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FÖRORD 

Över två tredjedelar av världens befolkning kan inte läsa eller skriva.  

Med största säkerhet kan de däremot göra mycket annat. I många delar 

av världen ses läskunnighet som en kollektiv, gemensam, färdighet. Någon i byn kan 

läsa och skriva, någon annan kan löda eller dra elkablar. Någon äger en telefon, 

någon kan sjunga på en begravning. Man delar och byter färdigheter och verktyg med 

varandra, och det förra kan tillmätas lika värde som det senare. Läskunnighet kan 

bytas mot tillfällig användning av en generator. Eller mot några timmars 

mandelplockning. 

Så är inte fallet på alla håll i världen. För en europé som bor och lever i 

västvärlden vore det svårt att vara analfabet. Att inte kunna läsa eller skriva vore för 

henne eller honom ett betydligt större problem än att exempelvis inte kunna urskilja 

dofter, eller inte ha musiköra. Det skulle till och med vara ett större handikapp än att 

ha förlorat ett finger eller vara döv.  
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En vuxen som inte kan läsa eller skriva gör bäst i lära sig fortare än 

kvickt. Ett lands andel analfabeter används som en viktig måttstock för hur utvecklat 

det är.  

Det är heller inte ovanligt att individuella läs- och skrivfärdigheter 

betraktas som en förutsättning för abstrakt och logiskt tänkande. Men vetenskapliga 

undersökningar har visat att det finns alternativ till ett sådant synsätt. Läs- och 

skrivkunnighet behöver inte alls alltid vara grundvalen.  

Skulle man till och med kunna leka med tanken att det skulle kunna 

vara hämmande i några avseenden? 

 

I en artikelserie i Dagens Nyheter (Bjärvall 2005)  rapporteras det att forskning i 

Liberia från 1980-talet har påvisat att vuxna analfabeter oftast är mycket kompetenta  

att tänka logiskt och abstrakt. Dessutom har man i senare forskning från engelska 

universitet påvisat att vuxna analfabeter oftast visserligen tänker på samma sätt som 

de som kan läsa och skriva, men däremot inte visar samma respekt, eller tillit, för det 

skrivna ordet som icke-analfabeterna gör. Bjärvall citerar en undersökning där test 

utvecklats med frågor som ’En man reste till månen. På månen var alla stenar blå. 

Mannen tog med sig några stenar tillbaka hem. Vilken färg var det på dem?’ 

De som kunde läsa svarade ’blå’. Men några av de testade analfabeterna 

började ställa frågor om förutsättningarna. ’Vem var mannen?’. ’Var han pålitlig’. 

’Men de flesta stenar är grå’. 

 

 

Det skrivna och talade ordet bär utan tvekan på både status och auktoritet. Men vad 

gäller för andra sinnen, förutom seende och hörsel? Inom det naturvetenskapliga 
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fältet, exempelvis, har man sedan 1800-talet rört sig mot en materialbaserad 

teknologi, medan resultat kopplade till sinnesupplevelser fått allt mindre utrymme. 

Rena sinnesupplevelser tillmäts mindre roll. På institutioner för kemi erbjuds inte 

särskilt många, om några,  kurser i hur att förfina sitt luktsinne. (Howes 2005) 

Traditionellt sett är vetenskap tveklöst förenat med sanning. 

Forskningsresultat bör vara objektiva, kunna kontrolleras och beläggas - även om de 

verkliga möjligheterna för det är diskutabla. Men ett förhållningssätt som på allvar 

involverar och värderar ’sinnenas områden’ (sensing cultures) och dess egenvärde 

borde kunna vara ytterligare ett viktigt område att studera, jämsides med exempelvis 

genusfrågor, postkolonialism, eller hållbar utveckling. Trots allt är det där, i våra 

sinnen, det börjar. Det är  genom dem vi upplever och begripliggör vår omvärld. 

(Cox 2005). 

Vi lever i en högteknologisk tid, där datorn i slutändan översätter det 

mesta till ettor och nollor. Samtidigt kan man se tecken på att en omvärdering av hur 

dessa hierarkier uppstår är på gång. Tveklöst skulle det kunna vara värdefullt att 

seriöst diskutera översättbarheten mellan olika media och uttrycksformer, jämsides 

med den allt  viktigare frågan om tolkningsföreträde. 

 

 

Slutligen: Jag vill inte skapa några förväntningar jag inte kan uppfylla. Jag kommer 

inte att tillhandahålla några svar på vad ’alternativa former för kunskapsredovisning’ 

är, eller skulle kunna vara. Jag kommer inte ge några svar på om det verkligen är 

betydelsefullt eller inte. Dessutom har jag producerat en skriven text, och inte gjort 

några ansatser att använda några ’alternativa former’ för att presentera denna 

förstudie. Nedanstående har tillkommit för att skapa ett underlag för fortsatt 
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fördjupad diskussion om och forskning i hur, och om, det vore möjligt och önskvärt 

att ta i anspråk också andra former än det gängse skrivna ordet för att redovisa och 

kommunicera kunskaper. 

 

Den gestaltning jag presenterar jämsides ska endast ses som ett komplement. Min 

förstudie är med andra ord elementär och begränsad. 
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SKOLANS ÄMNEN OCH KURSUTBUD PÅVERKAS AV DEN  ALLMÄNNA AKTUELLA 

SAMHÄLLSSYNEN.  

 

Mycket förenklat och schematiserat vill jag, inspirerad av Kerstin Smeds, professor i 

museologi vid institutionen för kultur och medier, vid Umeå Universitet, börja med 

att dela upp vår samhällsutveckling  i tre perioder.  

Den första rör slutet av  upplysningstiden. Till den perioden hör en 

betoning på att klassificera och ordna, på att kunskap jämställs med sanning, och att 

vetenskap anses som fri från värderingar.  

Nästa fas varar fram till 1980-talet. Tänkanden från upplysningstiden 

finns kvar, men är nu mer öppet. Berättelsen och upplevelsen får större utrymme. 

Inom pedagogiken betonar man sin roll som ’förmedlare’ (av budskap) och 

uppfostrare. Föreställningen om det värderingsfria kunskapstänkandet kvarstår till en 

viss del, liksom ett linjärt tänkande. 

 Idag ser det annorlunda ut. Upplysningssystemet har brutits upp. Det 
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talas om berättelser i plural, om en mångfald av olika röster. Det mångdimensionella 

betonas, liksom reflexivitet, tematiskt tänkande och icke-linjäritet. Frågorna om 

tillgänglighet och tolkningsföreträde har börjat få utrymme. Kanske vågar man till 

och med påstå att poesin och upplevelsen börjat tillmätas vikt och status.  

 

 

 

GRUNDSKOLA TILL HÖGSKOLA 

 

Utbildningar, från grundskola till högskola, diskuteras ofta i termer av mål- och 

resultatstyrning. Det skrivna och talade ordet bär på  en ojämförligt stor status och 

auktoritet. På få plaster förs diskussioner kring översättbarheten mellan olika media 

och sinnen 

 

År 2005 publicerade skolverket en utvärdering av grundskolan (Skolverket 2003). 

Bland rubrikerna fanns ’Uppfattningar om grundskolan’ och ’Attityder till ämnena’. 

Man konstaterade bland annat att det i de statliga styrdokumenten inte finns någon 

som helst grund för att hävda att vissa ämnen skulle vara viktigare än andra. 

Uppdelningen i olika ämnen skulle bara vara ett sätt att organisera utbildningen.  

   Trots det visar rapporten tydligt att tre ämnen kommit i fokus. Knappat 

förvånande är det svenska, engelska och matematik. Dessa ämnen har också fått och 

får betydligt större resurser än andra.  Till exempel har man utarbetat obligatoriska 

nationella prov, och många skolor erbjuder stödundervisning. Något liknande  

förekommer mycket sällan i till exempel bildämnet, eller i musik.  

  I rapporten påpekas det  att denna resursfördelning naturligtvis påverkar 
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synen på status, betydelse och nytta av svenska, engelska och matematik i 

jämförförelse med andra ämnen.  Intressant i sammanhanget är att det samtidigt 

konstateras att eleverna trots detta anger att de har  ett mycket större intresse för de 

praktiskt-estetiskt inriktade ämnena. Detta intresse har man visserligen på några håll 

insett att man behöver ta tillvara, men i huvudsak får eventuella ’alternativa’ 

uttrycksformer  (läs bild, musik, rörelse, poesi, film etc.) spela rollen av att vara verktyg 

för inlärning av andra, ’viktigare’ ämnen.  ”Det märks att (…) tycker det är roligt - 

och lättare- att knäcka matematiknötter när de får använda mer än syn, hörsel, 

papper och penna”, kan man läsa i ett aktuellt nummer av Pedagogiska Magasinet 

(Nilsson 2006). Användandet av olika undervisningsmetoder lovordas och vikten av 

att ta  hänsyn till olika lärstilar diskuteras. Men det är svårt att i  dessa sammanhang 

hitta diskussioner och forskning kring hur att använda fler och andra sinnen också 

för att manifestera, utvärdera, pröva och kommunicera nya kunskaper 

 Under rubriken ’Ämneskunskapernas vikt, värde och nytta’ ges följande bild: 

Allra högst rangordnar eleverna engelska, följt av svenska, matematik och 

samhällskunskap. Bild  hamnar längst ned i denna rangordning, och är det enda ämne 

där en majoritet av eleverna inte tror att det är betydelsefullt att ha bra kunskaper. När 

föräldrarna får frågan om vilka ämnen de anser viktigast för deras barns utveckling 

och lärande hamnar svenska, matematik och engelska  åter i topp.  

  Samtidigt uppger över 80 % av eleverna att det stämmer ganska bra att 

bild är ett ämne som intresserar dem. 

  

Trots att det i styrdokumenten för grundskolan inte finns någon som helst grund för 

att hävda att vissa ämnen skulle vara viktigare än andra ser det med andra ord helt 

annorlunda ut i verkligheten. Det talade och skrivna ordet, i sällskap av matematik, 
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har betydligt högre status, tillmäts större värde och ges mer resurser. Trots att dagens 

samhälle karaktäriseras av ett överflöd av en mångfald av olika uttrycksformer lägger 

grundskolan liten vikt vid att vidareutveckla kunskaper i att  förstå  och samtala med 

hjälp av kommunikationsformer som bygger på exempelvis bild, form, film, musik, 

performance eller dans och rörelse.  

 

 

Gymnasienivå 

På gymnasienivå finns idag ett ämne som heter Projektarbete 100 p. I Kursplanen  

(Skolverket 2006) man läsa: ”Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att 

planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete  och ge erfarenhet av att arbeta 

i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper 

inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning”. 

 

Projektarbetet ska fokusera på de områden som finns representerade i det aktuella 

programmet eller inriktningen.  Det vill säga, den som går ett estetiskt program ska 

utveckla kunskaper inom de ämnen som är utmärkande för programmet. Om det 

sedan ska vara teori- och/eller praktikbaserat är valfritt.  

 Det står med andra ord uttryckligen skrivet i styrdokumenten att arbetet ska ge 

tillfälle till att utveckla färdigheter inom ett kunskapsområde centralt för 

utbildningen.  Man har till och med skrivit in att slutprodukten kan vara en 

dansföreställning eller en film eller liknande, och att det även kan redovisas i annan 

form, ”till exempel genom att utnyttja multimedia”. 

 Går man däremot vidare och läser vad styrdokumenten skrivet angående ’Mål’ 

för projektarbetet möter man: ”Eleven skall kunna göra en skriftlig redovisning av 
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projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt”, och i betygskritera 

för godkänd: ”Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av 

projektarbetet.” (min kursivering). (Däremot påpekas det inte någonstans att eleven 

måste redovisa arbetsgång och resultat som en bild, eller ett musikstycke eller som ett 

poem eller en performance…). Kan man misstänka att kravet på skriftlig redovisning 

har att göra med att lärare och skola inte känner sig bekväma med, och inte anser sig  

kvalificerade nog att läsa, tolka, bemöta, bedöma och betygsätta ’alternativa’ former 

för kunskapsredovisning? Eller är det så att man anser att det skrivna ordet ger 

bekräftelse till arbetet, och är det överlägset bästa kommunikationssättet som står till 

buds? 

 
 
Ämnet projektarbete är tänkt som en förberedelse för högre studier, och vidare 

forskning. Några lärare från Estetiska programmet vid S:t Eriks gymnasium som jag 

diskuterat frågan med konstaterar bl.a. att det ofta kan vara svårt ge eleverna full  

frihet och möjlighet till att utveckla projekt som inte följer de gängse formerna, och 

att kunskapsredovisningar i slutändan ändå ofta  följer förväntade spår. Det skrivna 

ordets status och auktoritet vidmakthålls och ifrågasätts sällan. Detta trots att lärare 

inom estetiska ämnen ofta skulle önska annorlunda, inte minst för elevernas skull.  

 

 

Konstnärlig högskolor 

På de konstnärliga högskolorna förekommer en mängd olika varianter av 

kunskapsredovisning. Vid BI, Institutionen för bildpedagogik, på Konstfack har 

kurser till helt nyligen organiserats enligt teori och praktik. Konstteori, medieteori 
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och designteori lästes exempelvis separat i självständiga kurser, medan  de 

praktikbaserade kurserna i huvudsak organiserades enligt media och material. I vissa 

kurser, speciellt de projektbaserade, möttes dessa delar (mer uttalat i vissa än i andra). 

Nyligen har institutionen ombildat ämneskurserna på grundnivå. Idag skiljer man inte 

längre på teori och praktik på samma vis utan läser ämnen tematiskt och i större 

block. Vilka resultat det kommer att ge återstår att se.  

Examensarbeten vid BI, både på C- och D-nivå, har sedan flera år 

innehållit både en praktikbaserad konstnärlig del och en vetenskaplig uppsats. 

Studenterna utgår från en frågeställning som de undersöker både med konstnärliga 

medel och vetenskapligt. Resultatet redovisas dels som en uppsats, dels som en 

visuell gestaltning. Bägge förutsätts innehålla både praktik och teori. Opponentarbete 

ingår och arbetes alla delar presenteras tillsammans. Vid D-nivå ingår studenterna, 

tillsammans med alla övriga institutioner på skolan, i Konstfacks stora årliga 

vårutställning.  

Många av de examensarbeten som genomförts har varit intressanta och 

studenterna har varit engagerade, kreativa och villiga att pröva nya förhållningssätt. 

De har flera gånger lyft fram spännande frågeställningar och skapat möten med 

suggestiva och klarsynta visuella gestaltningar. Men alla arbeten har inte varit 

problemfria. På C-nivå har studenterna på inriktning konst bland annat uttryckt 

följande kritik i utvärderingar under åren 2005-2006: 

 ”Svårt att hålla ihop ett examensarbete när man ska ta hänsyn till både 

vetenskapligt skrivande, didaktik, pedagogik, konstnärlig gestaltning”. ”Splittrat”.”Vore givande 

om gestaltning fått tagit mer tid”. ”För kort tid till examensarbetet, kursen borde utökas i 

veckoantal, då vi faktiskt både skriver uppsats och gör gestaltningsarbete.” ”Kändes dock som att 

uppsatsen tog väldigt mycket plats i de flestas examinationer. Synd att det är större fokus där, jag 
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hade önskat att det var större fokus på gestaltningen”. ”Var mer fokus på det skriftliga-

didaktiska-teoretiska delen än själva ämnet konst och konstnärligt arbete. Det tycker jag är synd,” 

”Examensarbete måste den innehålla en vetenskaplig uppsats? Vad händer med andra uttrycks 

betydelse som Bild o Form? Det finns väl teori i en gestaltning också. Jag tycker bara att det är synd 

att så mycket tid går åt till att ha en ’akademisk’ nivå och ingen verkar tro att den kan uppnås via 

andra medel än skrivna ordet. Vad händer med bildspråkets möjligheter?” 

 

 

KU - konstnärligt utvecklingsarbete på högskolan 

Vid 1977 års omfattande högskolereform samanfördes in princip all eftergymnasial 

utbildning vid universitet och fackskolor inom den ram som kom att kallas för 

’Högskolan’. Det innebär t.ex. att de högre konstnärliga utbildningarna kom att 

inordnas i högskolan. Högskolereformen stadfäste att all utbildning skulle vila på 

vetenskaplig grund. För de praktiskt inriktade konstnärliga utbildningarna införde 

man en klausul som befriade dem från forskningsanknytning. Senare ändrades 

formuleringen till att ”all utbildning ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund”. 

(min kursivering) 

 

Från slutet av 80-talet har det skett stora förändringar i högskoleutbildningarna. Och 

ytterligare förändringar är på gång. Framför allt strävar man efter en större 

forskningsanknytning. Magisterexamen har redan införts på många håll. Konstnärliga 

forskarutbildningar finns i Helsingfors, Göteborg, Malmö, London o.s.v.. Man har på 

de flesta håll infört poängsatta kurser med fastställa kursplaner, men samtidigt gett 

studenter och institutioner stora möjligheter att själva strukturera upp sina 

utbildningar. I samband med att Bolognaprocessen nu genomförs blir detta arbete 
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alltmer utarbetat och en del av den ordinarie verksamheten. 

 

För att motsvara FoU (forskning och utveckling) vid universitet och högskola För 

instiftades 1977 också KU (konstnärligt utvecklingsarbete) vid Konstnärliga 

högskolor. Från KU-medel kan lärare och även f.d. studenter söka bidrag för 

utvecklingsarbete/forskning.  

 

På Konstfack beskriver man sitt KU-arbete på följande vis: 

• ”Det konstnärliga utvecklingsarbetet (KU) vid Konstfack kan vara såväl ett 

konstnärligt experimenterande som rent teoretiskt arbete. Kring detta kan 

diskussioner föras mellan lärare, studenter, konstnärer och samhället  

• KU utgör en garanti för kvalitet i grundutbildningen vid Konstfacks institutioner på 

motsvarande sätt som forskningen gör inom den akademiska traditionen.  

• KU kan bedrivas såväl med som utan en tillämpning i sikte. 

• KU söker aktivt samarbete med andra högskolor och institutioner såväl nationellt 

som internationellt. 

• KU stöder aktivt initiativ för att söka extern finansiering av projekt. 

• KU prövar kontinuerligt nya vägar för att finna nytt innehåll och nya uttryck i den 

konstnärliga verksamheten (….) ” 

 

Jag fick själv 2003 medel från Konstfacks Ku-nämnd för att under sammanlagt en 

månad göra ett undersökande arbete: Så här skrev jag i min ansökan:  

 
Målsättning 
 
Målsättningen är att genomföra ett praktikbaserat konstnärligt 
utvecklingsarbete, med syfte att skapa fördjupade erfarenheter om specifika 
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och förnyande redovisningsformer, paradigmer och tekniker inom 
konstnärlig forskning. Dessa erfarenheter kommer i sin tur att ligga till grund 
för ett fortsatt utvecklingsarbete inom BI, med målet att vidareutveckla 
utbildningen i gestaltande ämnen, och stärka den konstnärliga kvaliteten inom 
institutionen.  
 
Jämsides syftar projektet till att undersöka Lögnen- både på den privata och 
publika arenan. Frågor som kommer att utforskas är bland andra: 
Sanningsenlig till varje pris?  Vad är förtroendekapital? Vilken roll spelar 
lögnen för demokratin?  
 
Utgångspunkten är att projektet/konstverket bygger på en forskningsprocess 
som inte kan redovisas eller översättas till något annat språk än det 
konstnärliga. Projektet kommer i detta skede vara begränsat i omfång, men 
ska resultera i en avslutad och utvärderbar studie.            

 

Arbetet var begränsat i tid och syfte. Process och resultat presenterades som en 

installation under rubriken ’Who do you trust” i Galleri Vita Havet på Konstfack. 

Den bestod av  ett fotobaserat muralverk, mitt arbetsbord, med  en video projekterad 

över bordsytan, en artists’ book i 200 exemplar, hörlurar med speciellt utformad 

musik, samt en dator med en interaktiv multimediaproduktion. Gratis CD-skivor, 

Files for Lies, med multimediaproduktionen fanns även att ta med hem. 

Multimediaproduktionen innehöll en stor mängd material, såsom skisser, texter, 

videoperformances, slutsatser etc etc från mina efterforskningar. Presentationen var 

icke-linjär och interaktiv, men omfattade olika mer eller mindre uppenbara 

hjälpmedel och verktyg för att ge ett så brett tolkningsföreträde som möjligt. 

Avslutningen genomfördes som en offentlig debatt med inbjudna gäster.  Däremot 

fanns inte någon skriftlig sammanfattning eller utvärdering. 

 

Och vad hände sedan? 
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Inte mycket. En rapport efterfrågandes, CD-skivan Files for Lies 

mottogs som sådan med viss skepsis. Själv kom jag under arbetets gång fram till flera 

och nya insikter om hur jag ser på sanning och lögn och fann nya infallsvinklar och 

nya frågor att ställa. Men om mitt tillvägagångssätt för att kommunicera dessa på 

verkligen var framgångsrikt är tvivelaktigt. Den offentliga debatten blev ofokuserad 

och mina böcker och CD-skivor föll snart i glömska. Kanske väckte projektet något 

hos de besökare som deltog, i synnerhet de som verkligen spenderade tid framför 

datorn. Men det kommer jag aldrig att få veta. Jag misstänker att de flesta inte riktigt 

kunde greppa min metod, och inte kunde förstå hur jag tänkt mig att 

kommunikationen skulle äga rum. Därför behöll man sina tankar och reflektioner för 

sig själv. Publikt sett var det nog ett ganska misslyckat projekt, men jag har 

fortfarande god användning av de insikter jag  själv kom fram till och de slutsatser jag 

kunde dra i ämnet, och de frågor det väckte. 

 

Doktorsavhandling  

Betydligt mer omfattande - och kontroversiell - var den doktorsavhandling som Riita 

Nelimarka under rubriken ’Självporträtt, Elise’s dissertation, variation of a variation’ år 2001 

lade fram vid UIAH i Helsingfors (Nelimarkka-Seeck 2001) . Avhandlingen bestod 

dels av en omfattande text, dels av tre konstutställningar: "Flygelise" (1998), "Flyg 

Elise Flyg" (1999) samt "Inter Konttinen" (2000). Textdelen omfattade över 220 

sidor. Författaren beskriver den själv som en lång essä.  

 

”Elise’s Dissertation” can be interpreted as a consideration of what the artistic process 

is as a substance of the soul. The word “soul” already betrays the fact that “normal” 

researchability is gently eliminated here to an adjacent store cupboard, perhaps a 
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transparent one, so that we can look in the mirror together with Rabbit  (who)  from 

time to time wishes to explain the matter to oneself.” (Nelimarkka-Seeck 2001) 

 

Sedan dess har flera avhandlingar lagts fram, men Nelimarkkas kringgärdades av en 

ojämförligt stor mängd kritik och åsiktsyttringar.  

 I första steget underkändes Nellimarka helt av Konstindustriella högskolans 

forskningsråd, och i den debatt som fördes i Huvudstadsbladet skrev recensenten 

Mikael Böök (Böök 2001) bl.a. om konstnärens text: ”Förförerska? Ett 

barnkammarskämt mellan hårda pärmar i ett mastigt bokverk. Ett försök att förföra 

det akademiska etablissemanget?” Han hävdade  att Nelimarkka  genom att ge 

avhandlingen en ytterst egen form (han kallade texten ’en besynnerlig vetenskapligt-

konstnärlig rotvälska’) drev med vetenskapen och den vetenskapliga diskursen. Att 

några skulle beundra henne för hennes tilltag höll han däremot inte för osannolikt. 

”Fantasi är viktigare än kunskap, påpekade ju själve Einstein” menade Böök, men i 

slutklämmen ställde han sig mycket frågande till att den finländska 

undervisningsministeriet över huvud taget hade låtit doktorsprogrammen för 

konstnärer komma igång. 

 Nellimarka besvarade inlägget. Vad hon först och främst vände sig emot  var  

att Books recension endast omfattade den litterära delen av avhandlingen. Den 

bestod ju trots allt av fler delar, inklusive konstutställningarna. Dessutom, tillade 

Nellimarka i sitt svar, ”Hans infallsvinkel är uppenbart tendentiös  och hans 

uppfattning humorfri. Därtill kan man misstänka att skribenten har inspirerats av 

någon sorts bakgrundskör samt att han har en konstpolitisk mission i sikte”. Själv 

menade hon att essän skulle kunna tolkas som en ” consideration of what the artistic 

process is as  a substance of the soul”. Ordet ’soul’, skriver hon vidare, avslöjar redan 
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det i sig det faktum att ’normala’ forskningsmetoder här har fått ge vika för andra, 

kanske mer transparenta. 

 Riitta Nelimarkkas avhandling blev så småningom ändå godkänd. Men Tom 

Sandqvist, som var hennes handledare i arbetet, hann innan det skriva i sitt inlägg i 

Huvudstadsbladet (Sandqvist 2000) att 

 

Underkännandet av Riitta Nelimarkkas avhandling vid Konstindustriella 

högskolan har stor principiell betydelse och tyder på att högskolan nu entydigt 

kräver att en doktorsexamen i konst måste innehålla ett moment av strikt 

akademisk vetenskaplig forskning. Enligt gällande direktiv måste 

avhandlingsarbetet innehålla en ’forskningsdel’ utan att forskningen definieras 

som vetenskaplig eller konstnärlig – och det är mot denna bakgrund som 

underkännandet är lika överraskande som riktningsgivande. Konstindustriella 

högskolan har ett prejudikat som kan ha vittgående konsekvenser. 

 

Hösten år 2006, var det dags för Sveriges första doktorander i Konst att disputera. 

Det skedde vid konsthögskolan i Malmö. En av de tre som lade fram sina 

avhandlingar var konstnären Matts Leiderstam. (Han var redan professor på samma 

skola innan han blev doktorand.) Leiderstams avhandling, See and Seen (Leiderstam 

2006) är en doktorsavhandling i konst med bilder, text och interaktivt index 

publicerat som en CD och på internet. Till avhandlingen hörde en utställning, som 

presenterades på Lunds Konsthall under en vecka i september 2006. Leiderstam 

skriver själv: 

 
This text forms one part of the triangle that constitutes See and Seen, the others 

being an exhibition and a website. At the core of the text’s structure are five 
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scenes, each attempting to negotiate the complex mechanisms of seeing in 

relation to landscape and landscape painting. In each scene I describe or recall 

events that hold within them some profound significance for my art practice. 

These events are experiences that are held in an oblique relation to the 

development of my research into the art-historical and theoretical discourses on 

landscape; however, my main concern is not to explain the origins of 

‘landscape’ through its history or its subject matter, but to ‘mine’ my sources to 

other ends. For example, these same sources are present in the exhibition to be 

held at Lunds Konsthall, where they manifest a kind of archive through the 

presentation of books, catalogues, paintings and historic viewing instruments, 

while the website exploits its own archiving and viewing capacities to embrace 

the exhibition and this text.  

 

På den tillhörande websidan (Leiderstam 2006) finner man, förutom själva 

texten, en interaktiv ’road map’ som summerar projekt, event, utställningar, 

och konversationer och seminarier som varit viktiga för Leiderstam i arbetet 

med att formulera sina idéer och visioner. Den är sparsmakad men informativ 

och lättillgänglig. Där finns också bilder från utställningen på Lunds Konsthall. 

Det går också att beställa en CD-rom från institutionen, och själva textdelen av 

avhandlingen går att ladda ner som pdf. Utställningen pågick i en vecka, men 

man får anta att den kommer vara en del också av Leiderstams framtida 

konstnärskap. 

 Reaktionerna på Leiderstams avhandling har varit betydligt välvilligare 

och lugnare än vid Nelimarkkas disputation. Men i Expressen frågade sig till 

ändå Peter Cornell (Cornell 2006) varför inte disputationen ägde rum i 

konsthallen, mitt i det konstverk som borde ha varit kärnan i 
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doktorsutbildningen.  Cornell avslutade sitt inlägg med att ”En avhandling i 

konst behöver inte se ut som en anglosachsisk dissertation utan är fri att pröva 

mer experimentella, essäistiska, heterogena och underliga uttryck.”  

 I DN oroade sig Dan Jönsson (Jönsson 2006)  samma vecka  istället för 

vad som kan komma härnäst. Att Malmö konsthögskolas doktorandprogram 

skulle spränga några gränser ställde han sig kallsinnig till. Tvärtom såg han den 

som en naturlig utveckling.  Vad han däremot bekymrade sig över var att en 

språkorienterad produktion, där konsten ses som bara ett av flera sätt att 

hantera information, lätt skulle kunna adapteras in i den akademiska 

terminologin, medan allt det som hör till den fysiska upplevelsen riskerar att 

lämnas åt de kommersiella bildfabrikerna. 

 Hur gärna man vill utvidga och fördjupa det konstnärliga fältet finns det 

med andra ord också en tydlig oro, för att inte säga hjälplöshet, inför hur detta 

ska gå till utan att kasta ut barnet med badvattnet.  

 

 

 

KUNSKAP 

Kunskap? Skiljer sig teoretisk och praktisk kunskap från varandra?  Och vad 

menas egentligen med ’kunskap’? 

 Det finns en föreställning om att den ’rena’ vetenskapen existerar 

jämsides med det ’rena’ hantverket. Men vetenskap kan också ses som 

hantverk. Exempelvis  växte det medeltida skråverket fram baserat på hantverk 

som produktionsform. När sedan universiteten tog form behöll de denna  

organisationsform. Professorn samlar fortfarande sina studenter kring sig,  
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precis som mästaren gjorde på sin tid. Och avhandlingen har ersatt gesällprovet 

som examinationsform.   

 Praktikbaserat arbete är dessutom integrerat med en mängd teorier av 

skilda slag. Varje konstnär, beredvillig eller inte, är del ett tätt vävt nät av 

ideologier, teser och filosofiska antaganden. 

 

Idag är det i många utbildningar nödvändigt att teori och praktik förenas. Man 

läser sig till något, och går sedan ut och prövar det, man praktiserar sin 

kunskap. Eller man börjar i erfarenheten, med att pröva och försöka, eller 

iaktta och observera.  

 Men att bara sedan göra en sammanställning av det man sett, eller erfarit, 

eller läst, räcker inte för att det ska kunna kallas kunskap. Kunskap blir det 

först när det bearbetats. Hur denna bearbetning sedan sker är individuellt och 

kulturellt bundet. Det kan se ut på många olika vis.  

 

I 1992 års läroplanskommitté, Skola för bildning, (Läroplanskommittén 1992) 

problematiserades för första gången begreppet kunskap. Man delade upp 

begreppet i fyra olika former. 

 

• Faktakunskap - information, regler och konventioner utan åtskillnad mellan 

ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen.  

• Förståelsekunskap – har i motsats till fakta en kvalitativ karaktär, att förstå är att 

uppfatta meningen eller innebörden av ett fenomen 
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• Färdighetskunskap – att veta hur något ska göras och kunna genomföra det 

• Förtrogenhetskunskap - kunskapens tysta dimension, en kunskap som är 

förenad med sinnliga upplevelser  

 

Ett begrepp som också förekommer är ’tyst kunskap’. Med det menas att en person 

inte har ord för det hon vet. Hon vet mer än vad hon kan redogöra för.  

 Bernt Gustavsson skriver i ’Vad är Kunskap’  (Gustavsson 2003) att kunskaper 

uttrycks genom att man ’vet vad man gör’, att man handlar avsiktligt.  Men, tillägger 

han, man måste kunna föra ett resonemang om vad det är man gjort eller utfört. 

Kunskapen kan med andra ord aldrig vara ’tyst’.  Att vi inte alltid har ord för det vi är 

eller ser, att en stor del av våra upplevelser och sätt att vara är ordlösa, än en annan 

sak. Kunskap kan ändå visa sig i det vardagliga livet. Den kan gestaltas på olika sätt, 

även om den inte alltid går att uttrycka verbalt. 

 Ett medvetet resonemang, en reflektion, bör alltså kunna uttryckas på andra 

sätt än det verbala. 

 

I ett rikt samhälle bör alla olika sorts kunskaper tillvaratas och värderas lika. Men i 

dagens högeffektiva samhälle ser det inte alltid så åt. Den ökande målinriktningen 

inom skolan ställer också krav på effektivisering, och utrymmet för alternativ till 

invanda mönster eller ifrågasättande av ingrodda metoder krymper i takt med det 

ökande användandet av kunskapsbegreppet som handelsvara och politiskt slagträ. Att  

det tar lång tid att bilda verklig kunskap är i detta sammanhang utan tvekan ett 

problem. 

 

Mål- och resultatstyrning styr allt fler verksamheter.  Inte minst skolan. Önskemålet 
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om genomströmning på universiteten är bara ett av exemplen. Att kunskap har blivit 

till en vara som ska köpas och säljas rimmar illa med tanken att skillnaden mellan ett 

elitistiskt och ett demokratiskt kunskapssamhälle är  att det finns en rik förståelse för 

kunskap i olika former.  

 Vem har idag tid för att, med Poppers ord, leta efter fåglar som inte flyger?  

 

KUNSKAPSREDOVISING 

Skola och undervisning utmärks av att kunskaper ska bearbetats och resultaten ska 

värderas. Oftast ska de  till och med betygsättas. På alla stadier  är lärare och elever 

tvingade att manifestera, utvärdera, pröva och kommunicera de  nya kunskaper som 

skapats under arbetets gång. Lärare utgår från nationella kursmål, bearbetar dem och 

fastställer, i bästa fall tillsammans med elever och studenter, de lokala målen, 

arbetssätten och redovisningsformerna. Att sätta upp betygskritera är lärarens ansvar 

både inom grundskola, gymnasium och högskola. 

  

Just angående bedömning och betyg skriver skolverket i sin utvärdering (Skolverket 

2005)  att i en mål- och resultatstyrd skola är det viktigt att alla berörda har vetskap 

om ämnets mål och om de betygskriterier utifrån vilka prestationerna i ämnet 

bedöms.  I utredningen framgår att medvetenheten om detta tycks ha ökat hos lärare 

och elever, men att det ändå gäller detta långtifrån alla och överallt. En stor andel 

elever anser sig inte vara informerade  om undervisningens mål och vad som krävs av 

dem för att få olika betyg.  

 ”Särskilt problematiskt tycks det vara inom de praktiskt-estetiskt inriktade 

ämnena. Bild, hem- och konsumentkunskap, musik och slöjd är de ämnen där 
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eleverna har minst kännedom om kraven för olika betyg. Eleverna skattar själva sina 

egna prestationer högt. Samtidigt tycks återkopplingen på utförda prestationer inte 

vara tillräcklig i flera ämnen”, skriver man. Nästan en tredjedel eleverna i ämnena 

bild, hem- och konsumentkunskap, musik och slöjd uppger att läraren aldrig talar 

med dem om hur det går för dem i det aktuella ämnet.   

 Betygskritera är alltid svårt och i slutändan föremål för subjektiva tolkningar. I 

ämnen av mindre vetenskaplig karaktär och där faktakunskaperna är det som väger 

minst tungt och kan de vara extra snåriga, och svåra att applicera. Det är besvärligt 

att mäta förtrogenhetskunskap. Frågan är om det ens är möjligt att sätta betyg,  eller 

önskvärt i det långa loppet. Men vårt skolsystem bygger på att betygsystemet finns, 

och  de flesta gör så gott de kan.   

 Betyg eller inte så bygger skapande, progression och kritiskt tänkande på att 

nya kunskaper och upptäckter manifesteras, utvärderas, prövas och kommuniceras. I 

skolans värld förekommer detta dagligen, vare sig det handlar om korta  

handledningstillfällen eller framläggning av en doktorsavhandling. Det är det som här 

menas med det något klumpiga ordet ’kunskapsredovisning’. Kunskapens 

uppträdandeformer’ vore kanske ett annat uttryck för samma sak.  

 Rubriken kan kvitta. Allt tydligare framstår ändå att en genomgripande 

diskussion kring möjligheterna till, och värdet av, att ta i anspråk också andra former 

än det gängse skrivna och talade ordet för att redovisa och kommunicera kunskaper 

måste till.  

  

 Som jämförelse kan man gå till Johan Asplunds bok ”Hur låter åskan”. 

(Asplund 2003).   Asplund intresserar sig för vad han kallar orealistiska kunskaper.  I 

detta sammanhang får metaforen en särställning. Metaforen, hävdar Asplund, innefattar 



Helén Ingmari Vigil, Konstfack, BI, Ku-jproekt 2006, Alternativa former för kunskapsredovisning 

 
 

24 

alltid kunskaper om studieobjekt. Med sin metafor ’höstmånens röda kastrull’ 

förvandlar till exempel Karlfeldt månen till något annat – en röd kastrull. Det innebär 

inte att månen är en röd kastrull, men Karlfeld berättar för oss att månen under vissa 

betingelser kan uppfattas  som en röd kastrull.  Med hjälp av metaforen gör han 

synintrycket på hösthimlen förståeligt . I boken berättar Asplund vidare om bland 

annat  olika ’åskmaskiner’. På Drottningholms slottsteater finns en sådan.  Den är 

placerad på tågvinden men kan manövreras med ett rep från scengolvet. Maskinen 

består av en långsmal träkista, med mittsektionen upphängd  i en vertikal ram. Med 

hjälp av block och linor kan den vickas fram och tillbaka, som en slags vagga. Inne i 

lådan finns runda stenar. När de rullar fram och tillbaka uppstår ett åskliknande ljud. 

 Åskmaskinen är ett fysiskt föremål, ett resultat av skisser, utkast och 

omarbetningar. Maskinen har byggts, säkerligen har det under själva byggandet 

uppstått en hel del situationer då olika val måste göras, beslut fattas. Vilket material 

ska användas? Hur stora ska stenarna vara? Hur många? Ska den hängas upp? Eller 

stå på golvet?  Tillverkarna måste ha gjort en lång rad olika försök, provat, förkastat 

och vidareutvecklat sina idéer. 

 ”Vad”, skriver Asplund, ”skulle hindra oss från att säga att denna process 

innefattar ’experiment’ (eller ’laborationer’) och att processen i sin helhet är en 

’forskningsprocess’? Och varför skulle vi inte kunna beteckna den färdiga stenvaggan 

som ett ’forskningsresultat’.” 

 Uttryckt på verkar detta vis verkar det med ens inte särskilt komplicerat, eller 

ens som ett nytänkande, att också se en åskmaskin på Drottningholms stadsteater 

som ett resultat där nya kunskap redovisas och kommuniceras i sin helhet. 
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SLUTTANKAR 

I början av denna text beskrev jag vår tid som en tid av mångfald av röster, 

multidimensioner och berättelser i plural.  

 Men hur väl stämmer egentligen den bilden överens med verkligheten?  

Skolverkets styrdokument tycks i mycket genomsyras av ett sådant tänkande, men 

där finns också flera motsägelser. Helt andra värderingar gömmer sig mellan raderna. 

Här finns områden att granska närmre. 

 Varför värderas exempelvis svenska, engelska och matematik så högt? Sker det 

på andra ämnes och uttrycksmedels bekostnad? Eller är det så att dessa ämnen är de 

gemensamma nämnarna, ett språk där alla kan mötas, en grund för demokratin?  

 Det är angeläget att forska vidare i hur ovanstående förhåller sig till det faktum 

att vi lever i ett mer visuellt samhälle än någonsin förr. Ett samhälle där dessutom 

musik är betydligt viktigare i många ungas liv än vare sig text eller bild. (Tillika en 

miljardindustri med sikte på barn och ungdomar.) Vem har tolkningsföreträde inom 

olika uttrycksformer? Vem kan avläsa mångfalden av röster och vem har redskapen 

att uttrycka sig?  Hänger grundskolan med? Är lärarutbildningar förberedda?  

  Ska de konstnärliga högskolorna utarbeta självständiga förhållningssätt , eller 

ska man låna sina metoder från vetenskapen? 

 Och, vad skulle hända med de sinnliga uttrycken, våra ’sensing cultures’, om de 

verkligen skulle hitta en plats i det akademiska rampljuset?  Vore det bara av godo?  

Apropå konstens väsen skrev Ingela Lind helt nyligen i DN (Lind 2006) att ”där 

formuleras idéer, drömmar och hotbilder som är djupt mänskliga och som vi måste 

hantera men kanske inte vill släppa ut i ljuset”. Konsten, menade hon, kan ”betraktas 
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som en nödvändig parallell värld. En frizon och experimentplats. En ventil”.  

 Gagnar ett sådant synsätt konsten (och filmen, teatern, musiken, dansen, 

poesin…) eller bidrar det endast till att desarmera ett eventuellt avant-garde? 

 

Estetisk produktion och kreativ praktik är i många människors liv tusentals gånger 

viktigare än allting annat. Drivkraften i, och behovet av, att berätta är starkt, men 

metoder och uttrycksformer för detta kan se högst olika ut.  

 

Är det möjligt att i skolans värld hitta former där allas rätt att kommunicera kommer 

till sin rätt- utan att för den sakens skulle täppa till några eventuella ”ventiler”?   

 Är det önskvärt? 

 

Jag är övertygad om att det är viktigt att fördjupa granskningen kring dessa frågor. 

Alternativa former för kunskapsredovisning måste diskuteras. Kanske är lösningen 

inte ett antingen eller. Men då kvarstår ändå det faktum att text i slutändan tycks 

överskugga de flesta andra uttrycksformer.   

____________________ 
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