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Abstract 
Konsten har genomgått en rad dramatiska förändringar de senaste decennierna och frågan är 

om konstpedagogiken har hängt med. I mitt arbete undersöker jag den pedagogiska potential 

och tvärvetenskapliga natur som samtidskonsten har. Min frågeställning lyder: Hur kan en 

pedagogisk metod utvecklas, där kroppsligt agerande och den erfarenhet som görs 

skapar ingångar till och förståelse för samtidskonst? Mitt nyckelbegrepp är ”mellanrum” 

och undersökningen handlar om vad som händer när mellanrum aktiveras. Jag använder mig 

av och integrerar två olika sorters verktyg i min undersökning. Det ena är min egen kropp och 

det andra är teorier av filosofen Gilles Deleuze. Det är hans begrepp skillnad och repetition 

och hur han beskriver verkligheten som faktisk och virtuell som jag försöker förstå genom att 

själv agera och iscensätta situationer.  

 

Många konstnärer i dag har ett undersökande förhållningssätt och arbetar i projektform. 

Aktioner, happenings och relationell estetik har gjort att konsten tar sig direkt kroppsliga 

uttryck, konsten är i många fall människokroppar. Också som utställningsbesökare engageras 

vi ofta rent fysiskt när konstnärer bygger installationer och jobbar med rumslighet. Därför har 

jag i min undersökning använt mig just av min egen kropp. Jag försätter mig i situationer, jag 

agerar och upplever. Min erfarenhet blir kunskap som jag sedan bär med mig. Samtidskonst 

handlar i mångt och mycket inte om att förstå i traditionell bemärkelse. Det handlar om att 

träna upp sin kognition och sina sinnen och hitta ett förhållningssätt att öppna upp sig inför 

det som presenteras som konst.  

 

Mitt arbete är tvärvetenskapligt och jag rör mig inom både pedagogik, filosofi och 

konstvetenskap. Arbetet har också ett dubbelt perspektiv där en konstnärlig gestaltning 

integreras i det vetenskapliga arbetet med uppsatsen. I mitt arbete är det mina egna aktioner 

som är den integrerade konstnärliga biten. Inför Konstfacks vårutställning reproducerade jag 

en av mina aktioner i en anpassad form för utställningssammanhang. En rumslig installation 

med två videoprojektioner och grus på golvet visade hur jag och en medaktör aktiverat 

rummet mellan Kaknästornets utkikspunkt och marken nedanför.  
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

”Går du på Konstfack? Då målar du mycket?” Det är den reaktion jag oftast har fått från 

andra när de hör att jag studerar på Konstfack. Jag får intrycket av att konst fortfarande främst 

handlar om måleri för många trots den utveckling som har skett under den senare delen av 

1900-talet.  

 

Enligt min erfarenhet är det inte ovanligt att det fungerar likadant i skolans bildundervisning; 

penslar, målarfärg och papper är det som bildsalarna mest är utrustade med. De senaste 

decennierna har konsten sprängt gränser mellan olika discipliner. Nu rör sig konstnärer in på 

områden som tidigare inte har fått rum ens under en bredare definition av konst. En middag 

kan bli ett konstverk och en konstnär kan vara integrerad på en renhållningscentral, som 

Mierle Laderman Ukeles.1 Samtidskonst betraktas hos många som någonting märkligt. Det 

ses som ett område som en sorts kulturelit, eller kanske snarare excentriker, sysslar med. Jag 

kan uppleva hur jag efter fyra och ett halvt år på en lärarutbildning som är placerad på en 

konsthögskola fått möjlighet att träna upp mina sinnen och min kognition så att jag kan 

uppskatta konst som jag tidigare bara hade tyckt var konstig. 2 Samtidigt har jag inte glömt 

den syn och de tankar jag hade tidigare om konst och jag har inga svårigheter att förstå de 

som rycker på axlarna och säger att de inte förstår ett verk.  

 

I slutet av min utbildning utarbetade jag ett förhållningssätt till mina studier där jag började 

experimentera kring olika uttryckssätt. Jag rörde mig bort från den mer hantverksmässiga 

konsten och närmade mig både kroppsliga uttryck som dans och teater, men även 

konceptkonst som bygger mer på idéer och undersökande arbete. Under en kurs samarbetade 

jag med min studiekamrat Tova Björkquist. Vi utgick från Cecilia Anderssons 

doktorsavhandling Rådjur och raketer: Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik 

i det offentliga rummet.3 När vi inte bara läste avhandlingen utan gick ut i staden och agerade 

i fotspåren av avhandlingens informanter märkte vi att vi fick en djupare förståelse av den 

                                                
1 Ukeles har under en längre period gjort olika verk kopplade till sophanteringen i New York, bland annat 

Touch Sanitation (1978-1980) där hon skakade hand med 8500 sophämtare. 
2   Jag tränade upp mina sinnen och min kognition i den bemärkelsen att jag genom utbildningen fick läsa 

teorier om konst, diskutera konst, gå på konstutställningar och även skapa egna verk.  
3    Andersson, Cecilia (2006) Rådjur och raketer: gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet, Stockholm: HLS Förlag 
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information vi läst oss till. Vi började utveckla en pedagogisk metod som handlar om att 

förstå något genom att agera själv. Examensarbetet skrev jag tillsammans med samma 

studiekamrat. Under en utbytestid i Johannesburg startade vi vår undersökning som kom att 

handla om det offentliga rummet, maktstrukturer och estetiska läroprocesser. Vårt arbetssätt 

handlade mycket om att interagera med den plats vi befann oss på. I vårt arbete drog vi bland 

annat slutsatsen att erfarenhet är en sorts kunskap och att agerande kan vara vägen till 

förståelse.4 I det här arbetet är jag intresserad av att vidareutveckla våra metoder och lägger 

den här gången fokus på hur man pedagogiskt kan närma sig samtidskonst. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

De senaste decennierna har konsten gått igenom en rad dramatiska förändringar. Det kan vara 

intressant att ställa frågan om bildpedagogiken såväl som konstpedagogiken har hängt med i 

denna utveckling. Speglar undervisningen i skolan det som händer ute i resten av samhället? 

Samtidskonst har en tvärvetenskaplig natur som skulle kunna fungera som en plattform i 

skolan där det ofta strävas efter ämnesöverskridande arbete. Konst idag handlar ofta mer om 

ett förhållningssätt, ett sätt att tänka, än om sinnligt sköna objekt.  

 

I det här arbetet undersöker jag hur man som lärare eller pedagog kan arbeta för att skapa 

förståelse för samtidskonst. Syftet med arbetet är att undersöka den pedagogiska potential 

som samtidskonst innehåller. På ett bredare plan är det samtidigt en undersökning kring den 

metod jag använder i mitt arbete, en metod som kan vara tillämpbar även i andra ämnen än 

samtidskonst. Den metod jag undersöker och använder mig av befinner sig på ett relativt 

tidigt stadium och bör betraktas som just en undersökning kring en metod, inte en 

presentation av en färdig metod. 

 

Mina intentioner är naturligtvis inte att uppfinna ett universellt pedagogiskt koncept, jag 

hoppas dock att mitt arbete kan fungera som en utgångspunkt för metoder och arbetssätt som 

man kan jobba med i skolan eller andra sammanhang för lärande. Min frågeställning blir 

således: Hur kan en pedagogisk metod utvecklas, där kroppsligt agerande och den 

erfarenhet som görs skapar ingångar till och förståelse för samtidskonst?  

                                                
4 Björkquist, Tova, Jonsved, Elisabet Invisible Aesthetics: Art as a Catalyst for Dialogue, Konstfack, Inst. för 

bildped., C-uppsats, examensarbete 
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1.3 Teori 
Min teoretiska utgångspunkt vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Verkligheten 

innehåller inte en absolut sanning utan all kunskap är relativ och formad utifrån vårt sätt att 

kategorisera världen. Utifrån en särskild världsbild, formad av historisk och kulturell 

specificitet, blir vissa handlingar naturliga och andra otänkbara.5 Denna utgångspunkt gör att 

jag kommer att använda mig av ett diskursanalytiskt tänkande. I diskurser finns det alltid ett 

antal positioner som ett subjekt kan inta och till dessa positioner knyts särskilda 

förväntningar.6 Den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucault kommer att figurera 

i arbetet då han är den person som satte igång det diskursanalytiska tänkandet på allvar.  

 

Vidare rör jag mig även inom det tvärvetenskapliga fältet visuell kultur. Hela vår tillvaro är 

organiserad utifrån visuella principer. Begreppet syftar på det specifika förhållandet mellan 

kunskap och seende och hur mening förhandlas fram i detta förhållande.7 

 

Monika Sand är en konstnär som jobbar i gränslandet mellan konst och vetenskap. Jag utgår 

från hennes doktorsavhandling Konsten att Gunga. Experiment som aktiverar mellanrum i 

mitt arbete. 8 Jag ansluter mig till hennes sätt att arbeta där hon blandar teori och praktik och 

på det sättet suddar ut gränserna mellan dessa termer. Hon jämför konstens och 

naturvetenskapens utspridda rumsliga strukturer och undersöker vad de får för konsekvenser 

inom konst och vetenskap, både praktiskt och teoretiskt. Med denna utgångspunkt blir även 

den franske filosofen Gilles Deleuze intressant i mitt arbete. Han är en filosof som använder 

begreppen repetition och skillnad för att beskriva hur ting och fenomen i vår tillvaro tar sin 

form. Han beskriver verkligheten som både faktisk och virtuell. Med virtuell menar han att 

det finns oändliga möjligheter latent i varje sammanhang. I Monica Sands forskning och 

konstnärskap aktiverar hon dessa potentialer. Konst tar ofta på sig rollen av att tänja på 

gränser och ifrågasätta det som vi tar för givet. Det osäkra ingenmansland vilket Sand 

definierar som mellanrum gör att jag tror att dessa teoriers användning kring begreppet 

mellanrum kan vara en möjlig nyckel för att tränga in i och öppna upp våra tankestrukturer. 

                                                
5 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise (1999) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur s. 11f 
6 Ibid s. 48 
7 Becker, Karin (1998) ”Bilden i den visuella kulturen” i Xposeptember Utställningskatalog, Stockholm 

Fotofestival 
8  Sand, Monica (2008) Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, diss. Stockholm: Axl Books,  



 7 

1.4 Metod och avgränsning  
Varvat med litteraturstudier har jag under arbetets gång arbetat praktiskt på det sätt att jag har 

försökt att förstå de teorier jag läser genom att göra egna gestaltningar. Genom att visualisera 

och externalisera min egen tankeprocess är mina förhoppningar att jag där kan få syn på 

möjligheter och återvändsgränder i hur det kan vara att tänka via ett material och förstå något 

genom praktik. Mitt arbetssätt har beröringspunkter med etnografisk metod. Jag förhåller mig 

till specifika platser och fenomen genom att lyssna, delta och observera.9 Jag har 

metodmedvetenhet och teorimedvetenhet men använder mig även av fantasi och intuition, på 

det sättet att jag tar vara på infall. Mina gestaltningar behöver inte ha mer än en skissartad 

karaktär och kan vara av vitt skilda slag när det gäller media då det är förhållningssättet och 

inte tekniken som är det relevanta. Sättet jag arbetar på är min metod och mitt 

undersökningsområde på samma gång. 

 

I skrivande stund pågår en utställning på Magasin 3 i Stockholm med den spanske konstnären 

Santiago Sierra.10 Han figurerar i det här arbetet som ett exempel på hur samtidskonstnärer 

kan jobba. Anledningen till att jag har valt honom är dels att jag vill ta vara på det som händer 

här och nu dels för att jag ser utställningen som en bra representation för samtidskonst då den 

belyser aspekter om kontext och diskurs, ready-mades och social kritik, något som kan ses 

som typiska drag inom samtidskonst. 

 

Den pedagogiska ambition detta arbete har gör att en empirisk studie av en elevgrupp kopplat 

till uppsatsämnet skulle ha kunnat vara en intressant del i sammanhanget. Kursens dimension 

och den tidsmässiga aspekten gör dock att det inte är möjligt. Mina egna erfarenheter och  

reflektioner får därför fungera som en grund för vidare studier av ämnet.  

                                                
9 Gemzöe, Lena (Red.) (2004) Nutida etnografi, reflektioner från mediekonsumtionens fält, Riga: Nya Doxa  
   s 10 
10 Santiago Sierra 19 februari- 7 juni 2009, Magasin 3 
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1.5 Tidigare forskning 
Forskningsfältet jag rör mig inom är tvärvetenskapligt och min hemvist blir inte självklar. Jag 

rör mig mellan konstvetenskap, pedagogik och filosofi.  

 

Gilles Deluzes tankar och teorier återkommer i många olika discipliner. Inom konstteoretiska 

sammanhang kan man läsa om Gilles Deleuze och Felix Guattaris gemensamma analyser av 

det postindustriella samhället i Nomadologi: Skriftserien Kairos Nr 4 (1998). Inom pedagogik 

är Liselott Mariett Olsson och Liselott Borgnons Experiments in Young Children's Learning: 

Deleuze and a Virtual Child (2009) ett av de senaste bidragen.  

 

I Tina Chappell-Sandbergs examensarbete Samtidskonst i skolan (2008) vid Malmös 

lärarhögskola utarbetades en handledning om samtidskonst som är lämpad för grundskolans 

senare år. Andra exempel på arbeten som berör samtidskonst och pedagogik är Helena 

Sederholm (1998) Starting to play with arts education:study of ways to approach 

experimental and social modes of contemporary art, Katarina Kicki Engholm,(2004) Konst 

och verklighet: En undersökning om högstadieelevers möte och arbete med samtidskonst 

inom skolans ramar, Konstfack, inst. för bildped. magisterarbete, Linda Peterson, (2008) 

Samtidskonst i skolan- Ett projekt i samtidskonst med gymnasieelever, Göteborgs universitet 

inst. sociologi, och Lars Cuzner, (2005) Att skapa konstnärliga utövare från alla 

samhällsgrupper, examensarbete Lärarprogrammet, inst. för estetiska ämnen Umeå.  

 

Pedagogik för samtidskonst är naturligtvis ingenting nytt. De flesta metoder handlar dock om 

att samtala om och titta på konst som redan existerar och låta sig inspireras. Mitt arbetssätt 

handlar mer om att man skapar sig en sorts ”förförståelse” för konst genom eget agerande och 

genom att utmana sina invanda tankemönster. Det senare gör att mitt forskningsfält ligger 

nära filosofins domäner som förvisso är ett mycket stort fält men där Fredrik Miegel och 

Fredrik Schoug (1998) Dikotomier. Vetenskapsteoretiska reflektioner, Lund: Studentlitteratur, 

kan vara intressant tidigare forskning i förhållande till mitt arbete. Skriften är en antologi där 

tio forskare inom humaniora och samhällsvetenskap resonerar kring dualismer och dikotomier 

i forskning.  
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1.6 Disposition 

Jag inleder med att presentera den spanske konstnären Santiago Sierras verk på Magasin 3. 

Därefter kommer jag att reda ut vad jag egentligen lägger in i begreppet samtidskonst och 

även göra en översiktlig historisk tillbakablick på konsten. Jag presenterar några av den 

franske filosofen Gilles Deleuz’s teorier, vilka utgör undersökningens teoretiska perspektiv. 

Sedan redogörs för mina egna gestaltningar. I analysdelen som följer kopplar jag på mina 

teorier och använder nyckelbegreppet mellanrum tillsammans med Deleuzes termer skillnad 

och repetition. I det sista avsnittet diskuterar jag vilken pedagogisk relevans min arbetsmetod 

kan ha och hur man skulle kunna fortsätta att undersöka denna arbetsform. Då några av mina 

gestaltningar är händelser som dokumenterats i rörlig bild har denna uppsats en tillhörande 

DVD. Vid några tillfällen kommer det att refereras till denna i texten.   

 

2 Undersökning 
 

2.1 Samtidskonst 

2.1.1 Santiago Sierra, Magasin 3 

Konsthallen Magasin 3 har en identitet där man lätt kan känna igen de etablerade 

konstinstitutionernas maktspråk. Det tar sig bl. a uttryck genom de vita sterila lokalerna och 

personalens uniformerade auktoritet som understryks genom deras placering både ute i 

lokalerna och i entrén när man kommer in. Jag har alltid upplevt det som något av en 

överraskning att hitta denna invärtes traditionella konsthall i en anonym lagerbyggnad i ett 

hamnkvarter. Den spanske konstnären Santiago Sierra, som i skrivande stund ställer ut i 

denna miljö, har dragit nytta av dessa aspekter och lyft fram frågor som är värda att 

uppmärksamma både i den miljö som Magasin 3 befinner sig i och den miljö som Magasin 3 

utgör. Utställningen består av flera verk av Sierra, det är dock endast ett av dem som 

behandlas i denna text.  
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Foucault beskriver i Övervakning och straff: Fängelsets födelse hur straff har utvecklats från 

offentliga avrättningar till det fängelsesystem vi har idag. 11 Hans resonemang handlar 

egentligen inte bara om fängelsesystemet utan Foucault kritiserar institutionernas makt över 

oss människor. Kortfattat beskrivet menar han att det via institutioner produceras en makt som 

gör våra kroppar fogliga. Därmed blir vi med våra kroppar medproducenter av detta 

maktsystem.12 Det är denna diskussion Gillian Rose refererar till när hon beskriver hur en 

diskursanalys av institutioner kan göras.13  Hon menar att de fogliga kropparna som 

disciplinerar sig själva är kopplade till det visuella i vår omgivning. Genom diskursanalys kan 

vi försöka utröna hur detta påverkar vårt beteende. 

 

Magasin 3 ligger i ett av de gamla lagerhusen från 1930-talet i Stockholms frihamn.  

Placeringen som är lite utanför staden gör att det känns tydligt hur man gör ett aktivt beslut 

när man tar sig till denna plats. Platsen är en typisk hamn och det är först när jag har tagit en 

lagerhiss upp till 2:a våningen som miljön drastiskt skiftar och jag finner mig själv stå i en 

konsthallsmiljö. Det är inte första gången jag är där men varje gång jag kommer dit och 

hissdörrarna glider upp känner jag mig lite ställd när jag inser att jag står i blickfånget för 

personalen som sitter bakom en disk mittemot hissen. Disken är del av en inramning av det 

område för personalen som är kombinerad reception, butik och café. Området bildar en 

rektangel som personalen står innanför och denna rektangel är belägen mellan hissen och den 

frostade glasdörr som leder in i utställningshallen. Den frostade glasdörren har inget handtag 

som hjälper till att tolka dess funktion men konstnärens namn finns dock att läsa på ena sidan. 

Dörren glider smidigt åt sidan när jag ställer mig framför den men jag minns första gången jag 

stod i entrén och kände det som en chansning när jag ställde mig framför denna glasruta och 

hoppades att det verkligen var entrén.  

 

Ljudet har nått mig redan innan jag kommer in i hallen. Lokalen med vita väggar och 

betonggolv genomljuds av ett sorts motorljud. Jag läser en skylt på väggen: ”Besökare bör 

använda hörselskydd i utställningsrummet”. Nedanför ligger hörselkåpor uppradade och en 

personal står bredvid och räcker mig beredvilligt ett par. Därmed känner jag mig slussad 

direkt vidare in i nästa rum (utan att egentligen ha sett mig ordentligt omkring i det första 

rummet) och här blir ljudet så pass högt att jag är glad över hörselkåporna. En diselgenerator 

                                                
11 Foucault, Michel (1975/2003) Övervakning och straff: Fängelsets födelse, Lund: Arkiv förlag  
12 Ibid, xii 
13 Rose, Gillian (2001/2007) Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, 
London: SAGE Publication Inc. Kap 8 
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står och brummar mitt på golvet med en stor slang kopplad till sig. Slangen såg jag redan i det 

första rummet då den penetrerar väggarna och löper genom hela konsthallen som en 

pedagogisk tjock, svart tråd. Skräp, kartonger, sågspån och dyligt ligger lite här och där på 

golvytan och med hörselkåporna på mig känner jag att min roll som besökare på en 

utställning börjar förskjutas. Det finns en öppning så att man kan gå ut på baksidan av 

byggnaden där man hamnar på en lastkaj. Här står en lampa och riktar sitt ljus mot Magasin 

3:s grannbyggnad: Banankompaniet. En märklig känsla uppstår när jag står utanför Magasin 

3. Utsikten här på baksidan blir på något sätt framsidan av utställningen. Det är när jag 

kommit ut ur konsthallen som jag når fram till det som Sierra vill visa upp.  

 

Vad Sierra ställer ut är en redan existerande byggnad som alltid står i Frihamnen oavsett 

inverkan från hans konstnärskap. Genom att han riktar en stark lampa mot byggnaden så 

lägger han ett fokus på den som inte funnits där tidigare. Det är också av vikt att lampan 

befinner sig i anslutning till Magasin 3. I egenskap av konstnär och med hjälp av konsthallens 

institutionella makt gör Sierra Banankompaniet till ett konstverk. Ett skifte uppstår med andra 

ord. Vi vänder vårt konstnärliga fokus mot ett bananföretag. Magasin 3:s byggnad, van att 

inhysa olika konstverk, får den här gången husera det som i vanliga fall ses som biprodukter, 

det som vi annars försöker dölja; skräp, emballage och ett elaggregat.  

 

”Det viktiga är inte hur det estetiska slutresultatet tar sig uttryck utan vad verket gör med oss 

som individer, vad det öppnar upp hos oss”, jag hänvisar till den tyske konstnären Joseph 

Beuys uttalande om konstens funktion. 14 Sierras installation är inte estetisk i traditionell 

bemärkelse utan det intressanta uppstår när vi ställer frågan: vad händer med oss som 

individer när vi besöker utställningen på Magasin 3?  

 

• Vi försätts i en situation där vi tvingas uppmärksamma en närliggande byggnad som 

vi annars kanske inte skulle bry oss om att titta på. Vi tvingas därmed även att hantera 

den diskurs som handel med bananer är kopplad till: global världshandel, 

bananodlingar, arbetarförhållanden, konsumentansvar, miljöfrågor osv. 

 

 

 
                                                
14 Ekstrand, Lasse (1998/2001) Varje människa en konstnär, Göteborg: Bokförlaget Korpen 
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• När vi bär hörselkåpor i utställningshallen förskjuts vår besökarroll. När vi fortsätter 

att släntra runt och titta i utställningshallen liknar vi både en inspektör på en 

byggarbetsplats och en galleribesökare. Det ligger nära till hands att reflektera över de 

konventioner som råder i en konsthall.  

 

• När vi tittar på diselgeneratorn mitt i utställningsrummet har vi satt en maskin som 

alstrar energi i centrum. Energi är inget som är gratis eller som man kan ta för givet. 

Inget blir till utan att någon eller något måste jobba för det. Det dolda blir här både 

synligt och ljudligt, vi kommer inte undan. 

 

 

Vi tvingas uppmärksamma, vi ser och hör det som vanligtvis är mer eller mindre dolt, den roll 

som vi förväntar oss att få i sammanhanget känns inte lika självklar. Allt detta sker på ett 

kroppsligt sätt när vi engageras genom att klämma fast hörselkåporna runt våra huvuden, när 

vi kliver ut ur konsthallen och står i kylan utanför och när vi rör oss runt diselgeneratorn på 

golvet och befinner oss i dånet från den. Sierra får oss oundvikligen att bli fysiskt engagerade 

i hans konstverk när vi besöker utställningen. Hans installation gör att vi blir medvetna om 

oss själva, det sammanhang vi befinner oss i och även andra diskurser som den miljö runt 

Magasin 3 utgör. På det sättet har Sierra med sitt konstverk gjort en diskursanalys av platsen 

han ställer ut på. Våra fogliga kroppar är kanske lika fogliga som tidigare men denna gång på 

ett nytt sätt när vi går i Sierras ledband. 

 

2.1.2 Samtidskonst- en historisk tillbakablick 

Sierras verk kan vara svårt att ta till sig beroende på vad man förväntar sig att möta när man 

går på en konstutställning. För att få en större förståelse för konstens utveckling fram till idag 

kommer jag att göra en återblick på 1900-talet. Eftersom det är en omöjlighet att ta upp allt 

relevant som skett under detta århundrade så har jag valt att ta upp några aspekter som jag 

anser är extra viktiga i sammanhanget.  
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1981 placeras Richard Serras platsspecifika verk Tilted Arc på Federal Plaza i New York.15 

Hans verk var en väggliknande konstruktion som i en lätt böjning delade av den öppna ytan 

på mitten och tvingade människor att gå omvägar när de skulle korsa torget. Serra ville belysa 

en diskursiv problematik kring det offentliga rummets tillgång för alla, för honom var det 

visuella inte det primära utan mer ett medel för att visa på något utanför sig självt. En konflikt 

fanns dock hela tiden mellan allmänhetens och konstnärens syn på vad konst ska vara och 

bidra med. Många betraktade Serra’s monument som något fult och störande, de blev 

irriterade av att tvingas bryta sin planerade riktning över torget. Allmänhetens missnöje 

gjorde att verket till slut efter knappt tio år togs bort från platsen.16 Kanske hade folk inte 

uppskattat verket mer även om de hade intresserat sig för det bakomliggande syftet. Jag 

tycker ändå att detta verk på ett tydligt sätt belyser en konflikt som finns mellan 

konstvärldens aktörer och den breda allmänhetens syn på konst, då på 1980-talet såväl som nu 

på 2000-talet. Konst handlar i många fall inte längre bara om det visuella. Det visuella är 

snarare ett medel som används för att belysa något utanför sin egen ram. 

 

Jag återkommer till den reaktion jag ofta fått som student på Konstfack: ”Jaha, du går på 

Konstfack? Då målar du mycket?” På Moderna Museet hänger de kanoniserade manliga 

konstnärernas verk från tidigt 1900-tal; Munch, Picasso, Dali, Mondrian osv. på något sätt 

verkar det vara svårt att skaka av sig den status av ”äkta” konst som de har lyckats uppnå hos 

många. Under första halvan av 1900-talet, när dessa konstnärer var verksamma, rådde en 

formalistisk syn på konsten, dvs formen var viktigare än innehållet. Konstnärerna 

experimenterade med hur de kunde driva sitt bildspråk till att enbart representera sig självt. Ju 

mer abstrakt en målning var desto mindre tycktes den referera till något annat utanför sig 

själv. Konstobjektet blev på det sättet det väsentliga.17 Kants estetikbegrepp levde kvar där 

det fanns en tro på hur den estetiska upplevelsen är omedelbar och inte behöver föregås av 

intellektuellt resonemang. Konsten har ett unikt existensberättigande; den finns till endast för 

sin egen skull och behöver inte ha någon praktisk funktion.18 Någon gång på 1960-talet 

började denna grundsyn på konsten förändras. Minimalisterna arbetade med formspråket på 

ett radikalt sätt. Objekt som endast var avskalade geometriska former gjorde att steget till att 

jobba med redan existerande objekt låg nära. Ett antal konstnärer tog detta steg och termen 
                                                
15  Kwon, Miwon (2002) One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, London: MIT 

Press s 72ff 
16  Ibid s 72ff 
17 Williams, Robert (2004) Art Theory: An Historical Introduction Hong Kong: Blackwell publishing sid. 182 
18 Freeland, Cynthia (2001) Art Theory: A Very Short Introduction Oxford: University Press sid.10 
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konceptkonst började etablera sig. Dessa konstnärer lade fokus på tanken och idén och gjorde 

utförandet till något sekundärt. På det sättet attackerade många konstnärer konstobjektet som 

sådant.19 Parallellt med denna utveckling kan vi hitta happenings, performances, aktioner och 

liknande konst där konstnärer började använda sina egna kroppar som material och gjorde tids 

och rumsaspekten viktig. Denna sorts konst blev även ett sätt att utmana och komma ifrån 

gallerier och museums institutionella makt.20 

 

Postmodernismen fick genomslagskraft på 1980-talet och med den kom synen på konst som 

en social konstruktion. Man såg inte längre konsten som något autonomt med en sann estetisk 

kärna vilket gjorde att det behövdes ett nytt existensberättigande för att konst överhuvudtaget 

skulle kunna fortsätta skapas. Mer intellektuella konstnärer dök upp som skapade med 

teoretiska utgångspunkter. Under 1980-talet fanns det många som investerade mycket pengar 

i konst, detta blev också något som höjde statusen för de som var verksamma inom området.21  

 

Den ekonomiska nedgång som infann sig i början på 1990-talet försatte även konstmarknaden 

i kris. En ny väg för att åter göra konst till något angeläget var att ge sig ut från 

institutionerna, verka på andra håll i det ”verkliga” livet och ta upp ämnen som är viktiga för 

människor. Detta har lett in konsten på det spår som är ett av de vanligaste idag; den sociala 

kritiken.22  

 

2.1.3 Konst i vår samtid 

Martin Schibli och Lars Vilks delar in den sociala kritiken i tre olika grupper. 23 Relationell 

estetik, även kallat happenings, handlar om att involvera publiken i verket. Konstnären blir 

mer eller mindre en bakgrundsfigur som planerar för händelsen, kanske bidrar med rekvisita, 

men som låter publikens relationer, reaktioner och möten bli själva konstverket.  

                                                
19 Williams, Robert (2004) s 219 
20 Lacy, Suzanne (red.) (1995) Mapping The Terrain: New Genre Public Art, Seattle, Washington: Bay Press s 

25ff 
21 Williams, Robert (2004) kap. 6 
22  Malmqvist, Karin (1999) Konst är konst allt annat är allt annat: En skrift om samtidskonst för lärare, 

Stockholm, Lärarförbundet, Edsvik konst och kultur s 40ff 
23  Schibli, Martin, Vilks, Lars (2005) Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar Riga: Bokförlaget Nya Doxa 

s 61 
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Social empati. Istället för att kritisera något väljer vissa konstnärer att lyfta fram det positiva. 

De vill visa på alternativa synsätt och modeller för hur man kan se på den verkliga världen. 

Till exempel så kan de framhäva alternativa ekonomiska system, socialt arbete eller visa på 

människor som på något sätt tillhör en minoritet och lyfta fram dessa som hjältar.  

 

Politiserande social kritik vill uppmärksamma problem i samhället. Det här är den vanligaste 

formen av konst idag enligt Schibli och Vilks. Konstnärerna lyfter fram, undersöker, 

blottlägger, uppmärksammar frågor i samhället.24 De termer som används för att beskriva 

deras sätt att jobba på, där vi kan lägga till ”projekt” och ”analysera”, visar på hur konsten 

fortsätter att krypa ur sin tidigare form.25 Begrepp som används inom forskningsområdet 

hittar vi idag även inom samtidskonsten. Samtidigt börjar forskare inom framförallt 

naturvetenskap och teknik prata om kreativitet och intuition och kan även söka samarbete 

med konstnärer. 26 Konst och vetenskap har börjat bygga broar mellan varandra. Konstens väg 

bort från objektet har gjort att konstnärens kompetens istället börjar lyftas fram. Det är detta 

som föranleder Monica Sand att hävda att konstbegreppet idag är för snävt.27 Trots att 

konstbegreppet har breddats mycket och att kritik, relationer och processer idag är konst så 

hävdar hon att det fortfarande är en produkt som får benämningen konst och inte den kunskap 

och arbetsprocess som ligger bakom. De metoder och strategier som konstnären använt för att 

nå fram till denna produkt ses ofta som enskilda konstnärers subjektiva resultat när det i själva 

verket ofta ser ut på ett annat sätt: ”När vi studerar konstens praktiska verksamhet upptäcker 

vi att den inte primärt innehåller individuella strategier, utan kollektiva rörelser; ut från 

gallerierna, ut i stadsrummet, mot platsen, in i andra områden.”28Detta bör inte bara ses som 

en flykt från den institutionella konstvärlden utan som en faktisk förändring av själva 

konstbegreppet. Sand fortsätter med att hänvisa till Stephen Wright, konstkritiker och filosof, 

som understryker resonemanget med att hävda att det är ovanligare och mer intressant att rikta 

sin uppmärksamhet mot konstnärerna när de inte skapar konst. Han menar att det är 

konstnärernas kompetens, färdighet, talang och iakttagelseförmåga som är det verkligt 

intressanta inte primärt den produkt de skapar.29  

                                                
24 Schibli, Vilks s 70 
25  Karlsson, Henrik (2001) Handslag, famntag, klapp eller kyss? Konstnärlig forskarutbildning i Sverige, 

Göteborg: Sisters, s 23 
26 Ibid  
27  Sand s 27 
28 Sand, Monica (2008) Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, Stockholm: Axl Books, s 27 
29  Ibid 27f 
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I det västerländska samhället har konst fått en självklar status av att vara seriös.30 Konsten 

äger rum på en avancerad nivå genom att framstående filosofer och teoretiker lyft fram den 

och gett den sin status. Schibli och Vilks lyfter fram namn som Kant, Hegel, Schopenhauer, 

Nietschze, Wittgenstein och Heidegger som exempel. Det finns ett tungt artilleri som vakar 

över konstens roll och status i samhället. Den tydliga kopplingen till filosofi gör att konst har 

en ontologisk karaktär.31 Den positionerar sig på en existentiell nivå där man kan beröra de 

stora frågorna om livet, döden och vad det innebär att vara människa.32  

 

När jag nu i nästa avsnitt dyker ner i några teorier av den franske filosofen Gilles Deleuze är 

det inte ett sätt att vilja bidra till konstens seriösa status. Däremot vill jag ta fasta på konstens 

ontologiska karaktär. Genom att börja i Deleuzes teorier och sedan försöka förstå dem genom 

eget handlande hoppas jag kunna närma mig och lyfta fram det undersökande förhållningssätt 

som kännetecknar många konstnärer idag. Kan mitt undersökande arbetssätt vara en metod 

som kan användas för att öka förståelsen för samtidskonst? Frågeställningen som formar detta 

arbete finns hela tiden med i kommande avsnitt för att så småningom direkt diskuteras i 

slutdiskussionen. 

 

2.2 Mellanrum som dörröppning 

2.2.1 Att tänka är en konfrontation 
Teori och praktik. Det är ofta dessa ord placeras som motsatspar där det första till stor del 

handlar om att använda hjärnan, tänka och formulera sig verbalt och det andra handlar om att 

arbeta praktiskt med händerna eller hela kroppen. Den franske filosofen Gilles Deleuze har en 

hel del tankar om hur vi tänker i dikotomier33 men innan jag tar upp det i min text vill jag 

stanna kvar vid just uppdelningen teori och praktik. Konstteoretikern och pedagogen John 

Dewey försöker luckra upp denna dikotomi mellan teoretiker och praktiker när han förbinder 

tänkandet med ett praktiskt utövande. Han menar att båda aktiviteterna är förbundna med 

tänkande och handlande; både konstnären och forskaren tänker i sitt material.34 Om materialet 

är ord eller lera spelar inte så stor roll. 

                                                
30  Schibli, Vilks s 37f 
31  Ontologi är inom filosofi läran om det varande. Som en del av metafysiken behandlas frågor om hur världen 

är beskaffad. (ref. Nationalencyklopedin) 
32 Schibli, Vilks s 37f 
33  Dikotomi innebär en uppdelning av något i två av varandra uteslutande delar. (ref. Nationalencyklopedin) 
34 Dewey, John (1934/1980) Art as experience, New York, Capricorn Books, s. 15f 
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Mats Rosengren beskriver sin kunskapslära doxologi i samma anda när han framhåller hur 

distinktionen mellan att ”veta att” och ”veta hur” inte går att upprätthålla.35 Att ”veta att” är 

också att ”veta hur” man t.ex. ska tänka, argumentera eller bete sig i vissa situationer. Han 

värjer sig mot en föreställning om kunskap som något kvantitativt som man kan äga och 

försöker genom att koppla ihop kunskap med kompetens få det att klinga mer som en aktiv 

handling. Han menar att världen skapas snarare än upptäcks.36  

 

Även Deleuze ifrågasätter den inre aktivitet som tänkandet ofta uppfattats som när han påstår 

att vi inte tänker frivilligt. Tänkandet uppstår alltid i ett möte, i en konfrontation med något 

som tvingar oss att tänka.37  

 

2.2.2 Motsatser sammanlänkade i ett rörligt utbyte 
Precis som begreppen teori och praktik visar på så fungerar definitioner ofta parvis i 

dikotomier.38 Vårt språk är uppbyggt av motsatser som ordning-oordning och planerat-

oplanerat. Vi förutsätter att dessa begrepp har en fast form som ömsesidigt uppväger och 

utesluter varandra. Inom feministisk och postkolonial teori har man visat hur motsatser 

snarare är beroende av varandra och enbart fungerar i förhållande till varandra. De sitter ihop i 

en hierarkisk ordning där den andra termen fungerar som en negation till den första, den 

definierar vad den andra inte är. Den andra termen har inget eget definitionsutrymme utan 

existerar i förhållande till det som den utesluts ifrån. Genom sin negation får den en liknande 

funktion som det ett mellanrum har.39 Ett mellanrum är ett mer eller mindre oavsiktligt 

resultat av omkringliggande komponenters gränsdragning, men just på grund av dess brist på 

definition finns där en underliggande potential: 

 
Det odefinierade rummet mellan antar en rörlig existens, som kan användas som en metod för att 

ifrågasätta identitetsbegreppet. För vad är det som begränsar mellanrummet om det i realiteten utnyttjar 

det som begränsar det för att bli till? Är det istället mellanrummet som betjänar sig av sina begränsningar 

och därmed utvidgar sina möjligheter?40 
 

                                                
35 Rosengren, Mats (2004) ”En kommentar till Michael Biggs”, Art Monitor No 1/2007, s. 108f 
36 Ibid 
37  Sand s 41  
38 Ibid s. 95f 
39 Ibid 
40 Sand, Monica (2008) Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, Stockholm: Axl Books, s. 98 
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Mellanrummet är det enda sättet att komma undan dualismer och motsatspar enligt Deleuze 

och hans ”medfilosof” Guattari.41 Motsatser står inte separerade från varandra utan är 

sammanlänkade i ett rörligt utbyte. De förskjuts i förhållande till varandra beroende på var 

gränsen mellan dess definitioner placeras, i vilket syfte och hur. Deleuze menar att det hårda 

aldrig är hårt utan att också vara mjukt, han placerar det motsatta innanför och pratar om 

”motsatsernas samexistens”. Det vi brukar kalla förnuft är ett sorts tänkande som bekräftar 

sådant vi redan vet. Deleuze ifrågasätter grunden för vårt tänkande när han menar att det vi 

kan tänka bara är sådant vi redan känner till, det vill säga vi förutsätter just det som egentligen 

är i fråga. Vår kultur äger inte förmågan att tänka sammansatt. Vi försöker både rumsligt och 

mentalt sortera bort alla mellanrum för att få något begripligt kvar. Det är ett sätt för oss att 

hantera vår verklighet. Det sammansatta blir något hotfullt som står mot idén om en fast, 

oföränderlig identitet.42 

 

2.2.3 Rytm av skillnad och repetition 
Motsatser är alltså sammanlänkade i ett rörligt utbyte. Detta rörliga utbyte hamnar på en 

metafysisk nivå när Delueze beskriver sina begrepp skillnad och repetition. Upprepade 

intonationer i talspråk gör att vi kan urskilja olika sorters dialekter. 43 Ett djur upprepar sitt 

strövande runt ett område för att utmärka formen av ett revir. Repetitionen fungerar som ett 

gränsfenomen och Deleuze menar att detta går att överföra i egentligen alla resonemang. 

Enligt honom är varje objekt, företeelse och subjekt ett pågående tillblivande. Det förvärvar 

en faktisk identitet genom att repetera sig självt. Om vi återgår till liknelsen med djuret som 

utmärker sitt revir kan vi se att reviret blir till genom att djuret har en vana av att ströva runt 

området. Men det finns andra faktorer som också har med reviret att göra: vädrets makter, 

andra djurs rörelsemönster, årstidsväxlingar, djurets åldrande. Allt detta och mycket mer gör 

att djurets repeterande aldrig blir en exakt upprepning, det finns alltid en skillnad i den.44 

 

Skillnaden existerar internt i varje upprepning. Varje identitet skiljer sig från sig själv i varje 

stund av sitt tillblivande. Det är en rytmisk organisation och reorganisation där skillnad 

uppstår gång på gång. 45 Jag kommer att tänka på en kommentar den tyske konstnären Joseph 

Beuys sägs ha gjort: ”Något så fantastiskt hände mig i morse när jag gick ner till matbutiken.  
                                                
41 Sand s 98 
42 Ibid s. 97 
43 Williams, James (1988/2003) Gilles Deleuze's Difference and Repetition: A Critical Introduction and Guide 

Edinburgh: University Press s 11 
44 Williams, James (2003) s 12 
45 Sand s 98 
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En man stod och valde grönsaker, han bar en röd mössa.”46 Många skulle nog tycka att det 

inte är mycket som är fantastiskt med en sådan vardaglig händelse. Men jag tror att det var 

just denna rytmiska organisation och reorganisation som Beuys ville peka på med sitt 

uttalande. Den specifika händelse han beskrev kommer aldrig att uppstå igen i det flöde vi 

lever i. Händelsen var unik, det avgörande ligger i det val vi gör när vi uppfattar den som 

fantastisk eller vardagligt grå. 

 

2.2.4 Virtuella möjligheter-mellanrummets potential  
Repetition föranleder realisering. Skillnad gör att något aktualiseras.  

 

Deleuze använder begreppet virtuell för att beskriva hur oändliga möjligheter ligger latent i 

varje sammanhang.47 Verkligheten är både faktisk och virtuell. Med virtuell syftar han inte på 

något overkligt. Det är istället en potential som hela tiden finns där, en beskrivning av alla 

möjligheter som kan aktualiseras. En kokosnöt får stå som exempel. Den finns där som den 

faktiska kokosnöt den är men den finns också där som alla möjligheter den kan vara i 

förhållande till olika individer; dess hårdhet, den håriga ytan, något som ger näring, något 

som stillar törst.48 Det virtuella innehåller även det otänkbara, det vi inte kan föreställa oss. 

(Vad är kokosnöten som vi inte kan föreställa oss?) Deleuze beskriver verkligheten som en 

dynamisk relation mellan det virtuella och det faktiska. ”It is a two-sided one, rather than one 

of two realms-that is, it never makes full sense to speak of the virtual without the  actual or 

the reverse.”49 

 

Genom kreativa handlingar kan vi kortvarigt aktualisera en av de oändliga potentialer som 

existerar latent. Till skillnad från en analys som strävar efter att få grepp om verkligheten och 

försöker representera den visar en aktualisering på en komplex verklighet.50 

 

 

 

                                                
46 Ekstrand, Lasse (2001) Varje människa en konstnär 
47 Sand s 197f 
48 Williams, James (2003) s 7f 
49 Williams, James (2003) Gilles Deleuze's Difference and Repetition: A Critical Introduction and Guide 

Edinburgh: University Press s 8 
50  Sand s 197f 
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Mellanrummet har en rörlig och osäker existens. När det utnyttjar de gränser som omsluter 

det så förändras även det omgivandes identitet.51 På det sättet utvidgas möjligheterna för både 

mellanrummet och det omgivande. De gränser vi tidigare har satt blir inaktuella. Sand 

beskriver mellanrummet som ”/…/det rytmiska intervall där en omorganisation av krafter blir 

möjlig, ett tillblivande mellan utrymme och kropp. ”52 Den mänskliga kroppens inverkan i 

mellanrummet är just det som gör mellanrummet både problematiskt och fyllt av möjligheter. 

Om vi följer med den rytmiska rörelsen istället för att kämpa för att definiera det 

odefinierbara utrymmet kan vi aktivera den potential som finns där. 

 

Det går inte att tänka bort de rumsliga villkor som tänkandet pågår, formar sig och formulerar 

sig inom. Ord som ”grunda”, ”förankra” och ”befästa”, visar på hur vårt tänkande har en 

kroppslig och rumslig förankring.53 Sand fastslår att mellanrum inte går att definiera annat än 

i praktiken.54 Liksom hon använder sig av praktiken för att lyfta fram aspekter av mellanrum 

vill jag göra likadant i mitt arbete. Jag hoppas att jag kan nå en djupare förståelse av Deleuzes 

termer skillnad, repetition och virtuell och faktisk verklighet genom att själv agera i 

rumslighet. Kan jag införa skillnad i repetitioner? På vilket sätt kan jag aktivera mellanrum 

och hitta en virtuell potential? Det är mitt undersökande och experimentella förhållningssätt 

som jag hoppas ska kunna utvecklas till en pedagogik för att skapa en förståelse för 

samtidskonst. Deleuze teorier har gemensamt med samtidskonst att de lyfter fram och vrider 

om vår vardagstillvaro och ger oss chansen att uppleva något annat än det vi ser av slentrian. 

 

 

2.3 Aktioner i fält 

2.3.1 Fallet med den ofrivilliga kaninen 
Jag befinner mig på en kollogård i Roslagen där jag jobbar som kolloledare på ett helgläger. 

Snön har fallit under dagen och jag är ute och leker i den tillsammans med två av 

kollodeltagarna. Vi jobbar på varsina håll. Någon rullar en jättestor snöboll och en annan 

gräver en grop. Det slår mig vilka stereotypa figurer man alltid gör när man leker i snön. Tre 

stora snöbollar på varandra och vi har en snögubbe, många snöbollar staplade som en pyramid 

och vi har en snölykta. Snö är ju ett relativt lättarbetat material och tar man in platsen i sig 
                                                
51 Sand s. 99ff 
52 Sand, Monica (2008) Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, Stockholm: Axl Books, s. 99 
53 Spindler, Fredrika (2006) ”Att förlora fotfästet: om tänkandets territorier” i Gromark, Sten & Nilsson, Fredrik 
(red.) Utforskande arkitetktur, Stockholm: Axl Books s. 107f 
54 Sand  
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som ett material är möjligheterna oändliga. Framför mig har jag en stor sten som fångar min 

blick. Bakom den växer ett träd som bereder ut sina grenar över stenen. Jag börjar bygga en 

skepnad av snö på stenen. Fragment från den teori jag håller på att instudera dyker upp i 

huvudet; motsatsernas samexistens, och hur Deleuze menar att vi har svårt att gå ifrån ett 

tänkande som är uppdelat i dikotomier, motsatspar. 

 

 
Skepnaden av snö på stenen får en sorts självständighet när den lämnat och kommit upp från 

den snöiga yta som marken utgör. Snön har närmat sig trädet och jag leker med tanken: hur 

nära trädet kan snön komma? Snöformen på stenen får en organisk prägel som strävar uppåt 

samtidigt som jag provar att ”baka in” grenen ovanför med snö, så att den liksom går snön på 

stenen till mötes. Det blev en rolig effekt och jag spinner vidare på den när jag börjar bädda in 

trädstammen med snö och lägger upp snöflak i grenverket. Slutligen ringlar sig snön likt en 

orm upp från marken och tar stenen och trädstammen i besittning. Några abstrakta, organiska 

figurer har tagit form i en rad ovanpå stenen och trädstammen och några grenar i trädet är 

delvis inbäddade i snö. Lösa grenar är inbakade i snön på stenen och ovanför i trädet som 

sträcker sig ner möts också snö och grenar.  
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De olika entiteterna har blivit samma. Rummet mellan sten och träd har genom snön påbörjat 

en sammansmältning konstaterar jag nöjt när jag hör en röst bakom mig: -Vad ska du göra 

med kaninen? Jag tittar mig förvirrat omkring. -Vilken kanin? undrar jag. -Den, där, den har 

ju långa öron i alla fall, säger en av kollodeltagarna och pekar på en av formerna som har två 

uppåtsträvande öronliknande former.  

 

2.3.2 Operation Kaknäs  
Jag och min vän Tova beger oss till 

Kaknästornet för att undersöka möjligheterna 

som finns på en plats med ett 155 meter högt 

torn. Man kan ta sig an en plats på olika sätt. 

Till exempel kan man delta mitt i den, med 

alla dess ljud, dofter och rytmer som där 

existerar på ett eller annat sätt. Eller så ger 

man sig själv en överblick av platsen genom 

på distans betrakta den från en högre höjd, 

vilket kan ge en fördel ur en analyserande 

synvinkel men som inte ger någon erfarenhet 

av att delta.55 Vi kan aldrig få tillgång till 

båda dessa perspektiv samtidigt men genom 

att vara två personer ville vi göra ett försök.  

Jag placerade mig uppe i tornet medan Tova 

var kvar nere på marken. För att överbrygga 

avståndet mellan oss använde Tova en rejäl 

ficklampa som fungerade som en länk mellan 

oss. Nere från marken gav hon mig tre 

blinkningar innan hon skred till verket med 

lampan. Genom att fotografera med 15 

sekunder långa slutartider fångade jag Tovas 

rörelser som via lampan förvandlades till ljusa 

streck på fotografierna. Hon sprang i 

sicksack-mönster nere på parkeringen, 

                                                
55 Sand s 278  
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ringade in en bil med sin ljusstråle, fortsatte genom ett skogsparti och ritade upp ett nytt 

mönster borta vid en busshållplats. Från min position kände jag mig på ett sätt allsmäktig när 

jag betraktade Tovas blinkande ljus nere på marken. Som i ett kontrolltorn blickade jag ut 

över nejden; de små bilarna, träden och buskarna blev som overkliga objekt på en spelplan. 

Den känslan känner jag igen från tidigare erfarenheter av höga höjder. Men när Tovas 

ljuskägla dök upp och gjorde de överenskomna signalerna uppstod en ny tjusning. 

”Spelplanen” blev inte bara en liknelse det blev en verklighet när jag plötsligt hade en egen 

pjäs till förfogande. 

 

När jag slutligen beger mig ner med hissen så dyker en ny overklighetskänsla upp. Efter att ha 

stått i en timme och från 155 meters höjd betraktat den spelplan jag gjort anspråk på befinner 

jag mig nu nere på den samma. Känslan av att byta en verklighet mot en annan blir väldigt 

påtaglig. Jag tänker på filmen Matrix där huvudpersonen Nemo sväljer ett rött piller och 

kastas ut från den verklighet han känner till. Han får ett brutalt uppvaknande i en tank, i en 

overklig tillvaro som egentligen är den verkliga tillvaron. En liknande känsla infinner sig när 

jag i det råa, dimmiga vädret tar mig över parkeringen, genom det leriga skogspartiet och 

möter Tova på den busshållplats hon tidigare sprungit runt, från mitt perspektiv i skepnad av 

en lysande punkt. Från Kaknästornets behagliga utkikspost med bar, musik och värme har jag 

hamnat mitt i den verklighet som tidigare bara var en overklig spelplan. 

 

2.3.3 Fysisk kommunikation med landsortsmiljö 
I magisterkursen, inom vars ramar denna uppsats skrivs, var vi på en två dagar lång workshop 

på landsbygden i Grödinge i mars månad. Vi befann oss i en pittoresk liten by med röda 

stugor, hästar, hundar, katter och omgivna av öppna fält. Stämningen var uppsluppen när vi 

åkte in för att äta lunch på ett landsortscafé, vi hade bestämt oss för att arbeta tillsammans, 

släppa på prestationskraven som många av oss brottades med och bara ha roligt. Vi tillät oss 

att sväva ut när vi spånade på idéer. När vi väl kom tillbaka efter att ha ätit började vi 

tillsammans gå mot ett fält vi siktat in oss att ställa oss på. Vi hade fått en ateljé till 

förfogande men kände att det var miljön vi befann oss i som vi ville ta till vara på. ”Jag ser 

framför mig hur vi ligger utsträckta platt mot marken halvägs över vägen som sniglar” sa jag 

halvt (nästan helt) på skämt. Mina två kurskamrater som gick med mig var genast med på 
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 noterna. Den ena tog upp kameran och den andre la sig lite längre ner på vägen. Det var där 

vi släppte på spärren och resten av tiden tillbringade vi med att placera oss och röra oss på 

olika sätt i naturen. Vi strövade runt och tog vara på de infall vi fick; vi hängde oss som 

trasmattor över grenar, försökte smälta in i ett omkullfallet träd, kurade ihop oss som mörka 

bollar på ett öppet fält, försvann in i en vass, gick i slow motion över ett fält iklädda masker, 

och imiterade en utkastad TV i snön. 

 
 

Det hela var mycket lekfullt och vi sporrade och inspirerade varandra. Genom att vi var 4-5 

personer uppnådde vi en effekt som vi på egen hand inte skulle ha kunnat få. En ihopkurad 

människa på ett fält skulle lätt kunna se beklämmande ut. Men fyra stycken personer lyckas 

skapa tillräcklig inverkan på omgivningen; vi blir mänskliga stenbumlingar som intar fältet. 

Likaså händer något när fyra personer onaturligt sakta rör sig över ett fält.56 Under femton 

minuter satte jag sakta den ena foten framför den andra. När jag sneglade åt ena hållet såg jag 

mina kamrater på samma sätt röra sig framåt. Vi skapade tillsammans en egen tidszon där 

mina kamraters agerande bredvid bekräftade mitt eget agerande. Efter tio minuter upplevde 

jag vinden som onaturligt ”snabb” och kände mig märkligt närbesläktad med de eventuella 

sniglar på fältet som rörde sig i samma mak som jag.
                                                
56 Se DVD: Slow motion 
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När vi redovisade allas bilder tillsammans på storbildsskärm fick vi bekräftat att vi faktiskt 

inte bara hade flamsat under två dagar.57 En sällsam stämning var påtaglig i många bilder. Det 

lekfulla gick fortfarande att urskilja men blandades upp och blev mångbottnat av ett kärvt 

svårmod och något närmast olycksbådande som vilade över våra kroppars ovanliga 

positioneringar. Det är i just detta, våra kroppars ovanliga positionering, som vi kan hitta det 

som gjorde våra aktiviteter så intressanta. Istället för att ha använt den ateljé som ställts till 

vårt förfogande hade vi gjort anspråk på hela miljön som fanns runtomkring oss. Istället för 

att skapa objekt, konstföremål som går att plocka upp och ställa ut för beskådning omslöt 

”konsten” oss på alla sidor genom att vi gjorde den av vår tillvaro. Våra kroppar tillsammans 

blev det skulpturala material vi använde oss av. Vi blandade det med miljön vi befann oss i, 

som blev det andra materialet, och fick verk som egentligen uppkommer av samma princip 

som när man skapar ett objekt med två material som keramik och trä eller när man målar med 

blandteknik som akrylfärg och trälim. En viktig skillnad uppstår dock när vi blandar in ett 

material som är vårt eget subjekt; vi har ett medvetande, vi lagrar erfarenheter och när vi 

positionerar oss på nya sätt förskjuter vi vår subjektsposition. Våra mänskliga subjekt är ett 

effektivt material att förändra en diskurs med. 

 

2.3.4 Att gå och falla handlöst på samma gång 
Jag läser kapitlet ”Konsten att gå” i Monika Sands doktorsavhandling. Hon beskriver hur 

gåendet använts som en konstnärlig strategi som utvecklades bland konstnärskretsar i Paris på 

1920-talet.58 ”Om vi oftast uppfattar konsten att gå, som naturlig, något som alla människor 

kan och vet hur man gör, handlar den konstnärliga gåprocessen i lika grad om att lära sig att 

gå för att omkoda gåendets syfte och platsen där det sker.”59 Konstnärlig praktik, liksom 

forskning inom humaniora, handlar ofta just om att komma ifrån det vi har gjort till något 

naturligt och normaliserat, hitta strategier för att kunna se med nya ögon, inte ta något för 

givet. Monika Sand drar en parallell mellan konsten att gå och rörelsen som uppstår när man 

gungar. Hon citerar en dikt av konstnären Laurie Anderson: 

 

 

 

 

                                                
57 Se DVD: Fler bilder från Grödinge 
58 Sand s 175 
59 Sand, Monica (2008) Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, Stockholm: Axl Books, s 176  
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You're walking. And you don't always realize it,  

but you're always falling.  

With each step, you fall forward slightly.  

And then catch yourself from falling.  

Over and over, you're falling.  

And then catching yourself from falling.  

And this is how you can be walking and falling  

at the same time. 60 

 

Jag får ett infall och tejpar fast min digitalkamera på ena foten och går ut för att ta en 

promenad. Det jag sedan får se när jag tagit loss kameran och bläddrar fram till filmsekvensen 

får mig att bli sjösjuk; ett hetsigt, rytmiskt dunkande mot markytan. Jag lägger in filmen i 

datorn och lägger på en slow motion-effekt. 61 

 

 
Då ser jag det som jag läst i Sands avhandling och som Anderson beskriver i sin dikt. 

Kamerans öga visar på hur jag i varje steg jag tar faller handlöst mot marken för att sedan 

fånga upp mig själv med hjälp av den andra foten. Gång på gång upprepas rörelsen i en 

taktfast rytmik. Att gå blir inte längre den självklara konst vi vardagligen använder oss av. 

Filmsekvensen får mig att tänka på när små barn ska lära sig att gå eller när sjukgymnaster 

ska lära någon att på nytt lära sig gå efter en olycka; det komplexa i att hålla en lång och 

gänglig kropp upprätt, i balans på två små fötter. Vi måste låta kroppsvikten tippa framåt, 

falla, fånga upp oss med nästa fot som sedan rullar mot underlaget, från häl till tå och sedan 

återigen låta kroppen falla framåt. Jag sätter ihop filmsekvensen med en sekvens jag filmat 

tidigare med subjektiv kamera från när jag gungat på en lekplats. Två små filmsnuttar som 
                                                
60 Sand, Monica (2008) Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, Stockholm: Axl Books, s 181 
61 Se DVD: Gå-Gunga 
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visar olika aktiviteter har rörelsen gemensamt. Jag gör så att klippen tonar in i varandra; 

rörelsen i gungan rör sig ner mot marken och sveps sedan åter upp, men den här gången av 

gå-rörelsen från min fot. Kopplingen mellan att gå och gunga som jag först tyckte var lite 

krystad av Sand blir här uppenbar.  

 

 

3 Analys: aktivera mellanrum 
 

Fallet med den ofrivilliga kaninen 

När jag byggde min snöskulptur försökte jag på ett ytterst konkret sätt att överbrygga det 

mellanrum som befann sig mellan stenen och trädet jag hade valt ut. Deleuze hävdade att vår 

kultur inte äger förmågan att kunna tänka sammansatt. Vi tänker alltid i dualismer men 

egentligen står motsatser inte separerade från varandra utan är sammanlänkade i ett rörligt 

utbyte. Deleuze diskuterar motsatsernas samexistens. Snön blev mitt material för att tänka 

Deleuze's abstrakta teorier. Tankar kan formuleras i ord och lägga sig på ett metafysiskt plan 

men samma tankar kan också formuleras med snö och lägga sig som en skepnad mellan ett 

träd och en sten. Genom att försöka förstå Deleuze’s teorier hittade jag en väg att komma 

förbi de invanda mönstren när det gäller att skapa i snö. Jag själv blev fascinerad av den 

abstrakta konstellation som tog form den dagen men en flicka i närheten gav mig en 

tankeställare. Hon läste in en figur i en av mina skepnader. Vi ser det vi vill se och vi är 

upptränade till att läsa av och tolka den verklighet vi befinner oss i. Två stycken 

uppåtsträvande former kan lätt bli två kanin-öron. Jag ville se en abstrakt skapelse som 

överbryggade ett mellanrum, men för en utomstående som inte varit med på mina tankegångar 

så ligger kanske kaninen mycket närmare till hands att läsa in. Här har vi en problematik som 

konstnärer ofta står för; hur mycket ska man ge för att få med betraktaren i sina egna 

tankegångar? 

 

Operation Kaknäs 

Det är hisnande att befinna sig på hög höjd. Allt ser så litet och overkligt ut, som små 

leksaker, detta är en naturlig följd av att det är ett så stort avstånd mellan platsen och en själv. 

Den tjusning som inföll utöver den vanliga var när Tova med hjälp av en lampa 

kommunicerade med mig över avståndet. Våra överenskomna signaler gjorde att det stora  
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avståndet mellan oss överbryggades. Sand menar att mellanrummet är ett tillblivande mellan 

utrymme och kropp och att det är den mänskliga kroppens inverkan på mellanrum som gör 

dem problematiska. Det finns ett mellanrum mellan Kaknästornet och marken nedanför. Med 

hjälp av den starka ficklampa Tova använde aktiverade vi detta mellanrum och när vi gjorde 

det så förändrade vi också det omgivandes identitet. Den spelplan jag upplevde att utsikten 

var blev en verklig spelplan genom att Tova med sitt kommunicerande ljus agerade som min 

pjäs. Kaknästornet förvandlades till ett kontrolltorn där jag med min position av överblick 

hade makt över den rörliga ljuspunkten på marken. Samtidigt insåg jag att makten i min 

situation var skenbar då Tova mot min vilja försvann med sitt ljus bort mot Gärdet och jag 

inte kunde påverka henne. Med en stark ficklampa införde vi en skillnad i den rytmiska 

repetition som fixerar Kaknästornet och den underliggande marken, om vi använder Deleuze's 

terminologi. Vi aktualiserade för en kort stund en av de virtuella verkligheter som finns i 

platsens potential.  

 

Fysisk kommunikation med landsortsmiljö 

 Den vanliga utsikten ute i naturen i Grödinge bryts av genom att två trädstammar inte är 

trädstammar utan mänskliga kroppar som blick stilla ser ut att ha växt upp ur det lager av is de 

står på. Motsatsparet människokropp-trädstam blir inte lika självklart när vi aktiverat detta 

mellanrum och tagit på oss trädens egenskaper. När Sierra på Magasin 3 satte upp en 

strålkastare riktad mot Banankompaniets byggnad så tittade besökaren på den med en annan 

sorts blick än den vardagliga. Det var samma sorts blick vi använde nu när vi letade efter 

öppningar att interagera och kommunicera med miljön. Detta skedde på ett direkt fysiskt sätt 

när vi klättrade upp i träd eller la oss på marken. Ett omkullfallet träd fick sin identitet 

förskjuten när jag skulle balansera min kropp raklång på det. Dess rundhet blev den mest 

påtagliga egenskapen när jag plötsligt rullade av och trillade ner på marken. Om vi hade 

kopplat bort ännu mer av vårt förnuft så hade vi kunnat komma på ytterligare möjligheter som 

trädets virtuella kapacitet erbjöd. 
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Den mänskliga kroppen blev även här medel för att aktivera mellanrum vilket samtidigt leder 

till att diskursen förändras. Konstfackstudenter på en workshop i Grödinge är den diskurs 

inom vars ramar vi startade våra aktiviteter. Människans förhållande till naturen är en annan 

diskurs som vi skapade och för att tränga djupare in i den; hur förhåller sig våra kroppars 

rörelsemönster till en miljö? Var står vi människor i förhållande till djuren (en snigel?) och 

växtligheten? Är vi vitt skilda skapelser eller är det egentligen mest människans inställning 

och vanemönster som skapar skillnaden? 

 

Att gå och falla handlöst på samma gång 

”Att gå är samma sak som att falla handlöst för att sedan fånga upp sig själv igen.” ”Att gå är 

samma rörelse som när man gungar.” När jag tar en promenad så upplever jag det inte alls 

som att jag gungar. Ibland kan konstnärers uttalanden kännas lite krystat poetiska eller 

filosofiska. När jag dock fick se min gång genom kamerans öga på min fot så öppnades en 

annan förståelse. Min gång blev en helt annan sorts konst än den vardagstransport jag annars 

ser den som. Mina ögon är placerade på huvudets framsida ungefär mitt i ansiktet. Det är från 

det perspektivet jag får min visuella upplevelse av världen. Erfarenheten av att gå kan vi få 

via hörseln av underlaget mot sulan, känseln av foten i skon, balanssinnet som ska hålla 

rätsida på kroppen men kanske att det allra mest är synen som vi bildar oss en uppfattning 

genom. När kameran placeras på det utrymme som finns ovanför min fot visar den en 

alternativ syn på en erfarenhet och jag blir påmind om hur vårt perspektiv på tillvaron som 

människor ofta tas för givet. Våra ögon sitter inte på foten men likväl är det samma rörelse 

som förmedlas men på ett nytt sätt. Vi faller faktiskt handlöst i varje steg vi tar. När jag sätter 

ihop filmsnutten med ett klipp som jag filmat tidigare när jag gungat kan jag även se likheten 

i rörelsen på ett tydligt sätt. Det är inte så stor skillnad mellan att gå och att gunga. Nästa gång 

behöver jag kanske inte sätta kameran på foten för att kunna förstå en poetisk översättning av 

en rörelse.  
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4 Sammanfattande diskussion  

Jag ställde i början av detta arbete frågan: hur kan man arbeta för att pedagogiskt närma sig 

samtidskonst? Genom en analys av Sierras verk på Magasin 3 och en översiktlig genomgång 

av konstens utveckling från 1900-talet fram till idag har jag försökt ringa in egenskaper som 

man kan, om än generaliserande, tillskriva samtidskonsten. Sedan konceptkonsten gjorde sitt 

inträde på konstscenen så har tankarna bakom verket fått ett minst lika stort utrymme som 

utförandet och det visuella uttrycket. Många konstnärer i dag har ett undersökande 

förhållningssätt och arbetar i projektform. Aktioner, happenings och relationell estetik har 

gjort att konsten tar sig direkt kroppsliga uttryck, konsten är i många fall människokroppar. 

Också som utställningsbesökare engageras vi ofta rent fysiskt när konstnärer bygger 

installationer och jobbar med rumslighet som Santiago Sierras utställning är ett exempel på. 

Den pedagogik som jag har provat fram i det här arbetet tar fasta på samtidskonstens ovan 

beskrivna egenskaper. Jag har arbetat med ett undersökande förhållningssätt där kroppen har 

fått en stor roll i själva utförandet. Jag ser fler poänger med att kroppen får en sådan 

framträdande roll, men innan jag beskriver det närmare vill jag uppehålla mig vid just det här 

med poängen. 

 

4.1 - Jag fattar inte poängen? 
Det har hänt när någon berättar ett skämt eller en rolig historia att jag ibland uppfattats som 

trög. Jag tror att jag inte riktigt har fattat poängen och ber personen i fråga att förklara extra 

för mig. När jag har fått en förklaring inser jag att jag egentligen förstod poängen från början, 

det var bara det att jag inte tyckt att det varit tillräckligt roligt och därför antagit att jag missat 

något. Jag tänker att det ofta fungerar på ett liknande sätt med konst. När man går på en 

utställning så kan man ibland känna sig lite dum och tro att man inte förstår konsten, att man 

har missat en poäng som andra uppfattar. Jag menar att det egentligen inte finns något att 

förstå i traditionell bemärkelse. Det handlar mer om en inställning och ett förhållningssätt. För 

att närma sig samtidskonst gäller det att utveckla ett sätt att ta emot och öppna upp sig för det 

man ser.  
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4.2 Kroppen som pedagogiskt verktyg 
Konst ligger ofta på gränsen till vad vi är vana att se, tolka och läsa av. Det gör att vi måste 

tänja och stretcha våra invanda tankegångar för att kunna ta till oss verken. Det kan vi göra 

genom att diskutera men jag tror att en mer effektiv metod är att genom egna erfarenheter, ja 

kanske rent fysiskt, tänja och stretcha på de invanda tankemönstren. Jag tror att vi måste dela 

upp och sortera saker och ting för att vi över huvud taget ska kunna orientera oss i den här 

världen. Däremot kan behovet av att sortera leda till att vi tänker allt för mycket i svart och 

vitt, ett tänkande av dikotomier som gör oss inskränkta. Genom att uppmärksamma 

mellanrum kan vi få syn på saker och ting vi tidigare inte sett, vi lägger fokus på det utrymme 

som i våra ögon tidigare bara har haft en passiv roll av att avgränsa två ”positiva ytor”. 

Genom att inte bara uppmärksamma mellanrummet utan också aktivera det har vi klivit ur vår 

egen passiva roll för att själva agera. Vi positionerar oss på ett nytt sätt, vi blir den aktive och 

lagrar på det sättet en erfarenhet i vår kropp. Jag kan urskilja åtminstone tre aspekter som gör 

detta arbetssätt gynnsamt för förståelse av samtidskonst. 

 

• Genom att använda sig själv och ompositionera sig själv i tillvaron går det att aktivera 

en diskursmedvetenhet, något som vi också kan hitta i samtidskonst. Vi kommer ur de 

invanda tankemönstren och blir medvetna om hur vi förhåller oss till vår omgivning.  

 

• När vi engagerar oss fysiskt och inte bara med intellektet lagrar vi en erfarenhet som 

också kan ses som en kunskap.   

 

• Med en pedagogik som innebär att vi ompositionerar oss själva blir vi aktiva subjekt. 

En stor del av konsten idag eftersträvar en publik som deltar (t. ex. konstinstallationer, 

relationell konst och happenings). Med en erfarenhet av att vara ett aktivt subjekt kan vi 

lättare bli den publik som vågar ta platsen som konstnärer erbjuder i sina verk. 

 

4.3 Stretcha tillsammans med Delueze 
Vi tänker sådant vi kan tänka och känner till. I det här arbetet har mitt agerande lett till att jag 

kan tänka flera saker som jag tidigare inte kunde. Mitt sätt att gå har inte förändrats men min 

syn på fenomenet ”gå” har fått fler dimensioner. Tittar jag på ett träd kan jag, om jag väljer att 

ta på mig den inställningen, se den virtuella kapaciteten i trädets böj på kronan, sträckning 

upp från marken eller dess vajande i vinden.  
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Trädet repeterar sig självt och fixeras på det sättet i den form jag ser, men det betyder inte att 

det är separerat från sin omgivning. Vem vet vad som kan uppstå i de mellanrum som omger 

trädet? 

 

Deleuze kallar förnuft ett sorts tänkande som bara bekräftar sådant vi redan vet. Samma dag 

som jag hade planerat att genomföra experimentet vid Kaknästornet kände jag ett starkt 

motstånd till hela idén. Den var ju så oförnuftig, jag var rädd att det bara skulle kännas fånigt. 

Vi genomförde dock aktionen som planerat och jag upplevde det som både roligt, spännande 

och inte minst intressant. I en kreativ process är det viktigt att man får tillåta sig själv att ge 

sig ut i det okända och tappa greppet. Vi vill gärna ha kontroll, redan i början av processen 

vill vi gärna se en tydlig utgång av det hela, få en garanti på att vi inte kommer att tappa 

ansiktet i slutänden. Det motstånd jag upplevde innan jag åkte till Kaknästornet är inte att 

förringa. Det är precis den spärren som man måste uppbåda energi till att komma över, för om 

vi vågar tillåta oss att göra saker som kan te sig oförnuftiga (inom moraliska gränser) så 

utvidgar vi vårt referenssystem.  

 

4.4 ”Move your ass” men lämna också plats för reflektion 
Jag har haft en tydlig teoretisk utgångspunkt i mitt praktiska arbete (som därför på samma 

gång också varit ett teoretiskt arbete). Som pedagogisk metod menar jag inte att man alltid 

måste starta med att studera avancerade teorier av Gilles Deleuze eller liknande tänkare. Som 

jag hoppas att mitt arbete visar på kan byggande i snö eller klättrande i träd vara ett lika 

effektivt sätt att tänka. Det är dock viktigt att någonstans lämna plats för reflektion över det 

man har gjort. Jag har börjat med att läsa, gått vidare till att tänka i ett annat material än det 

som ord och skrift erbjuder för att sedan gå tillbaka och återigen reflektera i ord och skrift. Jag 

vill betona vikten av att engagera kroppen i sitt tänkande och inte bara intellektet, att fysisk 

erfarenhet är en sorts kunskap. Utan att ställa det ena mot den andra tror jag dock att det är 

viktigt att även kunna sätt ord på erfarenheterna och ge utrymme för reflektion över det man 

har gjort. Det är då erfarenheten förankras och får ett större fäste som kunskap och kan ge 

grogrund till vidare tankegångar. I det här arbetet har jag undersökt hur man kan arbeta för att 

pedagogiskt närma sig samtidskonst. Arbetet har dock på samma gång, på ett bredare plan, 

undersökt en pedagogisk metod som är användbar i andra ämnen långt utanför 

samtidskonstens domäner.  
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4.5 Utrymmen med högt till tak  
Häromveckan när jag satt hemma i min lägenhet hörde jag plötsligt ett ljud. ”Lyssnar grannen 

på Coco Rosie?” var min första tanke innan jag inser att det var en slipmaskin från ett 

husbygge utanför mitt fönster jag hörde. Coco Rosie är en popduo bestående av två systrar. 

De gör experimentell musik där de använder alla möjliga sorters ljud som de plockar upp från 

olika sammanhang. En låt börjar med just ett liknande ”slip-ljud” som jag hade hört. Genom 

att de har bäddat in dessa ljud i sin musikaliska värd fick de mig att associera ljudet som i 

främsta hand ett musikfragment istället för ett oljud från bygget som kanske egentligen hade 

varit närmast till hands. Om världen skapas snarare än upptäcks, som Mats Rosengren menar, 

så måste det bli viktigt att i skolan lära eleverna att våga och kunna tänka i nya banor, annars 

kommer vi bara att reproducera världen. "'Thinking differently' is a succinct statement of at 

least one definition of the objective of education".62 Med tanke på det motstånd jag kunde 

känna i mitt arbete inför Operation Kaknäs har jag stor förståelse för hur svårt det kan vara i 

skolans miljö, i grundskola och gymnasium, att mana fram det självförtroende som krävs för 

att “tänka annorlunda”.63 I skolan är det ofta korta lektioner, stora klasser och inte minst en 

undervisning och inlärning som tvingas byggas upp kring betygsättning. Det krävs ett 

utrymme med högt till tak, tillförlit och trygghet för att man ska våga tänka annorlunda.  

 

Min metod kan användas i andra sammanhang än samtidskonstens. Jag vill dock samtidigt 

poängtera hur samtidskonst kan användas i andra sammanhang än konstens och estetikens. 

Samtidskonst kan inte och bör inte isoleras i ett eget estetiskt fält, det hör inte längre samman 

med traditionell estetik, det måste sättas i relation till vardagen och det sociala och politiska 

livet. Samtidskonst är yttringar och inlägg i en ständig diskussion och förhandling om vad 

mänskligt liv handlar om. Det är konst som per definition är aktuell och visar vad som händer 

här och nu i vårt samhälle. 

 
 

                                                
62 Morss, John ”The Passional Pedagogy of Gilles Deleuze” Educational Philosophy and Theory, Vol.32, No.2, 

2000, s 185-200 

63 Det bästa uttrycket för det jag är ute efter hittar jag i engelskans ”imagining differently” som min handledare 

David Andrew på Wits University, Johannesburg brukar använda, men jag har svårt att hitta en bra 

översättning av det. 
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5 Vårutställning på Konstfack 2009  
Gestaltningsdelen i mitt arbete är de aktioner jag har genomfört under arbetets gång. Då de är 

händelser som tidsmässigt redan har passerat ställs jag inför en problematik när jag i denna 

stund arbetar inför vårutställningen på Konstfack som alla avgångsstudenter på denna skola 

ställer ut på.  En lösning skulle kunna ha varit att ställa ut fotografier eller rörlig bild som 

dokumenterat det jag tidigare gjort. Men eftersom mitt arbete handlar om att med kroppen få 

erfarenhet av något, uppleva och bli delaktig så tyckte jag att det skulle bli tamt att ställa ut 

tvådimensionella fotografier. Därför tog jag ett beslut där jag rekonstruerade en av mina fyra 

gestaltningar i en form som anpassades för utställningssammanhang men där jag samtidigt 

gick in för att fånga upplevelsen av situationen. Anledningen till att jag valde att presentera 

just ”Operation Kaknäs” var att jag känner att det ligger en tyngd i den aktionen då den till 

skillnad mot de övriga aktionerna, som mer eller mindre uppstod spontant, var den mest 

planerade. 

 

 
 

En rumslig installation med två projektioner och grus på golvet blev min lösning.64  En 

projektion på väggen visar med skakig handkamera hur Tova springer med ficklampan och 

lyser mot ett bestämt mål. Ljudet av hennes andetag och skrapande, springande fotsteg 

strömmar ut ur en högtalare i det lilla rummet jag har byggt upp. På ett svagt lutande plan på 

golvet projiceras min utsikt från Kaknästornet där man kan se den lilla ljuspunkt som är Tova 

röra sig fram över nejden. På golvet trampar utställningsbesökaren på grus. Underlaget som 

bryter av mot hur golvet i utställningslokalen i övrigt ser ut är ett effektivt sätt att göra 

besökaren medveten om sig själv (och även kopplas ihop med Tovas situation där hon 

springer på grus).  

                                                
64 Se DVD: Kaknäs 1 och Kaknäs 2   
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Har man förförståelse genom att ha läst min uppsats hoppas jag att man kan läsa in den 

aktivering av mellanrum som äger rum genom vår aktion. Jag hoppas dock att man inte måste 

vara påläst för att kunna ta till sig verket. Jag vill också att det ska kunna tala direkt till en 

betraktare genom att denne får en upplevelse som bryter av mot det man upplever till vardags. 

Två perspektiv på samma gång och ett underlag som gör att man kopplas till en av scenerna 

som projiceras ska hjälpa till med det. 
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