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Förord

Föreliggande text är resultatet av ett och ett halvt år arbete på halvtid. Med
el för arbetets genomförande har vänligen beviljats av Humanistiska fakul
teten vid Stockholms universitet under året 1997, samt under innevarande 
år av Forskningsnämnden, Lärarhögskolan i Stockholm. Rapporten har kom
mit till stånd inom ramen för min tjänst vid Institutionen för Bild, Drama, 
Idrott och Musik, där jag hör hemma. Jag är tacksam för de medel och det 
tidsutrymme som jag beviljats för att genomföra studien.

Texten belyser några av de frågeställningar som diskuteras vad gäller de 
estetiska ämnena i England och USA. Många av tankegångarna som vi möter 
i materialet finns inom den filosofiska estetiken och de estetiska vetenska
perna i svensk debatt. Däremot har denna diskussion inte trängt igenom i 
den pedagogiska diskursen. Det är därför min förhoppning att texten ska 
stimulera nyfikenheten hos lärare och lärarutbildare inom konstnärliga äm
nen såväl som inom andra områden.

Under arbetets gång har jag konsulterat kollegor, som representerar ak
tuella kompetensområden, för att pröva texten i vardande, och jag är Lars 
Lindström, Barbro Bartholdson, Martin Wikmark, Birgitta Slonimsky och 
Kent Hägglund tack skyldig. Utöver mina arbetskamrater har tre sakkunni
ga läsare tagit del av texten i slutskedet, Professor Sören Kjörup, Fil.dr 
Gunilla Lindqvist och Fil.dr Magdalena Gram. De har alla tre givit mig 
värdefulla synpunkter på arbetet, vilka jag tacksamt mottagit.

Stockholm i januari 1999

Catharina Elsner
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Abstract

Elsner C, 1999. Den ny estetiska rörelsen inom pedagogiken i England och 
USA (The new Paradigm in Education in the Arts in England and USA) 
Written in Swedish.

During the last decade the role of the Arts in education has been discussed 
in the western world. The power of fascination of pictures and sounds in the 
society of information has made the aesthetic questionnaire most actual.

We use concepts as “artistic” or “aesthetic” subjects in teacher-training 
in Sweden and 1994 the “Aesthetic Program” was introduced in our upper
school, in spite of the fact that the meaning and use of the concepts had not 
been particularly discussed. The theoretical discussion concerning the on
tological status of the Arts, as well as their interrelations and the connected 
didactic questions, has been rather muffled in our country.

On the contrary, England as well as USA, reports comprehensive re
search and an extensive debate in this sphere, a debate witch can give con
trast to the Swedish discussion. The purpose of this study is therefore to 
give a critical survey of the research concerning interrelations between the 
Arts and of the post-modern paradigm of aesthetic education as described 
in the Anglo-American literature.

In form of a literature survey the comparative research during the 80ies 
and 90ies at the Universities of Harvard, Ohio and Sussex, as well as The 
Getty Center, is mapped out, the theoretical framework for the artistic sub
jects which has been suggested in England, is critically examined and defi
nitions of concepts are discussed.

Key words: Aesthetics, the Arts, Education, England, USA
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Inledning

I slutet av 1980-talet omorganiserades lärarutbildningarna i Sverige. Det 
skedde i samband med den utbildningsreform som trädde i kraft 1988 och 
innebar att utbildningen av klasslärare för låg- och mellanstadiet samt äm- 
neslärare för högstadiet ersattes av en grundskollärarutbildning med inrikt
ning mot årskurserna 1-7 respektive 4-9, med valbara ämneskombinatio
ner. Förändringen medförde att institutionsindelningen vid lärarutbildninga
rna kom att organiseras efter ämnesblock istället för utbildningslinjer som 
tidigare varit fallet. En viktig punkt i det nya styrdokumentet var påpekan
det att utbildningen skulle vila på vetenskaplig grund, vilket blev en avgö
rande faktor för institutionernas respektive identitet.

Hur ämnena grupperades styrdes delvis av praktiska skäl såsom storlek 
och resurser, men mer allmänt tycks ambitionen ha varit att gruppera äm
nen i olika kategorier med utgångspunkt i gemensam kunskapsteoretisk pro
fil. Det visade sig emellertid att de olika högskolorna hade skilda uppfatt
ningar om hur ämnena skulle karaktäriseras och grupperas.

De s.k. no-ämnena fann sin naturliga hemvist inom naturvetenskapen. 
Mer problematisk var fakultetstillhörigheten för exempelvis de s.k. so-äm- 
nena, där gränsen mellan samhällsvetenskapliga ämnen och humaniora blev 
flytande, och för estetiska ämnen som bild, musik och drama. Amnesblock- 
en har fått olika rubricering och utformning på olika utbildningsorter. Olika 
uppfattningar om fakultetsindelning, om enskilda ämnens disciplintillhö
righet samt skiftande kunskapssyner återspeglas i institutionsindelninga- 
ma.

Vad gäller de estetiska ämnena valde man olika strategier. I lärarutbild
ningen vid Umeå universitet utgör ämnena bild, musik och drama tillsam
mans med slöjd ”Institutionen för estetiska ämnen”. I Högskolan Karlstad 
tillhör drama och bild institutionen för ”Humaniora”, som för övrigt omfat
tar svenska, moderna språk, film-, konst- och litteraturvetenskap. I Kalmar 
ingår bild, drama och musik tillsammans med svenska och modema språk i 
”Institutionen för språk och kultur”. De estetiska ämnena har alltså här as
socierats antingen med den historisk-filosofiska eller den språkvetenskap
liga grenen inom humaniora.

Göteborg samlade ämnena bild, musik, slöjd och rörelse (idrott, pedago
gisk drama och rytmik) i ”Institutionen för skapande ämnen”. En liknande 
lösning finns i Gävle nämligen ”Fem skapande ämnen”. Här har det alltså 
varit aktivitetens form, dvs. ”skapandet” och inte innehållet, som uppfattats 
vara det gemensamma.

I Stockholm utgör ämneskonstellationen bild, drama, idrott, musik, slöjd, 
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och IT-media ”Institutionen för Bild, Drama, Idrott och Musik”. Institu- 
tionsbeteckningen är här en omtvistad och fortfarande olöst fråga. För öv
rigt tycks gällande institutionsindelningar vara under omprövning vid fler
talet lärarutbildningar.

Vi är nu ingalunda det enda land som brottas med liknande frågeställ
ningar. Kunskapsteoretiska frågor av det här slaget, som nära hänger sam
man med frågor som rör skolans kunskapsinnehåll och olika ämnens roll i 
läroplaner och kursplaner, har snarare dominerat utbildningsdebatten i hela 
västvärlden under de senaste två decennierna. På många håll har detta lett 
till omfattande analyser av skolans alla verksamhetsområden. De konstnär
liga ämnenas roll har ingående diskuterats bl.a. i England och USA.

Under 1970-talet möttes begrepp som estetik och estetisk, konstarter och 
konstnärlig med en viss skepticism av lärare som undervisade i bild och 
musik i Sverige. Begrepp som estetik och estetisk förknippades med onytta 
och ytlighet, liktydigt med modernismens Tart pour Tart och esteticism.1 
Termerna konst, konstarter och konstnärlighet å sin sida ansågs ge associa
tioner till finkultur och elitism, vilket inte heller stämde överens med lärar
nas självbild. I samband med utformningen av det estetiska programmet i 
den nya gymnasieskolan har emellertid termerna åter kommit i bruk och 
under de senaste åren har diskussionen om estetikens vara och dess roll i 
samhälle och skola ofta diskuterats.2

Den ämnesteoretiska och didaktiska forskning som bl.a. bedrivits i USA 
och England och den debatt om de estetiska ämnena som förekommit där 
kan ge relief åt den svenska diskussionen. I väsentliga drag har den nyes
tetiska rörelsen inom amerikansk pedagogik tidigare blivit presenterad av 
docent Lars Lindström. De motsvarande engelska tendenserna har däremot 
inte behandlats.

Den nyestetiska rörelsen i USA och England
1968 publicerade den amerikanske filosofen Nelson Goodman sin bok 
Languages of Art. I boken analyseras olika konstnärliga symbolsystem och 
deras inbördes förhållanden. Den kom att bli något av en klassiker och blev 
en av grundstenarna i en kraftigt expanderande komparativ forskning inom 
det estetiska fältet i USA och England.

Relaterad till konstforskningen i Goodmans spår, utvecklades en omfat
tande pedagogisk forskning vid Harvard universitetet under psykologipro- 
fessom Howard Gardners ledning.3 Betydelsefulla bidrag har under 80-och 
90-talen också kommit från The Getty Center for Education in the Arts i 
Los Angeles.

Parallellt inträffade en likartad utveckling i England.4 Vid Sussex uni- 



9

versitet initierades i slutet av 80-talet en skriftserie med texter författade av 
estetiker och pedagoger representerande sex olika konstarter. De sex konst
arterna som diskuterades var litteratur, bildkonst, musik, film, drama och 
dans. Serien består av hittills tolv volymer, som behandlar allt från estetik
ens grundläggande frågeställningar till pedagogiska traditioner och idémäs
siga rekommendationer för undervisning i estetiska ämnen.5 Den engelska 
rörelsen bekänner sig till en ”kantiansk” tradition och refererar bl.a. till den 
strukturalistiskt orienterade symbolteori som utvecklats av Susanne Lan
ger.

Vad gäller synen på undervisning inom de konstnärliga ämnena har det 
hävdats att ett paradigmskifte har ägt rum i England, detta som ett resultat 
av forskningsinstitutionernas direkta anknytning till lärarutbildningarna. Ett 
kunskapsområde, som tidigare haft otydliga konturer, har synliggjorts, vil
ket resulterat i en mobilisering av hela det estetiska fältet inom utbildnings- 
och undervisningssektorn. Det skedde vid en tidpunkt då dessa ämnen i 
isolation och i brist på såväl gemensam som egen identitet, var på väg att 
helt marginal iseras i skolvärlden.6

Hur motiverar då den ”nyestetiska” rörelsen sina pedagogiska ställnings
taganden och hur använder man och definierar termer och begrepp som 
symbol, estetisk, konstnärlig, konstart, representation, uttryck m.m. i den 
aktuella litteraturen. Hur avgränsas det estetiska fal tet? Vad finns det för 
slags kitt mellan de s.k. estetiska ämnena? Vad har de gemensamt och vad 
särskiljer dem? Vilka konsekvenser får detta för den pedagogiska prakti
ken?

Syftet med föreliggande studie är att genom en översikt av den publice
rade forskning och den diskussion som förekommit i de anglosaxiska län
derna söka svar på dessa frågor, med tonvikten är lagd på England. Idékri- 
tiskt granskas samtidigt olika begreppsdefinitioner och det gemensamma 
ramverk för estetiska ämnen, som diskuteras i den engelska litteraturen.

Som ett senare led i mitt projekt avser jag att kartlägga de konstnärliga 
ämnenas olika traditioner och inbördes roller i svensk skola och lärarutbild
ning, såsom dessa kommer till uttryck i historieskrivningar, utbildnings
program och lärarutbildares uppfattningar. Jag avser därefter att jämföra de 
svenska perspektiven med de angloamerikanska.
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Noter
1 Se vidare s.00-00 ang. Walter Pater.
2 Se exempelvis: Konst och filosofi. Texter i estetik, 1990., I musernas tjänst. 

Studier i konstarternas interrelationer, 1993., Den motsägelsefulla bildningen, 1995., 
Konsten och konstbegreppet, 1996, Konstarternas moderna system, 1996. Sym- 
posium:£>e estetiska vetenskapernas terminologi, 1997.
3 Det s.k. Project Zero.
4 Vilken inleddes med The Gulbenkian Report, 1982.
5 Abbs -87, -88, -89, -94, Best -92, Brinson -91, Hornbrook -89, Patman -91, 

Taylor -87, -92, Plummeridge -91, Watson -87, Webb -91.
6 Peter Abbs, 1987, ss. 9f.
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Tillbakablick

Det brukar framhållas att estetiken som företeelse skapades under 1700- 
talet. Det moderna konstbegreppet är av samma sena datum. Men konstens 
väsen och värde har diskuterats sedan antiken, även om man då diskuterade 
i andra termer. De västerländska konsternas historia har nedtecknats av en 
rad prominenta forskare och det är inte min avsikt att fördjupa mig i den. 
Några historiska nedslag kan emellertid här vara av intresse för att belysa 
hur perspektiven förändrats över tid.7

Kort historik
Under den sena medeltiden delades kunskapen in i ”artes liberales” och 
”artes mechanicae”. Mönsterbildande för uppdelningen var främst latinska 
texter från 400- och 500-talet,8 men tankestrukturen hade sitt ursprung i 
den grekiska antiken. Ordet konst kommer av kunna och användes alltså i 
bemärkelsen kunskap. Till de ”fria konsterna” räknade de medeltida lärde 
så för oss divergerande kunskapsområden som grammatik, retorik, dialek
tik, aritmetik, geometri, astronomi och musik (teori).9 De visuella konstar
terna måleri, skulptur och arkitektur betraktades som ”artes mechanicae” 
dvs. tillhörande hantverkarskrået. Dit fördes också sång, spel och teater i 
den mån de blev omnämnda.10 Under den italienska renässansen började 
man emellertid omvärdera de bildande konsterna och med hänvisning till 
antika texter tillskriva dem status av ”artes liberales”.11

Under 1500- och 1600-talet fördes många lärda diskussioner om kun
skapens karaktär och hur olika kunskapsområden förhöll sig till varandra, 
exempelvis hur måleriet eller skulpturen förhöll sig till poesin.12 Leonardo 
da Vinci argumenterar i Paragone, en ofta citerad text, för måleriets över
lägsenhet över poesin, musiken och skulpturen.13 Måleriet definierades av 
Leonardo som en vetenskaplig aktivitet och han betonade dess nära relation 
till matematiken.14

Den kända konstnärsbiografen Giorgio Vasari betraktade i slutet av 1500- 
talet de bildande konsterna måleri, skulptur och arkitektur som en egen ka
tegori vilken han betecknade ”Arti del disegno”.15 Termen är förmodligen 
ursprunget till begreppet ”Beaux Arts”,16 i vilket man sedermera kom att 
innefatta också musiken och poesin. Skälet var att man ansåg måleri, musik 
och poesi höra samman genom att de alla gav upphov till liknande upple
velser av välbehag hos betraktaren.17 De sköna konsterna ansågs sikta mot 
välbehaget som sitt mål.18

Differentieringen av olika kunskapsområden, så som vi är vana att klas- 
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sificera dem, sker successivt. Två kunskapsteoretiska skolor satte sin prä
gel på 1600-talets tankeliv. Rationalismen (Descartes), den ena riktningen, 
hävdade att vissa andliga egenskaper och medfödda idéer var avgörande 
för människans förhållande till omvärlden och för hennes tanke- och kun
skapsförmåga. Den andra skolan, empirismen (Locke), företrädd framför 
allt i England, ansåg att vägen till kunskap om världen gick via sinnena och 
man förespråkade den induktiva metoden baserad på naturobservation.19 
Under detta århundrade frigjorde sig naturvetenskapen från konsterna och 
det utkristalliserades en uppdelning av kunskapen i naturvetenskap och hu
maniora.20

Det avgörande århundradet i estetikens historia var 1700-talet, då det 
moderna systemet för de sköna konsterna fixerades. I mitten av århundra
det skapade den tyske filosofen Gottlieb Baumgarten den första generella 
teorin om konstarterna som en egen filosofisk disciplin, som han gav titeln 
Aesthetica.21 Baumgartens teoretiska ramverk hade rötter i den italienska 
renässansen men det var först nu, under förromantiken, som estetiken blev 
ett begrepp i modem mening.

Då Immanuel Kant i slutet av 1700-talet utvecklade sin teori om den 
”estetiska omdömeskraften” var tankemodellen om de sköna konsternas fi
losofi redan etablerad.22

Kant och hans efterföljare
Kants skrifter har kommit att inspirera filosofer och konstteoretiker i flera 
generationer. Exempelvis var den tidiga modernismens estetiker Walter Pa
ter och Clive Bell influerade av Kant, då de kring sekelskiftet utvecklade 
tesen om konstens autonomi. Till en senare generation nykantianer hör de 
amerikanska filosoferna Susanne Langer och Nelson Goodman, vilka i sin 
tur inspirerat till dagens konstpedagogiska diskussion.

Det finns alltså en tankelinje som sträcker sig från det sena 1700-talet 
fram till våra dagar. För att ge en idéhistorisk bakgrund till dagens debatt 
presenteras de ovan nämnda skribenterna och deras klassiska teser i följan
de avsnitt.

Kants estetik

ImmanuelKant(V124-1804) delade in de sköna konsterna i talande konster 
(poesi och vältalighet), plastisk konst (skulptur, arkitektur, måleri och träd
gårds konst) samt det sköna spelets och känslornas konst (musik och färg).23 
I hans filosofi intar estetiken en klarare definierad plats i det totala filoso
fiska systemet än vad som tidigare varit fallet, och hans teori om de sköna 
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konsterna blev allmänt accepterad av de flesta efterföljare.24
Kant överbryggade med sin kritiska skrifter25 den tidigare motsättning

en mellan empirister och rationalister genom att hävda att det inte är möj
ligt att vinna kunskap om världen utöver de gränser som sinneserfarenheten 
sätter, samtidigt som han ansåg att människans ordnande förnuft reglerar 
erfarenheten.

Vi uppfattar verkligheten genom våra sinnen, s.k. ”sinnlig åskådning” 
(aisthesis), men sinnesupplevelsen styrs intuitivt av medvetandets forman
de kategorier tid och rum, dvs. upplevelsen formas av vår intuitiva upp
skattning om en företeelses utsträckning i tid eller dess rumsliga avgräns- 
ning. Till de omedelbara åskådningsformerna tid och rum sällar sig, enligt 
Kant, förståndskategoriema (kvantitet, kvalitet, relation och modalitet), vil
ka strukturerar allt i människans medvetande.26

Vi kan ingenting veta om tingens verkliga vara, enligt Kant, eftersom 
vår upplevelse av dem alltid filtreras genom vårt ordnande förnuft. Detta är 
grunden till hans omtalade distinktion mellan tinget i sig (das Ding an sich) 
och dess sken (das Schein), dvs. såsom vi uppfattar det som fenomen.

I sin tredje kritik behandlar Kant bl.a. den estetiska receptionen.27 Vad 
gäller synen på vår estetiska uppfattningsförmåga skiljer sig Kant från sina 
föregångare, som hade betraktat det estetiska välbehaget som en tillfreds
ställelse av biologiskt betingade behov.28 För Kant innebär den estetiska 
upplevelsen ett reflekterat omdöme, som i sin tur innebär en aktivitet ana
log med den som försiggår då vi bedömer kognitiva erfarenheter.

Han konstaterar att ”det sköna” inte är en objektiv egenskap hos tingen, 
något som man tidigare tänkt sig, utan kan sökas hos betraktaren och den
nes omdöme. Då vi betraktar något för att bedöma om det är vackert, så 
reflekterar eller kontemplerar vi, enligt Kant, vi bedömer på vilka sätt olika 
intryck kan bli ordnade eller relaterade till en meningsfull helhet. Det este
tiska omdömet är alltså i viss mån rationellt till sin natur.

Med hjälp av intuitionens formkategorier tid och rum, organiserar (struk
turerar, ordnar eller relaterar) vi det upplevda till en meningsfull enhet, en 
formell meningsfullhet.29 Åskådning och begrepp sammanfaller. Den for
mella meningsfullheten, som Kant talar om, innebär att skönhetsupplevel- 
sen är fri från intresse-, och nyttoaspekter, det sköna är ändamålsenligt i sig 
självt. Den s.k. intresselösa njutningen (interesseloses Wohlgefallen) är allt
så fri från en ändamålslighet knuten till tingens funktion.30

Kants inflytande på den fortsatta diskussionen inom estetikens område 
kan knappast överskattas. Men, medan Kant primärt var intresserad av mot
tagarens roll och den estetiska upplevelsens karaktär, så försköts intresset 
under högromantiken med dess genikult mot konstnären, hans fantasivärld 
och skapande förmåga. Konstnären skildras som en gudomligt inspirerad 
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gestalt, vars skapande verksamhet beskrivs som intuitiv och drömlik, eller 
som en växtprocess där de yttre intrycken omformas i konstnärens psyke, 
för att därefter komma till uttryck i konstverkets organiska struktur. Konst
verket ses som ett uttryck för konstnärens inre liv och samtidigt som ut
tryck för en viss tid och en viss kultur. Betraktaren tillägnar sig verket ge
nom inlevelse (Einfuhlung), ett nyckelord i romantikens estetik.31

Den engelske skribenten John Ruskin (1819-1900) var en dominerande 
gestalt i romantikernas spår. Han var inte bara den mest produktiva och 
omtalade kulturkritikem i sitt land, utan tillhörde också föregångsmännen 
när det gällde att värna om konsten som institution med en viktig social 
uppgift att fylla. Ruskins författarskap ger en mångtydig bild av hans este
tik. Hans texter präglas av en religiös dogm, där det sköna framstår som ett 
objektivt faktum, ”ett symboliskt uttryck för den gudomliga ordningen i 
världen”.32

Under senare delen av 1800-talet sköljde emellertid en nykantiansk våg 
över Europa och med den en formestetik med nya förtecken.33 I vad mån 
Ruskin påverkades av de nya tendenserna är oklart, men hans formulering 
”Beautiful things are useful to men because they are beautiful and for the 
sake of their beauty only” framstår som ett rent I 'art pour I'art postulat.34 
Begreppet I 'art pour I'art, syftande på Kants idé om konstens oavhängig
het av alla moraliska, politiska och andra ”utom-konstnärliga” anspråk, hade 
myntats i början av 1800-talet och användes frekvent i sekelskiftet.35

Två anglosaxiska nykantianer

Konsten som njutning
Den engelske skribent som framför andra kom att förknippas med slagordet 
I 'art pour l 'art var Ruskins efterföljare Walter Pater (1839-1894). Han var 
en av de mest inflytelserika skribenterna i det senviktorianska England. Pater 
utgick liksom Ruskin ifrån en romantisk doktrin rörande fantasin och före
ställningsvärlden, men i motsats till sin föregångare representerade han en 
sekulariserad och mer subjektiv version av den romantiska teorin. Han över
gav sökandet efter sanning och moral, som kännetecknade så många vikto
rianska skribenter, och hävdade att all sanning är relativ.

Pater blev berömd främst genom sin essäsamling The Renaissance, där 
han utvecklat sina estetiska doktriner. Boken kom att få avgörande infly
tande på den unga och kommande generationen estetiker och kritiker.

Pater var mer intresserad av konstbetraktaren och dennes upplevelse, än 
av konstnären bakom verket.36 Ordet ”passion” som ofta förekommer i hans 
texter, refererar snarare till mottagarens reaktioner än till konstnärens atti
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tyd.37 Han satte konstverkets förtjänster i direkt relation till den känsla det 
väcker hos betraktaren och delade inte den gångbara synpunkten, att hedo- 
nistiska aspekter i den konstnärliga upplevelsen skulle frånta konstverket 
dess dignitet och giltighet.

Samtidigt försökte Pater frigöra konstverket ur sitt sammanhang för att, 
som han uttrycker det, kunna ”se objektet som det verkligen är”.38 Han 
kom fram till att det måste vara ett misstag att betrakta olika konstnärliga 
uttrycksformer, som poesi, musik och måleri, endast som olika översätt
ningar av en och samma fantasiprodukt. Det sinnliga materialet i varje konst
art medför nämligen speciella skönhetskvaliteter, oöversättbara till varje 
annan konstform. Musiken betraktade han som den ”renaste” konstarten 
eftersom form och innehåll där är så fullständigt integrerade, att ingetdera 
kan extraheras ur det andra.39

Till Paters beundrarskara hörde Oscar Wilde. Wilde tog fasta på Paters 
intresse för mottagarens känsla inför verket och utvecklade det till en ren 
njutningsfilosofi (esteticism). En kritiker borde helt koncentrera uppmärk
samheten på de känslor som verket väckte hos betraktaren, ansåg Wilde. 
Därför behövde kritikern över huvud taget inte befatta sig med konstverket 
i fråga.40 Tillvaron tecknas som en kedja av sensationer och konstens mål 
blir att skänka känslor av vällust. Här ger sig den engelska sensualistiska 
traditionen till känna.

Mer avgörande för den fortsatta utvecklingen av den kantianska tanke
linjen var emellertid det intresse för formproblemen, som fanns implicit i 
Paters utredningar om de olika konsternas inbördes relationer.

Kritikern Clive Bell (1881-1964), som var verksam under modernism
ens tidigaste skede, var liksom Pater intresserad av den estetiska upplevel
sens karaktär. Den specifika känsla som konstnjutning innebär måste ha en 
definierbar orsak, resonerade han och kom fram till slutsatsen att signifi
cant form är den för alla konstverk gemensamma och artspecifika egenska
pen, ett slags konstens essens. Ar 1914 presenterade han sin berömda hypo
tes angående konstens ontologi.41

Konstverket är, enligt Bell, ”ett avslutat helt” och refererar inte till något 
utanför sig själv. Det meningsfulla (significant), det vill säga konstnärens 
känslomässiga erfarenhet, finns innesluten i formen och väcker därigenom 
vissa känslor hos betraktaren. Med sin slående hypotes löste Bell därmed, 
åtminstone teoretiskt, motsättningen mellan den expressiva och den forma- 
la aspekten på konstverket och hans värdebegrepp ”meningsfull form”, kom 
att fungera som en talisman för modernismen.42

Clive Bell och hans partner kritikern Roger Fry brukar betraktas som 
utpräglade formalister eller purister genom att de hävdade att konstverkets 
betydelse och mening ligger i formen och att det litterära innehållet är se
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kundärt eller t.o.m. distraherande för konstupplevelsen. Det är en stånd
punkt som har angripits som socialt oansvarig av marxistiska teoretiker, 
vilka i motsats till formalistema framhållit konstens socio-kulturella me
nings innehåll.43 Under 1960-talet förstärktes betoningen på konstens in- 
strumentella sida. Det konstnärliga mediets egenart blev underordnad idén. 
Formen blev ett tomt skal som kunde fyllas med ett idéinnehåll med be
stämda, ofta politiska syften.

Marxistiska tankegångar om konsten som vapen i klasskampen och so
ciologiska teorier som påvisat konstens socio-kulturella relativism gjorde 
att konstföreteelsen som studieobjekt delvis förlorades ur sikte. Att ”gam
maltyska formteoretiker” åter kommit i fokus under 80- och 90-talen kan 
tolkas som en reaktion mot osynliggörandet av konsterna och som ett åter
upptäckt intresse för deras särarter.44

Två inspiratörer

Konsten som känslouttryck och som symbolstruktur

Susanne Langers (1895-1985) texter utgör en av utgångspunkterna för den 
nyestetiska engelska rörelsen. Hon är en av 1900-talets mest inflytelserika 
estetiker i den engelskspråkiga delen av världen. Langer var amerikanska, 
utbildad vid Harvard och främst påverkad av den tyske filosofen Ernst Cas
sirers symbolteori. Indirekt anknyter hon också till Kant. Det finns också 
en viss samklang mellan den uttrycksestetik som Langer utvecklar och Bells 
teori om signifikant form. Såväl Langer som Bell satte verket i fokus, men 
medan Bell inriktade sig på relationen mellan verk och betraktare så var 
Langer emellertid mer intresserad av relationen konstnär/verk.

Enligt Langer skapar människan språk, konst och myter i syfte att be
mästra tillvaron. Sådana kulturella fenomen kan betraktas som exponenter 
för en och samma strävan, att komma till uttryck. Människan söker ett ut
tryck för sin livserfarenhet och sina känslomässiga upplevelser. Upplevel
serna gestaltas med hjälp av olika media såsom ord, bild, musik, drama och 
dans, vilka skiljer sig åt genom sina olika strukturformer.

Känsloupplevelser ska i sammanhanget förstås i dess vidaste mening, 
dvs. allt som kan kännas, påpekar Langer.45 Det finns en mängd erfarenhe
ter, som inte är benämnda och därför inte motsvaras av ett verbalt uttryck. 
Det är de upplevelser som vi ibland kallar de subjektiva aspekterna av en 
erfarenhet, den direkta känslan av den, exempelvis hur det känns att gå över 
ett golv. Bara de mest slående känslomässiga erfarenheterna (affekterna) 
har namn såsom kärlek, hat, rädsla. Men vi känner många företeelser som 
inte har något tecken och dessa kallar vi människans inre liv.46
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Det vanliga sättet att hantera denna inre livsström är att dela upp den i 
intellekt, känsla och förnimmelse. En sådan uppdelning är ett godtyckligt 
schema som gör forskningsmässig hantering möjlig menar Langer, och var
nar för sådana missvisande förenklingar. Det kan visserligen vara svårt att 
reflektera över och att kommunicera upplevelser som vi saknar benämning
ar för, påpekar hon. Men, vår ”logiska intuition” eller ”formperception” är 
lyckligtvis mycket mer betydande än vi vanligtvis tror. Vår kunskap och 
förståelse är vidare än vår diskurs.47

Langer betonar att känslomässiga uttryck i konsten inte är symtomatis
ka. En konstnär uttrycker inte sina känslor som ett barn skriker (symtoma
tiskt), utan han/hon objektiverar den subjektiva erfarenheten. Hon under
stryker: ”the life of feeling, not the feelings an artist happens to have”. Ett 
konstverk uttrycker alltså en medvetenhet om inre realiteter.48

Signifikant form har det konstnärliga verket då framställningen bär ut
trycket, då känsloupplevelsen s.a.s. är ”förkroppsligad” i mediet. De käns
lomässiga erfarenheter som kommer till uttryck i symbolens signifikanta 
form kan, enligt Langer, endast förstås intuitivt. Hon hävdar vidare att den 
konstnärliga symbolens egenart är tydligast i musiken, genom att den oför
medlat åskådliggör insikter och erfarenheter om känslolivet.49

Liksom Clive Bell söker hon finna en generellt giltig definition för konst 
i alla dess former.50 ”All art is the creation of perceptible forms expressive 
of human feelings” lyder hennes definition.51 Det gemensamma för alla 
konstarter är således att de skapar former som uttrycker känslomässiga er
farenheter. Med sin konstdefinition gör alltså Langer gällande att konstens 
signum just är att ge känslan gestalt. Langer brukar därför betraktas som en 
typisk exponent för en expressivistisk52 konstteori.

Detta är den grundläggande principen för samtliga konstarter, men där 
slutar i stort sett likheterna, påpekar hon.53 Varje konstart har nämligen sin 
egenart och de bygger på helt olika premisser. De olika materialen, pig
ment, ord, toner etc. används för att skapa former i olika fiktiva dimensio
ner. Varje konstart har en primär framträdelseform, primär i den meningen 
att denna dimension alltid är giltig för just den konstarten. En målare orga
niserar eller ”oorganiserar” exempelvis alltid en bildmässig rymd, medan 
tonsättaren alltid arbetar med en utsträckning i tid, vilket inte hindrar att 
musiken kan ge rumsupplevelser eller en målning upplevelser av rytm, men 
det är inte deras huvudsakliga framträdelseform.54

Det är vanligt, exempelvis i utbildningssammanhang, att framhålla släkt
skapet mellan olika konstnärliga aktiviteter, vilket tyvärr ofta sker på be
kostnad av konstarternas specifika karaktärer, konstaterar Langer och på
pekar att detta kan få förödande konsekvenser.55

Liksom Langer har den amerikanske filosofen Nelson Goodman (1906-) 
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sin akademiska hemvist vid Harvard universitetet. Goodman är skolad i 
logisk-analytisk filosofi i den angloamerikanska traditionen och har blivit 
känd genom sina viktiga arbeten inom vetenskapsteori och teoretisk filoso
fi.

1968 publicerades Goodmans Languages of Art, vilket har rankats som 
ett av de viktigaste verken inom filosofisk estetik under detta sekel. Enligt 
Goodman var hans främsta ambition med boken

/.../ att ta några steg framåt mot en systematisk studie av symboler 
och symbolsystem samt av hur de fungerar i vår perception och i vårt 
beteende, i konst och i vetenskap, dvs. hur vi skapar och förstår våra 
världar.56

Uttrycket ”våra världar” i pluralis rymmer i detta sammanhang en central 
filosofisk tankegång, nämligen att människans uppfattning av omvärlden 
filtreras genom olika symbolstrukturer, vilka i sin tur gör att vi skapar oss 
olika världar att leva i. Vi känner igen den grundläggande tankegången från 
Kant och i boken refererar också Goodman till Kants diktum ”det oskyldiga 
ögat är blint och det jungfruliga intellektet tomt”.57

Goodmans analytiskt filosofiska bakgrund ger sig till känna i Languages 
of Art. I sättet att skriva och att angripa olika frågor skiljer han sig avsevärt 
från Langer. Hans text har en mer rationellt distanserad och operativ prägel, 
vilket inte hindrar att man känner igen många av Langers tankefigurer. Sam
röret är tydligt med den teoribildning rörande olika mänskliga symbolsys
tem, som utgår från Ernst Cassirer och utvecklats av Susanne Langer, något 
som Goodman också själv påpekar i bokens inledning.

Languages of Art omfattar två större undersökningar. I den första delen 
av boken analyseras på vilket sätt konstnärliga verk refererar till eller sym
boliserar olika företeelser. Langers grova indelning i diskursiva och icke- 
diskursiva symboler fmner Goodman otillfredsställande. Han framhåller dess
utom att en generell symbolteori för alla konstarter inte låter sig göras, ef
tersom de olika konstformerna fungerar på så olika sätt. Exempelvis är re
presentationen frekvent förekommande i vissa konstarter, såsom måleriet, 
medan det förhåller sig på motsatt sätt med musiken.58

Goodman urskiljer två grundläggande principer för symbolisering, näm
ligen denotation och exemplifiering. Genom att beteckna eller beskriva en 
företeelse denoterar (utpekar) symbolen densamma. Då en symbol refere
rar genom exemplifiering pekar den däremot tillbaka på sina egna egenska
per. Den är själv ett exempel på det som avses. En målning av Mondrian 
skulle t.ex. exemplifiera fyrkantighet. Instrumentalmusik, dans liksom det 
abstrakta måleriet är i allmänhet exemplifieringar, menar Goodman.591 den 
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andra delen av boken prövas begreppen på olika konstformer; musik, skis
ser, måleri, manuskript, litteratur och arkitektur.

Goodman kommer vidare fram till fem variabler som kännetecknar este
tiska symbolsystem och samtidigt skiljer dem åt: ”syntaktisk täthet”, ”se
mantisk täthet”, ”relativ mättnad”, ”exemplifiering” samt ”mångsidighet 
och komplexa referenser”.60

”Syntaktisk täthet” kan illustreras med en jämförelse mellan en analog 
klocka (tät) och en digital (icke tät). Den analoga klockan visar hur tiden 
kontinuerligt framskrider, medan den digitala delar upp tiden i sekvenser. I 
exempelvis en teckning kan den allra finaste och mest subtila olikhet mel
lan två linjer innebära en viktig skillnad, vilket alltså skulle vara ett tecken 
på syntaktisk täthet.

Med ”semantisk täthet” tycks Goodman mena att betydelser lappar över 
varandra och att symbolen därför har flera lager av innebörder. Att symbo
len har ”relativ mättnad” innebär att jämförelsevis många aspekter i den är 
betydelsebärande, exempelvis är i en linjeteckning såväl linjens skärpa och 
tjocklek som konfigurationen av betydelse. ”Exemplifiering” innebär i sin 
tur att symbolen litterärt eller metaforiskt exemplifierar det den symbolise
rar, medan ”mångsidiga och komplexa referenser” avser symbolens mång
tydighet.61

Undersökningarna visar exempelvis, att syntaktisk täthet är en kvalitet 
som skiljer skissen (analog) från manuskriptet och notskriften (digitala), 
medan både skissen och manuskriptet har semantisk täthet (överlappande 
referenser) vilket skiljer dem från notskriften etc.62 Analytiskt påvisar allt
så Goodman de strukturella olikheter, som de olika konstarterna uppvisar.

I en avslutande del diskuterar Goodman föreställningen att konst hand
lar om känslor, medan vetenskap handlar om tankeverksamhet. Till att bör
ja med påpekar han att en uppdelning av medvetandet i dikotomin känsla 
och förnuft är en artificiell konstruktion. En uppfattning som ju också Lan
ger framför.

Då man frångick formuleringar som välbehag och njutning i samband 
med estetisk upplevelse, och ersatte dem med känslor i största allmänhet 
mjukades visserligen den hedonistiska framtoningen upp, påpekar Good
man, men blev vi klokare av det? Om vi hävdar att en estetisk upplevelse är 
känslobetonad så måste vi kunna förklara på vilket sätt, anser han och till
bakavisar bilden av en estetisk upplevelse som en känslostorm eller ett käns- 
lorus. Om konst endast handlar om känslosimulering skulle det innebära att 
den är ett fattigare substitut för känsloupplevelser i verkliga livet, hävdar 
han, konsten blir imitation och den estetiska upplevelsen en kompensering 
för något man saknar i verkligheten.63

Med en rad konkreta exempel påvisar Goodman orimligheten i dikoto- 
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min kognitiv och emotiv. På ena sidan placerar vi sensation, perception, 
hypoteser, slutledning, granskande och undersökande, fakta och sanning, 
på den andra sidan sätter vi njutning, smärta, intresse, tillfredsställelse, be
svikelse, alla huvudlösa affekter, gillande och ogillande. Detta hindrar oss 
effektivt från att se att känslolivet fungerar kognitivt i den estetiska upple
velsen, anser han.

Konstupplevelse är, enligt Goodman, en kognitiv verksamhet som inne
fattar organisering, relatering och urval, därigenom kan vi gripa och bedö
ma verket och integrera det med våra övriga upplevelser och vår omvärld.64

Skillnaden mellan konst och vetenskap, avslutar Goodman, är inte en 
skillnad mellan känsla och fakta, intuition och slutledning, syntes och ana
lys, sensation och tanke, konkret och abstrakt eller skönhet och sanning 
utan snarare en skillnad i dominans av vissa karaktäristiska drag i de olika 
symbolsystemen.65

Det finns en intressant och säkerligen inte tillfällig parallell mellan de 
tre filosoferna Kant, Cassirer och Goodman på så sätt att alla tre inledde 
sina forskarkarriärer och ägnade merparten av sina liv åt att studera veten
skapens värld, medan de först i en senare levnadsfas drogs till konstens. För 
dem framstår skillnaden mellan de två domänerna främst som en fråga om 
olika sätt att gripa, strukturera och kommunicera livserfarenheter. Att Good
man, då han utvecklade sin konstfilosofi, utgick från sina erfarenheter vad 
gällde bildkonst,66 medan Susanne Langer utgick från ett intresse för mu
sik67 saknar säkert inte heller betydelse.

Noter
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Rolf Ekmans Estetiska problem (1972), Teddy Brunius Estetik förr och nu (1986), 
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sofi (1990).
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9 Ibid.
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47 Op.cit., ss.22f.
48 Op.cit., s.91.
49 Langer, 1942, ss.227ff.



22

50 Då Langer anvärder begreppet Art avses hon ”de sköna konsterna”, Op.cit., 
s.80.
51 Langer, 1957, s.80.
52 Termen ”expressivism” skiljer sig från ”expressionism” på så sätt att en känsla 

i det förra fallet anses vara förkroppsligad i mediet, dvs. bilden eller musikstycket 
ser ut eller låter som en känsla känns, medan expressionistiska teorier lägger ton
vikten på konstnärens känsla som tänks överföras till betraktaren., Graham, 1997, 
s. 27.
53 Ibid.
54 Op.cit., ss. 80f.
55 Op.cit., s 77.
56 ”to take some steps toward a systematic study of symbols and symbol systems 

and the way they function in our perceptions and actions and arts and sciences, and 
thus in the creation and comprehension of our worlds”, Goodman, 1981, bokens 
baksida, omslag.
57 ”the innocent eye is blind and the virgin mind empty”, Op.cit., s.8.
58 Op.cit., s.3.
59 Cooper, (1992) 1996, s.175.
60 "Syntactic density”, "semantic density", "relative repleteness”, "exemplifica
tion", "multiple and complex reference”. Goodman, 1981, ss. 252f.
61 Kapitel ur Goodmans bok Ways of World-Making återgivet i Art and Its Signi

ficance, Ross, 1994, s. 244.
62 Goodman, 1981, ss. 177-212.
63 Op.cit., ss. 245 f.
64 Op.cit., ss. 247 f.
65 Op.cit., 264.
66 Gardner, 1982, s. 56.
67 Ross, 1994, s.221.



23

Nya tendenser inom pedagogiken i USA

I mitten av sextiotalet initierade Nelson Goodman ett omfattande forsk
ningsprojekt vid Harvard universitet, det s.k. Project Zero, vilket i ett sena
re skede skulle komma att ledas av psykologiprofessom Howard Gardner. I 
anslutning till Goodmans filosofi utvecklade Gardner under åttiotalet sin 
teori om Multiple Intelligences6*

Teorin Multiple Intelligences uppvisar ett flerdimensionellt intelligensbe
grepp. Gardner talarom sju olika intelligensformer, språklig, logisk-matema
tisk, musikalisk, rumslig (spatial), kroppsligt-kinestetisk, mellanmänsklig 
samt personlig intelligens. De olika begåvningarna utgör tillsammans struk
turen för människans kognition.

Enligt Gardner är grunddragen i den språkliga intelligensen en fonolo- 
gisk, en semantisk, en syntaktisk och en pragmatisk färdighet. För att kun
na hantera och behärska verbalspråk måste vi alltså förstå och kunna an
vända språkliga begrepp och språkets diskursiva system.

Den logisk-matematiska intelligensen handlar om att kunna arbeta med 
abstraktioner, tänka i sekvenser och se förbindelserna och relationerna mel
lan sekvensleden, att spåra problem samt att välja ut och lösa problemställ
ningar.

Grunddragen i den musikaliska intelligensen är den auditiva perceptio- 
nen, förmåga att urskilja tonhöjd, puls och rytm samt att kunna lyssna till 
och lära sig melodier.69 Förmåga att dessutom kunna förstå och använda 
sig av notskrift tycks vara kopplat till matematiskt tänkande.

De grundläggande dragen i den rumsliga eller spatiala intelligensen är 
den visuella perceptionen, transformationer av själva perceptionen (t.ex. att 
kunna rotera en kropp i tanken) samt förmåga att återskapa perceptioner, 
föreställningar och fantasibilder.

Den kroppligt-kinestetiska intelligensen handlar om differentierad an
vändning av kroppen samt goda färdigheter i att arbeta med tingen i om
världen och att använda verktyg.

De övriga två intelligenserna har med individens sociala liv och person
lighet att göra och har därmed en annan karaktär än de övriga.

Människan har disponibilitet för samtliga intelligensområden, men tyngd
punkterna varierar. Varje individ tecknar alltså sin speciella topografiska 
begåvningsprofil. Miljön främjar eller hämmar individens möjligheter att 
utveckla sina olika resurser, och kulturella omständigheter avgör hur man 
använder sina olika förmågor.
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Arts PROPEL

Teorin om Multiple Intelligences kopplad till Goodmans symbol teori är ut
gångspunkten för forskningsverksamheten rörande konstarterna, deras inter- 
relationer och roller i skolsammanhang inom Project Zero. De olika konst
arterna betraktas som olika symbolsystem med speciella särarter och struk
turella drag, vilka individen har att erövra.

Ett didaktiskt projekt som utgår från projekt Zero är det s.k. Arts PRO
PEL. Förkortningen PROPEL står för produktion, perception och reflek
tion, med L som i lärande på slutet.70 Tanken är att eleverna inte bara ska 
övas i att framställa bilder och litterära texter eller att framföra musikstyck
en, dans och drama. De ska också ta del av andras verk (perception) och 
lära sig att förstå dem (reflektion). Man vill få elevema att reflektera över 
sitt eget arbete och göra dem uppmärksamma på sambandet mellan vad de 
själva håller på med och vad konstnärer gör. På så sätt kan den speciella 
konstformens symboliska system synliggöras.71

I väsentliga delar har den verksamhet som bedrivits i anslutning till Pro
ject Zero behandlats och presenterats i Sverige av docent Lars Lindström. 
Bl.a. på grundval av Arts PROPEL har Lindström lanserat en s.k. ”port
följmetodik” som idag är en viktig inspirationskälla för svenska pedagoger 
främst inom bildkonstens område.72 Lindström har också berört den omfat
tande pedagogiska reformverksamhet i USA, som går under beteckningen 
Discipline-based Art Education, förkortat DB AE. DBAE är ett utbildnings- 
koncept, som har fått spridning främst genom de olika initiativ som tagits 
av Getty Center i Los Angeles.

Discipline-Based Art Education (DBAE)
Våren 1988 publicerades i USA resultaten av en större undersökning To
ward Civilization: A Report on Arts Education, rörande konstundervisning
en inom det amerikanska skolväsendet. Resultatet var nedslående, ”proble
met är att grundläggande konstundervisning inte existerar i dagens USA”, 
hävdas det i rapporten.73

Den verksamhet som hade bedrivits sedan det tidiga 8O-talet vid exem
pelvis Harvard universitetet och olika utvecklingscentra knutna till The Get- 
ty Center for Eduction in the Arts hade ännu inte fått spridning och givit 
resultat i skolvärlden. Vid Getty Center inleddes därför utgivningen av en 
skriftserie bestående av fem volymer, som behandlar discipline-based art 
education.

Begreppet DBAE var vid det laget relativt etablerat och redan 1984 hade 
Getty Center initierat arbetet med att utveckla konceptet. En av utgångs
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punkterna för det pedagogiska reformarbetet var psykologiprofessom Jero
me Bruners tanke, att skolelever bör få en förståelse för den fundamentala 
struktur som utgör stommen i varje skolämne istället för att bara lära frag
mentariska fakta.741 anslutning till denna tankegång lanserades utbildnings
programmet DBAE.

Tre år efter att initiativet tagits av Getty Center presenterades konceptet 
i den inflytelserika tidskriften the Journal of Aesthetic Education.15 Ett an
tal artiklar, som följde upp temat i tidningen, sammanställdes i Getty Cen
ters regi i antologin Discipline-based Art Education. Origins, Meaning and 
Development (1987).

Serien, som därefter följde, inleds med programskriften Art Education. 
A Critical Necessity. Boken publicerades 1991 och är skriven av kulturfilo
sofen Albert William Levi och Ralph Smith, den senare redaktör för Jour
nal of Aesthetic Education.

I bokens inledning hävdar författarna att irrelevanta föreställningar om 
konstens roll i samhället har bidragit till att konstarterna negligeras i skol
sammanhang. En sådan föreställning är att konst är lika med finkultur och 
elitism. Konst i olika former är något som angår alla människor i alla sam
hällsklasser, menar man och påpekar att det dessutom är en ren missupp
fattning att tro att kvalitet och kvalitetssträvan är oförenliga med demokra
tiska ideal. Varje samhälle behöver en elit, i meningen toppkapacitet inom 
olika områden. Elitism i negativ bemärkelse innebär däremot att människor 
hindras att ta del av en viss gemenskap på grund av exempelvis ras- och 
grupptillhörighet, avvikande uppfattningar eller social ställning, skriver 
Smith.76

Vidare framhåller författarna att begreppet ”self-expression” haft förö
dande konsekvenser för skolundervisningen inom de konstnärliga område
na, något som f.ö. också påpekas från engelskt håll. Redan på 1960 talet, då 
idén om ”creative self-expression” var som mest populär, uttryckte många 
ämnesexperter sin skepsis och efterfrågade alternativ. En ansenlig mängd 
kritisk litteratur har sedan dess producerats av teoretiker och forskare, vilka 
avfärdat idén om självuttrycket som en lämplig utgångspunkt för undervis
ning. Detta till trots dröjde det alltså drygt tjugo år innan man började skön
ja en omorientering i den pedagogiska diskursen i såväl USA som Eng
land.77

Idén om ”creative self-expression” innebär, att det s.k. ”fria skapandet” 
framhålls som pedagogisk modell, Discipline-based art education efterfrå
gar däremot en undervisning där den skapande aktiviteten sätts in i sitt kul
turella sammanhang. Konstnärlig produktion förutsätter reflektion och med
vetenhet för att bli meningsfull, menar man. Det historiska och kulturella 
kontexten i vilken verksamheten ingår måste bli belyst för att inte undervis-
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ningen ska resultera i fragmentariska meningslösheter.
DBAE går ut på att all konstnärlig undervisning bör omfatta de olika 

aspekter som ingår i den s.k. ”konstvärlden”.78 Utöver konstnärligt skapan
de ska undervisningen också synliggöra konstnärliga traditioner samt ge 
förståelse för den konstnärliga verksamhetens funktion och roll i samhället. 
Undervisningen ska penetrera värderande synpunkter (kritik), klargöra his
toriska sammanhang (konsthistoria), och väcka ontologiska frågeställning
ar (estetik).19

Man anser att kunskaper från samtliga dessa fyra delområden skall ge
nomsyra all konstundervisning, oberoende av elevernas ålder, och mycket 
arbete har lagts ner på att utveckla lämpliga metoder för att integrera de 
fyra kunskapsaspektema. Pedagoger och lärare från fältet har tillsammans 
med konstnärer, konstkritiker, konsthistoriker och estetiker diskuterat fram 
strategier för att realisera intentionerna. Man har velat överbrygga skillna
der i traditioner och förhållningssätt och skapa viss konsensus vad gäller 
teoretiska utgångspunkter, begrepp och terminologi, för att därigenom kun
na integrera de olika kunskapsfälten.

En av teoretikerna bakom de pedagogiska metoder som utvecklats inom 
DBAE är filosofen Harry S. Broudy. Denne har sökt kartlägga konnässör- 
ens beteende då han/hon tillägnar sig konst, för att därigenom finna rele
vanta metoder för konstundervisning.80

Med konnässörens agerande som utgångspunkt beskriver Broudy olika 
nivåer i konsttillägnandet. Den estetiska perceptionen delas in i fyra mo
ment där uppmärksamheten, i nämnd ordning, riktas mot verkets sensori- 
ska egenskaper, dess formala egenskaper, dess uttrycksmässiga egenskaper 
och slutligen dess tekniska egenskaper. Den perceptuella akten följs av en 
estetisk kritik, vilken enligt Broudy har tre syften, nämligen att göra histo
risk bestämning, att återskapa och att bedöma verket i fråga. I Broudys sche
matiska beskrivning av de olika kvaliteter som experten noterar i verket 
ligger implicit en pedagogisk metod (bilaga 1).

Från formalism till pragmatism
Forskningen och reformprogrammen som utvecklats via Getty Center har 
genererat en omfattande fortbildningsverksamhet inom det konstpedago
giska fältet i inte mindre än sex delstater i USA.81 Konstprofessorn Brent 
Wilson har nyligen slutfört en omfattande utvärdering av verksamheten i 
de sex delstaterna under åren 1988-1995, som han genomfört på uppdrag 
av Getty Center. Resultatet av granskningen publicerades under våren 1997 
i rapporten The Quiet Evolution.92

”Från formalism till pragmatiska former av konstundervisning” är titeln 
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på en artikel angående DBAE författad av Brent Wilson.83 Titeln anspelar 
på den förändring i synsätt som programmet medfört vad gäller konstun
dervisning. Från en modernistisk konstsyn med en undervisning främst in
riktad på formövningar så har fortbildningsverksamheten, enligt Wilson, 
där den fungerat som bäst lett till att de fyra konstdisciplinema kunnat inte
greras för att på ett flexibelt sätt hjälpa eleverna att se symbolformens struk
tur samt via konsten få insikter om sig själva och om sin omvärld.84

Wilson understryker i rapporten att avsikten med utvecklingsprogram
met inte varit att centralt reglera och utforma innehållet i DBAE, även om 
initiativet ursprungligen tagits uppifrån. De olika regioner som deltar i re
formarbetet har istället uppmanats att utforma undervisningen utifrån sina 
lokala förutsättningar, med den bärande idén om discipline-based art edu
cation som utgångspunkt. Det har resulterat i en stor variation av tillämp
ningar och metoder inom ramen DBAE.85

Wilson konstaterar att man i initialskedet tenderade att parallellägga is
tället för att integrera de fyra kunskapsfälten konstnärlig produktion, kritik, 
konsthistoria och estetik. Efter hand har man emellertid funnit former för 
hur de olika aspekterna på den konstnärliga verksamheten ska kunna sam
ordnas och samverka i undervisningen.86

Konceptet discipline-based art education är naturligtvis tillämpbart på 
samtliga konstnärliga områden, men tillämpningen har hittills främst fått 
spridning inom det bildkonstnärliga området. Förklaringen är att den stora 
privata donation som ligger bakom den verksamhet och idéutveckling, som 
utgår från Getty Center for Education in the Arts, är avsedd att främja bild
konsten.

DBAE rör alltså i första hand bildkonst och går på djupet inom denna 
konstart, medan Arts Propel s.a.s. går på bredden genom att föra fram flera 
konstarter och synliggöra vad de har gemensamt. Trots dessa skillnader 
finns många drag som förenar verksamheterna.

Noter
68 Se Gardner, (1983) 1994.
69 Gardner, 1982, ss. 153f.
70 Lars Lindström, 1989, s. 1 If.
71 Ibid.
72 Se bibliografi.
73 A.W. Levi & R.A. Smith Art Education. A Critical Necessity, 1991, s. 1.
74 Jerome Bruner, 1960, s.l 1. Not hämtad från Brent Wilson ”From formalism to 
pragmatism”, paper,
1997, s. 2.
75 Journal of Aesthetic Education, Vol. 21, No 2, 1987.



28

76 Levi & Smith, 1991., s.4.
77 Op.cit., s.133.
78 Begreppet ”The Artworld” refererar till Arthur Danto som introducerade ter

men på 1960-talet. Med ”the Artworld” avses de löst sammanfogade institutioner 
m.m. som är professionellt engagerade i en viss konstart.
79 Lindström, 1992 , ss. 15f.
80 I den aktuella litteraturen förekommer också begreppen expert kontra novis, 

där den förre representerar mästaren och novisen lärlingen.
81 Florida, Minnesota, Nebraska, Ohio, Tenessee och Texas.
82 Brent Wilson, The Quiet Evolution. Changing the Face of Arts Education, Los 

Angeles, 1997.
83 B. Wilson, ”From Formalist to Pragmatic Forms of Art Education”, Nordic 
Visual Arts Research, Red. L. Lindström, Sthlm 1998.
84 Wilson, 1997, passim.
85 Op.cit., s. 217f.
86 Op. cit., passim.
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Den engelska debatten

I följande kapitel återges och diskuteras huvuddragen i den engelska debat
ten angående de konstnärliga ämnena. Den nyestetiska rörelsen i England 
har, som tidigare påpekats, inte uppmärksammats i Sverige. Som vi ska se, 
förordas emellertid också från engelskt håll en medvetenhet om kulturens, 
traditionernas och värderingarnas betydelse, samt en reflekterande hållning 
till estetiska frågeställningar och till den skapande processen.

The Gulbenkian report

1982 publicerades utredningen The Gulbenkian report: The Arts in Schools 
i England. Bakgrunden till utredningen var de omfattande diskussioner som 
hade ägt rum angående skolans läroplaner.87 Man ansåg att konstarterna 
hade fått alltför lite uppmärksamhet, vilket betraktades som ett allvarligt 
problem. ”Konstarterna har en väsentlig plats att fylla i en välbalanserad 
utbildning av våra barn och ungdomar”.88

I rapporten argumenteras för en ”bred” basutbildning i skolan. Skälet till 
att man förespråkar en läroplan som inte är för ”smalt” inriktad på viss 
akademisk kunskap uppges vara de pågående förändringarna av samhället, 
med en alltmer avancerad teknologi, nya former för kommunikation, multi- 
kulturalism och permanent stor arbetslöshet. Skolan måste berika och bred
da barns och ungdomars erfarenheter så att de kan möta olika livssituatio
ner, påpekar författarna och hävdar att konsten i detta sammanhang har en 
viktig funktion att fylla.89 Man gör dessutom gällande att konsten är en lika 
viktig del av samhällslivet som vetenskap, teknologi, moral och religion. 
Rapporten blev något av ett startskott för den nyestetiska rörelsen inom 
pedagogiken.

I slutet av 1980-talet initierade litteraturvetaren Peter Abbs vid universi
tet i Sussex arbetet med en skriftserie som behandlar skolans estetiska äm
nen. Skriftserien, The Faimer Press Library on Aesthetic Education, består 
hittills av tolv volymer. I fyra verk tecknas de teoretiska utgångspunkterna, 
i en bok behandlas grundläggande begrepp och de övriga sju arbetena hand
lar om de olika konstarterna i skolundervisning.90

Skolans estetiska ämnen
Serien från Falmer Press inleds med Living Powers, som publicerades 1987. 
Boken består av tre huvudavsnitt. I det första avsnittet gör Abbs en analys 
av den historiska och ideologiska bakgrunden till de konstnärliga ämnenas
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marginalisering i skolvärlden samt framlägger ett förslag till ett gemensamt 
ramverk för konstarterna. I bokens andra del tecknar olika ämnesexperter 
sina respektive konstarters historia och tänkbara framtid i skolsammanhang. 
Boken avslutats med ett sammanfattande manifest, där en gemensam peda
gogisk modell för de konstnärliga ämnena föreslås.

Författaren påpekar inledningsvis att detta var första gången som de oli
ka konstarterna litteratur, teater, dans, film, musik och bildkonst och deras 
olika skoltraditioner behandlades gemensamt.91 Bokens huvudsyfte var att 
lägga grunden till ett gemensamt ramverk för de konstnärliga ämnena. Sko
lans estetiska ämnen hade hamnat i en krissituation, menar Abbs, och häv
dar att detta främst var resultatet av två samverkande idétraditioner, nämli
gen modernismen inom konstvärlden och progressivismen inom pedagogi
ken.

Modernismen tecknas som en rörelse i två faser, en tidigare fas omfat
tande åren 1900-1940 och en senare mellan åren 1940-1980.92 Den första 
fasen inleddes med den konstnärligt heroiska perioden i seklets början och 
avbröts av andra världskriget, med dess till synes slutliga upplösning av 
den europeiska kulturen. Efterkrigsperioden innebar att den tidiga moder
nismens temata upprepades med delvis andra förtecken och innebörder. Mo
dernismens honnörsord autonomi, självuttryck och originalitet urartade un
der efterkrigstiden till en jakt på originalitet och nyhetssensationer, till ef- 
fektsökeri och ikonoklasm, hävdar Abbs. Tradition och hantverk blev till 
skällsord medan begrepp som nyhet och originalitet blev konstnärliga vär
dekriterier. 93

Progressivismen hyllade å sin sida, i Rousseaus anda, individens fria 
växt och självuttrycket, med honnörsord som upplevelse, spontanitet och 
lek. Ett karaktäristiskt drag i den progressiva traditionen var viljan att sätta 
barnet i centrum och att göra läraren till en passiv bakgrundsfigur. Därmed 
ställdes, enligt Abbs, natur mot kultur, spontanitet mot civilisation och in
divid mot samhälle.94

Modernismens historielöshet, kopplad till progressivismens hyllning av 
individens fria växt, resulterade i en aktivitetspedagogik som kom att ge
nomsyra de estetiska ämnena. Dessa kom att inta en terapeutisk roll i sko
lans verksamhet och förlorade därmed sin identitet. Undervisningen syfta
de till att ge emotionell utveckling genom ”fritt skapande” snarare än till att 
utveckla förmågan att formulera mening i ett konstnärligt medium. Den var 
alltså inriktad på barnets spontana uttryck snarare än på kulturens symbol
former. Nu ville man istället framhålla de olika konstarternas betydelse som 
kommunikativa symbolsystem med kulturella egenvärden och den estetis
ka perceptionen som en kunskapsform.
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Det estetiska fältet

Den betydelse som Peter Abbs och hans medarbetare tillmäter den estetiska 
dimensionen ville man nu befästa genom att göra de konstnärliga ämnena 
synliga, samt stärka deras position i läroplaner och i skolans verksamhet. 
Den estetiska aspekten är den gemensamma kärnan i ämnena litteratur, mu
sik, bildkonst, drama, film och dans, resonerar man. Med ett enhetligt este
tiskt program och gemensamt formulerade syften för dessa ämnen hoppas 
man kunna uppnå sina uppsatta mål.

Varje enskild konstnärlig akt ingår i ett större kulturellt sammanhang, 
påpekar Abbs, i ett flöde mellan tradition och innovation, och mellan sam
hälle och individ. Detta flöde beskrivs som en väv av energi, som flätar 
samman såväl konstnär och betraktare eller åhörare, som aktörerna med ett 
aktivt eller latent kulturarv. Denna dynamiska energi utgör ett ”estetiskt 
fält”, i vilket fyra essensiella faser i den konstnärliga verksamheten kan 
urskiljas. De fyra faserna som åsyftas är att producera, presentera, mottaga 
och värdera, vilka utgör hörnstenarna i det nya pedagogiska paradigmet.

I offer a model of an aesthetic field in which all the arts can work, a 
field which allows for a continuous reciprocity of moment between 
tradition and innovation, between the individual and the community, 
and between the various stages of creation: from making to presen
ting, to responding and evaluating. In this way, I argue, it might be 
possible to bring all the arts, with all their obvious differences, into a 
philosophical unity which ensures a common kind of practice, the 
practice of aesthetic education.95

Termen ”aesthetic field” betecknar det dynamiska interaktiva elementet i 
den skapande processen. Därmed avses fyra successiva steg genom vilka 
en konstnärlig produkt passerar nämligen att framställa, att presentera, att 
ge gensvar och att utvärdera. I den första fasen framställs en konstnärlig 
produkt (en målning, ett musikstycke, en dikt, en dans etc.) Då verket är 
klart presenteras det för en ”publik” (klasskamrater). Denna presentation 
leder till det tredje ledet, dvs. ett gensvar av publiken som delger sina reak
tioner på och uppfattningar om arbetet ifråga. Slutligen kan en bedömning 
ske med utgångspunkt från publikens reaktioner och diskussion. Med nedan
stående figur illustrerar Abbs gången i den konstnärliga processen.

Abbs figur påminner i hög grad om den pedagogiska modell som fram
förts av Arts Propel. Vad man vill framhålla är alltså att eleverna inte bara 
ska framställa eller framföra bilder och musikstycken etc. De ska också ta 
delav varandras arbeten och lära sig förstå och ta ställning till dem.
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EXPRESSIVE 
IMPULSE

EVALUATION

/ WORKING WITHIN

PRESENTATION
AND PERFORMANCE

A MEDIUM
(moving from immediate 
self-expression to 
representative embodiment)

FINAL FORM

Figur 1: Abbs, The Symbolic Order, 1989, s. 204.

”The Aesthetic Field” blir alltså ett nyckelbegrepp, tänkt att användas i 
undervisningen i samtliga konstnärliga ämnen.

Från att inledningsvis fokusera den konstnärliga processen har termen 
efterhand kommit att också inkludera det speciella symbolsystem inom vil
ket varje artefakt framställs.96 Den grafiska figuren nedan visualiserar den 
utvidgade fältteorin och återkommer i skriftseriens övriga publikationer.

Figur 2: Abbs, Living Powers 1987, s. 56.

Tanken är att fältmodellen som, utöver de olika leden i den konstnärliga 
processen, inkluderar konstvärlden, skall fungera som en pedagogiskt ram
verk för all konstnärlig undervisning. Abbs framhåller det estetiska fältets 
dynamik, och pilarna i figuren ovan är tänkta att illustrera en önskvärd väx
elverkan mellan olika aspekter i undervisningssituationen. Figuren är emel
lertid kryptisk, pilriktningar och relationer mellan olika aspekter blir för 
mig oklara. Däremot är jag ense med Abbs om att pedagogen bör väga in 
alla de aspekter i undervisningen, som figuren visar.
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”The Generic Community of the Arts”

Några år senare introducerade Peter Abbs ytterligare ett nyckelbegrepp, 
nämligen ”The Generic Community of the Arts”.97 Abbs går tillbaka till 
Aristoteles och dennes påpekande i Poetiken att konstarterna kan beskrivas 
i generella termer, samtliga konster handlar nämligen om imitation eller 
representation av liv. De skiljer sig sinsemellan genom mediernas olika art, 
vilka företeelser som symboliseras samt på vilket sätt företeelserna blir re
presenterade.98

Resonemanget följer det aristoteliska mönstret för en real- eller väsen- 
definition ”per genus proximum et differentam specificam”,99 dvs. konstar
terna hör samman som en logisk klass (genus), bestående av självständiga 
medlemmar som var och en har sin särart (species).

Susanne Langer resonerar på samma sätt som Aristoteles då hon definie
rar konstbegreppet,100 påpekar Abbs och finner därmed skäl att diskutera i 
dessa banor också i undervisningssammanhang. Ett övergripande generellt 
ramverk för de konstnärliga ämnena synliggör ämnenas gemensamma ka
raktär och stärker deras positioner, anser han:

/.../ the formidable attempt to draw the arts together, to conceive them 
holistically, to bring them into productive self-consciouness and rela
tionship, has been, without a doubt, a positive force; and it is to the 
slow and spasmodic evolution of this transformative idea, still strugg
ling to find its best conceptual form and practice A../101

Abbs introducerar alltså begreppet ”The Generic Community of the Arts” 
som en övergripande beteckning för konstarterna. Rambegreppet är inte 
oproblematiskt och av olika skäl har Abbs mött starkt motstånd. Kritiken 
kommer bl.a. till uttryck i en artikel 1995 i Art Education Policy Review 
skriven av filosofen David Best.102 Bests kritik ligger på två plan dels ifrå
gasätter han relevansen av begreppet ”The Generic Community of the Arts”, 
vilket han betraktar som en väsendefinition, dels uttrycker han sina farhå
gor vad gäller konceptets utbildningspolitiska konsekvenser. Best vänder 
sig mot Abbs användning av termen ”generic”. Termens betydelse exem
plifieras enligt Best tydligast inom zoologin och botaniken argumenterar 
Best och han hänvisar till en definition i Oxford Dictionary, ”en grupp djur 
eller plantor som har gemensamma distinktiva strukturella drag, som skil
jer dem från andra grupper”.103 I den meningen skulle ”the generic commu
nity of the arts” enligt Best innebära att konstarterna har gemensamma struk
turella karaktäristika, vilket han, enligt min mening, med rätta bestrider.

Best anser vidare att föreställningen om de olika konstformernas struk
turlikhet kan leda till tanken att det sker en naturlig överspridning vad gäl
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ler förståelse av en konstart till förståelse av en annan. Det är en tankegång 
som kan leda till förödande konsekvenser i undervisningssammanhang, ef
tersom de konstnärliga ämnena då kan betraktas som ömsesidigt utbytbara 
eller lämpliga att undervisa integrerade, påpekar han.104

Den form av kunskapsöverspridning mellan konsterna som Best förne
kar tillbakavisas också av de amerikanska forskarna Arthur Efland, Judith 
Koroscik och Elliot Eisner.105 De har redovisat relativt omfattande empiris
ka studier, som visar att det inte finns fog för ett sådant antagande. Likhe
terna mellan konstarternas medel och strukturella uppbyggnad är så ringa, 
att de endast kan uppfattas metaforiskt.

Det finns heller ingen korrelation mellan intresse och färdigheter inom 
en konstart och en annan, något som Howard Gardners intelligensforskning 
visar. Personliga förutsättningar och intresse för musik har exempelvis ing
et att göra med talang inom bildkonstens område. Den visuellt-spatiala lägg
ning som är betydelsefull för bildkonstnären är till föga gagn för musikem, 
medan den däremot gagnar naturvetenskapsmannen.106 För övrigt är konst
närlighet, enligt Gardner, inte en begåvning i sig utan snarare en inriktning 
som man väljer att använda sin begåvning till.

Vad gäller Bests kritik av Abbs tillämpning av termen ”generic” försva
rar sig Abbs genom att påpeka att ordet, förutom det biologiska området, 
också används i logiska sammanhang, då för att beteckna en klass av före
teelser med gemensamma karaktäristiska drag, vilket inte är samma sak 
som strukturlikhet. Begreppet ”The Generic Community of the Arts” kan 
därför enligt hans uppfattning mycket väl gälla som en logisk väsendefini- 
tion av konsterna.107

Vilka gemensamma karaktäristiska drag är det då som kännetecknar konst
arterna och gör att de markant skiljer sig från andra ämnesområden i läro
planen, undrar Best.108 I en artikel publicerad i The Journal of Aesthetic 
Education 1996 förklarar Abbs hur han ser på konstarternas ”familjege- 
menskap” (family of related):109

It is held that the six great arts - visual arts (including architecture 
and photography), drama, dans, music, film, and literature - form a 
family of related, if largely autonomous, practices: they all work th
rough the aesthetic, all address the imagination, and are all concerned 
with the symbolic embodiment of human meaning. They are all disci
plines of the embodied imagination. Together they form the generic 
movement of the arts.110

Abbs hävdar alltså att de olika konsterna, trots att praktikerna ser olika ut, 
hör samman som en familj genom att uppvisa gemensamma, karaktäristis
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ka drag. Alla fungerar nämligen estetiskt, vänder sig till föreställningsför
mågan och syftar till att symboliskt förkroppsliga mänskliga betydelser.

Abbs familjebegrepp skiljer sig därmed på ett avgörande sätt från Witt
gensteins. Dennes öppna familjebegrepp innebär att medlemmarna sinse
mellan liknar varandra på olika sätt, men saknar drag som är gemensamma 
för alla.111 I motsats till detta söker Abbs en essentiell definition av konst
begreppet, genom att tillskriva konsterna en kärna av gemensamma egen
skaper. För att kunna ta ställning till Abbs argument måste vi undersöka 
vad han lägger i begreppet estetisk och vad som avses med symboliskt för
kroppsligade betydelser.

I sina tidigaste texter i serien använder Abbs termen ”estetisk” relativt 
oproblematiskt och hänvisar till ordets ursprungliga grekiska betydelse dvs. 
lika med sinnesförnimmelse, sinneserfarenhet eller sinneskunskap.112 Med 
hänvisning till Kant definierar han den estetiska varsebi i vningen som en 
form av sinnlig, intuitiv kunskap av avgörande betydelse för vårt mänskli
ga liv och för utvecklingen av vårt medvetande.

Estetisk verksamhet innebär att vi till hälften uppfattar och till hälften 
skapar en förståelig och meningsfull värld, skriver Abbs.113 Vår sinnliga 
varseblivning regleras, med andra ord, av formande tankemönster och vi 
konstruerar vår världsbild. Detta förefaller mig vara en vedertagen kun
skapssyn, och en tankegång som inte är specifikt knuten till det konstnärli
ga området.114

I artikeln i The Journal of Aesthetic Education från 1996, som här tidiga
re refererats, skriver Abbs att "estetisk” visserligen är ett av nyckelorden i 
det nya pedagogiska paradigmet, men att termen trots allt är mycket proble
matisk. I begreppet inkluderar han nu känslan för det sköna och det subli
ma. Men, förklarar han, mer utförligt refererar termen till en intellektuellt 
organiserande sinnestämning, i vilken vi aktivt skapar mening. Sinnena ger 
oss s.a.s. tillgång till världen.115 Artefakten uttrycker i sin tur symboliskt ett 
meningsinnehåll ”konst, skulle man kunna säga, existerar för dess menings 
skull”.116

Den estetiska eller sinnliga varseblivningen är alltså upphovet till den 
symboliska gestaltning som det konstnärliga verket utgör, vilket i sin tur 
också uppfattas estetiskt (sinnligt), om jag förstår Abbs rätt. Tillämpbarhe- 
ten på litteraturen förefaller då vara tveksam, romanen når oss ju inte via 
sinnena. Indirekt kan läsning naturligtvis uppväcka minnen av sinnliga er
farenheter, men det är ju en annan sak. Teorin tycks halta.

Vidare hävdar Abbs att verkets betydelse inte kan frigöras ”ur den form 
i vilken den fått sitt uttryck”.117 Betydelsen är alltså förkroppsligad i medi
ets form, en tankefigur som vi känner igen från Susanne Langer. Abbs hän
visar också till Langer och till hennes uppdelning av olika meddelandefor
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mer.
Langer skiljer dels mellan signal och symbol och dels mellan diskursiva 

och icke-diskursiva symboler. Att skapa tecken som fungerar som signaler 
är en förmåga som vi delar med djuren, menar hon, exempelvis att signale
ra fara. Förmågan att skapa symboler är däremot en specifikt mänsklig egen
skap. Signalen är ett innehållslöst tecken med avsikt att utlösa någon form 
av handling medan symbolen är en konstruktion av mening. Individen trans
formerar sina upplevelser eller erfarenheter och ger dem symbolisk gestalt 
i ett medium.118

Symbolerna är, enligt Langer, av två slag, diskursiva och icke-diskursi- 
va eller framställande symboler. De diskursiva symbolerna är språkliga och 
analytiska till sin natur och av avgörande betydelse för verksamheter som 
vetenskap, matematik och teori, vilka förutsätter operationella mentala pro
cesser och generaliserbarhet.

I språket har orden en lineär, diskret, successiv ordning. De är upprada
de, det ena efter det andra, som kulor på ett radband, språket är därmed vad 
man benämner diskursivt. Varje språk har en form

/.../ som tvingar oss att breda ut våra föreställningar, även om deras 
föremål vilar i varandra, precis som klädesplagg, som i verkligheten 
bäres över varandra, måste hängas upp på ett streck bredvid varandra.
Denna ordsymbolemas egenskap kallas vanligen diskursivitet."9

Betecknande för diskursiv symbolism är att innebörden kan översättas till 
andra tecken utan att meningen går förlorad, menar Langer, vilket natur
ligtvis är en sanning med modifikation. Vi vet ju exempelvis att språket i 
hög grad är kontextbundet.

I motsats till de diskursiva är innebörden i de icke-diskursiva eller fram
ställande symbolerna innesluten i den specifika framträdelseformen, skri
ver hon och demonstrerar detta med exempel från bildvärlden.120

Synliga former - linjer, färger, proportioner osv. - är lika möjliga att 
artikulera, dvs. kombinera på olika sätt som ord. Men de lagar, som 
bestämmer detta slags artikulering, är helt och hållet andra än de synt
aktiska lagar, som råder i språket. Den radikalaste olikheten består 
däri, att synliga former icke är diskursiva. De presenterar inte sina 
beståndsdelar successivt utan simultant, så att de relationer, som be
stämmer en synlig struktur, uppfångas i en enda syn.121

En bild är liksom språket sammansatt av element, som var för sig represen
terar olika beståndsdelar av föremålet, men dessa element är inte enheter 
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med oberoende betydelser, skriver hon vidare. De ytor av ljus och skugga 
som i en bild utgör ett porträtt har ingen betydelse som isolerade element. 
”Om de vore isolerade, skulle vi betrakta dem som idel fläckar.”122 Bilden 
bygger på en helhetsreferens i en framställande symbolik som är oöversätt- 
bar till varje annat medium. Bilden föreställer det den symboliserar och 
betydelsen är därmed ett med uttrycket, dvs. förkroppsligad i mediet.

Abbs utgår från Langers uppdelning i diskursiva och icke-diskursiva sym
bolformer. I det valda exemplet ovan besvaras frågan om skillnaden mellan 
en beskrivning (diskursiv) och en figurativ bild (icke-diskursiv), en skill
nad som förefaller relativt oproblematisk. Många frågetecken kvarstår. Hur 
skiljer sig de icke-diskursiva symbolformema från varandra? Och om alla 
konstarter är icke-diskursiva symbolsystem hur fogas då litteraturen in i 
tankemönstret?

Abbs gör sig skyldig till ”det essensialistiska felslutet” genom att tro att 
konsterna, i och med att de samlas under en och samma term (Arts), har en 
gemensam, för dem utmärkande och underliggande essens, hävdar David 
Best.123

Best är inte bara kritisk till teorin om ”the generic community of the 
arts”, han ifrågasätter också hela symbolteorin som utgår från Cassirer-Lan
ger. En symbolteori splittrar upp uttrycket i innehåll och form och söker 
meningen utanför verket, menar Best, eftersom meningen inte ges av ver
ket självt utan av det verket förutsätts symbolisera.124

Det är en vanföreställning att tro att språkets huvudsakliga funktion är 
att ”namnge” eller peka ut (denotera) objekt eller referera till ’inre’ mentala 
processer, hävdar Best, likaledes att konstverk primärt representerar eller 
symboliserar på motsvarande sätt.125 Artefakten pekar inte ut utanför sig 
själv. Betydelsen finns i det språkliga uttrycket respektive konstverket, vil
ka refererar till en språklig eller konstnärlig kontext snarare än till en yttre 
värld, hävdar han.126 (Mer om detta i följande avsnitt.)

Känslans rationalitet
David Best har författat en av huvudböckerna i serien från Falmer Press. 
Bokens titel, The Rationality of Feeling (1992), ger en föraning om vad 
texten handlar om. Best säger sig ha för avsikt att ge lärare i de konstnärliga 
ämnena en hållbar teoretiskt grund att stå på. För att åstadkomma detta 
anser han det vara nödvändigt att undanröja vissa, föga ifrågasatta antagan
den och traditionella myter gällande konsterna.127 En sådan myt är före
ställningen att den konstnärliga upplevelsen är, vad gäller såväl konstnär 
som publik, av ett mystiskt metafysiskt eller av ett rent subjektivt slag.

Metafysiska teorier har idag få förespråkare menar Best, men hävdar att 
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man ändå kan spåra sådana tankegångar hos företrädare för den ”förhärs
kande” myten, dvs. den ”subjektivistiska doktrinen”.128 Några av subjekti
vismens mest fundamentala misstag är att betrakta individen som en auto
nom varelse oberoende av sin kulturella kontext, samt antagandet att konst
närlig aktivitet uteslutande har med känslor att göra.129 För att få klarhet i 
hur konsterna fungerar kan man inte kringgå frågor som rör andra filosofis
ka områden såsom frågeställningar rörande språket och vårt medvetande, 
påpekar Best och han utvecklar därefter sina olika teser.

Känsla och förnuft
Den allmänna föreställningen om ett motsatsförhållande mellan å ena sidan 
tänkande och förnuft och å andra sidan känslor och kreativitet är ohållbar, 
anser också Best. Att dessutom betrakta olika ämnesområden som hemma
hörande i det ena eller andra facket blir absurt, påpekar han. Det är t.ex. en 
missuppfattning att kreativitet uteslutande hör hemma inom det konstnärli
ga området. Om den kreativa förmågan inte betraktas som en central fråga 
i vissa ämnen så är det ett utbildningspolitiskt val hävdar han, och påpekar 
att exempelvis undervisningen i naturvetenskap i många skolor är mycket 
mer kreativ till sin karaktär än undervisningen i konstnärliga ämnen.130

Vidare är det en felaktig föreställning att konstnärlig verksamhet inte 
innefattar problemlösning och tankeverksamhet, även om det handlar om 
känslor. I den konstnärliga verksamheten fungerar nämligen känslan kog- 
nitivt. Det är inte bara så att det råder en nära relation mellan känsla och 
förnuft utan den konstnärliga känsloaspekten är helt enkelt rationell till sin 
karaktär, hävdar han.

I am not arguing even for the close relation of feeling and reason, but 
rather that artistic feelings are rational in kind.131

Vad menas då med detta påstående? Jo, förklarar Best, vi måste skilja mel
lan olika typer av känslor nämligen emotioner och sensationer. Emotionen 
har en riktning, den är riktad mot en företeelse av något slag, den har ett 
objekt. Man kan exempelvis vara rädd för X, arg på Y, glad åt Z etc., sensa
tionen däremot drabbar oss såsom t.ex. ett nålstick.

Det finns en logisk relation mellan en riktad känsla mot en viss företeel
se (emotion) och en förståelse för eller tanke om fenomenet i fråga. Det är 
just denna skärningspunkt mellan känsla och förnuft som gör att emotione
rna har en annan karaktär än sensationerna, hävdar han. ”Subjektivistens” 
föreställning om emotionerna grundas på hans/hennes erfarenheter av sen
sationer, hävdar Best, han/hon inser därför inte att den konstnärliga känslo
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upplevelsen är rationell till sin natur.132 I samband med konstnärlig aktivi
tet är det alltså emotioner det är fråga om.

En vanlig ”subjektivistisk” doktrin, som rör känslans roll i den konstnär
liga skaparprocessen, kallar Best ”hydralteorin”.133 Han citerar här några 
rader av Wordsworth ”all god poesi är den spontana översvämningen av 
starka känslor”.134 Med detta perspektiv väller alltså känslorna fram inom 
konstnären och svämmar över i ett konstnärligt uttryck. Idéen om en privat 
’inre’ känslovåg som upphovet till konstnärlig gestaltning tillbakavisas be
stämt av Best, som betraktar skaparprocessen som en serie överlagda hand
lingar.

Den romantiska myten om konstnärens inre irrationella känsloliv som 
drivkraft för konstnärligt skapande måste avlivas om en undervisning över 
huvud taget ska vara möjlig, understryker han. I samma andetag som man 
hävdar känslornas betydelse i samband med konst, så måste man också fram
hålla förståndets och tankeverksamhetens roll.

Instinkt, handling och kunskap
Som tidigare framkommit finns en avgörande skiljelinje mellan Abbs och 
Bests perspektiv. Abbs tar sin teoretiska utgångspunkt främst i Susanne 
Langers texter. Stundtals refererar han också till hennes arvtagare, den eng
elske filosofen Louis Amaud Reid. Denne har visserligen invänt mot vissa 
av Langers påståenden, men de två representerar ändå i stort sett samma 
idealistiska idétradition. Best bekänner sig däremot inte till den symboltra
dition som Abbs åberopar. Han går i själva verket emot de nämnda filoso
ferna.

Langer och Reid företräder, enligt Best, en subjektivistisk filosofi i och 
med att de utgår från antagandet att upphovet till vårt språk, våra konstnär
liga uttryck och vårt sociala beteende finns att söka i människans inre själs
liv. Med sin teoretiska utgångspunkt i den sene Wittgensteins filosofi före
träder Best en radikalt annorlunda grundsyn.

Enligt Best har olika konstformer, liksom språket och det logiska reson
erandet, utvecklats ur människans instinktiva och naturliga beteende:

It is important to recognize (a) that the natural responses and ways of 
behaving are the roots of the arts, language and rationality, and (b) 
that the arts, language and rationality enormously extend and diversi
fy the possibilities of feeling, responding and behaving.135

Språk, konst och rationalitet utvidgar alltså våra möjligheter till upplevel
ser och differentierar vårt beteende.
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Genom att växa upp i en viss kultur och socialt sammanhang tar barnet 
naturligt till sig de mänskliga beteendemönster som råder där, däribland 
språkbruket. ”Vi skapar inte språket utan språket skapar snarare oss” skri
ver Best och här citerar han Wittgenstein, "Uppfann vi det mänskliga språ
ket? Inte mer än vi uppfann att gå på två ben”.136

Liksom språket är konsterna en kollektiv företeelse i kulturen. Ett barn 
lär sig helt enkelt att reagera på och agera i förhållande till konst, i enlighet 
med vad som är brukligt i dess omgivning. Vi föds alltså in i en språklig 
och konstnärlig gemenskap. Då en språk- eller konstform existerar kan sym
boliska betydelser uttryckas i den, däremot är det orimligt att antaga att 
uttrycksformerna ursprungligen skapats i det syftet, menar Best.137

Naturliga reaktioner och handlingsmönster betraktar han som grunden 
till konstnärlig såväl som all annan form av förståelse. De är grundförut
sättningarna för att ett lärande ska kunna komma till stånd. Alla former av 
utbildning måste följaktligen haka i dessa naturliga beteendemönster. Ur
sprungliga beteenden som utgör grunden till konstarterna är exempelvis 
benägenheten att vilja vagga till rytmer, att reagera på ljudklanger, färger 
och former etc.138

Man skulle kunna uttrycka det så, skriver han, att det vare sig är känsla 
eller tanke utan handlingen, som utgör grunden för förståelse och kunskap, 
en handling som äger rum i och inte kan urskiljas ur sin sociala kontext. 
Men, tillägger han, handlingen i sig innefattar naturligtvis känslor, tanke 
och rationalitet.139 Best hävdar alltså att konstnärliga aktiviteter, liksom språk
användning är ett utvidgat socialt beteende som ytterst bottnar i naturliga 
reaktioner och instinkter. Språket och konsten formar individen och ger 
henne förståelse för mening och värden i livet.140

Han anser det orimligt att anta att idéerna och emotionerna skulle kunna 
finnas innan och oberoende av ett medium.141 Man kan ingenting veta och 
förstå, ens privat, om det inte finns något att veta och förstå, skriver han. 
Man kan inte ha tankar av relevant slag, vare sig privat eller publikt, om det 
inte redan finns ett medium, såsom språket och olika konstnärliga uttrycks
former, att formulera dem i. För att säga det enkelt; att använda språket och 
konstarterna är tänkandet och kännandet, inte en representation eller en 
symbol för det. Det finns inga andra världar för oss att leva i än de språket, 
konsterna och våra andra sociala vanor ger oss, skriver han.142

Liksom Peter Abbs avfärdar Best myten om det s.k. fria konstnärliga 
skapandet. Han framhåller vikten av att eleven lär sig att förstå och behärs
ka traditioner, begrepp och redskap inom en konstform. Liksom inom alla 
andra kunskapsområden är det nödvändigt att man förstår ämnets struktur 
om en utveckling ska komma till stånd, menar han. Endast en sådan struk
tur kan nämligen erbjuda en grund för vidare utveckling.143
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Inom konsterna och språket, liksom inom många andra områden, är in
dividuell utveckling beroende av att man lär sig av disciplinen ifråga samt 
av kulturens traditioner och bruk. Att försöka motarbeta sådan form av på
verkan vore ett allvarligt misstag, menar Best.

Det konstnärliga verket
Som framgått avfärdar Best en allmän symbolteori för konsterna. ”Om man 
frågar förespråkare för subjektivistiskt/symboliska teorier vad det är som 
symboliseras i konsten blir svaren antingen av ett svävande metafysiskt 
slag eller så framhålls individens subjektiva ”inre” erfarenheter”, skriver Best 
och undrar hur en kommunikation då överhuvud taget kan vara möjlig.144

Enligt hans uppfattning är det meningslöst att söka språkliga eller konst
närliga idéer och känslor utanför artefakten.145 Betydelsen finns i själva 
den konstnärliga gestalten och kan alltså inte sökas i något bakomliggande 
mentalt inre själsliv. Då vi engagerar oss i en konstnärlig skapelse koncen
trerar vi ju också uppmärksamheten på själva verket, påpekar han.

Best framhåller vidare att konstnärlig mening med nödvändighet är rela
terad till en socio-historisk kontext,146 och kriteriet på att man förstått me
ningen med exempelvis en språklig term är att man kan använda ordet kor
rekt i olika språkliga sammanhang.147 Det samma gäller, tycks han anse, för 
konstnärliga uttryck. Då Best talar om ordens och de konstnärliga uttryck
ens mening, identifierar han alltså, i enlighet med (den sene) Wittgenstein, 
denna mening med användningen.

Best vänder sig mot en idétradition som ser ordet eller konstverket som 
en symbol för en tanke, som i sin tur är en bild av verkligheten. Han finner 
det orimligt att språklig eller konstnärlig mening skulle representera en men
tal föreställning om verkligheten och hävdar att det istället förhåller sig 

tvärt om.148 Föreställningen får mening genom själva handlingen, dvs. for
mulerandet i ett socialt medium. Bests centrala tankegång är alltså att be
greppen och känslorna i fråga, inte kan existera förutan det publika medium 
som exempelvis språket och de konstnärliga uttrycksformerna utgör.149

En annan missuppfattning är, enligt Best, föreställningen att värde och 
mening i konsten, i motsats till vetenskapen, är något som tillskrivs verket, 
dvs. något som man läser in i det. Ett ofta förekommande uttryck som ex
emplifierar en sådan tankegång är ”skönheten finns i betraktarens ögon”, 
vilket skulle innebära att de egenskaper som anges som skäl för en konst
närlig bedömning snarare är en subjektiv projektion av betraktaren än ob
jektiva egenskaper hos artefakten. I själva verket förhåller det sig tvärt om, 
menar Best. De iakttagelser och bedömningskriterier som kommer till ut
tryck i en välgrundad tolkning och värdering visar istället att värdegrunden
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objektivt kan styrkas.150
Det brukar hävdas att känslor är subjektiva och att subjektet på något 

sätt måste medagera för att ett konstnärligt verk ska kunna uppfattas som 
känslofyllt, eftersom exempelvis en målning ju inget kan känna. Men Best 
vill göra gällande att känslouttrycket är en objektiv kvalitet i själva verket. 
En målning kan vara ledsen, hävdar han, eller kan uttrycka sorgsenhet. Kva
liteten av sorgsenhet är lika mycket en kvalitet i verket som det är en kvali
tet i en person som är ledsen.151 Det finns inte två företeelser, en kropp och 
en själ.

Vi kan se att en människa är ledsen för att hon slokar. Då vi lär oss att 
förstå (kropps)språket lär vi oss att sådant beteende är ett kriterium för sorg
senhet, skriver Best. På samma sätt lär vi oss att förstå kriterier för känslor 
i en konstform. Vi relaterar inte en känsla till ett objekt där det inte hör 
hemma, vi ser känslan då den fmns uttryckt i verket, resonerar han.152 En 
fysisk kropp har inte känslor men en människa har, ett fysiskt objekt kan 
inte uttrycka känslor men ett konstverk kan. Känslan är en kvalitet hos själ
va konstverket, den är något som konstverk kan vara, hävdar alltså Best.153

Genom att Best så starkt insisterar på att vi inget kan veta om känslor 
som fmns utanför verket har han för många kommit att framstå som behavi
orist, vilket han uttryckligen förnekar. Behavioristen gör nämligen liksom 
subjekti visten felet att dela upp individen i kropp och själ. Medan den förre 
konstruerar en ”mekanisk process” av ben och muskler etc., så betraktar 
den senare, enligt Best, känslan som ett oberoende mentalt fenomen.154

Betydelse och tolkning
Best delar den allmänna uppfattningen att känslor är centrala i samband 
med konst, men tillbakavisar föreställningen att de aktuella känslorna är 
irrationella eller icke-rationella till sin natur. Då man formulerar sig konst
närligt fungerar känslan nämligen kognitivt, och för att man ska kunna till
godogöra sig och förstå ett konstnärligt verk vill det till en viss tankemöda 
och en speciell form av resonerande.

Det fmns olika former att resonera, påpekar han. Medan deduktiva reso
nemang är typiska inom exempelvis matematiken så är induktiva resone
mang vanliga inom naturvetenskaperna. Men det fmns också ett annat mer 
övergripande och generellt resonerande, nämligen den form av monolog 
eller dialog vi för, då vi tolkar olika företeelser. Det tolkande resonemanget 
jämför Best med bilden av ett nätverk i stället för den kedja, som är den 
vanliga sinnebilden för deduktiva tankeled.155

Tolkningen är ett viktigt led i vetenskapliga sammanhang, men också 
vad gäller konsttillägnande, påpekar Best. Vi resonerar oss fram till en rim
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lig ståndpunkt vare sig det gäller smakomdöme, värdering eller tolkning av 
ett konstnärligt verk.156 ”Jag argumenterar inte för en definitiv, universell 
eller riktig tolkning eller värdering av ett konstnärligt verk” skriver Best. 
Snarare tvärt om. Men någon objektiv sanning finns ju heller inte inom 
vetenskaperna!157

Den innebörd av objektivitetsbegreppet, som Best pläderar för, består 
huvudsakligen i möjligheten att framlägga välgrundade argument för ett 
ställningstagande. Han anser att konstnärliga bedömningar, även om de del
vis är ett uttryck för personliga känslor, likafullt är objektiva i den mån man 
kan ange skäl för sina känslor genom att referera till verket i fråga.158 Det 
klargörande resonemanget är centralt i Bests uppfattning om objektivitet, 
och ett av bokens huvudteman är just att visa hur den konstnärliga känslan 
genom sin rationalitet kan objektiveras.159

Vad det är hos en person som berör oss kan vi inte på ett adekvat sätt 
fånga med ord, men det innebär inte att vi inte kan ange några skäl. Vad 
som uttrycks i icke-verbala konster kan heller inte fångas i ord och det är 
ofta orsaken till att man tillbakavisar resonemang i konsterna, menar Best. 
Men inom de konstnärliga områdena behöver resonerandet inte nödvän
digtvis ske med språkliga medel, påpekar han. Den tolkning eller värdering 
man gör av ett visst verk kan på olika sätt klargöras i det aktuella mediet, 
genom exempelvis jämförelser och kontrastering.160 En musiker kan de
monstrera en annan tolkning av ett stycke genom att sjunga eller spela det 
med särskild betoning; en dansare kan demonstrera en speciell rörelsesek
vens, som har avgörande betydelse i en dans etc.

Att allt inte kan sägas med ord innebär för övrigt inte att ingenting av 
värde kan sägas. Det är tvärt om så, hävdar Best, att verbalt resonerande är 
en principiell väg att lära sig förstå och uppskatta såväl icke-verbal som 
verbal konst.161 Men för att barn ska förstå de begrepp som används och 
kunna föra samtal om konst måste de först dela de attityder och förhåll
ningssätt som råder i det speciella kulturella sammanhang där de befinner 
sig.162

Att konsterna jämförs med språket anser Best vara naturligt, men han 
påpekar samtidigt vikten av att vi inser de väsentliga olikheterna. Det är 
nämligen felaktigt att betrakta icke-verbala konstformer som språk. Den 
motsatta faran är emellertid att vi bortser från deras nära relation och ömse
sidiga beroende.163

Estetisk kontra konstnärlig

I ett av bokens avslutande kapitel diskuterar Best användningen av termer
na estetisk och konstnärlig. Han finner det egendomligt att orden ofta be
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traktas som synonymer, eller att begreppet ”konstnärlig” ses som under
ordnat (species) det överordnade begreppet ”estetisk” (genus). Det är, en
ligt hans uppfattning, viktigt att inse att det handlar om två olika begrepp, 
vilka stundtals är relaterade till varandra.

Best refererar till den klassiska diskussionen om det natursköna kontra 
det konstsköna. Betydelsen av estetisk lika med skön eller behagfull inne
bär, som han konstaterar, att ett estetiskt perspektiv kan läggas på i stort alla 
slags företeelser. Bests huvudinvändning mot att termen används i sam
band med konst är att konsten därigenom riskerar att trivialiseras. I och 
med att han sätter likhetstecken mellan ”det estetiska” och ”det sköna” eller 
behagfulla, läggs alltså tonvikten på den sinnliga njutningen. Hans invänd
ning är alltså ett markerat avståndstagande från esteticism.

Som vi sett är emellertid Bests användning av begreppet estetisk, inte 
den enda förekommande. Den betydelse som Abbs m.fl. lägger i ordet, dvs. 
lika med ett intuitivt kunskapande, avfärdas dock av Best som metafysik.164 
Han går också i polemik med den engelske filosofen Frank Sibley, som 
relaterar begreppet ”estetiskt omdöme” till perceptuell sensitivitet och ur- 
skiljningsförmåga.165

Enligt Sibley rör sig den estetiska uppfattningsförmågan om att upp
täcka, se eller kunna avgöra ett konstnärligt verks stilistiska drag. Estetiska 
termer blir alltså beskrivande termer såsom dynamisk, kraftfull, välkompo- 
nerad etc. Bests invändning är att sådana egenskaper, visserligen är objek
tiva men endast knutna till utförandet och därför tydligt visar att termen 
estetisk inte är en synonym till begreppet konstnärlig, som är betydligt mer 
sammansatt.166

Här kommer Best in på det delikata problemet att definiera begreppet 
konstnärlig och därmed begreppet konst. Han väljer att ta sin utgångspunkt 
i estetikem Monroe Beardsleys funktionalistiska konstdefinition. Denne har 
i polemik med företrädare för en institutionell konstteori,167 hävdat att ett 
konstnärligt verk är något som medvetet skapas eller framförs med inten
tionen att ge estetisk upplevelse.

Best påpekar att definitionen inte utesluter sådana företeelser som konst
åkning och menar att Beardsley därmed missat det mest centrala i konstbe
greppet. En sportslig aktivitet som konståkning kan ju uppfattas som vack
er eller njutbar, med andra ord som estetisk. Men konstnärliga verk ger till 
skillnad från detta också uttryck för ett speciellt perspektiv på frågor som 
rör livet och tillvaron. Det är svårt att föreställa sig att en gymnast eller 
skridskoåkare med sitt framträdande skulle uttrycka synpunkter på krig, 
kärlek i ett konkurrenssamhälle eller dylikt, påpekar Best. Idrott kan vara 
ett ämne för konstnärlig gestaltning inom exempelvis bildkonst eller litte
ratur, men det omvända, dvs. bildkonst som ett ämne för idrott, är ju inte 
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relevant, kommenterar han. ”Den inneboende möjligheten att uttrycka me
ningar om livsfrågor är det som karaktäriserar en konstart”.168

Här är Best alltså inne på vad som traditionellt brukar betraktas som det 
konstnärliga verkets idéinnehåll. Det är lite förvirrande att han samtidigt 
förnekar att verket symboliserar en föreställning om eller pekar ut mot en 
yttre verklighet. Men karakteristiken av konsterna som uttryck för exem
pelvis moraliska, sociala, religiösa eller politiska föreställningar, gäller konst
arterna som sådana och inte nödvändigtvis det enskilda verket, förklarar 
han.169 Som vi tidigare har sett hävdar han att verket är relaterat till en 
konstnärlig kontext och att det inte går att skilja ut idéinnehållet ur verket, 
meningen är nämligen bunden i mediet, innehåll och form är ett.170 För att 
förstå verket krävs därför förtrogenhet med konstarten i fråga och dess tra
ditioner.

Best hävdar alltså att en förutsättning, för att vi verkligen ska kunna 
tillgodogöra oss ett konstobjekt, är att vi förstår den aktuella konstformens 
medel och har kriterier för ett relevant gensvar. Det kan kanske vara värt att 
fundera över våra egna reaktioner inför olika konstnärliga verk, hur vi själv 
gör för att förstå det, hur vi själva svarar känslomässigt och vad vi får ut av 
konstformer som vi har föga kunskaper om.

Reflektioner
Som vi sett gäller alltså debatten mellan Peter Abbs och David Best frågan 
huruvida det är lämpligt och önskvärt att föra samman den grupp av ämnen 
i skolundervisningen som representerar de sex konstarterna litteratur, tea
ter, film, dans, musik och bildkonst. Medan Abbs och hans medarbetare 
pläderar för en sådan lösning så påpekar Best riskerna med ett sådant förfa
rande. Dels befarar han att de därmed riskerar att betraktas som mer eller 
mindre utbytbara eller lämpliga att integrera, och dels framhåller han att 
respektive ämne kanske har större beröringspunkter med andra ämnen, som 
ligger utom det s.k. konstnärliga området.171

Enligt min uppfattning synliggör Best med sina olika påpekanden svag
heterna i alltför svepande generaliseringar vad gäller konstarterna. Exem
pelvis uppvisar ju områdena bild och musik påtagliga olikheter. Bilden är 
relaterad till synsinnet musiken till hörseln, bilden har en utsträckning i 
rummet musiken i tiden, musicerande är en kollektiv verksamhet (i stor 
utsträckning) medan bildskapande sker individuellt, musikem har ett not
system i förhållande till vilket han kan spela ”fel” medan bildskaparen inte 
har något motsvarande (konventioner för avbildning såsom linjeperspekti
vet är ju en annan sak) etc. Särarterna gör att undervisningssituationen ser 
mycket olika ut i de två ämnena.
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Betoningen av de konstnärliga ämnenas särarter står inte i motsatsställ
ning till ämnesintegration och temastudier. Det är snarare tvärtom så att 
integrationsstudier blir meningsfulla först då det finns en medvetenhet om 
de ingående kunskapsområdenas olika begrepp traditioner och perspektiv. 
Vad gäller de konstnärliga ämnena ligger det kanske, som Best påpekar, 
närmare till hands att integrera ett konstnärligt ämne med ett s.k. ”icke
konstnärligt”. Exempelvis har naturvetenskapen, som till stor del bygger på 
visuell information, intressanta beröringspunkter med bildkonsten.

Den pedagogiska ramteori ”The Aesthetic Field”, som Peter Abbs och 
hans medarbetare presenterat, framstår däremot som giltig och användbar 
för samtliga konstnärliga ämnen och den överbryggar på så sätt deras olik
heter. Den pedagogiska idén med fältteorin har också väsentliga drag ge
mensamt med Arts Propel och i DBAE, nämligen viljan att avmystifiera 
den konstnärliga processen för att därigenom möjliggöra undervisning, samt 
att synliggöra respektive ämnes hela kunskapsdomän och att klargöra dess 
kulturella sammanhang för att undervisningen därmed ska bli meningsfull.

Abbs syfte är alltså att synliggöra konsternas kommunikativa och sam
hälleliga funktion, vilket inte innebär att deras inbördes skillnader förne
kas. Med fältteorin som utgångspunkt kan en samstämmighet i förhållnings
sätt till undervisningen inom de konstnärliga ämnesområdena bli möjlig, 
vilket skulle kunna innebära väsentliga pedagogiska vinster.

Abbs påpekar dock svårigheten med att konsterna inte utgör rena äm
nesområden i skolans verksamhet. Litteraturen utgör bara ena benet i eng
elskämnet. Dans ingår endast som ett moment i idrottsämnet och handlar 
snarare om sällskapsdans, än dans som konstnärlig uttrycksform. Film, som 
hos oss betraktas som ett bildmedium och ingår i bildämnet, behandlas i 
England i språkundervisningen. Teater och drama uppträder vare sig som 
ämne eller som konstform (pedagogisk drama förekommer, men den verk
samheten har inte konstnärliga syften.) Av de sex konstarterna är det alltså 
endast musik och bildkonst som har tydligt inmutade kunskapsområden i 
den engelska läroplanen. Detta begränsar naturligtvis i dagsläget fältmo
dellens tillämpbarhet.

Abbs andra paraplybegrepp ”The Generic Community of the Arts”, som 
Best har så starka aversioner mot, förefaller mig ganska oförargligt, även 
om den essentiella konstdefinition som Abbs presenterar i sammanhanget 
framstår som tvivelaktig. Men också Best blir otydlig på denna punkt. Det 
förefaller för övrigt omöjligt att göra en väsendefmition för konst, och alla 
termer med prefixet konst såsom konstarter, konstvärlden, konstnärlig etc., 
förblir därmed vaga.

Att veta vad konst är, är inte detsamma som att uppfatta ett manifest eller 
latent väsen, påpekar amerikanen Morris Weitz. Inspirerad av Wittgenstein 
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har han föreslagit att vi istället för att söka definitioner bör försöka beskriva 
och förklara de familjelikheter, som vi uppfattar mellan olika företeelser 
som vi kallar konst.172 Det tycks mig vara en framkomlig väg.

Också termen ”estetisk” är problematisk genom att människor lägger så 
olika innebörd i ordet. Olika tolkningar leder ofta till heta diskussioner, 
vilket illustreras av Abbs och Bests meningsutbyte. De närliggande begrep
pen estetik och estetiker är relativt okontroversiella, då de helt enkelt be
tecknar en filosofisk disciplin respektive en person verksam inom denna 
disciplin. Attributet ”estetisk” förekommer däremot oftast i kombination 
med något annat begrepp såsom estetiska ämnen, estetiska programmet, 
estetiskt omdöme, estetisk upplevelse, etc.

Så vitt jag kan se, är det sammanhanget som avgör hur ordet bör förstås. 
Vad gäller estetiska ämnen och estetiska programmet handlar det om hur 
olika undervisningsämnen kan grupperas i kunskapsområden med utgångs
punkt i disciplintillhörighet. Det faller sig då naturligt att konstarterna, vil
ka behandlas inom estetiken, utgör gruppen ”estetiska ämnen”.

Mer problematiskt blir det då ordet ”estetisk” används i psykologiska 
sammanhang. Vi talar exempelvis i samband med konst om estetiskt omdö
me, estetisk perception, estetisk upplevelse etc. Termen kräver då sin för
klaring, men ordbetydelsen utgör, som vi sett, en tvistefråga. Vare sig Peter 
Abbs eller David Best har dock, enligt min mening, tillfört denna diskus
sion några klargörande synpunkter. Medan Abbs tenderar att mystifiera ter
men så trivialiseras den av David Best.

Best refererar bl.a. till filosofen Frank Sibley, vars texter är mer förståe
liga på denna punkt.173 Enligt Sibley handlar estetiskt omdöme om en spe
ciell urskiljningsförmåga, om perceptuell sensibilitet, som går utöver van
lig varseblivning. Denna estetiska känslighet besitter inte alla människor, 
den måste nämligen övas upp. Den estetiska omdömesförmågan ger sig 
bl.a. tillkänna genom träffande karaktäriseringar av konstnärliga framställ
ningar.

För att kunna karaktärisera ett verks uttrycksmässiga egenskaper använ
der vi oss av deskriptiva värdetermer med positiv eller negativ laddning. Vi 
hävdar exempelvis att ett konstnärligt verk är enhetligt, balanserat, integre
rat, livlöst, allvarligt, dynamiskt, kraftfullt, finstämt, sentimentalt eller tra
giskt etc. Dessa deskriptiva värdeord fungerar då genom metaforisk över
föring som estetiska termer, menar Sibley.174

Vi utgår i vår bedömning från verkets objektiva egenskaper såsom voly
mer, gestalter, gester, rörelsescheman, toner och melodislingor etc., men vi 
överskrider dessa varseblivna visuella eller auditiva egenskaper och gör 
vår tolkning eller estetiska bedömning, menar Sibley. Den estetiska dimen
sionen blir på så sätt närmare knutet till begreppet stil.
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Medan Best hävdar att en målning kan vara ledsen, så anser alltså Sibley 
att detta är en estetisk tolkning. Men skillnaderna mellan de två perspekti
ven är kanske trots allt inte så stora, eftersom Best ju samtidigt hävdat att vi 
måste vara bekanta med den konstnärliga koden för att kunna se (dvs. tol
ka) bildens sorgsenhet.

David Best diskuterar också i vilken utsträckning estetiska tolkningar 
och omdömen kan verifieras. Många människor framhåller att deras upp
fattningar är helt och hållet subjektiva och främst inriktade på personlig 
tillfredsställelse då de tolkar och kritiserar konstnärliga framställningar. An
dra pekar på ”objektiva fakta” i verket för att visa att deras uppfattning är 
”rätt”. Huruvida det existerar fakta inom detta område, liksom möjligheten 
till objektivitet, har emellertid diskuterats livligt.

Best vill alltså göra gällande att de uppfattningar och värderingar som 
delas av medlemmarna i en viss kultur utgör en grund för rationella tolk
ningar och därmed möjliggör s.k. objektiva värdeomdömen. Begreppet in- 
tersubjektivitet föreföll mig då ligga närmare till hands än att tala i termer 
av objektivitet. Men Best gör klart att det inte är intersubjektivitet han av
ser. Egenskaperna finns i själva artefakten argumenterar han och värdeom
dömet är därmed objektivt grundat.

Riktigt på det klara med vad Best menar med objektiva värdeomdömen 
blev jag först efter samtal med den danske professorn Sören Kjörup. I sin 
bok Menneskevidenskaberne (1996) klargör Kjörup skillnaden mellan po
sitivistens användning av begreppet objektivitet och hur nypragmatikem 
David Best använder detsamma.175

Under 1970-talet övergavs tanken om möjligheten att skilja objektiv be
skrivning från subjektiv värdering. Det finns ingen beskrivning som inte 
innefattar subjektiva element, framhåller Kjörup. Den värdeneutrala beskriv
ning som positivisten förknippade med begreppet ”objektivitet” var därför 
en myt. Kjörup pläderar alltså, liksom Best, för en användning av termen 
”objektiv” som innebär att alla utsagor om företeelser i vår omvärld, där vi 
utgår från objektets egenskaper, är objektiva påståenden.
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Det nyestetiska paradigmet

Det förefaller relevant att tala om ett gemensamt pedagogiskt paradigm vad 
gäller de idémässiga nyorienteringar, som här har presenterats. Såväl ut
gångspunkterna som inriktningarna är nämligen i väsentliga drag desam
ma.

Man tar avstånd dels från modernismen inom konstvärlden med dess 
honnörsord ”autonomi”, ”självuttryck” och ”originalitet”, dels från peda
gogiska nyckelord som ”upplevelse”, ”spontanitet” och ”lek”, vilka för
knippas med progressivismen. Dessa idéströmningar hade drivit de konst
närliga ämnena in i en krissituation och till en återvändsgränd. Ett paradim- 
skifte blev därför nödvändigt.176

Den teoretiska hållning som kännetecknar den nyestetiska rörelsen har, 
av den engelske filosofen Gordon Graham, betecknats som ”estetisk kogni- 
tivism”.177 Man talar om estetisk intelligens till skillnad från exempelvis 
logisk intelligens,178 eller om ”känslans rationalitet”, som David Best ut
trycker saken.

Det engelska och de amerikanska koncepten förenas just i antagandet att 
konsterna i någon mening ger kunskap om världen. Såväl hedonistiska som 
expressivistiska179 konstteorier tillbakavisas som utgångspunkt för under
visning, utan att man för den skull förnekar att konsterna kan ge både njut
ning och välbehag, såväl som de kan röra och roa.

Förutom psykologiska teorier som rör tänkandet och kunskapsprocessen 
så har konstsociologins rön på ett avgörande sätt påverkat utformningen av 
det nyestetiska paradigmet. Sociologin har gjort oss uppmärksamma på den 
socio-kulturella relativism som utmärker vår konstsyn. Därmed blev det 
uppenbart att det är omöjligt att fixera ett allmängiltigt konstbegrepp och 
att finna allmänt giltiga kriterier för konstnärligt värde.

På sina håll ledde detta till total relativism och till att konsten som före
teelse temporärt förlorades ur sikte. Men, det faktum att vi starkt kan berö
ras av ord, toner, bilder och draman etc., som tagit gestalt under en annan 
tid och på en annan plats, kvarstod. Frågan, om hur detta samförstånd kom
mer till stånd, ledde till nya försök att klargöra konstens väsen och värde i 
det mänskliga livet.

Arthur Dantos erbjöd med sitt institutionella begrepp ”konstvärlden” en 
möjlighet att avgränsa fältet och göra frågan mer hanterlig.180 Den engelska 
fältmodellen ”The Aesthetic Field” såväl som DBAE laborerar just med en 
sådan form av avgränsning. Även om en väsendefinition av konstbegreppet 
eller en universell konstteori ter sig orimlig, så kan man inom ramen för en 
viss kultur tala om innebörder och kvaliteter i konst, menar man. De tradi
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tioner och värdenormer som råder i det aktuella samhället och som bärs 
fram av den s.k. konstvärlden, gör en sådan kvalitetsdiskussion möjlig.

”Konstvärlden” innefattar alla slags agenter på konstscenen inom en ak
tuell konstart. Inom exempelvis bildkonstens område utgörs konstvärlden 
av konstnärer, museer, konsthistoriker, konstkritiker, estetiker och konst
pedagoger etc. Att det moderna samhället består av olika subkulturer med 
individer med olika socio-kulturellt betingade smakpreferenser hindrar ju 
inte att diskussioner kan föras om konstnärliga kvaliteter och värden. Lik
som de kanoniserade konstnärliga verken kan populärkulturens alster ingå i 
den repertoar som studeras.

Konsten som kunskapsform
Nelson Goodmans parallell mellan konst och vetenskap kom alltså att utgö
ra en av grundstenarna till den konstpedagogiska nyorienteringen. Han häv
dade, som vi sett, att konsten och vetenskapen filtrerar vår uppfattning av 
omvärlden genom olika förståelsefilter, de ger oss olika världar att leva i. 
Medan vetenskapen ger sannolika svar på formulerade frågor eller drar ge
nerella slutsatser av empiriska data, så betraktas konsten snarare som en 
källa till förståelse av mänskligt liv. Den kunskap som vetenskapen söker 
är alltså av annat slag än den kunskap som konsten ger.

Peter Abbs refererar till Wittgensteins formulering i Tractatus: ”Vi kän
ner att då alla vetenskapliga frågor har blivit besvarade så är frågorna om 
livet kvar, fullkomligt orörda”.181 Dessa frågor om livet, som vetenskapen 
inte når, har konsten kraften att ställa och de symboliska redskapen att bely
sa, menar Abbs. Konsterna belyser metaforiskt människans villkor. De väck
er och ger näring åt förståelsen av oss själva.

Konsterna bryter ner våra slentrianmässiga förväntningar och inför nya 
uppfattningar om verkligheten. De kan öppna upp våra förstenade sinnen 
och göra dem mer mottagliga, skriver Abbs och påpekar att både Matthew 
Arnold och Friedrich Nietzsche förutspådde att konsten i detta århundrade 
skulle komma att överta mycket av religionens och filosofins tidigare rol
ler. Så har också blivit fallet menar Abbs, och konsterna har därför en viktig 
funktion att fylla ”i vår andligt strikt kostymerade civilisation”. I såväl ska
pande som mottagande moment kan konsterna erbjuda förlösande erfaren
heter. De konstnärliga ämnena har därför viktiga värden i sig, hävdar han.182

Medan vetenskapen systematiskt bygger upp faktakunskaper, så exem
plifierar konsten det mänskliga livet metaforiskt, och ger därigenom förstå
else för och insikter om mänskliga villkor, menar man. Exempelvis kan 
typer och karaktärer i ett Shakespearedrama eller en teckning av Daumier 
ställa moraliska frågor på sin spets och belysa mänskliga svagheter och 
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lustar. Konsterna kan också bidra till att ge kunskap om tidigare generatio
ners eller andra kulturers föreställningar, tänkesätt och världsbild.

Konsterna antas alltså, utöver en inomkonstnärlig kompetens, ge sådana 
kunskaper om människan i sin omvärld, som vetenskapen inte kan ge. Här 
finns emellertid vissa skillnader i uppfattningar om hur detta kunskapande 
kan beskrivas.

David Best betraktar, som vi sett, kunskapen som en handling snarare än 
som en essensiell entitet som man s.a.s. har eller får. Här finns en tydlig 
parallell till den diskussion som har förts i Norden under nittiotalet, och 
som i Sverige kanske har sin främste förespråkare i filosofen Bengt Molan
der. I antologin Mellan konst och vetande klargör denne skillnaden mellan 
synen på kunskap som avbildning (avspegling, symbol, representation) och 
synen på kunskap som handling, där den "levande kunskapen” eller ”kun
skapen i bruk” sätts i centrum.183

Perspektivförskjutningen innebär att man inte längre sätter ”kunskap” 
(som objekt, något tinglikt) i centrum för kunskapsteori, utan kunniga 
människor som går vidare i olika verksamheter - och i livet. Prövo- 
stenen för kunskap är om verksamheterna kan föras vidare på bästa 
sätt (totalt sett).184

Sådana skillnader i perspektiv kan förklara varför David Best i många fall 
resonerar annorlunda än sina kollegor. Enligt Bests filosofi är det konstnär
liga verket inte en återspegling av en inre eller yttre verklighet, det är snara
re så, att konstnären ger verkligheten form eller gestaltar en ny verklig
het.185

Trots de påpekade skillnaderna i teoretiska utgångspunkter hos de eng
elska författarna är man dock överens om vilken målsättning som bör gälla 
för skolans undervisning i konstnärliga ämnen. Såväl Best som Abbs och 
hans medarbetare framhåller, liksom deras amerikanska kollegor, konstar
ternas betydelse som kommunikativa uttrycksformer med kulturella egen
värden.

Att uppnå kompetens inom en konstart innebär att man tillägnat sig det 
inom-konstnärliga system, som skapats genom traditioner inom den aktuel
la konstarten, samt att man kan använda uttrycksformen på ett personligt 
och eventuellt nytt sätt. En huvudpoäng med de skapande momenten i un
dervisningen är alltså att elevema lär sig behärska den aktuella konstfor
men och utvecklar sin förmåga att gestalta meningsfullheter i det konstnär
liga mediet.

Såväl Molander som Best påpekar att vägen till framgång i konstnärlig 
undervisning handlar om att träna elevens uppmärksamhet, dvs. träna seen- 
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det respektive lyssnandet. Påpekandet är inte främmande för välutbildade 
pedagoger i konstnärliga ämnen, men det förtjänar att understrykas, efter
som lekmannen inte alltid inser den avgörande betydelsen av sådan träning.

Träning i intensivt betraktande respektive lyssnande, där uppmärksam
heten riktas mot konstartens inneboende möjligheter, bidrar alltså till att 
utveckla elevens kompetens. Konstkritiska samtal framhålls därför som vik
tiga inslag i undervisningen i såväl den engelska som den amerikanska kon
texten. Föremål för sådana diskussioner bör, i alla åldrar, vara såväl elever
nas egna alster och samtidskonsten som konstnärliga produkter från andra 
tider och kulturer, menar man.

Konsterna och språket
Vi möter ofta begrepp som bildspråket, kroppsspråket, musikspråket, film
språket, etc., och som ett av språkets främsta funktioner brukar representa
tionen (denotationen) framhållas. Många teoretiker har också funderat över 
på vilket sätt olika icke-verbala kommunikationsformer förhåller sig till 
verkligheten.

Bilder kan ju synliggöra konkreta föremål och händelser och klargöra 
rumsliga relationer, och människor har i alla tider använt bilder i instru- 
mentella syften. Vårt skriftspråk föregicks dessutom av formaliserade bild
språk såsom hieroglyfer. Andra slag av bilder såsom kartbilder, konstruk- 
tionsritningar etc. saknar visserligen skrivspråkets linjära struktur men är 
rumsligt formaliserade. Många semiotiskt inriktade teoretiker hävdar också 
med bestämdhet att bilder per definition är språk.

Analogin med språket kan i vissa fall vara slående, men trots detta före
faller risken för reduktionism påtaglig, om man behandlar text och bild som 
ekvivalenser. De bilder vi här talar om, exempelvis en målning eller ett 
foto, saknar språkets (relativa) exakthet, de är mångtydiga, uppmärksam
heten är inte riktad. Att betrakta en bild är som att komma in i ett rum med 
många röster.

Det förfaller på motsvarande sätt inte svårt att finna musikstycken som 
kan sägas referera till yttre företeelser såsom fågelsång, storm, vatten som 
porlar etc. eller till olika stämningar och känslolägen, men det kan ifråga
sättas om referensen framgår utan språkets hjälp. Namnet på ett musik
stycke kan, liksom titeln på en tavla, styra in associationerna hos publiken 
på ett avsett sätt, och därigenom klargöra hur verket är tänkt att förstås.

I vardagliga sammanhang kan naturligtvis alla former av kommunikati- 
va symbolformer kallas språkliga, men begreppet säger oss då inte så myck
et. Och artskillnaden mellan språket och de icke-verbala uttrycksformerna 
framhålls också av de här refererade författarna. För att en uttrycksform ska 
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kunna definieras som språk förutsätts, enligt Pateman, att man kan beskriva 
dess grammatik, en grammatik bestående av en väl definierad uppsättning 
regler, som fångar upp en vokabulär och resulterar i (grammatiskt) välfor
mulerade uttryck (utsagor) i språket. Enligt hans mening uppfyller vare sig 
måleriet eller musiken sådana krav.186

Susanne Langer ville inte ens kalla poesin språklig. I språkets diskursiva 
system kan idéer översättas från ett språk till ett annat, utan att betydelsen 
går förlorad, vilket inte är fallet med en dikt, framhåller hon. Poesin är inte 
språk utan idéer gestaltade med ord.187 Form och innehåll är nämligen ett. 
Idén kan, liksom i de icke-verbala symbolformema, inte frigöras ur mediet. 
Peter Abb ansluter, som vi sett, till Langers tankegångar.

Nelson Goodman betraktade konstarterna som kommunikativa symbol
system, men uppenbarligen inte som språkformer. Han påpekar i inledning
en till Languages of Art, att ordet ”languages” i titeln på hans bok är miss
visande, det skulle ersättas med begreppet symbolsystem.188 Också Joseph 
Graham menar, i likhet med David Best, att konstarterna visserligen kan 
fylla likartade funktioner som det s.k. naturliga språket, men att det kan 
vara vilseledande att betrakta dem som språkformer. Då vi talar om musik- 
, bild- respektive kroppsspråk handlar det, enligt Graham om ”analog ex
tension”,189 dvs. genom analogi utvidgar vi betydelsen av termen språk till 
att omfatta företeelser av annan art.

Vi är däremot beroende av det verbala språket i de konstnärliga sam
manhangen, vi kan inte klara oss utan det i den konstnärliga undervisning
en. Ett konstnärligt verk, exempelvis en dans, en målning eller ett musik
stycke, kan inte översättas till ord, de måste ses eller höras. Men vi kan 
beskriva ett konstverk, likaväl som vi kan beskriva andra företeelser i vår 
omvärld. Språket är vårt viktigaste redskap att meddela oss med, och endast 
med dess hjälp kan vi göra våra omdömen och värdenormer synliga.

Det är därför viktigt, menar man, att eleverna får utveckla sin förmåga 
att använda språket för att artikulera sina uppfattningar. Olika uppfattning
ar som bottnar i olika preferenser kan diskuteras med utgångspunkt i ver
kets objektiva egenskaper. I samtalet riktas uppmärksamheten och därmed 
öppnas vägen för ett mer intensifierat betraktande eller lyssnande. På så sätt 
är de icke-verbala uttrycksformerna beroende av språket, om en undervis
ning ska komma till stånd.

Konsternas särarter

Ett återkommande tema i texterna är artskillnaden mellan olika konstfor
mer, samt att betydelsen i det konstnärliga verket är förkroppsligad i medi
et. Innehåll och form utgör en organisk enhet, där innehållet inte kan frigö
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ras ur sin form utan att till väsentliga delar gå förlorat, hävdas det. Konstens 
mening och betydelse är alltså innesluten i formen och i konstarternas olika 
modaliteter.190 Detta innebär i sin tur att de olika konstarterna ger oss olika 
slags insikter.

Walter Pater hävdade att musiken har en särställning bland konstarterna, 
vilket också noterats av Langer. Pater betraktade musiken som den renaste 
konstformen eftersom form och innehåll där är fullständigt integrerade. Lang
er framhåller likaså att den konstnärliga symbolens särart tydligast kommer 
till uttryck i musiken. Den förkroppsligar nämligen på ett egenartat sätt 
känslomässiga erfarenheter.191

Medan Pater hör hemma i en formalestetisk tradition där den estetiska 
njutningen ses som konstens främsta mål, så brukar Langer placeras i en 
expressivistisk tankefåra, där det konstnärliga värdet anses ligga i verkets 
känslomässiga uttryck. Också Nelson Goodman, vars konstsyn snarare hör 
hemma inom den s.k. estetiska kognitivismen, tycks uppfatta musiken som 
egenartad, dock på andra grunder än Pater och Langer. Musiken avviker, 
framhåller han, genom att representationen sällan förekommer i den, i mot
sats till de övriga konstarterna (frånsett arkitekturen).

Om vi godtar tesen om musiken som konstarten par excellens och in
stämmer med Goodmans uppfattning, så skulle detta innebära att represen
tationen är av ringa betydelse för det konstnärliga värdet i konst. Detta före
faller för övrigt ligga i linje med David Bests ståndpunkt. Ett konstverk 
pekar ju enligt Best inte utanför sig själv. Verkets konstnärliga värde ligger 
i den meningsfulla gestaltningen. Betydelsen finns i konstverket, som sna
rare refererar till en konstnärlig kontext än till en yttre värld. Ett konstnär
ligt verk kan alltså ha innehåll och mening utan att för den skull referera till 
något utanför den konstnärliga tradition i vilken den ingår; ungefär ”bilder 
föds ur bilder” och de refererar snarare till en bildvärld än till konkreta 
företeelser och specifika situationer i en fysisk värld.192

Frågan om olika konstarters inbördes relationer sysselsätter idag många 
estetiker och konstteoretiker och många jämförande analyser görs och har 
gjorts, varav jämförelser mellan stillbilden och skrivspråket kanske är de 
oftast förekommande.

Språksatser och bilder kan länkas samman till en dramaturgisk helhet,193 
där språket ger riktningen och bilden får en visande eller demonstrerande 
funktion. Genom ordets och bildens ömsesidiga beroende i informations
samhället, har konstellationen sysselsatt många teoretiker under de senaste 
fyra decennierna. På senare tid har man dock kunnat skönja en viss för
skjutning av intresset mot den klassiska frågan om relationerna mellan konst
arterna i gemen.

Gordon Graham framhåller därvidlag, liksom övriga här refererade för
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fattare, musikens särställning. Graham bygger sitt resonemang på mottaga
rens roll, då han hävdar att ingenting kan ersätta upplevelsen av att lyssna 
på musik, medan fotot i teorin kan ersätta måleriet och filmen teatern.194 
Han skiljer alltså mellan stillbilder och rörliga bilder samt kopplar samman 
film och teater, vilket förefaller rimligt. Upplevelsen av stillbildens slutna 
rum kontrasteras mot handlingen i filmens och teaterns dynamiska förlopp 
och blandmediala karaktär.

I andra avseenden kan bilden och poesin (liksom arkitekturen) anses skil
ja sig från övriga konstarter genom att i princip omfatta endast ett gestalt
nings- och ett tolkningsled, medan andra har två. Konstnären respektive 
poeten skapar ett verk som tolkas av betraktare respektive läsare. Musiken 
däremot skrivs ner (gestaltas) av kompositören i noter, noterna tolkas och 
framförs (gestaltas) av musikern och i nästa led tolkas musiken av lyssna
ren. På motsvarande sätt utgår filmaren liksom teaterregissören från ett ma
nus skrivet av en författare, och dansaren från en koreografs skapelse, då 
han/hon gestaltar sitt verk, vilket i sin tur tolkas av publiken.

De gestaltande eller skapande momenten framstår därför som relativt 
olikartade inom olika konstnärliga ämnen. Medan bild- respektive textf
ramställning generellt sätt sker individuellt och är en relativt introverta verk
samheter, så sker musicerande, dansande liksom dramatiseringar ofta kol
lektivt och är mer extroverta verksamheter. Undervisningen, vad gäller mu
sik, drama och dans, är ju i skolsammanhang främst inriktad på framföran
det, vilket alltså utgör det andra gestaltningsledet. Vi talar ju också om per
forming arts.

Redan under antiken hävdade för övrigt Horatius att dikten liknar bil
den,195 medan Lessing på 1700-talet i stället framhöll skillnaderna, och på
pekade att bilden har rumslig utsträckning i motsats mot poesins utsträck
ning i tid.196 Bilden lämpar sig därför för framställning av kroppars läge i 
rummet i ett tidsmoment, menade han, medan poesin kan återge berättel
sens tidsförlopp. Tanken att skilja på rums- och tidsdimensionen inom oli
ka konstarter har onekligen sina poänger. Men sådana ontologiska skillna
der behöver inte, vilket Pateman påpekar, ha sin motsvarighet i upplevelsen 
av respektive uttrycksform.197

Vi talar exempelvis om en musikkomposition som något som framförs 
över tid (klocktid) och rent faktiskt så tar det tid att lyssna till verket. Men 
vi kan istället få en upplevelse av tidlöshet, en upplevelse av att tiden ”står 
still”. Adomo lär ha sagt att musiken är en maskin som sammanpressar 
tiden. På motsvarande sätt kan litterära verk ge upplevelser av tidlöshet, 
liksom vi kan försjunka i en målning under lång tidsrymd utan att märka 
hur tiden går. Exempelvis har den kända konstteoretikem Richard Woll- 
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heim sagt att han bara skriver om målningar som han betraktat i minst två 
timmar.198

I en jämförelse mellan en film, ett drama och en novell kan man vidare 
diskutera upplevelser av nu kontra då. Susanne Langer ansåg att den skriv
na berättelsen ger läsaren en upplevelse av dåtid, oberoende om stycket är 
skrivet i presens eller imperfektum, medan filmen ger nu-upplevelse och 
dramat orienterar oss mot framtiden, mot vad som ska ske.

En sådan jämförelse måste emellertid också innefatta överväganden om 
rumsliga relationer, menar Pateman. Man kan exempelvis argumentera för 
att dramat på teatern, rumsligt sett, sker närmare betraktaren än filmen på 
duken, dvs. snarare här än där. Vi kan heller inte påverka skeendet på fil
men medan vi kan ha inverkan på skådespelaren på scenen. Och den sub
jektiva upplevelsen av här kontra där inverkar i sin tur på vår upplevelse av 
nutid kontra dåtid, menar han.199

Roland Barthes hävdade i sin tur att fotot ger både här- och därupplevel- 
se på samma gång. Vi upplever fotografier som rumsligt nära för att de 
återger verkliga händelser, men samtidigt uppfattar vi att det avbildade skett 
i förfluten tid.200

Lessings påpekande om konstarternas olika utsträckning och avgräns- 
ning diskuteras alltså fortfarande inom estetiken. Men man skiljer mellan 
konsternas inneboende egenskaper och våra upplevelser av dem.

Konstverkets estetiska värde och konstnärliga värde
Begreppen estetisk och konstnärlig är inte synonymer, vilket ju påpekas av 
David Best. Han avfärdar också Beardsleys förslag till konstdefmition som 
går ut på att konstverk är sådana artefakter som framställts i syfte att ge 
estetisk upplevelse. Beardsleys resonemang innesluter verksamheter som 
inte är att betrakta som konstarter, menar Best. Exempelvis konståkning 
kan också anses ha ett estetiskt syfte. Villkoret för att en verksamhet ska 
kunna betraktas som en konstart är nämligen att den möjliggör en kommu
nikation om olika livsfrågor, framhåller han.201

Den estetiska aspekten och den konstnärliga är alltså olika kvaliteter i 
det konstnärliga verket, något som också påpekats av Richard Rudner.202 
Rudner menar att vårt estetiska omdöme är baserat på sinnlig varsebliv- 
ning, medan det konstnärliga omdömet snarare hör hemma inom etikens 
område och innefattar såväl fömuftsaspekter som moral. Så vitt jag kan se 
leder Rudners resonemang till en olycklig splittring av verket i form och 
innehåll, dvs. i en ”hur” och en ”vad” aspekt”, där den estetiska dimensio
nen handlar om hur något är gestaltat, medan den konstnärliga dimensio
nen snarare skulle ligga i vad som gestaltats.
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Best hävdar däremot att det estetiska och det konstnärliga inte går att 
separera. Det är snarare så att det konstnärliga omdömet ofta innefattar es
tetiska värdeomdömen, menar han - en uppfattning som jag personligen 
delar. Den konstnärliga aspekten skulle därmed kunna beskrivas som en 
större entitet varav den estetiska utgör en delmängd. Dvs. det konstnärliga 
omdömet handlar såväl om hur (form) som om vad (innehållet) som är ge
staltat eller framfört. Något kan ju inte framträda för oss utan att ha en viss 
form. Form och innehåll är oupplösligt förenade.

Best påpekar, att det kan verka udda att påstå att exempelvis vissa mu
sikstycken, eller minimal bildkonst har betydelser och mening. Men det 
enskilda verket omöjliggör inte tesen, understryker han. Endast möjlighe
ten att kunna uttrycka uppfattningar om livet ska finnas inom konstarten 
som sådan.203 Vi kan inte definiera konstens väsen, däremot kan vi formu
lera vissa villkor för att en verksamhet ska beskrivas som en konstart, påpe
kar han.

Noter
176 I enlighet Thomas Kuhns paradigmteori. Se t.ex. Lindholm, 1978, ss 33-64.
177 Gordon Graham, 1997, ss. 46ff.
178 Patman, 1991, s.7.
179 Termen ”expressivism” skiljer sig från ”expressionism” i den meningen att 

verket i det förra fallet anses ha ett uttryck i sig till skillnad från expressionismen, 
där konstnärens känslor anses avspegla sig i verket.
180 Se fotnot nr 80.
181 Abbs,1994, s.48.
182 Ibid.
183 Molander, Bengt, 1996, ss. 132f.
184 Ibid.
185 Den tankefåra där David Bests, liksom den amerikanske kollegan Brent Wil

sons, tankegångar hör hemma tycks vara ”nypragmatismen”.
186 Pateman, 1991, s. 90.
187 Langer, 1957 s.
188 Goodman, 1981, s. xi f.
189 Graham, 1997, ss. 7Iff.
190 Den visuella modaliten - ljus, färg och konfigurationer, den auditiva modali- 

teten - ljud och rytm, den kinestetiska modaliteten - kroppsrörelser, den verbala 
modaliteten - ord, den spelande modaliteten - låtsasroller. Abbs, 1994, s.87.
191 Den musik som avses är instrumentalmusik eller s.k. absolut musik.
192 Se E.H. Gombrich, 1972, passim.
193 Se Ulla Rhedins avhandling , 1992 , passim.
194 Graham, 1997, s. 85.
195 ”Ut pictura poesis” Horatius utsaga i De arte poetica, 10-20 f.Kr.
196 Lessing Laocoön, 1766.
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197 Pateman, 1991, ss. 16If.
198 Ibid.
199 Ibid.
200 Ibid.
201 Best,1992, 177.
202 Rudner, 1997, s. 114.
203 Best, 1992, s, 179.
204 Op.cit., s.17.
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Slutord

Vi har sett hur förespråkare för essentialistiska konstdefinitioner utgår ifrån 
att det finns något som är gemensamt för alla konstverk, medan andra häv
dar att konstbegreppet inte går att definiera och att det inte finns en särskild 
klass av företeelser som är konstverk. Det handlar snarare om ett utpekan
de, det konstvärlden utnämner till konst är konst. En tredje och här aktuell 
ståndpunkt är, att problemet med konstens natur liknar problemet med spe
lets. Att veta vad konst är, är inte detsamma som att uppfatta ett manifest 
eller latent väsen utan istället att kunna känna igen och att kunna beskriva 
eller förklara de familjelikheter vi uppfattar mellan olika företeelser som vi 
kallar konst.204

Olika uppfattningar om konsternas funktion och värde har växlat genom 
tiderna. Olika konstteorier tycks fånga olika aspekter, som är mer eller min
dre iögonfallande i olika konstformer. Så tycks exempelvis expressiva teo
rier ligga musikområdet nära till hands, medan lekteorier ofta framhålls i 
samband med drama och skådespel. Företrädare för de visuella konsterna 
återkommer i sin tur ständigt till teorier som rör representation.

Nu förordas en gemensam utgångspunkt för de konstnärliga ämnena, 
från såväl amerikanskt som engelskt håll. Man vill framhålla konstarternas 
betydelse som kommunikativa symbolsystem, vilka eleverna har att erövra. 
Trots konstarternas olikheter förordas därför likartade strategier för under
visningen i de konstnärliga ämnena. Man betonar att hela domänen inom 
den aktuella konstarten ska behandlas. Förutom skapande moment ska så
väl historiska som kritiska och estetiska aspekter beaktas. De utgör s.a.s. 
olika linser genom vilka konstarten blir begriplig.205 Då teori och praktik 
knyts samman synliggörs ämnets struktur, vilket är av avgörande betydelse 
för att en utveckling ska komma tillstånd, menar man. Vidare framhålls 
vikten av att eleverna lär sig förstå och kan använda de begrepp som an
vänds i kulturen för att beskriva och föra samtal om den aktuella konstfor
men.

Sådan undervisning kräver gedigen skolning, vilket naturligtvis är ett 
problem. För att råda bot på den bristande ämneskompetens, som framför 
allt finns hos lärarna för de yngre barnen, har man alltså i USA satsat på 
gedigna fortbildningsprogram. Också i England har viktiga insatser gjorts, 
om de än anses otillräckliga.

Den konstpedagogiska forskningen har likaså fått ett starkt uppsving i 
de nämnda länderna. En intensiv estetikdebatt under de senaste åren har 
medfört att en ansenlig mängd intressant konstteoretisk litteratur publice
rats,206 bl.a. inom konstpedagogikens område. Endast en mindre del av det-
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ta utbud har berörts här.
Av den pågående angloamerikanska diskussionen kan man dra slutsat

sen att estetiken och konstfilosofm har mycket att ge lärare och lärarutbild
are i konstnärliga ämnen. Den filosofiska estetiken är ju den akademiska 
disciplin, som behandlar konstarterna i gemen och deras inbördes relatio
ner. Den bidrar därigenom till att klargöra konsternas egenarter. De frågor 
som estetiken ställer är som vi sett: vad för slags företeelse är ett konstverk 
samt vilken tillgång till verkligheten, om någon, ger konsterna betraktaren/ 
åhöraren eller vilken form av kunskap, om någon, ger konsterna.

För att återkomma till institutionsindelningama vid våra lärarhögskolor, 
som berördes i inledningen, så förefaller det naturligt, med tanke på vad 
som ovan framförts, att de konstnärliga ämnena förs samman, under till 
exempel rubriken ”estetiska ämnen”. Detta förutsatt att institutionerna ord
nas efter ämnenas gemensamma kunskapsteoretiska profil.

Det finns dock andra sätt att se på denna fråga och min avsikt är inte 
leverera några färdiga lösningar. Emellertid kan diskussionen i England 
och USA, som här har redogjorts, erbjuda den svenska debatten nya infalls
vinklar angående de konstnärliga ämnena och deras roll i skolsammanhang 
och i lärarutbildningarna.

Som nästa led i mitt projekt avser jag, som påpekats i inledningen, att 
studera den svenska situationen. Jag är intresserad av hur svenska lärare 
och lärareutbildare, som representerar olika estetiska ämnen, tänker samt 
vilka teoretiska utgångspunkter de har för sin undervisning. Vidare vill jag 
utreda hur den svenska perspektiven förhåller sig till de angloamerikanska.

Noter
205 Wilson, 1997, s.98.
2061 bl.a.tidskriftema The British Journal of Aesthetics och The Journal of Aest

hetics and Art Criticism kan man följa den nykritiska debatten
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Bilaga

The Nature of Informed Aesthetic Response
Figur efter Broudy i egen översättning.

(Smith Ralph A., DBAE. Origins, Meaning and Development, Illinois 
univ., 1989, s.84.)

Estetisk perception (Aesthetic perception)

* Observerar vad som förefaller existera, i ett tänkbart estetiskt objekt eller 
framförande,

genom att så fullständigt som möjligt identifiera

Sensoriska egenskaper
Visuella egenskaper: gestalt, färg, textur, proportioner etc.
Auditiva egenskaper: ton, stämma, tempo, dynamik etc.

* Svarar på det sätt som objektet eller framförandet är organiserat för att 
uppnå uttryckskraft genom att identifiera dess

Formala egenskaper
Organisk enhet - varje del är nödvändig i helheten (enhet i mångfald) 
Tema: Framträdande, dominanta karaktärsdrag
Tema med variation: Omväxlande upprepning av karaktäristiska drag 
Balans: jämvikt mellan motsatser (balans plus tematisk variation är lika- 
med rytm)
Utveckling: enhet genom samband i rörelse från ett parti till ett annat 
Hierarki: Vissa delar som är mer dominerande än andra

Svarar på betydelsens värde (vad det vill säga) i objektet eller framförandet 
genom att identifiera dess

Uttrycksmässiga egenskaper

Objekt eller framföranden som är estetiska uppvisar metaforiskt och pre
senterande karaktärsdrag som väcker gensvar från ens ”föreställningsmäs- 
siga förråd” och översätter sensoriska egenskaper till genomträngande kva
liteter såsom
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Stämningsspråk: Former som väcker nyanser av känslor som kan beskrivas 
som måttfull, hotfull etc.
Dynamisk status: Former som uttrycker en känsla av spänning, konflikt, 
vila etc.
Idé och idealspråk: uttryck av fömämlighet, mod, visdom, revolution etc.

Inser meningen med objektet eller framförandet genom att notera hur det 
skapats och identifierar dess

Tekniska egenskaper

Att veta hur något är gjort är viktigt för estetisk perception även om man 
kan ge estetiskt gensvar och göra omdömen utan en sådan medvetenhet.

Estetisk kritik (Aesthetic criticism)
Historisk - bestämmer verkets natur och uttrycksmässiga inriktning med 
utgångspunkt i dess historiska kontext: skola, period, stil, kultur.
Återskapande - uppfattar föreställningsmässigt vad konstnären har uttryckt 
i ett speciellt verk.
Bedömande - uppskattar värdet av ett konstnärligt verk i relation till andra 
arbeten genom att använda tre kriterier: graden av formal förträfflighet, pre
cision och meningsfullhet.







I studien Den nyestetiska rörelsen inom pedagogiken i England 
och USA undersöker Catharina Elsner vad som förenar och 

skiljer olika estetiska ämnen. Efter en inledande diskussion be
skriver hon en idétradition med rötter i Kants estetik. Genom 
filosoferna Susanne Langer och Nelson Goodman har denna es
tetik utövat ett starkt inflytande på den angloamerikanska dis
kussionen. Författaren visar hur både konstarterna och de konst
närliga ämnenas ställning har påverkats.

Elsner klargör hur dessa tankar satt spår i aktuell amerikansk 
och engelsk konstpedagogik, men lägger tonvikten vid de se
naste årens engelska diskussion, där Peter Abbs och David Best 
är framträdande namn. Framför allt i England har begreppet es
tetik kommit att debatteras och lett till en nyorientering av de 
estetiska ämnena, i såväl teori som praktik. Elsner fördjupar sig 
särskilt i David Bests tankar i ämnet, som i sin tur är influerade 
av den sene Wittgensteins språkfilosofi. Författaren behandlar 
komplicerade filosofiska frågeställningar på ett enkelt och fängs
lande sätt och har förmågan att skilja ut det väsentliga i de tex
ter som hon penetrerat.
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