benämningen av kvinnan på fotografiet troligen vara butch. Det vill
säga en lesbisk med bestämda, traditionellt manliga förtecken, vilka här representeras av det
snaggade håret, de piercade öronen, den keltiska tatueringen samt den kraftiga, på gränsen till
överviktiga kroppen. Termen butch placerar kvinnan på bilden inom en viss diskurs som här måste
problematiseras. Jag tolkar de ovan nämnda tecknen som en skenbild som visar upp den fasad som
finns där även när hon klätt av sig naken. Bilden av ”butchen” blir verkligare för betraktaren än
hennes verkliga jag. Dekonstruerandet av könsroller blir endast imaginär eftersom betraktarens
normativa seende inte går att bortse från. ”Kardinalregeln avseende kön/genus i en binär
genusordning är att man måste känna igen och kunna klassificera det man ser.”25 I Self-Portrait är
det begär som traditionellt sett är tänkt att väckas i mannens undermedvetna via kvinnans blick, inte
representerat eftersom kvinnan vänt ryggen åt det patriarkala samhället, eller? Här inställer sig en
räcka intressanta frågor. Kan det lika gärna vara så att det är skammen över att inte tillhöra den
heteronormativa definitionen av kvinna som likställs med ”feminin” och ”kvinnlig”, som resulterat i
hennes bortvändande?26 Det vi ser är kanske inte alls den queerakt som svarar mot en högljudd
kamp. Vad som visas är kanske snarare en tyst sådan; som kvinna, som butch har hon fråntagits eller
snarare aldrig erhållit rätten till ett eget verbalt språk. Kan man då tala om en akt över huvud taget?
Svaret måste sökas i den teckning som finns inristad i kvinnans ryggtavla. Bildkonventionen känns
igen från barnteckningens; ett hus, en sol bakom ett moln, två fåglar och två människor som håller
varandra i handen. Så långt är allt frid och fröjd men någonting, utöver det faktum att teckningen är
inristad i hud, stör den heteronormativa ordningen. Kärnfamiljen som finns så starkt rotad i oss att vi
avbildar den redan som barn, finns inte närvarande. Istället ser vi tecknen för två kvinnor som
sträcker ut sina händer mot varandra, med andra ord en allt igenom queer akt. Handlingen förstärks
självfallet av att den naivistiska teckningen är ristad i huden. Kroppen har blivit ett medium, en duk
eller scen för att uttrycka det rösten och blicken inte kan förmedla.
En annan tolkningsmöjlighet är att läsa bilden på ryggen som ett tecken på att vi klivit över tröskeln
och in i en ny era där konservativa koder lösts upp. Ett utopiskt tillstånd där lesbiska par är så
synliga att även de tillhör normen. Men om detta vore fallet kvarstår frågan varför teckningen skurits
in i kroppen. Self-Portrait/Cutting visar oss snarare att homofobiska strukturer alltid är en del av ett
vidare historiskt och socialt sammanhang. Det är omgivningen som skurit i kvinnans kött. Kvinnans
önskan om ett utopiskt samhälle där kategorierna kvinna och man i realiteten lösts upp och
25
26

Rosenberg (2005), s. 25.
Ibid., s. 10.
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kärnfamiljen sönderdelats till förmån för en postnukleär sådan, tvingas hon bära likt en tatuerad
Davidsstjärna – en smärtsam påminnelse om de dominerande maktstrukturer som försöker
osynliggöra de människor som inte platsar inom den heteronormativa sfären.27
Att identiteten inte är fast får konsekvenser för våra föreställningar om varandra.28 Detta bidrar till
det problematiska i att försöka ringa in kvinnan på Opies fotografi. Queerteoretikern och
konstruktivisten Judith Butler går så långt i sitt resonemang att hon hävdar att det inte finns något
kön, bara genus.29 Identiteter är således bara diskurser. Hon menar att könsidentiteten är en maskerad
som vi kan dekonstruera och parodiera. Eftersom det inte existerar något naturligt kön är vi
hänvisade till ett iscensättande av akter. Även Self-Portrait kan läsas som en performativ akt som här
kommer till uttryck i en konstnärlig performance. För att hålla homosexualiteten vid liv inom
heteronormativiteten, krävs det att ”komma ut” gång på gång.30 Att berätta för omvärlden att ”jag är
homosexuell”, som Opie gör i form av ett självporträtt, är enligt Butler en påtvingad performativ
handling därför att homosexualiteten förbinds med begäret. Till skillnad från heterosexualitet anses
homosexualitet inte som ett naturligt varande. ”Orden ’jag är homosexuell’ beskriver inte bara, de
antas prestera vad de beskriver”.31 Den konflikt Butler redogör för, demonstreras i Self-Portrait som
en tyst men upprorisk aktion.
Som jag uppfattar Opie, har hon medvetet velat förbrylla åskådaren för att väcka en debatt kring
frågor om synen på homosexualitet och den heteronormativa ordningen. Roland Barthes beskriver i
sin berömda essä om fotografiet, relationen mellan konstnär/skapare och betraktare/förbrukare som
ett oskrivet avtal.32 När konstnären väljer att lämna ifrån sig sitt verk har hon samtidigt förlorat
kontrollen över tolkningen. Jag uppfattar denna handling som själva syftet med avtalet. Som
betraktare får jag fria händer att ”förbruka” verket. Meningsskapandet sker på mina villkor.
Konstnären har väckt en diskussion till liv men hon kan inte styra över dess konsekvenser.
Jag uppfattar kvinnan på fotografiet som en skenbild av konstnären själv. Enligt Butlers resonemang
kan jag nu gå ett steg längre genom att påstå att våra föreställningar ytterst handlar om en preliminär
27

”Precis som judarna tvingades homosexuella bära en förnedrande symbol, den rosa triangeln blev bögarnas symbol.
Lesbiska kvinnor fick bära en svart triangel som betydde ’asocial’ eftersom kvinnor inte ansågs kunna vara
homosexuella.”, i ”Sanna mina ord” Tema heteronormen, i samarbete med Reflex, Forum för levande historia,
sidhänvisning saknas.
28
Alvesson (2003), s. 42 f.
29
Butler, Judith (1990), ”Subversiva kroppsakter”, ur Gender Trouble, i Larsson, Lisbeth (red.) (1996) feminismer,
Lund: Studentlitteratur, s. 147-176.
30
Rosenberg (2005), s. 28.
31
Ibid., s. 28.
32
Barthes, Roland (1986), Det ljusa rummet Tankar om fotografiet, Värnamo: Alfabeta Bokförlag AB, s. 46.
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och föränderlig konstruktion, en så kallad ”subversiv performativitet”.33 Butler förklarar det med att
genusidentiteter kan parodieras via iscensättningar som till exempel butch/femme. Hon motsätter sig
sålunda det binära tänkande som skiljer homosexualitet från heterosexualitet. Butler menar att dessa
akter, där manlighet och kvinnlighet konstrueras och imiteras, avslöjar den tänkta naturligheten i
fråga om kön och genus. Avsaknaden av ett original öppnar således för nya identiteter. 34
Resonemanget kan jämföras med diskurspsykologins teori om hur identiteter konstrueras. Vi
rymmer motstridiga identiteter som kan skifta inom olika sammanhang och grupper. Dessa kan i sin
tur ge upphov till ”föreställda gemenskaper”.35 En butchidentitet skulle kunna utgöra exempel på en
sådan föreställd gemenskap, eller ”tillslutning”, där identifikationen kan vara stark inom gruppen
men inte behöver säga någonting om Jaget. ”Jaget är enligt detta synsätt inte ett objekt som ska
studeras och beskrivas en gång för alla, utan det ska ses som en ständig föränderlig och flytande
entitet eller som en historia som rör relationer.”36
Avsikten med det arrangerade porträttfotografiet är vanligtvis att det ska hänga på en central plats
för beskådan, men i Opies självporträtt krockar det offentliga med bildens privata innehåll.37
Konsthistorikern Griselda Pollock påstår att kvinnokroppen utgör en ”battleground” och att blicken
ytterst är en fråga om vem som äger tolkningsföreträde.38 Att Opies kvinna ”valt” att inte möta
betraktarens blick, visar oss således att det personliga och politiska starkt hänger samman.
Konstnären har låtit det personliga bli till en offentlig angelägenhet? Valet av titel osäkrar också
betraktaren. Konstnären slår fast att verket är ett självporträtt men som betraktare ser vi bara ett
bakhuvud och en överkropp. Jag tänker att titeln är ett medvetet drag från Catherine Opie i syfte att
vägleda betraktarens blick. Eftersom ”porträttjaget” vänt ryggen åt betraktaren, tyder vi den ena
inristade figuren som ett självporträtt. Den psykoanalytiska tes som utgår från det aktiva manliga
seendet i motsats till det kvinnligt passiva, gestaltar den ovan nämnda problematiken i form av
”porträttjagets” bortvändande.39 Tecknen för kvinna som syns inristade i huden, konnoterar
kvinnlighet mer än den verkliga kvinna som är bärare av dem. Det vill säga, den lesbiska butchen
kan inte vara det manliga subjektets sexuella objekt inom den patriarkala ordningen, där kvinnan
definieras via mannens blick. Denna struktur skulle kunna förklara varför kvinnan (butchen) inte kan
33

Rosenberg (2005), s. 17.
Butler (1990), s. 172-173.
35
Phillips & Winther Jørgensen (2000), s. 106-107.
36
Ibid., s. 106.
37
Det faktum att de (västerländska) klassiska bildkonventionerna är traderade i vårt medvetande gör att vi lätt uppfattar
Catherine Opies fotografi som en metabild. Den grönblå tapetliknande bakgrund mot vilken kvinnan i Self-Portrait
befinner sig, ser jag som en länk till målningar av t.ex. Manet eller Renoir (se även porträtt inom renässansen).
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Pollock, Griselda (1995), ”Det moderna och kvinnlighetens rum”, i Lindberg, Anna Lena (red.) Konst, kön och blick i
feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedt, s. 207.
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bli synlig för betraktaren eftersom hon står utanför språket, utanför ”faderns lag”.40
Kommunikationen måste därför ske via representationer av detta jag – här i form av den ena
streckade figuren. Det narrativa kan endast äga rum via tecknet för kvinna. Det är med andra ord via
en kvinnlig representation av ett jag som betraktaren får ta del av subjektets begär.
I lesbiska sammanhang innebär den ’identifiering’ med manligheten som framträder som en ’butchidentitet’ inte bara att lesbianismen åter införlivas med heterosexualitetens villkor. Som en lesbisk
femme förklarade; hon vill att hennes killar ska vara tjejer, vilket innebär att ’vara tjej’
kontextualiserar och ger ’manligheten’ en ny innebörd i en ’butch-identitet’. Denna manlighet, om
den kan kallas för det, ställs följaktligen alltid i relief mot en kulturellt begriplig ’kvinnlig kropp’.
Det är just denna disharmoniska sammanställning och den sexuella spänning som överskridandet av
den framkallar som blir föremål för begär.41

Kvinnokroppen har alltid varit föremål för nakenstudier. Den (vita) nakna kvinnan framför spegeln,
på schäslongen, vid vattnet, till och med kvinnor tillsammans med andra kvinnor. Jag tror att
komplexiteten i den sistnämna kategorin inverkat starkt på de föreställningar vi har om lesbiska än
idag.42 Nakna kvinnor som är tillsammans representerar fortfarande en manlig föreställning, en
fetisch av kvinnors oskyldiga lek.43 Den massproducerade pornografin är enligt mig en logisk följd
av konsthistoriens definition av ”lesbiskhet”. Exploateringen av kvinnan som objekt, med en kropp
till för att tillfredställa mannens begär, är densamma. Min tes styrks av det faktum att genren ”män
som har sex med män” tillhör homosexuell pornografi medan förekomsten av ”kvinnor som har sex
med kvinnor” förekommer frekvent inom heterosexuell pornografi (avsedd för män).44 Mot bakgrund
av denna kluvenhet blir Opies fotografi än mer intressant då den nakna kropp vi ser inte
representerar den manliga fetischen. Opies fotografi framställer både kvinnligheten och manligheten
i en och samma kropp. Sammanblandningen bryter alltså tydligt mot pornografins iscensättning av
lesbiskhet avsedd att väcka mannens lust. Komplexiteten i fotografiet som bl.a. utgörs av de
inristade tecknen för kvinna, signalerar bestämt att den här personen åtrår samma kön. Däremot är
inte ”begäret” framträdande – vilket ofta förekommer inom mytbildningen kring homosexuella. I
den naivistiska ristningen, med huset som bakgrund, framhävs snarare kärleken som en monogam
tvåsamhet.
40

Se Sigmund Freud om Fadern som bärare av den symboliska ordningen samt Julia Kristevas vidareutveckling av
begreppet ”faderns lag”.
41
Butler (1990), s. 160-161.
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Som bildpedagog är det viktigt att vara medveten om att konsthistorien i hög grad är medskapande till vår uppfattning
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en diskussion kring hur könsroller och heteronormativitet konstrueras.
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kultur”, Arrhenius, Sara, Sjöholm, Cecilia (1995), Ensam och pervers, Stockholm, Bokförlaget Bonnier Alba AB, s. 37.
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Heteronormativitet och homofobi – den logiska följden
”Aldrig har demokratin varit mer explicit, ty den utesluter ingen – utom främlingarna!” 45
Feministen och professorn Eve Kosofsky Sedgwick beskriver dagens samhälle som en patriarkal
institution som förutsätter heterosexualitet för bevarandet av patriarkatet. Hon menar att de starkt
homofoba yttringarna i samhället är en logisk följd av detta.46 Makthierarkier inverkar således på
vårt sätt att se på varandra vilket i förlängningen får konsekvenser för våra föreställningar om
könen.47 Svårigheten ligger i att upphäva de makthierarkier som så starkt inverkar på vårt sätt att se
på varandra. Maktstrukturer splittrar människor och skapar kaos i sökandet efter en ”sann” identitet
eller efter tillhörighet och rötter. Här blir Michel Foucaults redogörelse för makt i förhållande till
kunskap intressant, då han pekar på vår strävan att begreppsliggöra världen utifrån till exempel
normalkurvor och klassificeringar. Dessa uppställningar blir till regler som får ligga till grund för
sanningar. Foucault menar att ”sanning” alltid är en social konstruktion som organiserar och
organiseras av diskursiva praktiker. Vidare menar Foucault att ”maktens” uppdelning av ett normalt
respektive onormalt beteende avspeglar sig i individens självbild.48 Därför är det viktigt att ta hänsyn
till de bakomliggande strukturer som kan ligga till grund för den rädsla och det hat vi ser mot
personer och beteenden som inte hamnar inom ramen för det heteronormativa. Ett intressant
resonemang mot bakgrund av de samhälleliga strukturernas betydelse för individens uppfattning av
sig själv. ”Samtidigt som diskurserna strukturerar världen strukturerar de människans subjektivitet,
förser henne med en särskild social identitet och ett sätt att vara i världen.”49 Som jag tidigare
påpekat, saknar den frånvända nakna kroppen i Self-Portrait/Cutting röst till följd av att jag som
betraktare inte får se något ansikte. Jag finner stöd för detta resonemang inom diskurspsykologin och
i Butlers text: ”Kvinnor och homosexuella kan inte /…/ inta det talande subjektets position inom den
tvingande heterosexualitetens språksystem.”50
Sommaren 1990, tre år innan fotografiet Self-Portrait/Cutting togs, delade personer ur rörelsen
Queer Nation ut flygblad i New York där det bland annat stod att läsa:
Jag avskyr att jag måste övertyga heterosexuella om att lesbiska och bögar lever i en
krigszon, att vi är omringade av bombkrevader som bara vi tycks höra, att våra kroppar
ligger i högar – skrämda till döds av rädsla eller sönderslagna eller våldtagna, döende av
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sorg eller sjukdom, fråntagna vår mänsklighet /…/ Tillåt dig att vara förbannad över att
priset för vår synlighet är att vi ständigt utsätts för hot om våld – våld mot queers som i
stort sett varenda del av samhället främjar och bidrar till. Tillåt dig att känna vrede över
att DET INTE FINNS ETT ENDA STÄLLE I DETTA LAND DÄR VI GÅR SÄKRA,
inte ett enda ställe där vi inte utsätts för hat och angrepp, och självhatet och självmorden
som ”garderoben” innebär.51

En svag identitetsuppfattning kan hindra oss från att leva ett harmoniskt liv. Är man olycklig är det
svårt att tycka om sig själv och tycker man inte om sig själv är det troligen svårt att känna empati för
andra. Jag menar att självkänslan och upplevelsen av det egna jaget är förankrat i det strukturella. Att
vi präglas av de omgivande strukturerna hänger givetvis samman med de svårigheter som ofta
upplevs av den som inte följer normalitetens oskrivna lagar. Samhällsstrukturen och dess värderingar
har en avgörande betydelse när det gäller identitetsskapandet. Strukturerna är en produkt av
människorna som lever i samhället, samtidigt som dessa blir en produkt av samhällets strukturer och
normer. Self-Portrait/Cutting speglar i flera avseenden denna ständiga samverkan och konflikt
mellan individ och samhälle. På så sätt både utmanar och bekräftar Opie, med sitt självporträtt, det
rådande klimatet.
Abjektion och synen på den Andre
Termen ”abjektion”, så som lingvisten och psykoanalytikern Julia Kristeva använder sig av den,
säger något om den i sammanhanget så viktiga erfarenheten av att i dubbel bemärkelse förhålla sig
till de känslor eller de tillstånd som individen bygger sitt jag i förhållande till. I Fasans makt En essä
om abjektionen skriver Kristeva om barnet, som när det väl har fått ett språk även accepterat
”faderns lag” – den symboliska ordningen eller den falliska makten som styrs av normer och regler.52
I och med inträdet i språket, då symbiosen med modern upphör, inträder en känsla av
”främmandegöring” hos barnet. Den känsla av alienation som detta innebär kommer aldrig helt och
hållet att släppa taget om oss. Abjektionen finns där som ett försvar mot galenskapen – ett
nödvändigt ont som skyddar oss från perversionen (perversionen skall här förstås i vid bemärkelse).
Abjektionen blir till ett frånstötande av den Andre, på samma gång som jaget stöter bort sig självt.
Det främmande finns kvar inom oss i form av ett splittrat subjekt. Där ryms det som vi inte kan eller
vill se för att det i något avseende upplevs som hotfullt. Rädslorna inför det vi inte klarar av att
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kännas vid hos oss själva projicerar vi på den Andre.53 Följden för den som fört över det hotfullt
främmande på sin omgivning, är känslan av skam. Skammen över den överdrivna föreställningen att
”alla ser dig” finns, därför att du inte står ut med att i själva verket inte vara sedd av någon.54 Man
kan se Opies verk som att det speglar både de homofoba strukturerna och självhatet – den logiska
följden. Är man rädd för sina avvikelser, rädd för att upptäcka vad som är dolt innanför det skal de
flesta skyddar sig med, är det sannolikt att man överför sitt självhat på andra. En människa kan
aldrig betraktas isolerad. Hon är en bland andra och hon definierar också sig själv genom andra.
Butchen blir därmed abjektet, ett skrämmande mitt-emellan som osäkrar våra invanda föreställningar
om manligt och kvinnligt.
Om en människas syn på sig själv ska ”stämma”, krävs en viss samstämmighet i hennes syn på sig
själv och omvärldens syn på henne. Men ”genom att göra sig ett alter ego har den Andre upphört att
ha grepp om de tre polerna i den triangel, där den subjektiva homogeniteten uppehåller sig och låter
objektet falla in i en avskyvärd realitet, som bara kan nås i njutandet. I denna mening är det endast
njutandet som får abjektet att existera som sådant.”55 Homofobi kan med andra ord, enligt Kristevas
psykoanalytiska tes, vara ett uttryck för en pervers njutning. Njutningens förhållande till abjektionen
blir än mer påtagligt i Opies Self-Portrait/Pervert från 1994.56 Här har det frånstötande, det fula,
bokstavligen inlemmats i kroppen. Med sitt fetischerade ”alter ego” åskådliggörs perversionen för
betraktaren – abjektet existerar genom butchen. Den perversa identiteten inlemmas genom den
andres frånstötande blick. Genom konstverket kan jaget (konstnären) skilja sig från den egna
kroppen och betrakta sig själv utifrån. Genom sina iscensättningar aktualiserar Opies självporträtt
frågor kring vem som har makten eller saknar makten att bedöma vad som platsar inom de normer
samhället definierat.57 I verket däremot, har objektiveringen skett på egna villkor och Opie har
upphöjt det frånstötande (utifrån ett homofobiskt synsätt) till ett klassiskt porträtt – ett konstverk.
Sigmund Freud såg maskulina kvinnor som ett uttryck för ett omedvetet förnekande av
kvinnokroppens brist. Butchen har med andra ord inte erkänt sig själv som ”kastrerad”, vilket måste
vara långt mer skamlöst än att avundsamt acceptera att hon inte är mer än en ofullkomlig man.58
Upproriskt

bryter butchen mot våra föreställningar om skönhet. Hon representerar allt det som en

kvinna inte bör vara och blir därför skrämmande, annorlunda. Vid en första slentrianmässig blick på
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Self-Portrait uppfattas bilden på ryggen som näst intill idyllisk. Streckfigurerna ser glada ut där de
står hand i hand med huset och naturen som fond. Efter en närmre titt ser vi att bilden är inristad i
huden, titeln bekräftar vårt antagande. En vidare tolkning leder oss in på ytterligare gissningar som
att den ena streckade figuren representerar ”jaget” på fotografiet. Likt en representant för det
stumma subjektet spelar figurerna upp ett narrativt skådespel för den som tar sig tid att vara delaktig
i denna performativa performance. Jag ser och hör en önskan komma till uttryck, en längtan efter
någonting. Ett ”något” som ännu inte är accepterat inom normalitetens snäva gränser. Det finns ett
tomrum i bilden, en barnfrånvaro? Kristevas definition av kvinnlighet är starkt kopplad till
moderskapet. Hennes teori befäster den schablonmässiga föreställningen om att kvinnligheten
införlivas med moderskapet. Väljer man att dra Kristevas resonemang till sin spets, blir de
homosexuella kvinnorna per automatik utestängda ur den kvinnliga gemenskapen eftersom den
förutsätter att kvinnan kan och vill bli mor på ”naturlig” väg. Barnafödandet är den väg ut ur den
grundläggande brist Kristeva utvecklar sin abjektionsteori kring.59 Jag uppfattar att Self-Portrait
skildrar denna kulturella lag med dess normer, via ett – om än frånvarande, stigma som utestänger
den homosexuella kvinnan från att bli en del av den kvinnliga normaliteten. Normativiteten finns där
som ett osynligt men påtagligt krav.
Kommentar – behovet av klassificering
Verkets komplexitet gör det svårt att kategorisera bildens olika tecken. Varje ansträngning jag gjort
att försöka ringa in det jag ser, har gett upphov till ett visst obehag. Jag blir förbryllad och osäker på
min egen tolkning. Roland Barthes beskriver i sin studie av fotografiet som fenomen, oförmågan att
namnge något som ett symtom på oro.60 Är mitt val att benämna personen på bilden för butch, endast
ett uttryck för mitt eget behov av att klassificera? Är det nödvändigt för själva tolkningen att inordna
människor i fack och på så sätt begreppsliggöra den Andre? Foucault menar att sökandet efter
sanning rymmer en önskan om att kunna definiera den Andre. Kunskapen rymmer sålunda en
outtalad vilja till makt.61 Jag väljer att tolka det som att mina olustkänslor och motsägande läsningar
är ett tecken på att jag genom min bildtolkning av Chaterine Opies fotografi, lyckats göra mig
främmande inför mina vanemässiga antaganden och fördomar.
En postmodernistisk tes är att alla fasta föreställningar i den moderna eran rasat samman. Det finns
alltså inga fasta regler eller givna sanningar. Ett ”selfportrait” skulle därför aldrig kunna utgöra en
sanningsenlig spegel av oss själva. Verket måste snarare ses som en begränsad utsaga därför att
59
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”bilden” aldrig kan bli annat än ett utsnitt av ”verkligheten” som överräcker till betraktaren ett
konglomerat av sanningar där ingens sanning är allmängiltig men heller inte privat. Men mitt
påstående visar sig problematiskt i försöket att tolka Catherine Opies Self-Portrait. Sökandet efter en
djupare innebörd skulle lätt kunna avfärdas som nostalgiskt nonsens och jag skulle enkelt kunna
kritiseras för att försöka skapa mening.62 Men det är just denna djupare komplexitet som utlöste mitt
omedelbara intresse inför detta fotografi och som motiverat mig att tolka verket. De tankegångar jag
redogjort för har visat, om än på ett mycket ytligt plan, att det inte finns några stora glapp i de
allmänmänskliga frågeställningarna eller i sökandet efter enhetliga sanningar.63

Teoribildning och bildtolkning som metod för nytänkande i skolan
Hur kan vi ifrågasätta våra invanda föreställningar i bildundervisningen? Vygotskij menar att vårt
viktigaste redskap i den socialiseringsprocess som gör oss till människor är språket. Det är språket
som möjliggör att vi kan reflektera över våra handlingar och därmed över oss själva. När vi omsätter
våra tankar i språk – tal, skrift och gestaltande, omstruktureras och förändras tanken.64
Kommunikation är långt ifrån begränsad till det vi väljer att förmedla verbalt. Bildundervisningen
öppnar för möjligheten att lyfta fram olika former av språksystem. Gunn Imsen redogör för hur
elever är socialiserade i ett tankesätt baserat på strikta förhållningsorder som i skolans värld (och i
övriga samhället) i stor utsträckning grundar sig i ett antingen eller – rätt eller fel. ”Vi måste komma
ihåg att tolka är att tänka och de flesta av våra inarbetade ’tankevanor’ är inlärda genom hela
socialiseringsprocessen, genom språk och kulturell påverkan.”65 Med tanke på hur skolade eleverna
är i att tänka i termer av fasta regler är det viktigt att demonstrera konkreta metoder som inte pekar
mot fasta och entydiga slutsatser och resultat. Att använda sig av disparata teorier i samtal om och
tolkning av bilder, är ett steg i den riktningen. När eleverna inser att det finns flera ”sanningar” och
att det är viktigt att ifrågasätta sitt eget och andras tänkande, tror jag att man kan motverka
stereotypa föreställningar och antaganden. Jag menar att den typ av kommunikation kring bilder och
teorier (egna och andras) som inte strävar efter enhetliga svar, kan uppmuntra eleverna till
självständigt reflekterande. Det dekonstruktionistiska tillvägagångssättet, där läsaren skapar mening
utifrån flera möjliga läsningar, kan med andra ord vara ett verktyg som kan stärka individen att lita
till sin egen förmåga och därmed inte fastna i schablonmässiga tankebanor.66
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I boken Barns bilder –barns världar understryker Karin Aronsson att bilder inte skapas i ett vakuum.
”Barns språk, bildspråk såväl som det talade språket, påverkas av de olika semiotiska aktiviteter som
barn deltar i och av olika reella och informella ’lärare.’”67 Min uppfattning är att slentrianmässiga
värderingar oftast grundar sig i okunskap, men också genom medias påtvingade ideologier som
befäster våra föreställningar om t.ex. ”den gulliga och roliga bögen”. Avvikelsen ger normalitet åt
normen. Genom att erbjuda eleverna alternativa tolkningsmöjligheter blir det lättare att släppa taget
om invanda schabloner, vilket i förlängningen kan bidra till att motverka stereotypa
könsrollsmönster samt trakasserier och förtryck av individer i skolan.68
Konstens kommunikativa förmedling
Det finns en uppsjö teorier som utgår från ett genusperspektiv som behandlar både kvinnors och
mäns villkor och roller. Självfallet är det viktigt att lyfta fram dessa för eleverna. Men hur använder
man sig av svårtillgängliga teorier i undervisningen? Många teoretiker, som Julia Kristeva och Judith
Butler, är svårbegripliga. Jag har märkt att jag kommer vidare i tolkningsprocessen och får en
djupare förståelse, när jag växlar mellan gestaltning, läsning och tolkning. (Jag redogör utförligare
för denna process i en bilaga till min gestaltning: ”Gestaltning – en dialog mellan den teoretiska och
visuella världen”.) Konsten är i allra högsta grad en del av den diskussion som förs i samhället i stort
och samhället i sin tur är, i likhet med identiteten, under ständig förändring. Som bildpedagog är det
den här diskursen jag har att förhålla mig till. Därför tror jag att analyserandet av egna och andras
verk kan vara till stor hjälp för en diskussion kring hur vi uppfattar vår omvärld och oss själva.69
Konstens kommunikativa förmedling öppnar med andra ord för just tolkning och analys. Jag tror
också att det är nödvändigt att integrera elevernas egen vardag – göra dem uppmärksamma på den
visuella värld vi lever i. Att samtala om och analysera motbilder till de (oftast heteronormativa)
bilder som figurerar i massmedia, reklam, pornografi etc. tror jag kan vara ett kraftfullt sätt.70

But standing before the work of art requires you to act too.
The tension you bring to the work of art is an action.71
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Konstnärernas relation till abjektionen
Kristeva konstaterar att de stora konstnärerna alltid fascinerats av frågor som är förbundna med det
frånstötande. Det är ur abjektionen de moderna konstnärerna hämtar sitt stoff.72 Hon menar att
konsten har övertagit den katharsis eller reningsfunktion som religionen tidigare haft.73 Konsten blir
ett medel för att upprätthålla en distans till det oundvikligt smärtsamma. Konstnärerna rör sig i
gränslandet mellan perversionens ”mitt-emellan” och dikotoma kategorier som delar in individer och
beteenden i ett antingen eller – normal/onormal, sjuk/frisk.74 Jag finner Julia Kristevas teorier om
konstnärens förhållande till abjektionen, värdefulla för hur man kan arbeta växelvis med
teoribildning och bildtolkning i skolan. Jag håller med Kristeva om att bildspråket, så väl som det
talade och det skrivna, kan medföra någon form av katharsis. Kristevas teorier är besläktade med
Lev Vygotskijs teorier om konstnärligt gestaltande. I boken Fantasi och kreativitet i barndomen
skriver Vygotskij om den frustration och smärta det kan innebära att inte kunna sätta ord på våra
känslor.75 Han menar att det inte bara är konstnärerna som lider dessa ”ordens kval”. Tonårstiden är
den period i livet då denna typ av skaparvånda kommer till starkt uttryck. I tonåren är vi starkt
introverta och samtidigt i behov av att nå fram till den Andre. Vi vill bli sedda; ”Denna vilja att i ord
återge den känsla eller tanke som behärskar oss, viljan att med denna känsla smitta en annan
människa och den samtidiga känslan av hur omöjligt detta är.”76
Vidare reflektioner
Trots ny forskning och ökad kunskap om heteronormativa diskurser och HBT-frågor, tycks
svårigheten att förstå och bemöta homofobi kvarstå och den generella utgångspunkten tycks
fortfarande utgöras av den heteronormativa. Den som befinner sig utanför normen har inte bara den
egna känslan av att vara en som avviker, utan måste också kämpa mot andras brist på inlevelse och
kanske till och med ovilja att förstå och acceptera. Utgår man från tanken att den sexuella
läggningen är någonting man föds med, så är det förstås för de flesta homo- och bisexuella en
konflikt som pågår under hela uppväxten, eftersom heteronormativiteten är det rådande mönstret. Jag
har ibland funderat kring varför flera som vågat ”kliva fram ur garderoben” gjort det med sådan
kraft. Kanhända hänger det samman med att det som syns det finns. Det här är en av anledningarna
till varför det är så viktigt att vi som lärare lyfter fram de här frågeställningarna på ett
avdramatiserande sätt, i undervisningens vardag och inte endast som en åtgärd eller ett led i debatten
kring HBT-personer. Värdegrundens normer och riktlinjer bör med andra ord avspegla sig i allt från
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bemötande och vanliga samtal till konkreta didaktiska exempel.77 På så sätt behöver det ”avvikande”
inte bli så främmande.
Hur vi använder oss av och tolkar olika typer av bilder hänger samman med vårt sätt att se på
världen och vår strävan att strukturera vår tillvaro. Om vi som bildpedagoger ständigt utgår från en
heteronormativ ordning bortser vi från vårt ansvar som värdegrunden formulerar, nämligen att
motverka traditionella könsmönster i skolan. Som lärare får man inte vara låst i ett sätt att arbeta.
Förmedlar man en uppfattning måste man vara beredd på att ompröva den och vara tydlig med att
den endast är en i raden av tolkningsmöjligheter. Under arbetets gång har jag känt mig allt mer
övertygad om att det är nödvändigt att ge eleverna verktyg för att våga tycka, reflektera och
ifrågasätta. Det gäller att utnyttja det konstnärliga spelrum vi har till förfogande i
bildundervisningen.

Slutdiskussion – uppsats och gestaltning
Konsten breder mer och mer ut sig inom det område som behandlar frågor kring könsroller och
normer. Men i likhet med fördomen, befäster även konsten. Catherine Opie behandlar inte bara
abjektionen hon framkallar den, befäster den.78 Det är i spänningen mellan dessa poler, jag finner
styrkan i Opies fotografi. Det är i glappet insikten om det djupt mänskliga ger sig till känna. Det är
där mina slentrianmässiga föreställningar, den symboliska ordningen, den heteronormativa diskursen
träder fram i all sin inkonsekvens. Varje försök att bemöta och besvara frågor som verket ger upphov
till, väcker nya diskussioner och frågeställningar. De slutgiltiga svaren uteblir till förmån för en
diskussion som pekar tillbaka på mig själv. Är jag i första hand kvinna, vit, heterosexuell eller
människa? Vad tar jag för givet utifrån den kultur jag befinner mig i? Vem är jag som ger mig
makten att tolka den Andre. Är det konstnärens val att ställa verket till förfogande för en publik, som
rättfärdigar betraktarens tolkning?
En av mina farhågor i valet att tolka enbart Self-Portrait/Cutting, var att det skulle begränsa min
förståelse av hur heteronormativa diskurser skapas och upprätthålls. Men tvärtemot vad jag befarade,
upplevde jag tillvägagångssättet som både berikande och befriande. Jag har konstruerat min bild,
min sanning av de diskurser som verket hjälpt mig lyfta fram. Men jag har också tvingats revidera
teorier och ifrågasätta mina egna fördomar.79 Ett annat risktagande var att använda två till synes så
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disparata teoretiker som Judith Butler och Julia Kristeva. Skulle min tolkning bli allt för spretig och
motsägelsefull? Min slutsats är att de, ställda mot varandra, nyanserat mina argument och
problematiserat mina antaganden. Teoribildningarna och bildtolkningen skapade tillsammans en
fördjupad förståelse av heteronormativa diskurser, som hjälpte mig att riva ner fasader och blottlägga
sådant vi många gånger inte vill kännas vid. Tolkningen av Self-Portrait blev i förlängningen ett sätt
att avkläda mig mina förutfattade meningar, då frågan varför detta fotografi gjorde ett så starkt
intryck, implicit kom att avspegla sig både på ett teoretiskt- och ett gestaltande plan.80
Jag har under arbetets gång både förvånats och fascinerats över vilken kraft det finns i det egna
skapandet. I samma stund jag påbörjade gestaltningsarbetet uppstod en dialog mellan mig och
bilderna. Det var inte längre bara jag som gav röst åt mina bilder, utan verken talade också till mig.
Det blev ett samarbete som gett upphov till en ny typ av förståelse och ett mer nyanserat
förhållningssätt till hur växelspelet mellan olika ”språk” kan fungera som en metod för nytänkande
och ifrågasättande. Det praktiska görandet och den teoretiska läsningen blev med andra ord en viktig
insikt i hur man kan arbeta gestaltande i bildundervisningen. Genom att använda den egna kroppen
som medium i min gestaltning, har jag även undersökt hur iscensättningen kan möjliggöra en
djupare förståelse för hur vi antar och växlar mellan olika roller och identiteter. Sammantaget har
gestaltningen medfört en bredare diskussion kring maktstrukturer och normer samt en insikt om att
synen på den Andre ytterst handlar om synen på oss själva. Dessutom har jag tvingats konfrontera
några av mina egna stereotypa föreställningar. Vidare har jag blivit styrkt i uppfattningen att man
inte kan studera normativa diskurser via ett enskilt fenomen, en specifik teori.
Min tolkning av Self-Portrait/Cutting och mitt gestaltningsarbete har definitivt varit en inkörsport till
en ökad uppmärksamhet och förståelse av heteronormativa diskurser. Att studera hur heteronormen
genomsyrar vårt sätt att se på varandra har även lett till att jag fått en mer nyanserad förståelse för de
större sammanhangen – den helhet och det samspel som påverkar oss att bli de vi är. Med andra ord,
det breda spektrum av känslor, behov och handlingar som utmärker oss som människor.
Sammanfattningsvis har examensarbetet gett mig värdefulla erfarenheter och kunskaper för hur jag
som bildpedagog kan arbeta växelvis med teoribildning och bildtolkning som metod för
ifrågasättande, nytänkande och identitetstänkande. Min förhoppning är att jag också medverkat till
att lyfta fram nya frågeställningar som kan fungera som utgångspunkt för ett fortsatt samtal om
konstens kommunikativa förmedling.
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Frida Björsell, examensarbete, 10 p, vt. 2007, gestaltande del

Titlar
1. Text (Judith Butler)
2. Den Andre
3. Det finns ingenting att se
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6. Tell Me What My Eyes Should See
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Min gestaltning består av elva grafiska blad gjorda i tekniken fotopolymer. Bladen är monterade
på brytkartong för att de ska komma ut en bit från väggen. Bakgrunden har jag målat svart för att
förstärka bildernas relation till varandra. Sju av grafikerna har samma fotografi som
utgångspunkt. De resterande fyra är texter (typsnitt Papyrus) hämtade från litteratur som jag även
använt mig av för examensarbetets uppsats. Judith Butlers text kommer från Gender Trouble,

William Kitteredge citat är hämtad från Tiina Rosenbergs Queerfeministisk agenda, texten av
Julia Kristeva är tagen från hennes egen bok Fasans makt. En essä om abjektionen och
Emmanuel Levinas text är från Tom Sandqvists bok Det fula från antikens skönhet till Paul
McCarthy. Jag har tagit mig den konstnärliga friheten att utesluta vissa punkter eller författarens
egna citattecken i mina tryck. Text har blivit bild. Nedan följer en kort beskrivning av tekniken
fotopolymer.

Fotopolymer djuptryck
•

En fotopolymerplatta och ett positivt original belyses med UV-ljus.

•

Plattan belyses igen. Denna gång med ett fotograferat akvatintraster.

•

Plattan framkallas i vatten och originalet syns som en försänkning, plattan är ”etsad”.

•

Plattan läskas av och torkas i värme för att vattnet skall avdunsta.

•

Plattan belyses/härdas igen med UV-ljus för att bli hård nog att kunna användas som
tryckplatta.

•

Till trycken används oljefärg.

Titel: Historien, skammen, tystnaden

Frida Björsell, Konstfack, 2007

Gestaltning – en dialog mellan den teoretiska och visuella världen
Den ambivalens Chaterine Opies verk Self-Portrait/Cutting1 förmedlade och teoriernas
komplexitet har både fascinerat och enerverat mig under arbetet med examensarbetet.
Behovet av att blottlägga och på så sätt förstå begrepp som abjektion och performativitet,
växte fram redan under ett tidigt stadium i processen. Parallellt med bildtolkningen av SelfPortrait började jag teckna självporträtt och några av dem arrangerade jag till fotografier. I
dataprogrammet Paint ritade jag, klippte och klistrade, lade till och drog ifrån.2 Först efter att
bildcollagen/montagen fått vila och jag fått distans, blev jag uppmärksam på att de egna
bilderna hjälpte mig att begreppsliggöra de svårtillgängliga teorierna. Växelspelet mellan
praktiskt görande och teoretisk läsning blev en viktig insikt i hur man kan arbeta gestaltande i
skolan. I gestaltningen tillåts vi vara fria i vårt förhållningssätt. Julia Kristevas snåriga
teoribildningar kan lika gärna vara poetiska texter. Ett naturligt led i denna
”förståelseprocess” var att tolka mina collage. Jag fann att när jag gör en bild tolkar jag min
omvärld. När jag tolkar min bild frambringar jag min värld.
Examensarbetets gestaltning har skett i två omgångar. Den första processen påbörjades i mars
2007 under kursen ”Konstens utvidgade fält”.3 En viktig utgångspunkt för det arbetet var
följande frågor: Varför ska detta att vara människa vara sekundärt till att vara kvinna eller
flicka, man eller pojke? Är det möjligt att bli sedd bortom könet? Så här skrev Helena
Ericson Stjärne i en recension av min första gestaltning:
Ser ner på mig själv är en installation där Frida Björsell i olika
bildmontage iscensatt sig själv i olika performativa akter. Detta har
skett med en medveten distans där hon använt den egna kroppen
som medium i förhållande till feministiska och psykoanalytiska
teorier.
Installationen består av ett ”rum i rummet”. En arbetsbok ligger
utplacerad på en stol utanför. Där finns egna texter, bilder och citat
av författare och konstnärer som har inspirerat henne. För att
komma in i det inre rummet måste jag lyfta på ett tungt svart
förhänge och väl därinne omsluts jag av mörker och surrealistiska
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drömbilder. Bilderna glöder i mörkret i sina ljuslådor och jag måste
lyfta blicken för att se alla.4
Gestaltningen gav inga entydiga svar. Snarare uppstod det nya frågor som jag valde att ta med
mig in i examenskursen. En annan givande aspekt var att jag fick syn på några av mina egna
stereotypa föreställningar och jag blev styrkt i min uppfattning att man inte kan studera
normativa diskurser via ett enskilt fenomen, en specifik teori. Efter att ha tolkat Opies SelfPortrait/Cutting, kändes det naturligt att fortsätta använda den egna kroppen som medium.
”Kroppen är den kommunikativa länken mellan mig och världen. Kroppen är delaktig i världen
och förstår den genom sin delaktighet i den.”5
För både Foucault och Nietzsche framträder kulturella värden i viss
mening som resultatet av ett inskrivande på kroppen, uppfattad som
ett medium, ja som en blank sida; men för att detta inskrivande ska
bli meningsfullt måste detta medium självt förstöras – det vill säga
till fullo om- och inskrivas i en sublimerad värdedomän. Inom denna
kulturella föreställningsvärld framträder historien som ett obevekligt
skrivande verktyg och kroppen som det medium som måste förstöras
och förvandlas för att det ska uppstå ”kultur”.6

I iscensättningen tillåts vi parodiera, parafrasera, ljuga och tänja på gränserna. Detta gör det
särskilt viktigt att förvalta elevernas berättelser med respekt. Jag anser att även ett självporträtt
bör tolkas utifrån ett ”porträttjag” och inte som en sann bild av konstnären/skaparen själv.
Teorierna fungerade som en viktig inkörsport för mig i den första gestaltningen. I
examensarbetet ville jag arbeta mer medvetet utifrån växelspelet mellan praktik och teori.
Att förena text och bild, som jag valt att göra i min gestaltning, är ett sätt att demonstrera
hur ”förståelse” av teori och praktik kan hänga samman. Vi lever, både bokstavligt och
bildligt, i en ”cut- and pastekultur” vilket gör collaget till vår tids konstform.7 Montagets
fader Sergej Eisensteins beskrivning av montaget stämmer väl överens med min avsikt;
Styrkan hos montaget ligger i att det för in åskådarens känslor och
intellekt i skapelseprocessen. Åskådaren tvingas gå samma skapande
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väg som författaren gick under skapandet av bilden. Åskådaren inte
bara ser det avslutade verkets framställda element utan upplever även
den dynamiska process där bilden träder fram och sätts samman, precis
som den upplevdes av författaren.8

Titel: Den Andre
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Titel: Omskuren
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Titel: Den rumsliga ordningen
I examensarbetets gestaltande del valde jag att utgå från ett och samma fotografi av två
personer. Genom att lägga till eller dra ifrån tecken, kunde jag förskjuta betydelser. På så sätt
blev det tydligt för mig hur språket (i vid bemärkelse) kan fungera som ett raster för hur vi
tolkar världen. Är det inte detta som sker i mötet med andra? Det första intrycket slås i spillror
när vi får reda på att taxichauffören Mohammed lever tillsammans med sin pojkvän Carl och
deras två barn i en villa i Bromma.

5

Vidare har syftet med gestaltningen varit att föra ett poetiskt samtal i bemärkelsen; lämna
utrymme för alternativa läsningar, men där jag styr betraktaren via en delaktighet i den egna
processen. Jag har avsiktligt laborerat i gränslandet mellan det förföriska och det hotfulla – en
bedräglig förförelse. Min förhoppning är att jag lyckas osäkra betraktaren – är det en
omfamning, ett utestängande, ett skydd mot omvärlden, en ägandeakt? Vem betraktar vem?
För mig har gestaltningen möjliggjort en bredare diskussion kring föreställningar om den
Andre och en insikt i att synen på den Andre ytterst handlar om synen på oss själva. När är jag
den Andre? Att uppleva sig själv som offer eller befinna sig i en maktposition är inget fast
tillstånd. Vi växlar mellan olika känslor, roller och identiteter.
För mig har även den tidsmässiga distansen varit en viktig aspekt i gestaltningsprocessen. Ett
led i detta var valet att arbeta vidare med de digitala collagen i grafikverkstaden. Jag valde
tekniken fotopolymer därför att den lämpar sig bra för överföringen av kontrastrika och
detaljerade fotografier. Grafikens långsamhet hjälpte mig att stanna upp och reflektera över
mitt övergripande syfte – en förståelse för hur man växelvis kan arbeta med gestaltning,
teoribildning och bildtolkning som metod för ifrågasättande och nytänkande gällande normer i
skolan.

Titel: Tell me what my eyes should see
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Titel: Historien, skammen, tystnaden

Titel: Nedstigning
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Titel: Det finns ingenting att se

Titel: Som fågeln i sin bur
Text och bild: Frida Björsell, Konstfack, 2007
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