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SAMMANFATTNING 
 

Min bakgrund innehåller en långvarig relation med Gotska Sandön med kamera som 
redskap. Syftet med min studie har varit att tolka och analysera lärarstudenters 
reflektioner kring sex naturfotografiska konstbilder från Gotska Sandön. 
Fotografierna projicerades på en stor filmduk och lärarstudenterna – sex kvinnor 
och sju män – gjorde skriftliga beskrivningar utifrån sina upplevelser av bilderna. 
För att undersöka vilka likheter och skillnader de upplevde vid mötet med bilderna 
har jag använt mig av en fenomenografisk ansats. 
 
Bearbetningen och analysen av lärarstudenternas utsagor – sammanlagt 156 st – har 
gjorts i fyra faser. I den första fasen har jag sammanställt de denotativa och 
konnotativa beskrivningarna av bilderna, d v s dels vad de ser i bilderna, dels vilka 
tankar och associationer som väcks. I den andra fasen har jag sökt efter mönster, 
likheter och skillnader. I den tredje fasen har jag gjort generella tolkningar och i den 
fjärde fasen har jag sökt efter vilka ”skapade mellanrum” som kan urskiljas i 
studenternas utsagor. 
 
Resultaten visar på intressanta skillnader mellan de kvinnliga och manliga 
studenternas reflektioner. De kvinnliga studenterna skriver mera och utförligare än 
de manliga studenterna. Kvinnorna ”vågar” uttrycka mer av sina tankar och känslor 
än männen. De manliga studenterna skriver konkretare, men går inte lika ”nära” 
bilden som kvinnorna. En annan påtaglig skillnad är att kvinnorna ställer flera 
frågor än männen, vilket kan tyda på både större nyfikenhet och större osäkerhet. 
Dessa resultat bekräftar till stora delar den bild som framkommit i tidigare studier. 
 
Studien visar också att det i det ”skapade mellanrummet” uppstår intressanta och 
viktiga upplevelser. De associerade exemplen är konkreta, fantasifulla och lekfulla. 
Upplevelserna av bilderna visar på en spännig mellan erfarenhet och trygghet, 
drömmar och behov av stimulerande osäkerhet. Utsagorna har också innehållit 
tankar om bildens förmåga att uttrycka estetisk form och rörelse.  
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FÖRORD 
 
 
Under 2006/07 pågick en diskussion om förutsättningarna för studenterna att 
skriva sin examinationsuppsats i gestaltande ämnen på C-nivå på institution, 
Individ Omvärld och Lärande på dåvarande lärarutbildning i Stockholm.  
Ansvarig för utveckling av examensarbeten på IOL var FD Malin Rohlin. 
Då mina närmaste bildkollegor, Kickie Högström och Kristina Thorman 2006 
påbörjat sina magisterstudier och jag länge tänkt skriva en magisteruppsats, 
föreslog Malin Rohlin under en estetkonferens på lärarutbildningen i Malmö, 
april 2007, att jag borde utnyttja mitt mildmaterial på Gotska Sandön.  
Med inspiration av denna möjlighet, började jag direkt ett tankearbete hur jag 
skulle genomföra en uppsats på magisternivå. Eftersom mitt andra (det första, 
lärarutbildare i slöjdens didaktik) kunskapsområde varit fotografering på Gotska 
Sandön, tvekade jag aldrig att genomföra detta projekt. Nu, snart ett år efter att 
jag slutat min lärarutbildningsgärning på lärarutbildningen i Stockholm, känner 
jag fortfarande stor lust att slutföra denna uppsats. 
För åtta år sedan skrev jag en litteraturuppsats, som också hade sitt huvudsakliga 
bildinnehåll från Gotska Sandön. Gunnar Åsen var min handledare den gången, 
liksom nu. Utan Gunnars trygga, vägledande och noggranna handledning, hade 
jag inte kunnat genomföra detta projekt. Stort tack! 
Under ett initialt skede av detta projekt, fick jag viktig inspiration av min goda 
kollega, Dick Åkerblom.  
Min särbo, Kristina Weinsjö, har varit ett viktigt stöd och trygghet under arbetet. 
 
 
Södertälje i januari 2009 
Birger Svanteson 
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1. BAKGRUND 
 
 
1.1 Mitt första möte 
 
Mitt första möte med Gotska Sandön ägde rum sommaren 1969. Jag reste med en god vän, 
som bodde i Visby. I besöket på Gotland var det aldrig inplanerat att vi skulle resa till 
Gotska Sandön. Båtresan till Gotska Sandön var strapatsrik då vädret var ogynnsamt. 
Båten ankrade upp på havet några 100 meter från land vid norra spetsen av Sandön. Man 
klättrade ner i den medföljande livbåten och vandrade med ryggsäckar upp till lägerplatsen. 
På lördagseftermiddagen vandrade vi i duggregn till Arnagrop på östra sidan av ön, c:a sju 
kilometers promenad. Mitt starkaste intryck efter hemkosten från resan blev den döda 
skogen. De döda träden stod vackra som skulpturer i sanden. Trädens symboler gjorde ett 
bestående intryck. Platsen var hotfull och ökenliknande, men också lockande. Det dåliga 
vädret, duggregn förstärkte känslan av ödslighet och ensamhet. Mina upplevelser och 
känslor var så starka och viktiga att jag inte kunde släppa tanken att komma tillbaka.  
Jag bevarade dessa starka minnesbilder knappt tio år, då man från 1977 regelbundet kunde 
resa från Nynäshamn. Möjligheten att resa från fastlandet blev jag tipsad om från en annan 
vän, som läst en notis i DN. Från den tiden har man regelbundet under sommarhalvåret 
kunnat resa fram och åter till Gotska Sandön.  
 
Jag har inga fotografiska bilder från den första resan. Minnesbilderna var så lockande och 
tydliga att jag ville resa tillbaka, när möjligheten nu var mycket enklare. Sedan dess har jag 
varit på Sandön nästan varje sommar, ibland två – tre  gånger. Första gången en vinter, var 
en vecka i februari 1989. Senare också två nyårsveckor 2003 och 2004. Till det har jag 
även flygfotograferat ön på sommaren samma år, vid fyra tillfällen. Senaste tillfället, två 
veckor i november, 2008. Jag har fram till detta års slut, varit på Gotska Sandön 45 gånger.  
 
  
1.2 Platserna för de kulturella upplevelserna 
 
När jag i slutet av sjuttiotalet intog det ”lekrum”, som skulle få sådan betydelse i sökandet 
efter mina inre bilder, ville jag fotografera detta fantastiska ”rum”. Jag var fast, jag blev 
bunden trots att jag också kände ensamhet och utsatthet av havets omslutande och 
svårfångade kraft. Jag lockades i första hand av trädens former, skulpturala uttryck och 
symbolspråk. I Arnagrop (även kallad döda skogen) stod det ett mycket betydelsebärande 
träd, som blev starten i mitt fotograferande. Trädet var dött. En trädstam som endast hade 
två grenar högst upp och en topp som var avbruten. Trädet hade vänstervriden ved runt sin 
egen  
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mittenkärna. För c:a trettio år sedan var det lätt att fotografera de döda träden, för de 
mindre tallarna skymde inte havet och horisonten på den tiden. Detta träd innehöll två 
starka betydelser och identifikationer. Dans och korsfästelse.  
Det vridna trädet svängde runt i sanden och svingade sina armar av glädje och frihet. De 
utsträckta armarna symboliserade också skuld och kors. Bilden var tydlig och självklar. 
Det skulpturala trädets symboliska innehåll blev så påtaglig att det också skapade en 
trygghet i sökandet efter andra uttryck.    
Tystnaden i de kreativa platserna innebar ensamhet i mitt bildgestaltande arbete. De döda 
träden har ”dränkts” av sanden i ett ökenliknande landskap. Livets början och slut lockade 
till nya upptäckter av mina inre bilder. 
Det fanns också andra platser, större och mindre, som var lika viktiga och betydelsefulla. I 
platserna fanns tystnaden, stillheten och den sinnliga förståelsen och relationen till naturens 
oändliga möjlighet till identifikation. Där varat umgås med varat och där gestaltningen 
skapar ett förhållande mellan båda.  
 
 
1.3 Inre förståelse 
 
20 maj 2007.  
Jag vandrar tillbaka från morgonens fotograferande på Bredsand. 
Kl är 07.25 och jag har varit igång sedan 05.15. På väg tillbaka i den lågväxta tallskogen 
passerar jag en oansenlig liten gren och börjar fundera på grenens symboliska form och 
innebörd. Det var inte grenen i sig, som var intressant, utan den påminde mig plötsligt om 
mötet med alla former och symboliska bilder jag mött och påverkats av. En strävan att 
förstå formernas betydelse och värde. I ”mötet” fanns en längtan att själv förstå och 
bestämma det jag ser och upplever. Inte bli uppfodrad att tycka och göra, som någon annan 
anser. Det är i detta ”mellanrummets möte” man bygger sin förståelse och skapar identitet. 
Den abstrakta formen är fri från betydelser. Den har en lockelse och möjlighet att bli 
förstådd. Det är inte bilden i sig som bild i hjärnan som är det centrala, utan det som händer 
i mötet mellan bilden och betraktaren. Bildens innebörd går att beskriva och förstå.  
Det började 1978, då förutsättningarna för genombrottet till förståelse började och jag 
regelbundet kunde resa till Gotska Sandön och vandra omkring i Arnagrop och fotografera 
de skulpturala träden.  
De vackra döda träden med skulpturala uttryck var en frihetslängtan och dödslängtan av 
inspiration mellan barndomens prägling till livets egna behov.  
Självständig fostran till mina behov, utan övermoraliska och statiska religiösa 
uppfattningar. I naturens olika rum finns de själsliga utrymmena till identitetsskapande 
präglingar. Naturens föreställande och symboliska former rymde förutsättningar till 
spännande och innehållsrika tolkningar. 
Den ”kravlösa” utstrålningen från motivet har sina egna inbyggda behov att bli bekräftad 
och förstådd. Längtan och förståelse av de upprepade mötena med ”mina skulpturer” har 
egentligen varit ett undermedvetet behov i många år. Det pågår fortfarande. Nu förstår jag 
innebörden på ett ännu tydligare och intressantare sätt.  

 2



 
1.4 Lärarutbildare 
 
Jag har i trettio år bl a utbildat många förskollärare. Det har i den utbildningen ingått att 
studera barns lek och utveckling. När jag kom i kontakt med Winnicotts teori - Lek och 
verklighet (1971), fick jag nya idéer och teoretisk draghjälp i värdet av det bildmässiga 
innehållet. 
Han skriver i sin bok om platsen för leken, som ett mellanliggande lekområde. De platser 
som jag utforskat på Gotska Sandön har haft stor lust och lockelse i mitt bildskapande.  
I leken har mina drömmar, fantasier och behov fått sitt utlopp och gestaltning. Lekområdet 
förändras med den skapande individens utveckling och mognad. Ett behov för estetisk 
verksamhet och konstnärlig gestaltning för vuxna. ”Lekområdet” övergår i vuxnas 
skapande ”lek”. ”Mitt lekområde” har varit Gotska Sandön under många år. Jag har funnit 
mina motiv där och jag vill beskriva denna inspirerande plats på följande vis: 
 
Stranden är området hitom havet, som är det gåtfulla, det ständigt skiftande, som ingen 
människa kan förutbestämma och där ingen väg är fastnaglad och följbar. Stranden är 
området mellan havet och det som finns ovanför stranden. 
Naturens lekområde, mellan hav och land, har inneburit lusten på jakt efter mina inre och 
yttre bilder. ”Den kulturella stranden” har varit tilliten, men ytterområdena har varit 
förutsättningarna i min bildgestaltning. Platserna har sin klangbotten i tre teman och 
gränserna varierar för att det kreativa skapandet ska komma till sin rätt. Mellanrummet i 
färgbilderna i denna studie har en symbolisk karaktär och innebörd. 
Kameran är instrumentet i mitt fotografiska bildskapande.  
 
 
1.5 Uppsatser och utställningar  
 
I början på nittonhundranittiotalet introducerades portföljmetoden på 
lärarhögskolan. Jag gick 1994 en kurs i den metoden och skrev en uppsats, där 
jag bl a studerade och tolkade några fotografiska bilder från Gotska Sandön och 
några andra motiv från södra Sverige. I den studien kom jag att tillämpa och 
förstå vilken betydelse ”mellanrummet” kan ha vid förståelsen av de bilder man 
själv gestaltar.  
År 2000 skrev jag en litteraturstudie om Mellanrummets betydelse i den 
fotografiska bilden. Min avsikt i senare studier var att forska på D-nivå. I 
litteraturen jag läste ingick förutom Lek och verklighet av Winnicott, även studier 
om fotografiets acceptans och erkännande vid bildgestaltning, Jungianska 
drömtolkningar av de ovan angivna temana, litteratur som diskuterar 
”mellanrummet” på annat sätt än Winnicott och det reproducerande 
bildgestaltandets betydelse för minnet.  
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Min första officiella gestaltning ägde rum 1989 i en sv/v utställning. Sex år 
senare startade jag ett nytt projekt, en fotopoetisk skildring i färg av Gotska 
Sandön med titeln – TRÄD SAND VATTEN - Projektet pågick i sju år och 
visades första gången 2001 i Visby, Nynäshamn och Stockholm. Somrarna 2004 
och 2005 har valda delar av bildmaterialet även visats i norra fyren på Gotska 
Sandön. Denna sommar 2007 kommer jag också att  
visa en del från den tidigare utställningen och nyproducerat bildmaterial på 
Gotska Sandön. 
 
 
1.6 Söka ny kunskap 
 
Träd – Sand – Vatten – är de teman som har varit mina ”kulturella lekområden” 
och möten på väg till förståelse av mina inre tydliga och otydliga bilder. 
Jag har i många år velat forska i detta område, för att påvisa att bildinnehållet inte 
enbart bygger på privata tolkningar från bland annat forskning om leken. Jag vill 
gärna tro att de framforskade utsagorna från naturens form- och färgspråk, 
innehåller något ”mera” och innehållsrikare, än tekniskt drivna färgfotografier. 
Ofta kan dagens naturfotografi vara så mekaniskt perfekta att de blir ointressanta. 
Spänningen mellan form och färg å ena sidan, utgör grunden för innehållets 
mystik och betydelse å den andra sidan.  
Denna inre resa som jag påbörjade för fyrtio år sen, kan skapa kunskap och 
förutsättningar för nya och andra upptäckter, som jag anar, men fortfarande drivs 
av att utforska.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
 
Syftet med denna studie är att med en fenomenografisk ansats tolka och analysera 
lärarstudenters utsagor om sex av mina naturfotografiska konstbilder från Gotska Sandön.  
I detta sammanhang är följande frågeställningar centrala: 
 

1. Vilka beskrivningar ger studenterna av vad de ser i bilden? 

 

2.  Vilka tankar, känslor och associationer väcks? 

3. Vilka likheter och skillnader kan man urskilja i studenternas utsagor? 
Finns det några skillnader mellan kvinnor och män? 

 
4. Vilka generella tolkningar kan man göra av utsagorna? 

 
5. Vilka ”skapade mellanrum” kan urskiljas i studenternas utsagor? 

 
 

2.1 Definition 
   
I den femte frågeställningen påstår jag att det finns ”skapade mellanrum” i 
studenternas utsagor. Det mellanrum jag åsyftar diskuterar och problematiserar 
jag i studiens litteraturavsnitt. De fyra första frågeställningarna är generella och 
av traditionell karaktär. Däremot har den femte frågeställningen en annan 
inriktning och betydelse, varför jag här föreslår följande definition av  
det ”skapade mellanrummet”:  
 
Det är i ”rummet” mellan betraktaren och i denna undersökning, den 
projicerade bilden, som upplevelser av tankar, känslor och idéer får sitt 
gestaltade uttryck.  
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3. METOD 
 
 
3.1 En fenomenografisk ansats 
 
I denna studie tänker jag försöka tillämpa den fenomenografiska forskningsidén. 
Fenomenografin är i detta sammanhang intressant eftersom den försöker 
synliggöra människors sätt att erfara ett avgränsat fenomen.  
 

Människans uppfattande, sätt att erfara, förstås som en intern relation mellan människor 
som erfar och fenomenet som erfars. Människans sätt att erfara är intimt förknippat med 
kunskap då kunskap enligt den fenomenografiska traditionen uppstår i relationen mellan 
människan och omvärlden. (Edström A-M. 2006 s. 208)  

 
Den relationella betydelsen kommer därför i detta sammanhang att spela en 
avgörande roll. Då människans sätt att erfara är förknippat med kunskap och 
kunskap uppstår i relation mellan människor och omvärlden, är den 
fenomenografiska idén användbar i denna studie. 
 
Fenomografi är ett sammansatt begrepp av delarna – fenomeno (-n) – och – grafi-
Fenomenon kommer från det grekiska substantivet phainomenon som betyder, 
`det som visar sig`. Den andra delen av ordet, grafia betyder `beskriva i ord eller 
bild`. Det sammansatta begreppet leder fram till följande betydelse, `beskriver det 
som visar sig`.  
 

”Det är således inte ”tinget i sig”, dvs verkligheten som sådan den är oberoende av vår 
uppfattning, utan det som visar sig för våra sinnen som är centralt. Huvudsyftet för den 
fenomenografiska ansatsen är att beskriva hur fenomen – ”företeelser” eller ”objekt” – i 
omvärlden uppfattas av människor”. (Alexandersson M. 1994, s. 112) 

 
Fenomenografin studerar hur människan uppfattar delar av sin omvärld. Vilket 
innebär att personen i fråga beskriver och berättar om vilken relation den har 
mellan sig själv och omvärlden. Med uppfattning menas här hur karaktären 
betecknas i det meningsskapandet och innebörden i detta skapande.  
 

”När uppfattning beskrivs som en relation mellan människan och omvärlden är denna 
relation dynamisk till sin karaktär. Relationen förändras allt eftersom situation och 
sammanhang förändras. En konsekvens härav blir att uppfattningar av en företeelse eller 
av ett objekt i omvärlden kan komma att förändras över tid”. 
(Alexandersson M. 1994, a a s. 117) 
 

Enligt Alexandersson finns det en ”vad-aspekt” och en ”hur-aspekt” som man 
måste ta hänsyn till vid en undersökning. Eftersom människan tänker och agerar i 
förhållande till sammanhanget bör man därför säkerställa graden av giltigheten 
hos en eller flera aspekter.  
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”Innehållet i uppfattningen, dvs det objekt som tanken är riktad mot, omnämns inom 
fenomenografin som en vad-aspekt.”  
”Hur innehållet i uppfattningen struktureras, dvs hur tanken är riktad, är av 
processkaraktär och omnämns som en hur-aspekt. Enligt fenomenografin är vad-aspekten 
och hur-aspekten ömsesidigt beroende av varandra och bör inte åtskiljas.” 
(Alexandersson M. 1994, a a s. 118 - 119)  

 
Den fenomenografiska forskningens grund bygger på att erfara något. Som jag 
beskrivit ovan är det, Vad man ser och Hur man ser, som är det intressanta. 
Forskarna Marton och Booth har mycket ingående studerat den fenomenografiska 
forskningsidén.  
  

”Fenomenografin är i sig ingen metod, även om den är förknippad med en del metodiska 
element. Den är inte heller en teori om erfarande, även om det är möjligt att härleda 
teoretiska element från den.” ”Fenomenografin är snarare ett sätt, en ansats för att 
identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som 
framför allt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en 
pedagogisk miljö.” (Marton & Booth, 2000, s. 146 – 147) 

 
Eftersom fenomenografin inte är en ”ren” metod, som citatet anger, utan ett slags 
grundforskning, tar jag detta i beaktande. Min studie bygger på att försöka 
urskilja studenters uppfattningar om sex bilder och se vilka fenomen som 
framträder. Författarna säger vidare att fenomenografins väg är,  
 

”Ett sätt att erfara någoting uppstår i en kombination av ett fenomens aspekter, som 
samtidigt urskiljs och framträder i det fokuserade medvetandet. En aspekt är en 
dimension av variation. Att erfara någonting är att urskilja aspekter av detta något, och att 
vara fokuserad och samtidigt medveten om dem.” (a a s. 176) 
 

Den fenomenografiska avsikten syftar därför till att försöka upptäcka kvalitativt 
skilda sätt att erfara olika fenomen. 
 
3.2 Reflektion 
 
Jag har i metoden skrivit om erfarenhetens betydelse i en fenomenografisk studie. 
Jag vill här göra ett tillägg om begreppet reflektion. När vi pratar och samtalar 
med andra människor använder vi oftast det talade ordet. Ett lika effektivt 
redskap för att utbyta tankar med varandra är att använda det skrivna ordet. 
Eftersom denna studie bygger på skriftliga utsagor, kan det vara värt att göra en 
distinktion mellan det talade och skriftliga ordet. 
I tidskriften Hjärnstorm nr 76 – 77 (2002) studerar jag begreppet reflektion. 
Begreppet är flertydligt. Etymologiskt är ordet sammansatt av re som betyder 
åter, tillbaka och reflectare som betyder att böja eller vända. Man vänder ett steg 
tillbaka och förflyttar sig framåt i en spiralliknande rörelse.  
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I filosofisk mening betyder det, 

 
 ”att både förstå meningen – som innebörd – i något (t ex handling, en utsaga, en händelse) och 
varför man tillskriver detta en viss mening. Reflektion hjälper oss att förstå våra erfarenheter.”  
(a a s. 103) 
 

Det kan i detta sammanhang vara särskiljt intressant att poängtera att när vi 
skriver framträder våra erfarenheter i en ny dager. Jag citerar därför det som Van 
Manen framhåller några sidor senare. 

 
 ”Att skriva är också att orientera sig från det personliga eller unika (den enstaka 
händelsen/situationen) mot det mer generella. Förståelsen av omvärlden ökar i takt med att man 
försöker beskriva den. Ytterligare en aspekt av skrivandet är att det ”intellektualiserar”, dvs sätter 
ord på erfarenheter. Genom skrivandet lär vi oss således något om oss själva och vår omvärld 
som knappast kan fångas i det talade ordet.” (a a s. 111) 

 
 
3.3 Kort beskrivning av naturfotografisk konstbild 
.    

Många naturfotografer har under de senaste tjugofem åren förändrat sitt sätt att 
avbilda naturen. De fotografiska idéerna har utvecklats med bland annat tekniska 
manipulationer. Personliga överväganden har därmed skapat möjlighet att 
uppleva ”naturen” på ett annat sätt än förr i tiden. Det dokumentära 
naturfotografiet har, sedan den fotografiska metoden uppfanns i mitten av 1800-
talet, strävat efter att avbilda motivet ”rätt” med en kamera. Motivet fångades 
från naturen och med hjälp av ett tekniskt instrument och genom en kemisk 
process har motivet framkallats på ett fotografiskt papper.    
 
De sex bilderna i denna studie är mina personliga tolkningar av ett begränsat 
naturrum. De är skapade med hjälp av fotografisk teknik och mina konstnärliga 
erfarenheter av att fotografera. Jag benämner mina fotografiska bilder från 
Gotska Sandön för poetiska bilder. Fotografisk poesi kan man i detta 
sammanhang beskriva på följande vis:  
 

”En poetisk bild är solitär och förmedlar estetik, känslor, tillstånd och existentiella 
frågeställningar. Gestaltningen har en uttalad personlig estetik, utan krav på att vara 
förankrad i en synlig verklighet. Bildskaparens upplevelser, fantasi och livsfrågor 
kommer till uttryck i en poetisk bild. Uttrycket kan utgå från det intellektuella såväl som 
från det emotionella, och bilden kan vara abstrakt och okonventionell till form och 
innehåll.” (Lindberg, 2006, Det fotografiska bildspråket s. 127) 
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Jag identifierar mig och känner igen mig i denna syn på den skapade bilden. 
Dessa tre meningar sammanfattar väl mina personliga inspirationer, som kommit 
till gestaltning och uttryck genom kameralinsen. Ett avgörande förhållande i min 
studie finns i den sista meningen, spänningen och dramatiken mellan intellekt och 
emotion.  
 
3.4 Studiens genomförande 
 
Vid genomförandet av denna undersökning följde jag en bestämd arbetsgång vid 
insamlandet av undersökningsmaterialet. (se bilaga 1) 
Jag tillfrågade studenter som våren 2007 studerade på lärarhögskolan i 
Stockholm, i skapande inriktningskurser inom lärarprogrammet. Ingen av dessa 
studenter hade något beroendeförhållande till mig, eftersom jag inte undervisade i 
dessa kurser. Däremot hade studenterna tidigare gått en introduktionskurs till 
lärarprogrammet, som jag var kursansvarig för. Jag genomförde först en 
pilotstudie med fyra studenter och den slutgiltiga studien med tretton studenter. 
Den könsmässiga fördelningen i den senare studien var sex kvinnor och sju män. 
 
Studien är genomförd med syftet att undersöka lärarstudenters utsagor om sex 
bilder på temat, Träd - Sand - Vatten. Varje bild är självständiga motiv inom 
temat för mitt bildskapande. De projicerade bilderna på duk har varit 70 gånger 
90 cm (”stående” motiv) för tre bilder och fyra 100 gånger 150 cm (”liggande” 
motiv). Jag genomförde undersökningen i två delar. I pilotstudien med fyra 
studenter använde jag ett frågeformulär med två frågor och spalter. Följande 
beskrivningar och berättelser sökte jag svar på:  
 
1. Beskriv vad du ser i bilden. (denotativ nivå) 
2. Berätta vilka associationer, känslor och tankar du får när du tittar på bilden. 
(konnotativ nivå)  
 
Resultatet på provundersökningen blev inte den mångfald i utsagorna som jag 
hoppats på. En förklaring till detta kan vara att studenterna visste att det var en 
provundersökning och att jag i första hand ville få svar på frågornas 
användbarhet. Jag antog att undersökningstillfället kunde skapa distansering till 
bildens innehåll och möjlighet att berätta om den.  
  
Efter provundersökningen ändrade jag på förutsättningarna. Jag hoppades att 
studenterna, om de parvis fick skriva om sina känslor, på ett tryggare sätt kunde 
associera till det de uppfattade i bilderna. Jag behöll samma upplägg på 
frågeformuläret, men justerade frågorna så att de parvis kunde associera till 
bilderna. Nedan visar jag hur frågorna i formuläret såg ut.  
 

 9



 
 
Projicerad diabild. 

 
Beskriv vad du/ni ser i 
bilden. 

 
Beskriv dina tankar,  
känslor och associationer 
som bilden visar. 

(se även bilaga 1)   
 
Då jag presenterade förutsättningarna vid undersökningstillfället, visade det sig 
mycket tidigt att studenterna föredrog att associera och skriva i formuläret 
individuellt. Jag hade inga invändningar. De skrev följaktligen ensamma. 

 

 
En möjlig tolkning kan vara att i visningssituationen ville studenterna äga sin 
egen berättelse och tolkning av bilden. Det var ett relativt mörkt rum, som i den 
situationen skapade förväntningen att inte bli störda, vilket de också uttryckte 
efteråt. Det mörka rummet förstärkte den förutsättningen. 
En annan tolkning kan vara att studenterna inte är vana att sitta i grupp och dela 
med sig av sina upplevelser. En tredje tolkning är att studenterna har gått några 
kurser i lärarprogrammet och därför är skolade i hur man förväntas avläsa en bild, 
ibland individuellt men även i grupp. I detta fall var det ett mörkt rum där den 
mentala och kognitiva förutsättningen indikerar något annat. 
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4. LITTERATURSTUDIER 
 
 
I denna del av studien sammanställer jag den litteratur jag använder som grund 
för mina tolkningar av studenternas utsagor. För att kunna följa och förstå mina 
val av litteratur, delar jag in litteraturen i olika delar och benämner dem med 
avsnitt.  
 
I det första avsnittet är det lekens lockelse och betydelse i en skapande miljö, som 
är avgörande för mina studier och mitt fotograferande. Då jag första gången läste 
om barns utveckling i leken och tillämpade det i en kurs om portföljmetoden, 
förstod jag vilken kraft och engagemang en teori kan få, när man vill förstå och 
tolka bilder. Denna litteratur har jag haft stor glädje av i flera sammanhang, inte 
minst när jag ”mellan” alla besök jag gjort på Gotska Sandön och hemorten 
studerat mitt bildmaterial. 
Jag har också studerat det skapande lekområdet i annan litteratur. Det finns med 
andra ord flera viktiga och användbara studier, som befäster och fördjupar mina 
forskningsansatser om mellanrummet. 
 
I det andra avsnittet skriver jag om mina tre temanas symboliska betydelse från 
en innehållsrik uppslagsbok.  
 
I det tredje avsnittet har jag studerat hur man avläser bilder för att kunna se 
skillnaden mellan bildskaparen och avläsaren av en bild. Jag har därför studerat 
olika sätt att tolka en bild.  
 
I det fjärde avsnittet har jag läst om vad en bildstil kan vara. Eftersom 
fotograferingskonsten är relativt ung och det är så lätt att framställa en bild, blir 
perspektivet och konventionen särskilt intressant. Jag skriver också i slutet av 
detta avsnitt om fotografiets status. 
 
I det femte avsnittet skriver jag om den sinnliga och andliga betydelsen och 
påverkan, när vi avläser och studerar en bild om konstens speciella väsen. I 
avsnittet skriver jag också om den existentiella verkligheten. Avsnittet är viktigt 
eftersom det berör den skapande leken från ett annat perspektiv än barns 
utveckling. Jag avslutar avsnittet med det filosofiska intresset för det konstnärliga 
skapandet.  
 
I det sjätte och avslutande avsnittet av litteraturstudierna skriver jag om 
bildrummets inverkan och påverkan vid upplevelsen av visuella bilder.  
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4.1 Lekens lockelse och betydelse 
 
När jag första gången kom i kontakt med Winnicotts teori - Lek och verklighet 
(1971), fick jag nya idéer och teoretisk draghjälp för värdet av det bildmässiga 
innehållet. bland annat om platsen för leken, som ett mellanliggande lekområde. 
De platser som jag utforskat på Gotska Sandön har haft stor lockelse och lust i 
mitt bildskapande. Winnicott skriver: 
 

”Hela människans upplevelseexistens bygger på lekandet. Vi är inte längre antingen 
introverta eller extroverta. Vi upplever tillvaron på övergångsfenomenens område, i den 
spänningsladdade sammanflätningen av subjektivitet och objektiv iakttagelse i ett område 
som ligger mellan individens inre verklighet och den gemensamma verkligheten hos en 
värld som ligger utanför individerna.” (s. 89) 

 
Den kulturella tillblivelsen i lekområdet är förutsättningen för barnets växande i 
en kulturell miljö. Den bygger på egna upplevelser och inte nedärvda tendenser. 
Känslan av trygg självförverkligande uppstår i detta lekområde. 
Kraften och engagemanget i utforskandet har hela tiden funnits i detta naturrum, 
som Ön har utgjort. Det har varit naturens lekutrymme, som aldrig slutat att 
fascinera mig. Winnicott säger så här om rummet för den kulturella upplevelsen: 
  

”Det potentiella utrymmet mellan mor och barn, mellan barnet och familjen, mellan 
individen och samhället eller världen, beror på en upplevelse som leder till tillit. Den kan 
betraktas som helig för individen, därför att det är här som individen upplever 
skaparkraften”. (a a s. 133) 

 
I antologin ”Rum relation retorik” (Nordström, 1996) finns det intressanta 
betydelser för det jag söker i mitt bildgestaltande. I kapitlet, Synliga och osynliga 
bilder menar författarna K. Hasselberg, U. Lind & B-M. Kühlhorn att 
”bildrummet” med all rätt bör benämnas för, ”det skapande rummet”. Det är i 
detta så kallade ”rum” som känslor, tankar, idéer och uttryck får sin gestalt. Det 
är där de föds och utvecklas. I den skapande processen får lekens ursprungliga 
väsen sin kraft. Bland annat tar en av författarna, U. Lind fasta på Kants filosofi 
och hans benämning av,  
 

”lekdriften som beteckning för den estetiska verksamheten, där likheten sågs mellan 
barns lek och konstnärligt arbete som gav samma estetiska stämning som i barns lek”. 
(s.325) 
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Hon fortsätter sitt intressanta resonemang och säger att D.W. Winnicott menar att 
detta är det ”tredje rummet”.  

 
Hon kallar det:  
 
”ett potentiellt upplevelseområde som ligger mitt emellan det yttre och inre ”rummet”.  
(a a s. 325)  
 
Hon fortsätter:  
 
”Detta lekområde och skapande rum övergår så småningom till ett behov av ett utrymme 
för estetisk verksamhet och konstnärligt skapande för vuxna, dvs. det övergår i vuxnas 
skapande ”lek”. (a a s. 325) 

 
Min närvaro i Gotska Sandöns naturrum och identifikation med bildens innehåll, 
får här ytterligare sin belysning. 
Gregory Bateson (1988) har också studerat barns lek utifrån ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv. Liknande utgångspunkter använder också 
Hasselberg, Lind & Kühlhorn när de menar att alla människor är medspelare i ett 
föränderligt nätverk av kommunikation. Vi är därmed beroende av det 
sammanhang vi befinner oss i, kontexten. ”Tiden och skönheten” är en intressant 
truism av mellanområdets gestaltningsmöjligheter. I tidskriften ”gläntan” 1997, 
menar författaren J. Magnusson att fotokonsten utspelar sig i ”ett den 
fotografiska aktens mellanrum”. Författaren menar att det finns två materiella  
ytterpunkter i gestaltningsprocessen: å ena sidan kameran/konstnären, å den 
andra fotografiets ”bakgrund”, det vill säga den (materiella) gräns som fotografen 
har valt som sitt fotografis yttersta rum. 
Jag vill med denna belysning av en annan teoribildning om det skapande 
lekområdet, påvisa lekdriftens stora inverkan i min gestaltning. Därför är även 
andra influenser än D.W.Winnicotts, viktiga i denna studie. 
 
4.2 Tre temans symboliska betydelser 
 
Jag tänker här belysa de symboliska betydelserna hos de tre teman som är viktiga 
grundpelare i min studie. I uppslagsboken ”Symboler” (Cooper, 1978) finner jag 
intressanta och användbara förklaringar av dessa teman. 
 
Träd 
 
Träd har många och livsbejakande betydelser i uppslagsboken. Eftersom det kan 
blir missvisande att sammanfatta de två mycket koncentrerade skrivna sidorna 
om träd, väljer jag det som är intressantast för denna studie 
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”Träd Det synliga i sin helhet; syntesen av himmel, jord och vatten; dynamiskt liv i 
motsats till stenens statiska liv. Trädet symboliserar också den kvinnliga principen, Den 
stora moderns närande, skyddande, försörjande aspekt, livmodern och kraften hos det 
outtömlig och befruktande vatten hon styr; träd har ofta kvinnogestalt. Ett ständigt grönt 
träd är en symbol för evigt liv, odödlig ande, odödlighet.” (s. 208) 

 
I nästa spalt på samma sida kan man läsa om det heliga trädet och kunskapens 
träd, som står i mitten av paradiset och betecknar pånyttfödelse.  
 

”Det överskrider det goda och det onda, medan Kunskapens träd är dualistiskt med 
kunskapen om gott och ont; det förknippas i många traditioner med den första människan 
och hennes fall från det paradisiska tillståndet, också med månfaserna, nedgång och 
återfödelse, död och uppståndelse.” (a a s. 209) 

 
Sand 
 
I uppslagsboken står det nästan ingenting om sand, varför det tydligaste sättet att 
förklara ett av dessa teman är att citera: 
 

 ”Obeständighet; flyktighet.  
Inom islam förknippas sand med renhet eftersom den används vid rituella tvagningar när 
inget vatten finns till hands.” (a a s. 162)  

 
Eftersom jord har ett starkt symbolvärde och sitt ursprung från människans 
absoluta ursprung, lägger jag till förklaringen av detta grundelementen.  

 
”Jord Den stora modern; Moder jord; det kosmiska skötet; det närande och beskyddande. 
Moder jord är den universella symbolen för fruktsamhet, för outsinlig alstring och näring. 
Jorden står för materien och himlen för anden.” (a a s. 88)  

 
Eftersom hela Gotska Sandön utgörs av en sandrygg och den ursprungliga platsen 
för mitt fotograferande började vid en ökenliknande plats, vill jag också lägga till 
den symboliska betydelsen av öken,  

 
”Enslighet och ensamhet, men också en plats för kontemplation, stillhet och gudomliga 
upplevelser.” (a a s. 238)  

 
Vatten 
 
Vatten är källan till livets alla möjligheter, det befruktande och uppfriskande.  
Utan vatten inget liv. Att dyka ner i vattnet är som att leta efter livets hemligheter 
och mysterium. Ljuset i vattnet är ständigt skiftande, det lockar och förnyar.  
Vattnet bildar fantasirum mellan elementen. 
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 ”Alla vatten symboliserar Den stora modern och har samband med födelse, den 
kvinnliga principen, universums sköte, prima materia, det befruktande och uppfriskande 
vattnet och livets källa.” (a a s. 220) 
 

 Gotska Sandöns ursprungliga materia är den stora modern, det befruktade och 
uppfriskande vattnet. Vattnet symboliserar livets alla hemligheter, det stora 
mysteriet.  
 
Vattnet,  
 

”förknippas med blodets och livssaftens väta och kretslopp i motsats till dödens torka och 
statiska tillstånd; det ger nytt liv. Nedsänkning i vatten symboliserar inte bara återgången 
till det rena urtillståndet, död åt det gamla livet och återfödelse i ett nytt utan också 
nedsänkningen av själen i den synliga världen.” (a a s. 22-23) 

 
4.3 Att tolka bilder 
 
I mitt försök att förstå skillnaden mellan bildskaparen och bildläsaren använder 
jag mig av boken, Bildanalys av de norska författarna, Terje Borgersen och Hein 
Ellingsen, 1994. I ett tidigt skede av boken klargör de denna skillnad med 
följande illustration: (s. 11) 
 
 
Bildskapare -------------------- bildspråkligt ---------------------- bildläsare 
                Uttryck 
 
Det bilden visar är en kommunikationsprocess från bildskaparen till bildläsaren 
via det bildspråkliga uttryck som bilder uttrycker. Det författarna påvisar är att 
det finns likheter mellan en bild och en verbal text och även mellan bildläsaren 
och textläsaren.  
Då vi studerar text och bild vet vi att det är kodade teckenspråk vi avläser. Då vi 
tittar på ett verktyg, till exempel en hammare, ser vi både ett verktyg och vet att 
verktyget stavas med sju tecken, H-A-M-M-A-R-E. Det språkliga tecknet har 
samma innehåll som det visuella. Vi avläser bilden som ett kodat teckensystem. 
För att bättre kunna förstå skillnaden mellan ”olika” tecken säger författarna att,  
 

”I vår bildkultur har vissa ikonografiska (av gr. ikon = bild och grek. graphien = skriva) 
koder fastställts för detta substantiv som gör det möjligt att skilja det från de 
ikonografiska tecknen för till exempel ”träd” och lyftkran.” (s. 21) 

 
Eftersom jag i denna studie ska tolka och förstå utsagor om mina egna bilder, är 
det betydelsefullt att tränga in i vad bildens olika tecken signalerar. I exemplet 
från boken bildanalys är det personer med olika kön, som studerar och avläser 
samma bild. Jag återger inte här hur dessa personer tolkar bilden utan klargör 
istället hur man gör en denotativ beskrivning av en bild och en tolkning av  

 15



 
samma bild, en konnotativ tolkning. Tecknet konnoterar, kommer från latinets, 
cum notare, som betecknar tilläggsbetydelser. Personerna ser samma bild, men 
upplevelserna av bildens konnotativa beteckning är helt olika. Författarna menar 
att personernas aktivitet och analys av bilden är en transformation av upplevelser 
till språkliga yttringar. Ingen tolkning är sannare än den andres, utan tolkningen 
är beroende av vem som tolkar bilden.  
För att vi ska vara överens om bildtolkningen, säger författarna, måste vi också ta 
hänsyn till att de ikonografiska tecknen har kulturella betingelser. Det är inte bara 
det verbala språket som är konventionellt, utan även bildspråket. De menar därför 
att konnotativa tolkningar inte är identiska med privata associationer. 
Det ikongrafiska tecknet vid upplevelsen av en bild är kulturellt betingat, 
eftersom vi relaterar våra upplevelser från våra erfarenheter i ett kulturellt 
sammanhang.   
 
De säger så här,  

 
”Ämnet bilder och konventioner är följaktligen inte bara knutet till det ikonografiska 
tecknets denotation utan även till tecknets konnotationer. Dessa är också 
kulturavhängiga; de är gemensamma för många människor och skiljs därmed från den 
privata associationen. Den mest adekvata definitionen av konnotation blir därför 
”kulturell association.” (a a s. 25) 

 
Det är därför viktigt att se skillnaden mellan privata och kulturella associationer. 
För att kunna fördjupa mina tolkningar har jag också studerat en teori om hur 
man gör en grundläggande tolkning och betydelsebildning av bilder. Teorin finns 
att läsa i boken, Att tolka bilder (Sjölin, red, 1993) 
I början av denna bok skriver Theodor Adorno om vad ett tecken vill säga, men 
inte alltid låter sig tolkas. Han citerar Franz Kafka:  

 
”Varje mening säger `tolka mig` men ingen av dem vill göra det möjligt.” (s. 29)  

 
Vad är det som döljer sig i bilden och tecknen, som utgör bildens sammanhang? 
Det är det som jag här vill klargöra genom litteraturstudierna. 
På frågan vad bildtolkning är, slår Sjölin i början fast att det speciella vi uppfattar 
i en bild är vad som kan finnas ”bakom” bildens motiviska innehåll och att 
försöka spåra ett slags dold innebörd. Det är emellertid inte tillräckligt med att 
uppfatta bildens motiv, eller dolda innebörder, utan definitionen på bildtolkning 
är betydligt vidare.  
I boken förklaras vad som menas med bildens ”uttryck” och bildens ”innehåll” 
och förhållandet mellan dessa båda betydelser. I generell bildtolkning ställer man 
sig ofta frågan, ”Vad föreställer den här målningen/fotografiet” och  
 ”Vad vill konstnären med bilden?” Här gäller det inte främst att förstå det 
tolkade otydbart eller gåtfullt säger författaren att det, 
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”som är tolkningens utgångspunkt, i allmänhet något i högsta grad påtagligt närvarande, 
något som finns ”där” omedelbart tillgängligt för oss.” (a a s. 14)  

 
Ofta har vi tillgång till tolkningens föremål vilket gör att vi kan beskriva 
föremålet för tolkningen, även om det är svårt att finna entydiga ord för 
beskrivningen.  
Då jag ska bestämma det avgörande i bilden och föremålet för tolkningen, brukar 
man i teckenläran använda begreppet, vad som är signifikant. Begreppet, säger 
författaren, är fritt från missvisande associationer. Dock inte utan vissa problem. 
Han föreslår därför att  
 

”det som är utgångspunkt för tolkning kallas uttryck, liksom dess mål kallas innehåll.” 
(a a s. 15)  

 
Han säger att dessa ord inte går att förväxla, utan är naturliga i en svensk text.  
För att kunna beskriva grundstrukturens uttryck och dess påtagliga existens måste 
man göra det tillgängligt och göra en lägesbestämning. I de flesta bilder handlar 
det om de rumsliga relationerna, men även uttryck som rör sig över tid. 
Lägesbestämningens konstnärliga sammanhang förklaras ofta med 
begreppsparen, ”färg och form”.  
 
Formen ses ofta som summan av en mängd lägen, dvs alla de punkter den består 
av.  

 ”Det som finns i varje särskiljt läge, formens beståndsdelar, kan emellertid bestämmas 
som färg, själv utan några spatiala egenskaper.” (a a s. 16) 

 
Med detta som grund går det lätt att bestämma komplicerade sammanhang. Det 
är då enklare att avgöra en bildytas kvadrat och dess läge med ett oändligt antal 
prickar. Då man beskriver dessa förnimbara kvaliteter är det lika viktigt med vad 
som finns i bilden, som var det finns i bilden. Det är därför uppenbart, säger 
författaren att dessa kategorier enbart går att tillämpa vid uttrycksaspekten av 
bilden. 
Innehållet är tolkningens mål. Författaren menar att ”innehåll” är det lämpliga 
begreppet för vad konstnären vill påstå med bilden. Då man tolkar en bild är  
det närvarande för medvetandet som vårt intresse riktas mot. Man ska inte 
uppfatta att innehållet ryms inuti innehållet och dolt av det, så att uttrycket blir en 
sorts behållare. Dock menar författaren att innehållet är svårfångat,  

 
”men det finns inte ”där”, direkt tillgängligt framför oss, och kan därför inte beskrivas så 
som uttrycket. För att uppnå det krävs i stället först något slags tolkning, hur spontan och 
ögonblicklig denna än är.” (a a s. 17)  
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Då vi förstått innehållet, så ger det en visshet och klarhet. Emellertid är det inte 
alltid glasklart. Innehållet i ett sammanhang kan bli uttrycket i ett annat, vilket är 
i överrensstämmelse med grundtankarna inom semiotiken.  
 
Hur kan man bestämma vad en bild är och i detta fall en fotografisk bild. För att 
kunna göra det och bättre förstå vad en fotografisk bild är har jag studerat 
avhandlingstexten, Bild, visualitet och vetande, av Bengt Lindgren. (2005) 
Författaren begränsar sig inte enbart till de fotografiska bilderna, utan behandlar 
även tolkningen och förståelsen av dessa bilder. Han menar att bilden idag är ett 
allmänbegrepp med många innebörder. Det går att likna vid associerade begrepp t 
ex språk, men också perception och erfarenheter och en kedja av komplexiteter. 
Sedan den fotografiska bilden har tillkommit har även framställningen förändrats. 
Denna tillverkningsprocess får en avgörande betydelse för definitionen av bilden 
generellt och specifikt.  
 

”Både i engelskan och i svenskan heter det att man tar en fotografi alternativt en bild, av 
något, inte att man gör, tillverkar en fotografisk bild av något. Man kanske skulle kunna 
se detta som en viss återspegling av delningsbetydelsen för ordet bild. Fotografiet skulle i 
denna mening inte endast vara en ”yttre” avbildning utan också ett fetischistiskt 
”tagande” av det avbildades egenskaper och gestalt, ungefär som tagande av en älskades 
hårlock, eller mer vardagligt, som när man tar ett skott av en växt.” (s. 35)  

 
 
Trots tudelningen av själva ”görandet” och ”tagandet” har den fotografiska bilden 
så stor kraft idag att även den tolkas och definieras. Perspektiveringar av bilder 
har dubbla karaktärer. Det är inte enbart en yta, utan en yta fylld med 
information. Personen som tittar på bilden, ser inte enbart en rektangulär yta utan 
även perceptionen av t ex ett fotografi. Det är ett seende av bildens ”verklighet”. 
Vad gör bilden, jo, den re-presenterar det vi ser, det vill säga en avbildning av en 
avbildning av verkligheten i den kulturella värld vi lever.  
Jag vill understryka det ytterligare med stöd av John Berger (1980) i hans mycket 
intressanta bok, Konsten att se. Han betonar att en bild är något mera än ett fotografi.  

 
”Ett fotografi är inte bara en bild (så som en målning är en bild), en tolkning av det 
verkliga; det är också ett spår, någonting direkt avtryckt från det verkliga, som ett fotspår 
eller en dödsmask.” (s. 61 – 62) 

 
4.4 Om bildstil och fotografiets status 
 
För att analysera en bild är det värdefullt att förstå vad en bildstil kan vara. Inom 
den fotografiska bildkonsten och i detta fall naturfotografiet, spelar perspektivet 
en stor roll. Jag har därför, i boken Konst och filosofi, texter i estetik, (Emt & 
Hermen, 1990) studerat hur konventionerna och framväxten av bildstilar ser ut. 
Kameran avbildar det du ser, den ”ljuger” inte, medan våra ögon gärna ser 
selektivt. Vi har två ögon, kameran har bara ett. Vi kan betrakta ett motiv från  
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flera håll och i hjärnan skapas dessa bilder samman till en bild, en 
tredimensionell bild. En bild, som när den framställts genom en teknisk process 
är tvådimensionell. Människan som väljer sitt fotografiska bildutsnitt, kan också 
göra det med olika tekniska instrument. 
Inom den traditionella bildkonsten ingår bildkonventioner som kan styra hur vi 
avbildar och ser bilder. Bortsett från det svåra att avgöra vad en konvention är, 
finns det så kallade avbildningskonventioner. I kapitlet om konventioner och 
framväxten av bildstilar diskuterar författaren David Novitz omkring detta ämne. 
Jag börjar här med ett viktigt klargörande från boken,  
 

”De är s k ”paraplykonventioner”, eftersom de erbjuder metoder för avbildning av inte 
endast ett eller två, utan istället ett stort antal visuella föremål. Man skulle t ex kunna ha 
en ”paraplykonvention” för avbildningen av ett föremål, enligt vilken man helt enkelt 
återger (på papper) konturerna av föremålet, betraktat ur den ”normala” synvinkeln”.  
(s. 83-84)  

 
En betraktare som ser ett föremål avbildat och känner igen det, kan sägas vara 
förtrogen med en given ”paraplykonvention”. Det skulle t ex kunna var en 
”hund” en ”bil” eller ett ”hus”. Stilen på avbildningen är då konventionen i den 
tid vi lever. Vid avbildning av olika föremål förekommer det naturligtvis olika 
stilar, t ex inom arkitekturen, ingenjörskonsten, snickeri m fl. Denna konvention 
kan även gälla naturfotografiet. ”Paraplykonventionen” ger oss en vägledning, 
som avbildaren ofta följer. Konventionen kan också begränsa mängden av 
information, som den vill informera. Inom naturfotografiet skedde det ett 
trendbrott i början av 1990-talet. Det dokumentära fotografiet ”tilläts” också att 
vara ett konstnärligt uttrycksmedel. Fotografen kunde med sina tekniska  
instrument skapa en personlig tolkning av naturen. Konventionen fick sin 
acceptans och fotograferingskonsten fick sitt juridiska erkännande före 
milleniumskiftet. 
 
I kapitlet, Att se ting: Bild, paradox och perspektiv, identifierar författaren  
Alan Tormey, bildernas ”oändliga mångtydlighet” och dess olika paradoxer.  
 

”Bilder är unika föremål, ty de uppfattas både som bilder och som något annat, helt 
annorlunda i förhållande till bildens papper eller duken.” (a a s. 142) 

 
Vi kommer alltid att ha svårigheter att förklara hur vi varseblir bilder och påvisa 
omfattningen av alla de perceptuella möjligheterna som finns vid möten med 
dagens bildflöde. Ironiskt säger författaren, är bildvärlden mera omfattande än 
den verkliga världen. Då vi idag än mer tolkar och ser världen genom instrument, 
kan det vara viktigt att förstå den perspektivistiska avbildningen av världen. Han 
sammanfattar det på följande sätt:  
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”Ett statiskt föremål eller motiv, tecknat i rätt perspektiv, framställer för en lämpligt 
placerad betraktare en optisk uppsättning (ett knippe ljusstrålar), som är strukturlik i 
förhållande till den som utgår från föremålet självt. Och eftersom det stationära ögat utan 
ytterligare information inte kan skilja mellan identiska optiska uppsättningar, är 
samstämigheten mellan föremål och bild tillräcklig för att fastställa bildlig 
naturtrogenhet.” (a.a.s. 148)  

 
Vad som räknas säger Tormey, är det som når ögat och inte hur det går till. Han 
menar att oavsett hur vi tekniskt försöker bevisa hur vi uppfattar en bild, så är det 
i alla fall hur vi uppfattar bilden som är det avgörande. Jag citerar här hans 
uppfattning vid användning av t ex ett tekniskt instrument:  
 

”Optiska knep i normal föremålsvarseblivning bekräftar också detta, då man t ex kan få 
ett oförvräng vy av världen antingen ”direkt” eller genom ett par förvrängda linser, vilka 
optiskt kompenserar förvrängningar vid direkt seende. De perspektiviska bildernas 
naturtrogenhet hotas inte det minsta av dessa överväganden.” (a a s. 149)  

 
Med denna utsaga kan man alltså fastställa att även kameran har sitt berättigande 
vid framställning av naturbilder.  
Till skillnad från alla andra visuella bilder är ett fotografi inte en återgivning, en 
imitation eller en tolkning av sitt föremål, utan ett faktiskt spår av det. Ingen 
aldrig så realistisk målning eller teckning tillhör sitt motiv på samma sätt som ett 
fotografi gör det. Detta för fotografiet centrala uppfattning har jag tidigare i 
litteraturavsnittet understrukit, i, Konsten att se Berger J. (1980)  
Eftersom fotografiets status som konstart har varit ifrågasatt, men nu har blivit 
accepterat, gör jag i detta avsnitt också några korta nedslag om Elementär estetik 
av Teddy Brunius  (1970). 
Brunius diskuterar i boken fotografiets status som konstart. Vad som är konst 
bestäms oftast i olika miljöer. Personer som har olika intresse för konst kan 
avgöra om det är konst eller ej i bestämda situationer, t ex konstkritikern, 
museichefen, bibliotekarien eller konstnären. De kan anföra sina skäl för vad de 
menar är konst, men de kan knappast göra anspråk på detta i generella termer. 
 
Fotografiet kan därför anses vara ett konstverk om ovan anförda personer anser 
det. Naturligtvis kan två personer av dessa professioner ha olika uppfattningar, 
men om museichefen låter konstverket ingå i samlingarna, menar Brunius att 
fotografiet inkluderas som konstverk bland andra konstverk,  
 

”alldeles oavsett om det har en särskild egenskap gemensam med andra konstverk”.  
(s. 56) 

 
Det är inte estetikern som kan avgöra om fotografiet är ett konstverk eller ej. 
Argumenten för eller emot är uttryck för tycken. Dessa godtycken kan bli hävd, 
men är då uttryck för värderingar. Estetikern som teoretiker uttalar inte sina 
värderingar, utan han eller hon studerar dem.   
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4.5 Om det sinnliga i konsten 
 
Den första utgåvan av Kandinsky, Om det andliga i konsten, kom 1970.  
Den svenska översättningen gavs ut 1994 i översättning av bland annat Ulf 
Linde, som även skrivit ett företal. Den första publicerade skriften kom dock så 
tidigt som 1911.  
Denna bok är en del jag tänker använda vid analysen och tolkningen av de 
utsagor jag fått fram från det material på sex bilder jag använt. Jag tänker här 
göra några centrala nedslag från hans teorier om de själsliga associationer 
människan upplever i mötet med konstnärliga uttryck.  
Ulf Linde, författare, musiker och medlem i Svenska Akademien, påpekar i 
företalet Kandinskys uppfattning om våra sinnliga upplevelser.
Själen är för honom ett sinne. Han drar ingen gräns mellan ande och materia.      
Även en tanke kan bestå av materia och materian förnimmas av finare sinne.
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I inledningen till boken säger han följande:  
 

”Varje konstverk föds ur sin tid. Ofta är verket våra känslors föderskor”. (a a s. 15)  
 
Vår tids själsliga upplevelser och associationer är inte samma, som tidigare 
generations upplevelser och erfarenheter. Insikten är nödvändig för att förstå 
skillnaderna mellan då och nu. 
 
Färgens verkan på människan har en fysisk påverkan. Den är ytlig innan den 
erfarits. I avsnittet beskriver han ljuslågans inverkan på barnets erfarenheter. Vid 
beröringen upplever barnet värme. Ljuset och ljuslågan har även en vänlig sida. 
Den skapar ljus och ger värme. Den själsliga insikten av värme konnotterar rött 
och erfarenheterna bygger nya inre erfarenheter. Den fysiska kraften av ljuset 
frambringar själsliga vibrationer. Den röda färgen, eldens färg och blodets färg 
kan verka upphetsande men även smärtsamt. Våra associationer på synsinnet 
inverkar på våra andra sinnen. Färgerna inverkar även på andra sätt. 
 

”En del färger kan göra intryck av att vara sträva, korniga, medan andra känns lena och 
sammetsaktiga. Själva distinktionen mellan kalla och varma färger återgår på liknande 
erfarenheter”. (a a s. 57)  

 
Men säger Kandinsky, om teorin om färgassociationerna inte är tillräcklig, kan 
det inte heller vara en förklaring på färgens påverkan av psyket.  
 

”Färgen är tangenten. Ögat är hammaren. Själen är pianot med strängarna. Konstnären är 
handen som genom att slå an den ena eller andra tangenten försätter den mänskliga själen 
i en avsedd vibration.” (a a s. 58) 

 
Färgen och formens språk är beroende av varandra. Men säger Kandinsky formen 
har en inverkan på färgen. En form har alltid en egen inre klang. Den har 
egenskaper som utgör dess identitet. Klangens former kan förändras hela tiden, 
men de har ändå ett eget väsen.  
Slår man an den tangenten kommer den mänskliga själen att få en avsedd 
vibration. 
Den exakt lika formen har samma klang. Gör man minsta avsteg förändras 
klangen. Denna klang förändras hela tiden av andra former. 
  

”En form är lika känslig som rök: den minsta lilla förskjutning av någon enda detalj 
förändrar dess väsen”. (a a s. 70)  

 
Vidare säger Kandinsky att betydelsen av att se dessa förändringar är avgörande 
för att kompositionen inte ska upplevas som godtycklig.  
I början av detta avsnitt påminde jag om Kandinskys grundtes att varje konstverk 
föds i sin tid. En viktig insikt, som har större giltighet idag, än från tid där hans  

 22



 
teori grundlades. Men säger han också, den tidens stil måste överskridas av våra 
inre lagar. Friheten har haft sina begränsningar, men har uppnåtts genom strid. 
Även fotot har haft sina begränsningar och stridit för sin frihet. Det kan därför 
förtjänas att citera följande:  
 

”I vår tid lyder den begränsade frihetens bud: konstnären får använda sig av vilka former 
som helst när han uttrycker sig – förutsatt att han lånar formerna ur naturen”. (a a s. 75) 

 
Kadinsky säger vidare på samma och nästa sida, 
 

”konstnären har en oinskränkt frihet i sin konsts inre grund, han är oåtkomlig för alla 
yttre bestämmelser – han får använda sig av vilka former som helst när han uttrycker 
sig”. (a a s. 75-76) 

 
Blicken ska lyssna på den inre rösten. Konstnären ska stå fri inför tidens olika 
läror. 
En annan grundpelare för att förstå människans syn på konsten är Martin Bubers 
bok, Människan och hennes bildkonst (1990). Ur denna filosofiska text försöker 
jag sammanfatta de centrala budskap han påvisar.  
Har konsten ett särskilt väsen, framsprunget ur människans väsen? Buber slår fast 
att det mänskliga varat konstitueras och bestämmer all konsts verklighetskaraktär. 
De andliga och sinnliga momenten som ingår i konsten härrör från våra sinnliga 
upplevelser. Han vänder sig mot den ”andliga” inskränktheten. Allt det vi 
varseblir kan inte härledas från ”det andliga”.  

 
”Hela den kroppsliga-själsliga personen är det mänskliga hos människan. Det är denna 
totalitet som satsas i mötet med världen”. (s.16) 

 
Han menar vidare att helheten är avgörande för att förstå, inte bara,  

 
”där ovan, än mindre där nere, utan överallt”. (a a s. 17)  

 
Konsten har sitt ursprung i naturen. För att säkerställa sin trossats hänvisar han 
till Dürers ofta citerade sentens,  

 
”Ty sannerligen gömmer sig konsten i naturen, den som kan dra fram den, han har den”.  
(a a s. 18)  
 

Dock menar Buber och hänvisar till Dürer, som menar att  
 

”natur är helt enkelt sinnevärlden, tänkt såsom oberoende av oss existerande”. ( a a s 23) 
 
För att kunna förstå denna mening måste jag hänvisa till ett längre citat, som 
Buber gör av Dürer,  
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”Konstnären drar fram konsten ur naturen, i vilken den sitter. För sinnevärlden kan detta 
uttalande inte gälla: den existerar för oss endast som underkastad en begränsad 
varseblivning, som visserligen uppfångar vad den uppfångar från en av oss oberoende 
värld, men som överbringar till oss idel egenskaper som icke återfinns i denna”. 
(a a s. 26 – 27)  

 
Det är i vårt umgänge med naturen som sinnevärlden träder fram. Vår upplevelse 
och varseblivning av naturen är en naturförbunden handling, som våra sinnen 
uppfattar. I djup förening träder dessa fram ur varats umgänge med varat. Vidare 
säger Buber, det som skildras i konsten är varken tingens eller andens hemlighet, 
utan förhållandet mellan båda.  
Hur ska vi förstå denna längtan till fullkomlighet i relationen. Han diskuterar 
vidare,  

 
”de fyra potensernas inre rum”. (a a s. 61)  

 
Dessa är, kunskapens, kärlekens, konstens och trons inre rum. Det mänskliga 
kunskapandet innebär en relation till ett föremål. Det fullkomliga kunskapandet 
innebär en exklusiv kunskap. Nästa potens är kärlekens. Denna relation handlar 
inte uteslutande om fortplantningen, utan en längtan efter relationens fullkomliga 
sammansmältning. Den tredje potensen, konstnären, strävar inte efter att avbilda 
eller ombilda gestalten, utan konstnären vill uppnå fullkomning. Med sina 
erfarenheter vill konstnären förverkliga fullkomligheten i relationen till gestalten. 
Den sista potensen är trons. Den högsta som griper över alla andra. 
Här hänvisar han till vad det kan omfatta då en förvandling står klar. 
Otillfredsställdhet och längtan samt exklusivitet och inklusivitet.  
 
För att komma fram till den slutliga sentensen i Bubers filosofiska text, tänker jag 
avsluta detta avsnitt med ett citat från honom själv.  

 
”Konst är verk och vittnesbörd om relationen mellan substantia humana och substantia 
rerum, det till gestalt vordna ”Mellan”. Därför kan vi tillåta oss att människan fått denna 
egenhet att kunna ”draga fram konsten ur naturen, i vilken den är gömd”. Konstnären gör 
detta, inte genom att försöka tränga bakom sinnevärlden, utan därigenom att han 
fulländar dess gestaltning till en fullkomlig, konkret bild. Och i fulländning finner vi 
ursprunget.”  (a a s. 68 - 69) 
 

Martin Buber har skrivit flera viktiga existentiella verk om människan och 
hennes varande. Med utgångspunkt från boken Jag och Du (1985, första utgåva 
1923) tänker jag kort försöka förklara hans syn på relationen, Jag och Du. Jag är 
väl medveten om svårigheten att kunna göra det på ett enkelt och kortfattat sätt. 
I boken skiljer han på två verklighetsrelationer: ”Jag – Det” och ”Jag – Du”. Det 
första syftar på den opersonliga kontakten mellan subjekt och objekt och det  
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senare på dialogen mellan två kommunicerande personer. Jag skapar och bygger 
mina egna erfarenheter, världen har ingen del i erfarenheten. Den tar del av våra 
kunskaper och erfarenheter. 
 

”Världen som erfarenhet tillhör grundordet Jag – Det. Grundordet Jag – Du skapar 
relationens värld.” (s. 13) 

 
För att på ett enkelt sätt kunna förstå vad han menar, fortsätter han och diskuterar 
hur en relation byggs upp i världen genom tre sfärer. 

 
Den första sfären: ”Livet med naturen. Där rör sig relationen i mörkret och kan inte 
anta språkets form.”  
Den andra sfären: ”Livet med människorna. Där är relationen uppenbar och antar 
språkets form. Vi kan ge och mottaga Duet.” 
Den tredje sfären: ”Livet med den andliga världen. Där är relationen höljd i moln, men 
den uppenbarar sig – ordlös men språkskapande.” (a a s. 13) 

 
Med språket kommunicerar vi och gör världen begriplig. I mötet mellan Jag och 
Du uppstår en relation. Inte mellan Jag – Det, utan p.g. a. relationens innebörd. 
 
För att bättre förstå relationens förutsättning diskuterar han det genom att 
betrakta ett träd. Jag kan uppfatta det som en bild eller som en rörelse i dess hela 
växande. Jag kan, säger Buber, inordna det i en art, jag kan se dess närvaro och 
form. Jag ser nu trädet som mitt föremål, det har sin bestämda tid, art och 
beskaffenhet.  
 

”Men det kan också ske, genom vilja och nåd på samma gång, att jag i det jag betraktar 
trädet blir innesluten i relationen till det, och nu är trädet inte något Det längre.”  
(a a s. 14)  

 
Allt som nu hör till trädet är med i exemplet, form, rörelse, bild, art, exemplar 
och beskaffenhet. Alla elementen i dess helhet. 
 

”Trädet är inte något intryck, ingen lek av min föreställning, inte något stämningsvärde, 
utan det finns där i sin verklighet som min motpart och har att göra med mig liksom jag 
med det – bara på ett annat sätt.” (a a s. 15) 

 
Relationens innebörd är ingen försvagning utan dess allvar och ömsesidighet. Till 
sist ställer han en fråga med exemplet:  
 

”Så skulle då trädet äga ett medvetande som skulle vara likt vårt? Därav har jag ingen 
erfarenhet. Men vill ni åter, därför att det förefaller att ha lyckats när det gäller er själva, 
skilja isär det som inte kan skiljas? Mig möter ingen trädets själ och ingen dryad utan 
trädet självt.” (a a s. 15) 
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Jag vill nu fortsätta och diskutera det filosofiska intresset för den konstnärliga 
blicken (Alexandersson 1996) Alexandersson är också mycket engagerad i att 
försöka förstå hur konstnärer reflekterar om sitt skapande. Han grundar sitt 
resonemang på studier av den franske filosofen 
Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Hanna Arendt och Martin Buber.  
I inledningen till skriften, den konstnärliga blicken skriver han, det som jag 
tidigare diskuterat i litteraturdelen och jag citerar här det den franske filosofen 
säger,  
 

”när konstnären målar är det inte resultatet – dvs tavlan som objekt – som skall förstås 
utan relationen mellan konstnären och världen.” (s. 7) 
 

M. Alexandersson menar att de flesta konstnärer också vill diskutera och kritisera 
sitt skapande. Ett påstående, som är självklart, om konstnären är intresserad av 
dialogens egentligen innebörd. Han menar och hänvisar till de tidigare nämnda 
filosoferna att konsten måste jag närma sig ”sanningen” och konsten är ett 
pågående möte med världen. I sitt sökande måste konstnären ständigt vara 
observant på spänningen mellan spontanitet och begränsning. Å ena sidan måste 
man vara övertygad om  det man gör, men också våga tvivla. Det är i mötet 
mellan tvivel och övertygelse som möjligheten till skapande finns. Konstnären 
måste ständigt reflektera kring sitt eget skapande. 

 
”Att reflektera över sina handlingar innebär att reflektera över hur man tänker när man 
tänker. Men också att reflektera över varför man tänker som man tänker.” (a a s. 7) 
 

Citatet visar också hur viktigt det är att använda erfarenheter, när man utvecklar 
den skapande processen. Det reflekterande skapandet är betydelsefullare än 
produkten. I denna studie är det mycket intressant att förstå hur min skapande 
process passar in på de hypoteser som är mina grundläggande arbetsredskap. 
 
Eftersom jag i denna studie tillämpar en fenomenografisk metod och jag tidigare 
hänvisat till Alexandersson (1996) vill jag också i det här sammanhanget lyfta 
fram metodens viktiga betydelse.  
 

”Fenomenografin kan översättas till ”att beskriva det som visar sig för någon”. 
Begreppet fenomen betyder just ”det som visar sig för någon”. Det är således inte ”tinget 
i sig”, det vill säga verkligheten sådan den är oberoende av vår uppfattning, utan det som 
visar sig för våra sinnen som är centralt.” (a a s. 8) 

 
Även detta citat bekräftar min personliga övertygelse om betydelsen av att våga 
utmana sitt personliga skapande.  
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4.6 Den svårfångade reflektionen 
 
För att förstå vad som framträder i bilden, vill jag här försöka klargöra vilken 
betydelse det fysiska rummet har där bilden visas. Den projicerade bildens 
härkomst är ”hämtad” med ett redskap/kamera från ett naturrum. Bilderna visas 
på en duk i ett klassrum. I rummet finns bord och stolar, fönster vid långväggen, 
och en vit skrivtavla. Mörkläggningsgardiner finns för att kunna återge bilden på 
fördelaktig sätt. Rummet är en bildsal. Rummet används i detta fall för att 
betrakta bilder och berätta om innehållet. Rummet är arrangerat, inte 
naturrummet där ”den verkliga bilden” finns. Vilken betydelse har detta rum? 
Thomas Koppfeldt diskuterar detta i kapitlet, Reflektionens rum, hämtat från 
boken, Den svårfångade reflektionen (Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005). 
Så här säger han bl a  
 

”Denna plats är mental och kognitiv, en plats där tankar och känslor får rum. Går det att 
konstruera sådana rum? Och vad är det för rum som i så fall måste byggas/tänkas? Där 
reflektion ska äga rum måste reflektionen äga rummet.” (Koppfeldt s.129)  

 
Reflektionen måste äga rummet. Rummet, i detta fall ett klassrum, är mörklagt 
under visningssituationen. Inte kolsvart, men tillräckligt för att bildmotivet ska 
framträda tillräckligt tydligt och skrivning ska var möjlig att genomföra. I den 
rumsliga situationen skapas mötet mellan personen och bilden som projiceras. I 
rummet händer det något, som personerna som befinner sig där äger. Bästa 
möjliga effekt måste uppnås för att reflektion och bearbetning ska kunna äga 
rum. Det är inte ett scenografiskt rum, utan ett rum som är planerat för ett 
sammanhang.  
 

”Där inne i bildrummet kan och måste vi själva ta tag i saker (i-akt-ta) för att komma 
någon vart. Kamerans optik ordnar informationen enligt projektionens lagar och placerar 
på så sätt subjektet i ett imaginärt förhållande till det verkliga avbildade rummet. Men 
bilden eller bildrummet är också en mötesplats där nya betydelser skapas när det vi som 
betraktar har med oss dit konfronteras med det som finns där.” (a a s. 133)   
 

Den visualiserade bilden får en ny och annan betydelse. I reflektionsfasen möter 
vi bilden, vi kodar bilden och väljer strategi för vår känslomässiga upplevelse. 
Betraktaren ”äger” bildmotivet i det mörka rummet och skapar i den planerade 
situationen sin upplevelse av bilden. 
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5. RESULTAT 
 
 
5.1 Utsagor – Sammanställning och bearbetning  
 
Underökningsresultatet bygger på 13 studenters (sex kvinnliga studenter och sju 
manliga) svar på två frågor kring sex bilder.  Frågorna är: ”Beskriv vad du/ni ser i 
bilden” och ”Beskriv dina tankar, känslor och associationer som vilden väcker”. 
Totalt har jag 156 utsagor från studenterna att bearbeta (2 frågor, 6 bildmotiv och 
13 studenter = 156 utsagor). 
Vid analysen av utsagorna har jag använt mig av fyra olika faser på följande vis. 
 
I den första fasen gör jag en sammanställning av det innehåll i utsagorna, som 
tydliggör denotativa och konnotativa utsagor. Stora delar av utsagorna citerar jag, 
för att jag på ett bättre och tydligare sätt ska kunna visa hur jag går tillväga, när 
jag bearbetar materialet. 
 
I den andra fasen söker jag efter mönster, skillnader och likheter, som finns i 
utsagorna. 
 
I den tredje fasen gör jag generella tolkningar av utsagorna utifrån den litteratur 
jag studerat. 
 
I den fjärde fasen söker jag efter de ”mellanrum” jag funnit stöd från i 
litteraturen och de erfarenheter jag har från tidigare studier. 
 
Resultatet redovisas bild för bild och enligt de fyra ovan nämnda faserna. 

 
 
BILD NUMMER 1 
 
 
Fas 1  -  Bekantskap med utsagorna och sammanställning av innehållet  
 
Beskriv vad du/ni ser i bilden  
 
Männen:  
Stora granna träd, lövskog, ekar. ”Skönt, kort och gott ett sommarparadis.” 
Solen strilar ner genom träden, himlen lyser igenom. ”Undervegetationen är 
vildvuxen och varierande.” Platsen är en hage och bilden är tagen mitt på dagen i 
juli månad. Det finns en stig som avslöjar ett promenadstråk och det finns ett  
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ensamt ”kuvat” barrträd till höger i bilden. ”Tre dominerande ekar, ser ut att 
vara en del av ett särskilt område.  Människan har någon gång röjt på platsen. 
Bakom häcken finns en sluttning.”  
 
Kvinnorna: 
En grön plats i skuggan där ljuset silar ner mellan trädens blad. Det finns en 
tydlig solstråle i mitten. ”Det ser mjukt ut och ger tillsammans med det silade 
ljuset ett skimmer till bilden.” Några kvinnor säger att bilden är fotad under 
försommaren, det är en lövskog och att det är ödsligt eller fotat intill en bilväg. 
”Bilden är förmodligen inte fotad i någon skog, utan i en park eller hage.”  
”Bakom detta mörka verkar det vara öppet och ljust.” En av kvinnorna tycker 
att det är väldigt mycket grönt i bilden och brunare längst ner i bilden. 
 
Beskriv dina tankar, känslor och associationer som bilden väcker 
 
Männen: 
 ”Miljön inbjuder till lek och avkoppling.” ”Jag tänker på att jag skulle vilja 
lättklädd springa fram till ljuspelaren och dansa, eller sitta under trädet och 
titta upp genom trädkronan eller ligga utsträckt mitt i ljuspelaren.” ”Bilden ger 
mig associationer till meningen med livet, känslan av harmoni. Man känner sig 
som ett med naturen.” 
”Här levde kanske människor för tusental år sedan. En gammal mötesplats, en 
träffpunkt.” Några av männen skriver att platsen inbjuder till lek, vila, 
avkoppling och picknik. Träden har funnits där länge och vaktar platsen den 
skuggar. Den inger en beskyddande känsla. ”Stora träd symboliserar trygghet 
för mig.” ”-Värme – Älskog – Mystik – Barnskratt”. 
 
Kvinnorna: 
Två kvinnor skriver att det är en plats där man bara vill vara och att den inger ett 
lugn. En av denna student fortsätter, ”Jag brukar personligen tycka att sådana 
här ljusstrålar, mellan lövkronor eller ner genom moln över vatten känns lite 
gudomligt evigt, edenliknande ljuvligt. Vem vill dö, när sånt här finns?” En 
annan kvinna skriver, ”Jag blir glad av bilden, den signalerar sommar. Ljuset 
som kommer ned mellan träden är väldigt vackert. Det känns lite som att det rör 
sig på bilden med grenarna.” En annan kvinna skriver, ”Jag tänker att 
ljusstrålarna nästan är overkliga. Det skulle kunna vara en filminspelning eller 
nåt. En rymdvarelse som strålas ner till jorden. Lite mystik men lugn och rofylld 
bild.  Sagoaktig.” 
”Jag får en känsla av att detta foto är taget vid en vägren. Det känns lite som att 
det rör sig på bilden med grenarna.” 
”Är kanske på väg för att se vad som finns bakom träden/snåret. Har kanske 
precis ätit en god picknik-lunch i skuggan av träden”. 
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Fas 2 – Likheter och skillnader i utsagorna 
 
De finns flera likheter i studenternas beskrivningar av denna bild än skillnader. 
Skillnader finns, men de gränsar i några fall till varandra. Likheterna anger 
konkreta upplevelser av naturen och föreställningen av var bilden är 
fotograferad. Studenterna speglar sin trygghet i bilden. Några studenter är 
nyfikna på vad som finns bakom träden och buskaget.  
Några studenter anger korta ord för upplevelsen av bilden, medan andra skriver 
utförligare. Begreppen är konkreta och vardagliga. Nya bilder av bildens 
innehåll skapas i associationsögonblicket. Alla studenter upplever bilden 
positivt. De anger en längtan efter lugn och drömmar. Det som återkommer i de 
flesta upplevelserna av bilden är ”ljusstrålen”. Den är central och utsagorna 
kretsar mycket påtagligt kring den. Ljuset anger riktningen av drömmarna och 
de konkreta upplevelser som anges. Flera av de återgivna likheterna handlar om 
evigheten. Den tydligaste skillnaden mellan männens och kvinnornas utsagor är 
att kvinnorna skriver mera och innehållsrikare än männen. De är fantasifullare 
och vågar drömma mera och ge uttryck för det.   
Männen är konkreta i sina känslouttryck inför bilden. En av männen lockas så 
mycket av bilden att han vill leka på platsen. Han vill, ”gå in i bilden”. Den 
önskan har ingen kvinna angett. En man och en kvinna associerar samstämmigt 
till meningen med livet. Upplevelsen uttrycks med stor inlevelse, styrka och 
kraft. 
 
 
Fas 3 – Generella tolkningar  
 
En påtaglig tolkning av trädens alla symboler är de livsbejakande upplevelser 
som studenterna anger. Den gröna färgen i träden, som några studenter noterat är 
i detta sammanhang viktigt. Färgen kan också ha en fysisk påverkan. Färgen kan 
enligt symbollexikonet (1978) vara symbolen för evigt liv, odödlighet, ja kanske 
ett paradisiskt tillstånd. Färgens form har en egen inre klang. Vid varje avsteg 
förändras klangen. Men färgens form och språk är beroende av varandra, säger 
Kandinsky (1970).  
Trädet, säger några studenter, inger en beskyddande och trygg känsla. Det får en 
stark symbolisk innebörd, ett kunskapens träd, som överskrider det goda och det 
onda. Upplevelsen skapas i en dualistisk form, som varar för evigt. 
Det är ljuset och ljusstrålarna som påverkar hela sinnesupplevelsen av bilden. 
Upplevelserna är så starka att allt annat runtomkring nästan försvinner. Fokus 
ligger på ljuset, det tydliga och betydelsebärande, som utgör det intressanta i 
utsagorna. Innehållet i bilden, som studenterna anger, är till skillnad från  
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uttrycket tydligt. Upplevelserna är kulturellt betingade och några påtagliga 
skillnader mellan männen och kvinnorna i detta avseende kan jag inte finna. 
 
Av utsagorna kan man också utläsa att de är konventionella i meningen att 
studenterna beskriver bilden, som en ”verklighet”. I Bengt Lindgrens avhandling 
(2005) finner jag stöd för att studenternas associationer är traditionella 
”avbildningar” av en verklig avbildning. ”Tagandet” av en bild har dessutom i 
vår tid, så stor kraft och betydelse att det inte enbart är avbildning, det innehåller 
något mera än bara yta, utan en mängd varierande informationer.  
Detta bekräftas också av att studenternas upplevelser av att bilden är liktydig med 
fotografens avsikt i den tid vi lever just nu. Vilket jag finner stöd för i 
Kandinskys tes (1970), som menar att varje konstverk föds i den samtid vi lever.  
 
Det är i vårt umgänge med naturen säger Buber (1991), som våra sinnen visar sig. 
Det är från naturen som konsten skapas. Det är här som ”de fyra potensernas inre 
rum” finns. Den tredje potensen, konstnären, får sin bekräftelse genom några 
studenters associationer av mystiken i bilden och ”meningen med livet”. Det är 
också upplevelsen av bilden, som blir avgörande för helheten av bildens budskap 
och innehåll.  
 
 
Fas 4 – Mellanrummen i utsagorna 
 
Man kan av utsagorna utläsa att de kvinnliga och manliga studenterna under 
betraktandet av bilden inspireras till lekfulla inslag. Winnicotts teori (1971) om 
lekens betydelse bekräftas genom upplevelsen av denna bild. Minnena föds på 
nytt i studenternas berättelser. I leken föds lusten och ”ljuset” väcker tankarna 
till liv. 
 
Det är i vårt umgänge med naturen säger Buber (1991), som våra sinnen visar sig 
och skapar lust till inlevelse och lockar fram nya bilder. Grunden till känslan 
finns att hämta i naturen. Lekens kraft är viktig under barnets uppväxt. Den är en 
viktig förutsättning för kreativa aktiviteter under hela livet. Studenternas 
associationer är konkreta exempel på vad man vill göra i ”detta rum”. I tanken 
uppstår en längtan efter evigt liv, där man vill dansa och leka. Känslan av rörelse 
i bilden skapar lust. Det overkliga blir verkligt och känslan av frihet förstärks av 
ljusets kraft och inspiration. Enligt Kants filosofi (1996) är det lekdriften som är 
avgörande för den estetiska verksamheten. Vilket i detta fall bekräftas av att 
upplevelsen av bilden utspelar sig i detta fotografiska mellanrum. Även 
Magnusson (1977) menar att den fotografiska akten utspelar sig i detta 
mellanrum.  
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Den fotografiska bilden projiceras i detta fall på en filmduk och upplevs av 
betraktaren som tyst men språkskapande. Associationerna startar i mötet med 
bilden. Studenterna hämtar sin information från uttrycket och gestaltar det i ord. 
Genom vårt språk säger Buber (1991), gör vi vår identitet begriplig. I detta möte 
uppstår en relation på grund av relationens innebörd. Relation finns ”mellan” 
betraktaren och den avbildade verkligheten.   
 
 
BILD NUMMER 2 
 
Fas 1 – Bekantskap med utsagorna och sammanställning av innehållet  
 
Beskriv vad du/ni ser i bilden. 
 
Männen: 
Några skriver om ett dött träd, en utdöende trädart, ”ett träd som håller sig kvar 
för att se morgondagen.”  ”Ett dött träd på jord som ser ut att ha brunnit för inte 
så länge sedan.” Stor molnhimmel och väderomslag. ”Fallen stam i förgrunden, 
siluett av en trana på den lilla grenen vid trädets fot och två buskar vid stammens 
fot, som ser ut som djur.” En man skriver att det blåser på platsen där trädet står, 
en annan skriver att landområdet för det döda trädet ser ut som en prärie. 
 
Kvinnorna: 
En kvinna beskriver den blå himmeln, som blåa sträck bland de vita molnen. En 
annan, ”Molnen ser ut som lätta transparanta tussar av utdragen bomull.”  
Nästa student beskriver himlen, som att den är helt täckt av en ”matta” av 
molntussar. ”Ett ensamt, dött träd, mot en himlafond som ger bilden flera sorters 
djup beroende på hur man ”väljer att se.”  ”Jag ser en nästan svart stam som på 
bilden ser hög ut. Högst upp har den några grenar. I bakgrunden ser man himlen 
med många små moln. Ljuset reflekteras i gräset under stammen. I gräset finns 
blommor som ser ut att vara knoppar. Gräset är lite gult.” Avståndet i bilden är 
svårt att avgöra, fotografen har legat på marken. Grodperspektiv eller att trädet 
står på en liten höjd. Studenten undrar vad som växer i gräset.  
”Trädet har taggar. En död ros kanske?”   
”Trädet är mörkt majestätiskt och ser skadat ut.” 
 
Beskriv dina tankar, känslor och associationer som bilden väcker. 
 
Männen: 
De berättar på följande vis. 
Ett exempel, - ensam, - stark, - envis, - längtan. 
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En annan man skriver följande, ”Känns som gårdagen var bättre för denna plats. 
De anger ett historiskt perspektiv av bilden, men också en antydan om liv och 
död. Livet är på väg åter. Blommor har kommit molnen är inte så täta. Ett 
landskap som håller på att återfödas.” Nästa citat, ”en olycksbådande känsla, 
utsatt och ensam mot världen. Ett gammalt väsen blickande ner, en gång ung och 
grönskande, nu gammal och torr.” 
 
 
”Här går det inte att vara kvar. Jag låter vinden föra bort mina frön och sedan 
dör jag. Det kommer alltid något annat i stället, vilket känns bra.” 
”Första tanken går till indianer. Känslan är att platsen har drabbats av någon 
sorts farsot och det enda som finns kvar är en halvdöd stam. Antagligen har jag 
sett på för mycket film och kopplar platsen till någon filmscen där indianer fick 
kämpa hårt emot både förtryckande vita och samtidigt slåss emot moder natur.”  
Molnen lockar till att fantisera. Det döda trädet påminner om skräckfilm och 
andra kusligheter.” 
En annan manlig student skriver om oro och slagfält, orkan och katastrof. Det är 
krigets efterverkningar. ”Livet som repar sig efter civilisationens fall.” 
 
Kvinnorna: 
Tre kvinnliga studenter skriver att de förundras över trädet och har svårt att 
avgöra om det är ett träd, men tycker att det är ”en oerhört läcker bild.” 
Det som ligger framför stammen är intressant, men märks inte vid första 
anblicken. ”Man kan lätt bli yr när man ser en sån här bild – på grund av 
de olika typer av syner man får när man koncentrerar sig på olika delar i bilden. 
Det känns lite småkyligt, ödsligt och småblåsigt. En plats att möjligen reflektera 
på, inte nödvändigtvis njuta.” 
”Bilden stämmer inte på något vis. Den känns som en dröm. Himlen påminner 
mig om en fårskinnsfäll.” En annan kvinnlig student skriver att bilden skapar en 
känsla av ensamhet och kontrast, men den är samtidigt lite skrämmande och 
spöklik mot den ljuva himlen. Hon associerar till hjärnan, för molnen ser ut som 
hjärnveck.  
Två kvinnliga studenter ställer frågor om vad som hänt på platsen, ”Varför dog 
trädet? Hur har det dött? Varför står det kvar? Brand? Vad blir det för väder? 
Vad betyder molnen? Varför har trädet inte fallit i de hårda vindarna? 
Olycksbådande.” 
 
Fas 2 – Likheter och skillnader i utsagorna 
 
Skillnaderna är större än likheterna mellan männens och kvinnornas 
beskrivningar. Kvinnorna är fantasifullare. När jag studerar likheterna i 
beskrivningen av denna bild berättar studenterna om trädet och himlen på  
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likartade sätt. De associerar och skapar nya bilder. De beskriver hot och oro. 
Trädet väcker beundran, men det konnoterar samtidigt en blandning av 
förtjusning och oro.  
I denna bild är kvinnorna ordrikare i beskrivningen av bilden än männen, medan 
männen i nästa beskrivning är konkretare, ger mera ödesmättade upplevelser, 
som har tydliga kulturella associationer. En man beskriver bilden med fyra 
begrepp. Jag sammanfattar det på följande vis, rör mig inte fast jag är ensam, jag 
överlever ändå. Männen uttrycker dock kraftfullare en ängslan och oro av 
bilden. Kvinnorna associerar sinnligare och innehållsrikare till himlen och 
samtidigt obestämbart. Bilden lockar och väcker till fantasifulla associationer. 
Beskrivningarna har både likheter och skillnader. Det finns liv i marken framför 
trädet, men också avstånd, respekt och beundran. De undrar över fotografens 
perspektiv, men har inget svar. De associerar också till livets ytterligheter. En 
kvinnlig student tänker surrealistiskt och lockas av bildens möjlighet. En 
kvinnlig students del av utsagan känns ödesmättad.  
I berättelserna om tankar och känslor, ställer kvinnorna ett antal frågor om 
trädets överlevnadsförmåga och naturens förutsättningar, medan männen 
associerar till krig och katastrofer. En manlig student anger som en trolig 
förklaring till associationen, att han påverkats för mycket av filmer. Kvinnornas 
associationer är ömsintare och innehåller exempel på estetisk lockelse. Ingen 
man har skrivit så. Kvinnorna anger också en viss oro, men lockas samtidigt av 
den. Så ”nära” bilden kommer inte männen.  
I den här bilden skriver en av kvinnorna det första värderande uttrycket om 
bilderna. Vilket ingen man har gjort av någon bild.  
 
 
Fas 3 – Generella tolkningar 
 
Det innehåll som studenterna ger uttryck för i utsagorna är ödesmättade och i 
några fall dramatiska. I boken Konst och filosofi skriver författaren Tormey 
(1990) i ett kapitel om den oändliga mångtydigheten och bildens alla paradoxer. 
Han citerar Kafka, som säger, ’tolka mig’. I utsagorna finns det så olika 
varierande och spännande innehåll, som här får sin bekräftelse av Kafka.  
Skillnaden mellan männens och kvinnornas upplevelser av denna bild bekräftas i 
deras varierande svar. I studenternas beskrivningar av bilden, finns det en 
mångtydighet av alla tecken. Alla dessa delar skapar en helhet och innehållet blir 
bildens mål, som också bekräftas av utsagorna.  
De kvinnliga studenternas associationer innehåller några paradoxala ytterligheter, 
men också värdering av bilden. Jag vill därför även i dessa utsagor ta fasta på ”de 
fyra potensernas rum” som Buber (1991) diskuterar. Den ”fullkomning” som jag 
skrivit om, får där sin bekräftelse. 
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I beskrivningen av bilden, är det tydligt att studenternas ”re-presentation” av 
avbildningen av bilden, inte enbart består av uttryck, utan även har ett innehåll. 
Det är inte hur informationen når ögat som är avgörande, utan vilka tecken i 
bilden man uppfattar. Mångfalden tecken som finns i utsagorna understryker 
denna tolkning. Även i associationer som studenterna berättar, visar mera på 
innehållslika begrepp än enstaka uttryck.  
”Koncentrerar” man sig tillräckligt mycket uppstår det ”olika delar i bilden”, 
som skapar förutsättningar för tolkning. Delarna i bilden som denoterar naturens 
krafter, skapar en helhet. 
 
I en annan tolkning stödjer jag mig på vad Borgersen m. fl. (1994) säger om 
kulturella associationer. Bildens konnotativa tecken är varierande och till sitt  
innehåll olika. Männen är konkretare i sina ödesmättade utsagor, medan 
kvinnorna fantisera mera om innehållet i bilden. De tecken som utgör den 
språkliga grunden i utsagorna har tydliga erfarenheter och är kulturellt betingade. 
I utsagorna från denna bild är detta tydligare hos männen än kvinnorna. 
 
 
Fas 4 – Det skapande ”mellanrummet” i utsagorna 
 
Enligt utsagorna framkallar bilden en tydlig känsla av fara, oro och ödesmättat 
tillstånd. I mötet med bilden uppstår frågor. En student vill inte vara kvar på 
”platsen”, för människan har orsakat en farsot. Känslan går att finna i de 
konkreta associationer, som studenterna skriver och människan själv har 
åstadkommit. Naturrummet lockar fram olika upplevelser, som tydliggör det 
människan lockas av, vill skrämmas av och dras till. Studenterna beskriver 
spänningen mellan livets ytterligheter, konkret och abstrakt. De kulturella 
upplevelser, som på flera sett är samstämmiga är starka och mycket tydliga. 
Leken förutsätter både inre starka upplevelser och yttre impulser som förstärker 
och skapar tillblivelse för identitet. Hasselberg m. fl. (1994) tar fasta på hur den 
skapande processen har sitt ursprung i lusten till lek. Det är i detta ”skapande 
rum” som bilden skapas. Innehållet i berättelserna finner jag också stöd för i 
Kants filosofi.  
 
I känslan av fara, oro och ödesmättat tillstånd till trots, kommunicerar 
studenterna med bilden och gör den begriplig. De går inte ”in i” bilden på 
samma sätt som den förra. Männens relation har sina historiska förklaringar och 
kvinnorna till de frågor de ställer. Enligt Buber (1991) bygger man upp sina 
erfarenheter på grund av relationens innebörd.  

 35



 
BILD NUMMER 3 
 
 
Fas 1 – Bekantskap med utsagorna och sammanställning av innehållet 
 
Beskriv vad du/ni ser i bilden.  
 
Männen:  
De skriver om den tredje bilden att de ser ett sandras av något slag. Någon har 
kastat en hink vatten på sanden, någon kan skapat spår i sanden. Kanske av 
naturen själv, eller något djur. Man kan se några enstaka grässtrån. Så här skriver 
en man, ”Sanddynen har rasat, lavinerat och bildat en fot. Dimensionen är 
svårbedömd. Är den 1m eller 5m. Foten är till åren mer ådrig och väl använd 
hud. Raset har skett efter regnet som gjort sanden prickig.” En annan av männen 
skriver i korta meningar följande, ”- Sandras i en sanddyn. - Fotsten som kan 
vara av djur eller människa. - Nära vattnet, gamla trädrötter som har blåst fram 
ur sanden.” 
 
Kvinnorna: 
Deras beskrivningar är mera ingående och konkretare. ”Jag ser sand, lite gräs 
och någon form av spår i sanden. Spåren kan vara efter något djur och sedan har 
det blåst så att konturerna suddats ut lite. I nederkanten finns grästuvor som ser 
lite torra ut. Bilden domineras av en sandformation som verkar ha uppkommit av 
att det blåst/regnat så att den släppt (från kullen?) och runnit ner som en lavin.”  
”Det ser ut som ett avtryck av något slag. En fot eller någon som suttit eller 
placerat något i sanden, som nu är borta och endast lämnar ett avtryck kvar.” 
Nästa citat från en annan kvinna påminner en del om det förra. ”Jag ser spår i 
sanden. Det liknar ett fotavtryck, det större spåret. Men även vänster om det ser 
det ut som spår. Längst ner på bilden ser man grässtrån. Jag ser väldigt många 
skuggor i bilden. Sanden har en beige/grå färg som går i lite olika nyanser.” 
En kvinnlig student tycker det är svårt att se vad som gjort avtrycket i sanden. Är 
det vinden eller vattnet? Hon menar att avtrycket är både upphöjt och nersänkt i 
sanden. Samma student tror att bilden är tagen långt uppifrån.  
Ytterligare ett citat jag vill göra, ”En liten sanddyn. Först tveksam om storlek, 
men det finns grässtrån vid nedre delen av bilden = ganska nära, någon meter. 
Alltså inte så väldigt hög sanddyn. En minilavin har bildats på hitsidan, där sand 
släppt och åkt nedåt, bildat en slätare sandyta än omgivningen. Något som 
förefaller vara vattendroppar har lämnat märken.” 
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Beskriv dina tankar, känslor och associationer som bilden väcker. 
 
Männen: 
De sju utsagorna från männen är så olika varandra att jag väljer att citera de nedskrivna 
texterna. 
”Mystik! Kan inte placera bilden. Är den tagen från luften och täcker ett mycket 
stort område eller står fotografen på knä och fotar på väldigt nära avstånd? 
Får väldigt lite känslor till denna bild.” 
Nästa manliga student skriver korta meningar på följande vis, 
Sommarlek på Skagens kam. 
Skidresa i Alperna. 
Barbapappa kissar. 
Tyngdlag. 
En vilja att bryta sig ut från den förväntade normen. 
Denna student är mycket kortfattad, ”Jag vill hoppa i denna sand. Den ser skön 
ut.” 
Nästa, ”Jag ser ett fotspår av en jätte som har gått fram, någonting har varit 
mjukt och rent, sedan har något hänt som har raserat det. Meteoritnedslag på 
månen.” 
Den här studenten skriver, ”Stillheten i bilden gör att jag inte tänker på varma 
dagar på stranden, utan snarare en öde strand på hösten eller sommaren. Raset 
påminner om en sjöväxt.” 
Detta citat innehåller stora skillnader. ”Tron att det vi ser ska hålla för evigt är 
en illusion. Former i naturen kan verkligen se ut hur som helst. Detta är en 
jättefot.” 
Det sista citatet från männen, ”Sanddyner i solen, det är varmt. Djurspår… 
Ligger det en hund begraven här bokstavligen? Bedriver varma sommardagar 
med mina barn. Plastspade, hink, saltstänk, måsar och trutar. Svårt att greppa 
hur stort raset är.” 
 
Kvinnorna: 
Skillnaderna bland de kvinnliga utsagorna är inte lika stora. Jag citerar det mesta 
av texten, men sammanfattar också. 
”Det första jag tänker på när jag ser bilden är att den stora formationen i sanden 
ser ut som en fot. Ett avtryck. Men det stämmer inte riktigt, när jag börjar se 
detaljer runt omkring. Jag tänker på regn och blåst och blöta handdukar. Snabbt 
hoprafsade badtillbehör och vi sitter i skydd och väntar ut regnet.” 
Två kvinnliga studenter har likvärdiga upplevelser av denna bild. De har svårt att 
avgöra vad de ser. De tror att fotot är taget från luften, men vid upptäckten av 
grässtrån, tror de att det snarare är en närbild. De kan inte riktigt avgöra vilka 
slags ”spår” de ser i bilden. En av dessa studenter säger till slut, ”Skuggan i övre 
högra hörnet gör att jag tror att det ser ut som berg.”   
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Hon avslutar, ”Jag får en känsla av att denna bild skulle kunna ha varit tagen på 
en planet.” Nästa kvinnliga student associerar på några olika sätt. ”Första tanken, 
hur gick det för djuret? Spåren förorsakade lavinen.” Hon fortsätter sedan, ”En 
ofärdig skiss på en aftonklänning eller ett upp och nervänt knippe tulpaner. 
Spåren verkar vara runda och passar då inte människans fötter, så det var 
antagligen ett djur. Hur reagerade djuret när sanden rasade?” 
Följande tankar och känslor citeras här, ”Jag tänker på fågelfjädrar. Hårt packad 
sand. Tänker på vågor och vatten och blir lite ledsen över att det är så 
föränderligt. Allt. (livet, sanden, vädret…) skönt samtidigt.” 
Den sista kvinnliga studenten av sex associerar till, ”Sommarlek utan tid, stress, 
måsten. Förgänglighet. Omlopp.” 
 
 
Fas 2 – Likheter och skillnader i utsagorna 
 
Skillnaderna mellan männen och kvinnorna i utsagorna om denna bild är större 
än likheterna, men det finns också intressanta likheter inom kategorin kön.  
Den genomgående är att nästan alla associerar till fot och beskrivningarna är 
också lika konkreta.  
Båda könen noterar grässtråna i nedre främre kanten. 
Några av männen skriver att sandraset är gjort av människan eller naturen själv. 
De kan inte avgöra storleken, men en man associerar till fot och tror också att 
sanddynen är nära vattnet.  
Kvinnornas beskrivningar är något mera omfattande än männens i denna bild. De 
är också grafiska i sina beskrivningar, detaljrikare och konkretare, men samtidigt 
fantasifullare. I beskrivningen av storleken är de osäkra, liksom perspektivet. 
Naturens påverkan är nästan genomgående i flera studenters beskrivningar. 
Mängden information är större hos kvinnorna än männen, trots att det är något 
flera män.  
 
När jag studerar likheter och skillnader mellan männens och kvinnornas tankar, 
känslor och associationer finner jag att männens associationer inför denna bild 
innehåller större variationer och olikheter än kvinnorna. Samtidigt ger en av 
männen och kvinnorna förslag på flera olika associationer till bilden. 
Några studenter är osäkra på hur bilden är fotograferad. De vill gärna veta om det 
är fågelperspektiv eller mycket nära.   
Männens associationer är både konkreta och på några punkter existentiella. 
Mannen som skriver mystik, med ett stort utropstecken efter, säger också att han 
får väldigt lite känslor av bilden. Beror det på att bilden betraktas under för kort 
tid vid undersökningstillfället, eller är han osäker för att han inte kan placera 
bilden i ett sammanhang?  
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Den manliga studenten, som skriver korta meningar är variationsrik. Han har 
konkreta drömmar, är lekfull men vill samtidigt avvika. Han längtar till resor han 
genomfört, eller får lust att göra.  
Naturens krafter gör en student osäker, men samtidigt kategorisk i sin bildutsaga. 
Några upprepade tankar är sommaren, sanddyner och lek i sanden med barnen.  
De kvinnliga utsagorna från denna bild är varierande. De blir osäkra inför denna 
bild. Är bilden fotad från luften eller är det en närbild, frågar sig några. En liten 
skugga i hörnet av bilden gör studenten osäker, men samtidigt föreslår hon var 
bilden är fotograferad. Antagligen påminns hon om någon liknande bild hon sett 
eller fantiserat om. Skuggorna spelar en stor roll i upplevelsen av bilden.  
Den mest överraskande associationen är kvinnan som uttrycker omsorg om 
djuret, för det kan ha omkommit i en lavin. Hon säger inte vilket djur hon syftar 
på, men förutsätter ändå att det måste vara det. I nästa bildassociation tänker hon 
på aftonklänning och tulpaner. Det senare ser hon upp och ner vända.  
Hon ser bilden som en konkret dröm. Hon upplever att bilden utlöser hennes 
fantasier.  
Naturens krafter gör två kvinnliga studenter påminda om livets föränderlighet och 
förgänglighet. Männen snuddar vi det, men inte lika uttalat.  
 
 
Fas 3 – Generella tolkningar  
 
I symbollexikonet (1978) står det om sand att det är obeständigt och flyktigt.  
Det finns några paralleller till dessa definitioner i utsagorna. En annan innebörd 
av sand, som jag skrivit om i litteraturdelen, handlar om den stillhet och 
kontemplation, som ett par studenter upplever vid betraktandet av bilden.  
 
Från boken Att tolka bilder, (Sjölin, 1993) använder jag åter Adornos beskrivning 
av hur man tolkar en bild. När studenterna avläser denna bild påminner deras 
beskrivningar om grafiska tecken, som i detta fall är signifikanta. 
Utgångspunkten för tolkning är uttrycket och innehållet dess mål. Eftersom det är 
studenternas upplevelser jag tolkar, är det studenternas tankar och känslor av 
bilden tydliga exempel på en innehållsberättelse. Formen i innehållet byggs upp 
av den stora mängd information som finns i utsagorna. 
Någon tvekan om att de varierande associationerna av bilden inte skulle vara 
kulturella kan jag inte finna. Variationerna bekräftar också denna tolkning. 
Däremot anger studenterna olika perspektivupplevelser av denna bild,  
som är exempel på att avläsaren av en bild äger sin egen upplevelse.  
 
Den stora variationen av innehåll i studenternas upplevelser understryker de 
”dubbla karaktärer” som finns i utsagorna och som gör att bilden inte enbart är 
en ”yta”, utan fylld med en rik flora av information. Det är inte enbart en 
rektangulär yta studenterna tittar på, utan perceptionen av ett fotografi har idag så 
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stor betydelse att även den bör tolkas och förstås. Studenternas utsagor bekräftas 
av att bilden ”re-presenterar” det de upplever.  
 
I boken Konst och filosofi, diskuterar författaren Tormey (1991) om en bilds 
olika paradoxer och alla dess möjligheter av mångfacceterat innehåll. I utsagorna 
från denna bild går det att se hur stora skillnaderna är i studenternas upplevelser. 
Författaren menar att även fotografiska bilder har sitt berättigande. Det är inte hur 
vi framställer bilden som är det avgörande, utan hur vi uppfattar den. Även om en 
bild skapas genom ett tekniskt instrument, så hotas inte den fotografiska bildens 
status.  
 
 
Fas 4 – Mellanrummen i utsagorna 
 
Studenterna associerar konkret, lekfullt, varierande och i några fall överraskande. 
Det visar vilken kraft och frihet betraktare av en bild kan skapa. Kontrasten i 
upplevelsen är i sitt innehåll motsägelsefullt och därför särskiljt intressant. 
Tankar och känslor följer sina egna lagar och upplevelser.   
Jag vill hänvisa till M. Bubers syn på konsten. Han menar att det är i mötet med 
naturen som sinnesvärlden träder fram. I djupare mening är det varats umgänge 
med varat. Det är i umgänget mellan dessa som förhållandet framträder. I 
studenternas utsagor finns det flera exempel på det.  
”Det första jag tänker på när jag ser bilden är att den stora formationen i sanden 
ser ut som en fot. Ett avtryck. Men det stämmer inte riktigt, när jag börjar se 
detaljer runt omkring. Jag tänker på regn och blåst och blöta handdukar. Snabbt 
hoprafsade badtillbehör och vi sitter i skydd och väntar ut regnet.” 
Upplevelsen förändras under tid. Först är den konkret, därefter osäker. Sedan 
övergår upplevelsen i en konkret handling. Den inre dialogen tydliggör detta 
förhållande. Det är i leken vi lär oss och utvecklas. De ”spår” i sanden vi skapar 
är konkreta och tydliga. Tecken som vi tydligt ser och lockas av.  Det är genom 
sinnevärlden vi lär oss och bygger våra erfarenheter. Det är här som varat träder 
fram och befäster sitt umgänge med varat. Sanningen, säger han vidare, finns 
gömd i naturen. Blottlägger vi den tidigt har vi skapat förutsättningar för många 
olika upplevelser, med mångfacetterat innehåll. Mångtydligheten och de 
varierande uttrycken finns också gömda i naturen. Studenternas berättelser 
bekräftar detta intryck. Därför blir studenternas föreställningar i utsagorna även i 
detta fall ett exempel på relationens innebörd mellan Jag och Du. Det är genom 
språket som vi gör världen begriplig. I mötet, säger Buber, uppstår en relation, 
inte på grund av mötet utan på grund av relationens innebörd.  
 
Genom Winnicotts teori (1971) om Lek och verkighet, finner jag i studenternas 
utsagor av denna bild att det även här finns en viktig grund i den skapande leken. 
De är i flera avseenden konkreta, fantasifulla och överraskande. Tilliten till den 
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skapande förmågan, får sitt uttryck genom upplevelsens närhet av sanden. Det är 
i naturens lekutrymme som den kulturella upplevelsen framträder. 
 
 
BILD NUMMER 4 
 
Fas 1 – Bekantskap med utsagorna och sammanställning av innehållet 
 
Beskriv vad du/ni ser i bilden. 
 
Männen: 
De manliga studenterna är fåordigare än kvinnorna och beskriver bilden bl a på 
följande vis. 
Jag sammanfattar fyra studenter. De skriver att det är sandklumpar eller 
sandstenar. Sanden har formats av regn och sol. Det är en närbild och den är 
fotograferad på morgonen eller kvällen.  
En student skriver så här, ”Öken, Miniraukar. Skarpa och runda kanter emot en 
platt yta. Skuggor. Identiskt lika men vridna åt olika håll.” 
”Solen står lågt eftersom skuggorna är låga. Varför står dessa bollar kvar? Vad 
binder den att hålla? Det är vindens verk i sanden. Är säkert nära vatten. Lugn 
växtlighet.” 
En annan manlig student skriver följande i två meningar. 
”Extrem närbild av två sandformationer som motstått vädrets makter. Två 
stenliknande sandhögar som är fotade vid gryning eller skymning.” 
 
Kvinnorna: 
Beskrivningarna av det kvinnorna ser i bild nummer fyra är på några sätt 
likvärdiga. De ser små stenar, sandlämningar, ”ihoppackade bollar av sand” och 
sandklumpar. De skriver också om ljustes påverkan på bilden.  
Eftersom det finns nyanser i beskrivningarna och olika innebörder, citerar jag här 
några studenters utsagor. 
”Två stenar i blöt sand. Ser ut som att en våg just sköljt över dem. Sand har 
fastnat på dem. Stenarna ser mjuka ut på något sätt. Ljuset kommer från sidan. 
Långa skuggor. Närbild. Ser nästan arrangerad ut. Som om stenarna ska prata 
med varann.” 
Nästa student beskriver bilden lite annorlunda, ”Antagligen på stranden. Två små 
pygmémunkar. Sand som torkat i solen efter att ha ”besköljts” med vatten. Man 
kan riktigt ”se” hur vatten kilat mellan, sköljt bort mer och mer sand och lämnat 
dessa två sandformationer efter sig.”  
”Två sandklumpar tornar upp sig och kastar långa skuggor snett åt höger. 
Bilden är skarp i nedre delen men suddigare högre upp, bakom sandklumparna.” 
”Jag ser två stenar som står upp i sanden. De ser ut att vara täckta med sand. 
Ljuset kommer starkt rakt, nästan horisontellt mot dem och bildar stora skuggor 
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bakom. Det är en stor skärpa längst fram i bilden, medan det är mer suddigt i 
bakgrunden. Förutom de jordnära färgerna ser det ut att ligga en blå ton över 
bilden.” 
 
Beskriv dina tankar, känslor och associationer som bilden väcker. 
 
Männen: 
Det första citatet från en av männen är motsägelsefullt och spännande. 
”Jag vill pröva skulpturen med ett lätt tryck med foten. Jag blir trött av bilden. 
Naturen kan göra massor med tiden.” 
Nästa man skapar utrymme för flera tolkningar. ”Nedslag i en öken. Två stycken 
ensamma kvar. Framväxt ur ingenting.” 
Den här mannens utsaga är svårtolkad. ”Får svårt att låta känslorna och 
tankarna växa. Får inga associationer till bilden direkt. Det ser ut som godis, blir 
enormt godissugen. Sanden ger mig inga känslor kanske för att jag så sällan i 
mitt liv varit på sandstränder.” 
Nästa man skriver korta meningar. 
”Gotlands raukar.” 
”Dyn baggar.” 
”Tvåsamhet.” 
”Hög/lågvatten.” 
Följande citat är poetiskt och ett ögonblicksverk. ”Naturen lydde skuggorna och 
fokus i bilden avslöjar avståndet. Vatten har smekt sand. Bitarna har brutits loss 
någonstans ifrån. De kommer snart spolas bort så detta ögonblick är kort.” 
 
Kvinnorna: 
Även i bild nummer fyra är kvinnornas utsagor mera innehållsrika. Eftersom 
deras utsagor till denna bild är så varierande och innehållsrika, väljer jag att citera 
samtliga sex. 
”Jag tänker på fiskbullar rullade i sand. Får en känsla av att även hårt som sten 
kan vara mjukt.” 
”Småliv.  Sånt man ser när man sänker blicken och ser. En snigels slemmiga 
framfart, hur olika sand kan formas av olika rörelsemönster i vattenbrynet. 
Dagar då man sitter i vattenbryn och låter sig översköljas ihop med sand av 
havet… Lättja. Tidlöshet.” 
”Jag associerar till raukar och dess form. Jag får en känsla av tvåsamhet – att de 
hör ihop och kompletterar varandra. Mellanrummet mellan de båda är 
avgörande och ger spänning till mitt intryck. När jag tittade länge och intensivt 
på bilden så kändes det som att bilden blev rörlig – som att sandkornen började 
rulla i en lätt vind.” 
”Härligt med en närstudie av något som skulle kunna vara stort. Skuggorna 
skulle kunna vara stora och långa. Det är de i jämförelse med vad som 
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åstadkommer dem. Sandklumparna ser bräckliga ut. Skulle kanske kunna blåsa 
sönder eller regna bort när som helst. Kanske en våg tar dem?” 
”Jag gillar motivet hur dessa två stenar står upp ur sanden, Får en känsla av att 
stenarna verkligen är mycket små. Ljuset känns väldigt kraftigt och belyser 
skarpt, som om någon håller en lampa mot dem för att förstärka kontrasterna. 
Det sista kvinnliga citatet. ”Ökenliknande ”landskap” med sandstoder. Häftigt. 
Sandstenar. Påminner om reptilhuvuden. Skört. Tidsbegränsat. Unikt. Ett par. 
Aldrig närmare.” 
 
 
Fas 2 – Likheter och skillnader i utsagorna 
 
Det finns några tydliga likheter i beskrivningen av denna bild. Studenterna 
skriver om sandskulpturens material, hur ljuset påverkat skulpturen och att 
vattnet och vinden inverkat på formerna. De skriver också att det är en närbild 
och att den är fotograferad på morgonen eller kvällen. De är noga med 
beskrivningen och anger detaljer. Det finns ett exempel på association, som 
handlar om tvåsamhet.    
Det finns intressanta skillnaderna om hur de beskriver bilden. Männen beskriver 
formen ganska kortfattat, medan kvinnorna lägger till ljusets inverkan på bilden 
och vad som händer med det, som några kallar för ”sandklumpar”. En kvinnlig 
student tycker bilden känns overklig och är arrangerad, men att den har 
mänskliga drag.  
De manliga studenterna associerar till andra bilder från öknen och stora 
stenformationer. En student undrar varför ”bollarna” står kvar och frågar sig vad 
som binder dem samman. Medan en annan student menar att trots vädrets makter 
står de kvar. De skriver också om storleken på ”sandformationerna”, men ger lite 
olika svar.  
I denna bild värderar en av de manliga studenterna bildens uttryck. Det är värt att 
notera eftersom det genomgående är så få värderingar. Männens tankar, känslor 
och associationer är mera kortfattade och ibland endast korta meningar. 
Skillnaderna är större än likheterna. Kvinnornas associationer är konkreta, 
kraftfulla, idérika och mångtydiga. 
 
Den man som vill, ”pröva skulpturen med ett lätt tryck med foten” blir både trött 
och provocerad av bilden, men menar samtidigt att, ”naturen kan göra massor 
med tiden”. Han vill vänta in möjligheten att ”trycka till” någon, men även 
kontrollera tiden annars kommer någon annan att förändra förutsättningarna. 
 
En man försöker associera till ”godis”, men förklarar att han så sällan är på 
sandstränder, så därför skapas inga bilder i huvudet. Möjligtvis skulle tidsfaktorn 
locka fram flera ”godisassociationer”. (Den kände fotografen Dawid 
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fotograferade godis. Han gjorde stora bildförstoringar och ställde ut dessa på 
Millesgården. 2004) 
I naturen vet man aldrig vad som händer. Vi måste vara rädda om tiden, för 
förändringarna går så snabbt. Citaten med korta meningar innehåller flera olika 
bilder. Vad naturen kan åstadkomma och göra, men också en föreställning om en 
social relation.  
 
Kvinnorna associerar till mat, sociala relationer, tidsbegreppet, bräcklighet och 
hur naturen förändrar sina egna förutsättningar. När en av kvinnorna tittade länge 
på bilden, skapades en rörlig bild av sandkornen som började rulla. Spänningen i 
bilden skapas av mellanrummet mellan två ”raukar”. Det skapas en dramatik 
desto längre man tittar på den. Vattnets rörelse och ljuset spelar stor betydelse i 
upplevelsen av bilden. En av kvinnorna gillar bilden, på grund av ljusets stora 
betydelse.  
 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att de kvinnliga studenternas associationer är 
fantasifullare, mera omväxlande, innehåller större variationer och berättar mera 
än männen om bilden. 
 
 
Fas 3 – Generella tolkningar 
 
I symbollexikonet av Cooper (1987) om sand finns det två identifikationer i 
studenternas utsagor, som är självklara att använda, ”obeständighet och 
flyktighet”. Den stora variationen av känslouttryck som bilden skapar och 
rörligheten i deras associativa berättelser. En arketyp formas genom språkets 
gestaltning och sandens urgamla förutsättning för liv och växande. Ur jordens 
sand kommer den kreativa kraften och där skapas det oförutsägbara.  
 
Det är tydligt att studenternas beskrivningar, tankar och känslor går att härleda 
från kulturella erfarenheter. Färgens klanger och ljusets inverkan återges med 
inslag av harmoni och överraskning, men de är kulturella erfarenheter, som finns 
i utsagornas innehållsberättelser.  
Deras erfarenheter är på flera sätt vanliga och bekanta. Man kan säga att de är 
förtrogna med ”paraplykonventionen”, som Novitz (1990) diskuterar.  
I utsagorna finns exempel på traditionella former, som studenterna associerar till.   
Studenternas tolkning av bilden visar prov på stor variation, både vad bilden 
uttrycker och vad den innehåller. ”Ingen tolkning är sannare än den andres”,   
säger Borgersen m. fl. (1994)  
Det som är signifikant i utsagorna från bilden är studenternas uttryck för 
”sandklumpens” form och deras konkretiseringar av densamma. Det finns flera 
exempel på det, från både männen och kvinnorna.  
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Språket i bildberättelserna är signifikanta tecken som skapar innehållet. 
Innehållet säger Sjölin (1993) är tolkningens främsta mål. I fram för allt 
kvinnornas utsagor, finns det tydliga exempel på bildens mål. I utsagorna är  
berättelserna konkreta, överraskande, ödesmättade och kontrastrika. 
Associationerna innehåller också flera exempel på lockelse och dragningskraft 
till bildens innehåll. Detta säger Sjölin, är bildens främsta budskap. 
I utsagorna från en av männen och några av kvinnorna, finner jag exempel på det 
som Kandinsky (1970) diskuterar, nämligen att färgen och formen är beroende av 
varandra. ”Klangerna” förändras hela tiden, vilket studenterna också bekräftar. 
Den exakt lika formen, har samma klang, men i utsagorna finns det flera exempel 
på varierande klanger.   
 
Det är i sinnesvärlden vi får inspirationen, där möter vi alla ”bilder” som skapas 
i mötet. Studenterna har ”dragit fram” varseblivningarna från bilden.  Genom 
Bubers teori (1985) finner jag stöd för detta i studenternas utsagor. 
 
 
Fas 4 – Mellanrummen i utsagorna 
 
Från utsagorna i bilden ser jag prov på hur den poetiska lusten öppnar sig och 
skapar liv genom olika tecken. Ett tecken är skuggorna, som avgör ”avståndet” 
mellan ”bitarna”. Vidare skriver studenterna om ”Avståndet”, som skapar 
mellanrummet och är i ständig rörelse och snart försvinner. Tiden anger rörelsen, 
som konkretiseras och i nästa ögonblick är borta. Ett annat konkret uttryck är 
kontrasten mellan hårt och mjukt. Det som är litet blir synligt och sanden 
förkroppsligar tidlösheten. ”Sandklumpen” väcker lusten att göra det lilla större, 
genom skuggornas påverkan. Ljuset säger studenterna, får en avgörande 
betydelse för upplevelsen av bilden. Även vinden och regnet spelar en viktig roll. 
Utsagornas innehåll pendlar mellan konkreta associationer och lust till att ta på 
formerna och förändra dem. Enligt Winnicott (1971) är lusten till lek 
grundläggande och han menar att detta finns i det han kallar för ”det tredje 
rummet”. Det är det upplevelserum som ligger ”mellan det yttre och inre 
rummet”. 
Mellanrummet ”är avgörande” för ”tvåsamhet”. De konkreta raukarna 
förkroppsligar denna tolkning. ”Tvåsamhet” är oftast i rörelse, som i detta fall 
konkretiseras genom sandens ständiga förändring. Buber (1985) menar att 
relationer uppstår på grund av relationens innerbörd, inte dess form.   
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BILD NUMMER 5  
 
 
Fas 1 – Bekantskap med utsagorna och sammanställning av innehållet  
 
Beskriv vad du/ni ser i bilden. 
 
Även i bild nummer fem är männen fåordigare än 
de kvinnliga studenterna, som skriver utförligare.  
 
Männen: 
Jag börjar med att citera tre av männens utsagor,  
”Den främre stenen har en säregen karaktär.”   
”Två sälar alternativt stenar som sticker upp ur vattnet tidig morgon, det finns en 
sten som är färgad röd i mitten.” 
Nästa citat, ”Vattnet syns inte, bara som en dimma. Två välformade stenar, släta 
av inlandsisen. En avfälling som nog inte hör dit. En vacker röd sten kontrasterar 
mot den grå. En vit ring på den röda stående stenen.” 
 
Några män beskriver stenarna som runda, dimmigt vatten runtomkring, halt, en 
röd rund ring och vatten/dimma är lite otydlig. 
Den sista manliga studenten skriver korta meningar. 
Till synes arrangerad bild 
Tre stenar möts i ett vattenbryn 
Lång slutartid skapar en effekt av himmelliknande vatten 
Granit 
 
Kvinnorna: 
Två av de kvinnliga är relativt lika varandra i sina beskrivningar. Jag 
sammanfattar därför deras utsagor och citerar de återstående. 
De ser två stenar som är större. De är marmorerade, vita, gråa i gröna och guldiga 
nyanser. Den tredje stenen sticker upp ur vattnet och den är tegelfärgad med en 
ljus ring. Runt stenarna är det en ljus dimma, förmodligen vatten. 
”Jag ser i mitten ett rött föremål med en vitaktig målad ring runt. På båda sidor 
om detta ting finns två stenar som ser väldigt ”rundade” ut. I bilden ser man 
något som liknar dimma. Eller så är det ånga från vattnet. Solen belyser det röda 
i mitten liksom stenarnas översida. Det röda dominerar i färgskalan. Stenarna 
har mycket mönster i sig och går i svart/gul/blå toner. Ångan eller dimman ser 
vit/grå/blå ut.” 
 
 
 

 46



Nästa kvinnliga beskrivning är lik den förra, med vissa nyansskillnader. 
”Stenar i vatten och dimma/ånga. Två svartgråa- runda stenar och en röd avlång 
i mitten. ”Dimman” ser lite ut som rök. Den är väldigt suddig och medan det 
andra är väldigt skarpt. Ljuset är nästan bara på den röda stenen. Stenen har en 
vit ring inristad i det röda. Den ser ditställd ut. Vackert mönster på den röda 
stenen av långa vita ränder.” 
”Tre unika stenar. En som skiljer sig mer. En gul, grå, svart sten. En röd sten 
med vita linjer. En påbörjad cirkel på den röda stenen. Dimma/dis. Blänk.”Tre 
stenar, en (jag är inte bra på sorter) röd/gul, med inslag av vad jag tror är flinta 
i ringform runt ”toppen” – denna omgiven av två bullriga, betydligt större 
svart/vit/grå småspräckliga bumlingar. Dimmigt runtom – vatten som suddats 
till. Stenarna är våta.” 
 
Beskriv dina tankar, känslor och associationer som bilden väcker. 
 
Männen: 
Deras tankar, känslor och associationer är så olika varandra att jag väljer att citera 
samtliga, sju stycken. 
”Två sälar som är kära möts tidig morgon för ett kärleksmöte vid den berömda 
kärleksstenen. Dom träffas när daggen ligger tät så att ingen skall få veta om 
deras hemliga kärlek. Mitt förnuft säger mig dock att sanningen är att det bara 
är tre stenar, men jag struntar i förnuftet och hoppas sälarna en dag öppet får 
visa sin kärlek.” 
”Någonting skjuter upp ur en grå slemmig massa. En erotisk laddad känsla. En 
mjuk känsla där något hårt reser sig upp. En enorm fallossymbol som står i ett 
böljande dimmigt landskap.” 
”Mystik, en känsla av sommar och vilda äventyr. Morgonen är något som ska 
dyka upp. Ta ett bad i någon enskild vik.” 
”Dimma som täcker nedre delen av stenarna gör bilden mystisk. Jag tänker på 
gamla nordiska mytologiska figurer, främst näcken och älvor.” 
”Jag anar att vattnet har hjälp till att släta stenarna. Tittut här kommer jag. 
Hårda grabbar mellan bröna.” 
”Varmt – hett. Kallt – svalka. Ämnen som fusionerar ett möte, kroppar, sensuellt, 
eller bara en mekanisk krock som eroderar sönder, långsamt. Vattnet slipar 
stenen och snart finns inget kvar. Är det två sälar som ligger i en ångbastu?” 
– Två sälar leker med en boll 
Erotik 
Strävan att bryta sig ut 
Fiskar som leker 
Utanförskap 
Mobbning 
Himlavalvet 
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Kvinnorna: 
De kvinnliga utsagorna är så innehållsrika att jag inte kan särskilja dem. 
”Stenarna känns skulpturala. De är olika, men skapar ändå en enhet. Jag får en 
instinkt att vilja röra vid dom, känna stenarnas struktur i händerna. Jag får tankar 
om djur. De båda större stenarna ser ut som vilande valar och den röda stenen 
känns som ett rovdjur som nyss nått ytan och blickar upp.” 
”Jag tycker mycket om stenarna. Deras färg, form och struktur är något som 
talar till mig. Speciellt de som är fuktiga av vattnet där deras ”rätta jag” syns. 
Dessa stenar känns nästan som något fysiskt, levande. Både vackra, men också 
lätt hotfulla, uppdykande av dimma.” 
”Jag blir väldigt nyfiken på vad det röda föreställer. Vad är det? 
Det är väldigt vackert med dimman eller ångan i bilden. Den ser ut att sväva och 
den ser ut att vara målad, ser inte verklig ut. Stenarnas form och hur de går in 
mot mitten där det ”röda” är snyggt. Det röda föremålet ser ut att skjutas upp ur 
dimman.” 
”Kvinnligt manligt. Mjukt kantigt. Bröst, penis. Jag vill se bilden utan dimman 
också. Kan inte se något vatten och undrar hur djupt det är. Stora små stenar! 
Kanske är det ovetskapen som gör det spännande?” 
”Är stenarna ditplacerade? Är den röda naturligt tillhörande det området? 
Nyfikenheten och samlarlusten väcks av den röda stenen.” 
”Ja, hmm. Association? Spanskt kallas det när man utövar sexuell samvaro 
man/kvinna och mannen har förflyttat sig till lite övre regioner – mellan 
brösten.” 
 
 
Fas 2 – Likheter och skillnader i utsagorna 
 
Både de manliga och kvinnliga studenterna beskriver denna bild på ett liknande 
sätt. De skriver om stenarnas färg, de ser dimma och/eller vatten och ringen runt 
stenen i mitten. Några av männen lägger till en karaktär, ett förhållande mellan 
två stenar, en teknisk förklaring och en misstanke om arrangemang. Det senare 
påstår även en kvinnlig student. 
De kvinnliga studenternas beskrivningar är sinnligare och innehåller mera 
detaljer. De skriver om färgerna, ljusets betydelse och förhållandet mellan dimma 
och vattnet mycket utförligare.  
Det finns en tydlig ”röd” tråd i männens tankar och känslor om denna bild, som 
handlar om erotik och kärleksmöte. Associationerna vandrar till mytologiska djur 
och sälar som möts. Bildens denotativa laddning innehåller enligt en student både 
ensamhet, hot och vilja till självständighet. ”Mystiken” i bilden skapar distans, 
men också förväntan och förhoppningar.  
De kvinnliga studenterna uppehåller sig mera kring färgerna på stenarna och 
ljusets inverkan. De associerar också till djur. De vill närma sig stenarna, ta på 
dem, men undrar också vad de ser. Några associationer lockar till konkreta 

 48



handlingar. Den skulpturala känslan lockar till beröring. Mystiken väcker frågor. 
Männens sexuella associationer är direktare och konkretare. Kvinnornas däremot, 
är försiktigare, med undantag av en student, som är ärligt fantasifull i sina 
drömmar. 
 
 
Fas 3 – Generella tolkningar 
 
Beskrivningar av färgen på stenarna spelar en avgörande roll i utsagorna från denna bild. 
”…den som kan dra fram den, han har den”., säger Buber och citerar Dürer (1991) Den 
röda färgen är eldens och blodets färg. Enligt symbollexikonet (1978) symboliserar den 
färgen den aktiva manliga principen, men även kärlek, glädje, lidelse, energi och sexuell 
upphetsning. Med färgerna som viktiga tecken, spelar sinnesvärlden här en viktig roll. Den 
avgörande betydelsen finns att hämta i naturen, säger Buber. (1991) 
Den röda färgen och formen är ännu mera i centrum för studenternas tankar, känslor och 
associationer i utsagorna. Färgen och formen utgör klangen säger Kadinsky (1970) och 
understryker ögats roll, och visar på kraften i studenternas upplevelser. Klangens betydelse 
i formen bekräftas i utsagorna. Oavsett om stenen är ”ditställd” eller ej, är konstnären fri 
att använda vilka uttryck han eller hon vill säger Kadinsky, (1970) ”förutsatt att han lånar 
formerna från naturen.”  
 
En lika viktig tolkning av den röda färgen och formen är att det stämmer väl överrens med 
vad Buber (1991) kallar för, ”de fyra potensernas inre rum”. Här är det, ”kärlekens inre 
rum”, som genomsyrar studenternas berättelse. Vilket går att understryka med att det inte 
enbart handlar om ett erotiskt möte, utan det handlar än mera om relationens 
sammansmältning. I de kvinnliga utsagorna är även den tredje potensen, som Buber (1991) 
kallar för konstnären, synliggjord genom deras uttrycksfulla berättelse om färgen och 
formen.  
 
Jag vill till slut framhålla de visuella tecknens betydelse från utsagorna. De är lika viktiga 
som ett kodat teckensystem, för att förstå ett sammanhang och innehåll. Även från denna 
bild kan man utläsa av studenternas utsagor att de är kulturellt betingade.  
 
 
Fas 4 – Mellanrummen i utsagorna 
 
Jag vill med Hasselberg, Lind och Külhorns (1996) diskussion om ”det yttre och inre 
rummet” påstå att det är mellan betraktaren och bilden som det uppstår en viktig 
upplevelse, som kan få stor betydelse för människan i en skapande situation. Studenten 
associerar och skapar sina egna inre bilder. I detta fall understryks det av studenternas 
starka upplevelse av färgerna och formen. Det är dessa starka upplevelser som uppstår i 
mötet med bilden. Även här ser vi exempel på ”det tredje rummet”. 
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Tre delar är därför helt avgörande i studenternas utsagor, färg, form och sexualitet. Den 
sexuella associationen förstärks genom betoningen på färgens och formens betydelse. 
Studenternas upplevelser i utsagorna målas med starkare och intensivare färger. 
Berättelserna i studenternas utsagor blir här väldigt tydligt som bildens mål. 
Färgen är viktig, säger Kandinsky (1970). Den röda färgen, eldens färg är både konkret och 
upphetsande. Den röda färgen och formen i bilden, lockar fram dessa intensiva känslor.  
I männens utsagor är det den sexuella lockelsen och upplevelsen, som är viktigare än 
formen. Hos kvinnorna finns det en sexuell lockelse, men formen och uttrycket har lika 
stor betydelse.  
Det är mötet mellan två ”kroppar” som lockar till olika upplevelser. Det laddade mötet 
förstärks av formen och färgen och mystiken i det som inte är helt synligt. Studenterna dras 
till det osynliga och överraskande. Faran i ”dimman” är hotfull, men också vacker. 
Studenternas gemensamma bildassociationer bygger upp en spänning i mötet mellan två 
gestalter. Spänningen förstärks i den utsatta situationen, men skapar ändå en känsla av 
självständighet.  
 
 
BILD NUMMER 6 
 
Fas 1 – Bekantskap med utsagorna och sammanställning av innehållet 
 
Beskriv vad du/ni ser i bilden.  
 
Männen: 
Även av denna bild finns ett mönster av fåordighet vid beskrivningen av bilden 
från männen. Jag sammanfattar fem av männens utsagor. De ser en gren som är 
gammal och hänger ut mot havet, en sandstrand, en öde sandstrand, blått vatten 
och grässtrån. Jag citerar två av männen. ”En död gren är i vägen för det vackra 
havet. Höga värmemoln i horisonten. Lugnt vatten som rullar in på stranden. 
Spår i sanden som inte hör dit. Ny gräsvegetation en bit upp”. 
Det sista manliga citatet är korta meningar, 

- Skymning vid stranden 
- Ensamt dött träd strävar mot havet 
- Gångspår vid vattenbrynet 
- Varma dagar skapar disig horisont 

 
Kvinnorna: 
Innehållet i kvinnornas beskrivningar är liknande männens, med skillnaden att de 
skriver i berättande form. Jag citerar fyra kvinnliga studenter. De två återstående 
är så lika dessa att de inte tillför något. 
”Öppet hav. En liten hörna av bilden med stranden. Sandstrand med vad jag 
tycker mig se lite småsten. Några grästuvor som ser väldigt gula ut. Sensommar 
eller bara ljuset? En död trädgren in från höger i övre delen av bilden, med en 
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 lustig kvistformation – ser ut som en ren eller hjort som reser sig på bakbenen. 
Gryningsljus?” 
”Himmel möter hav i en centrerad horisontallinje. Solen är låg. Sanden ser 
fuktig ut, som att vågorna gått högt under dagen som gått. En gren skär av 
himlen. Jag ser inte det träd som grenen hör till. Grenen har en formation som är 
fantasifull och skulptural.” 
”Jag ser en himmel, horisont, vatten och gräs i kvälls- eller i morgonsol. En våg 
är på väg in mot stranden. Molnen skingras mot mig. En trädgren sticker fram i 
bilden. Den är konstig, lång och lövlös.” 
”Jag ser först en gren som kommer in i bilden från höger. Den kommer in ganska 
högt upp i bilden. Under grenen vilar havet. Ser ut att vara vindstilla. Vattnet är 
väldigt blått och smälter vid horisonten ihop med himlen. 
I det högra hörnet nedtill ser man gult gräs. Stranden går lite diagonalt i bilden. 
Ljuset som lyser på grenen, sanden och gräset som ser gult ut. Det går två 
parallella skuggor över sanden – liknar bilspår.” 
 
Beskriv dina tankar, känslor och associationer som bilden väcker. 
 
Männen: 
De manliga studenternas tankar och känslor innehåller så varierande 
upplevelser att jag citerar samtliga. 
”En ensam spanare som blickar ut över ett oändligt hav. En smal fågel som lyfter 
sina vingar för att kasta sig ut från en gren på en lång resa.” 
”Grenen får mig att tänka på renhorn, hällristningar från norrlandskusten. Det 
känns inte som Sverige. Vad är det för spår i sanden? Hjulspår eller är det 
naturfenomen?” 
”Det oändliga tar vid där landets gränser slutar. Viljan att bara sitta ner och 
svalka fötterna.” 
”Grenen ser ut som en hjort som ställer sig på bakbenen. Jag får känslan att det 
är en tidig sommarmorgon och de första solstrålarna träffar grenen. Havet som 
sträcker sig till horisonten får mig att tänka på oändlighet och evighet.” 
”Grenen som sticker ut är öns väktare. Den spejar ut över havet, dag som natt 
och varnar öns väsen vid fara. Trädet har haft många grenar som spejat ut över 
haven och den aktuella grenen är mycket gammal nu och ska snart efterträdas av 
en ny gren som växer sig stark vid sidan om. Snart har grenen vaktat klart och 
får falla ner till marken och bli ett med ön som hon så troget skyddat i många 
år.” 
”Jag känner att grenen är i vägen. Fantastisk form egentligen.” 

- Svanhopp 
- Jaktstugehorn 
- Strävan 
- Renen är ute på ”tunn is” 
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Kvinnorna: 
Kvinnornas utsagor är lika intressanta, så jag citerar samtliga. 
”Ha, ha, jo det ser ut som en ren eller liknande djur som står på grenen. Kanske 
ropar han efter sina sedan länge försvunna kompisar? (Då får han vänta till i 
jul… Det här är väl tomtens ren?) Ödsligt. Ensamt… Nyvaket.” 
”Grenen ser ut som en ren. Renhorn. Var kommer den ifrån? Känns som den 
blickar ut över havet som någon slags härskare. Lugn.” 
”Trädgrenen som svävar i bilden ser ut som en ren som står på en liten upphöjd 
kulle. Det ser roligt och fantasifullt ut, nästan som om någon målat dit konturen 
av den där med flit. Nu när marken syns förstår man att det är ett träd som står 
där och har denna långa vindpinade gren. Jag tycker synd om trädet som verkar 
ha en hård tillvaro.” 
”Jag vill ”lyssna” på bilden – kliva in i den och höra om havet låter så som jag 
tror när det möter stranden. Grenens formation ser ut som en dansande figur.  
Den ser fri ut. Jag känner en känsla av frihet i bilden – en lätthet som livet borde 
ha mer av. 
Den sista kvinnliga upplevelsen är i ordform.  
”Envishet. Tålig. Skör. Vacker. Kväll. Vems är skuggorna? Varför har den gått 
av? Ren-hornsgren. Lugn. Harmoni. Stillsamhet.” 
 
 
Fas 2 – Likheter och skillnader i utsagorna 
 
I beskrivningen av bilden finns det vissa likheter som innehåller stråk av 
värderingar. En av männen tycker om formen på grenen och en av kvinnorna 
säger kort och gott att den är, ”vacker”. De skiljer sig genom att två av männen 
tycker att grenen som sticker ut från trädet inte borde vara där och spåren i 
sanden hör inte dit. Det är två olika tecken i bilden, som irriterar helheten av 
bilden. Harmonin av upplevelsen blir påverkad.  
De kvinnliga studenterna är överraskade av grenen. Associationerna liknar djur, 
men även lekfull och ”skulptural”. De värderar bilden på ett annat sätt och ser 
möjligheten i innehållet och beskriver det i berättande form. 
Mönstret i kvinnornas upplevelser är påtagligt lika. De är lekfulla, berättande, 
mytologiska, undrande och konkreta. Den konkreta likheten är associationen till 
djur, ren och hjort. Det finns en undran över bilden, som väcker frågor om 
oändlighet, evighet och döden. 
En av kvinnorna är mycket tydlig med värderingen av bilden. Det vackra 
förstärks av överraskningen i kompositionen. Konventionen av bildupplevelsen 
är bruten. De konkreta associationerna till djur berättas med stor lustfylldhet. 
Samtidigt finns det en omtanke om trädet som inte syns.  
 

 52



En av kvinnorna sugs in i bilden och rörelsen av figuren, som skapar en 
frihetslängtan. Den sista kvinnliga studenten tycker konnotationen väcker frågor 
om socialisation. Men den andas också ”harmoni”. 
 
 
Fas 3 – Generella tolkningar 
 
Den symboliska, fantasifulla och konkreta innebörden trädgrenen får i utsagorna, 
stämmer väl överens med symbollexikonet (1978). I studenternas utsagor har 
grenen en central plats, som är avgörande för hela bildens betydelse. 
I symbollexikonet av Cooper (1978), står det att fåglar symboliserar det 
översinnliga. Både de manliga och kvinnliga studenterna associerar vid några 
tillfällen i utsagorna, grenen till en fågel, men även till ren. I lexikonet finner jag 
en intressant passage om fantasin.  
 

”Stora fåglar förknippas ofta med solens, åskans och vindens gudomligheter och deras 
tungor symboliserar då blixten. Som inslag i trädsymboliken är fågeln den gudomliga 
kraften som tar plats i trädet (eller en pelare som är en trädsymbol).” (s. 55)  

 
I lexikonet står det inget om ren, däremot om hjorten. Eftersom några studenter 
tänker på ren, men i ett fall även till hjort, finner jag det intressant att även här 
använda symbolens betydelse, i detta fall till hjorten. Enligt lexikonet avbildas 
detta djur ofta tillsammans med livsträdet. En mycket intressant symbolik i detta 
sammanhang, eftersom ett av grundtemat för hela uppsatsen handlar om trädet.  
 

”Hjorten står för meditation, saktmod och mildhet, men den är också en av den kinesiska 
buddismens tre otyglade varelser.” (a a s 74)  

 
Delar av studenternas associationer fyller väl det innehåll, som jag här citerat från 
lexikonet. 
 
De språkliga tecken som studenterna använder vid beskrivningen av denna bild är 
som grafiska tecken och har samma innehåll som det visuella språket. Det är i 
språket som sinnesvärlden träder fram. Dessa konnoterade tecken har sina egna 
självständiga betydelser, ingen sannare än någon annan. Flera studenter upplever 
grenen som en ren, i ett fall hjort. Hjortens huvudkrona appellerar till kunglighet 
och ärbarhet. Vi ser hellre det fina och vackra än det vanliga. Genom de 
berättande upplevelserna får grenen en egen klang och ett eget väsen. Formen 
utgör grunden för det. Utsagornas innehåll är entydiga. Minsta lilla 
perspektivförskjutning och bilden får ett nytt innehåll. 
 
Även i dessa utsagor är ”paraplykonventionen” tillämpbar, enligt Novitz (1990) 
sätt att diskutera och avläsa en bild. Beskrivningarna utgörs av kulturella 
associationer, som är konventionella i sitt innehåll.  
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Konventionen kan ge en vägledning för fotografen, men den kan också bestämma 
en avgränsning, som avbildaren följer. I detta fall har det en avgränsad plats i ett 
naturrum. Tormey (1990) talar om ”bildernas mångtydighet”, ett mycket riktigt 
påstående i detta sammanhang. Han menar att dagens bildvärld är mera 
omfattande än den verkliga världen.  
 
De beskrivna utsagorna från denna bild har ett rikt och mångtydigt innehåll. Den 
fotografiska naturbilden får sin bekräftelse genom utsagorna och förstärks av 
Dürers (1991) påstående om att konsten hämtar sin inspiration i naturen. Tar man 
fram den, så finns den där. 
Jag vill också understryka Kandinskys (1970) resonemang om färgens och 
formens beroende av varandra. I studenternas utsagor bekräftas klangens 
betydelse för formupplevelsen. Även när formerna förändras har de ett eget 
väsen. 
 
 
Fas 4 – Det skapande mellanrummet i utsagorna 
 
I dessa utsagor identifierar sig studenterna med grenens uttryck och blir 
överrumplade av bildens innehåll och form. Den ”stämmer” inte, men är 
samtidigt tilltalande och spännande. En frihet och lätthet i bildens uttryck, som 
påverkar upplevelsen. Det så kallade ”djuret” överraskar med sitt uppdrag. 
Studenterna upplever det stilla, det vackra, som förstärks av havets blålila färg, 
som denoterar trygghet och visshet. Den lugna spänningen kanske ryms i havets 
varma färgtoner och det vaktande djuret. Studenterna lockas och tilltalas av båda 
attributen. Harmonin i spänningen är motsägelsefull och nödvändig för 
helhetsupplevelsen. Det lekfulla innehållet pendlar mellan frihet och 
konkretisering. Innebörden av studenternas utsagor stämmer väl överrens med det 
som Magnusson påtalar (1997). Han menar att den fotografiska tillblivelsen 
utspelar sig mellan konstnären och det som ”tas”. Utsagornas innehåll har fått 
sin gestalt i ett annat rum, mellan konstnären och bildprojektionen av bilden av 
bilden.  
Det är i det ”skapande rummet” som bilden skapas. Hasselberg m. fl. (1994) tar 
fasta på hur den skapande processen har sitt ursprung i lusten till lek. Det 
grundläggs tidigt och det är i våra idéer, känslor och tankar det får sin gestaltning.  
Som jag vid några tidigare tillfällen påtalat, understryker Winnicott (1971) det 
mellanliggande lekområdets betydelse. Leken förutsätter starka inre och yttre 
impulser som förstärker och skapar tillblivelse för identitet.  
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 5. 2. Sammanfattning av innehållet av faserna två till fyra av utsagorna 
 
I denna del av undersökningen sammanfattar jag de tre fasernas innehåll. Jag 
binder samman de sex bildernas innehåll från varje utsaga. Jag börjar med fas 2, 
som handlar om likheter och skillnader i utsagorna. 
 
Fas 2 – Sammanfattning av likheter och skillnader i utsagorna 
 
Det tydligaste mönstret i denna fas är att de kvinnliga studenterna skriver mera 
och innehållsrikare än de manliga studenterna. Nästan i varje utsaga upprepas 
detta mönster. De är fantasifullare, ordrikare och mera överraskande. Däremot 
går det inte att påstå att kvinnornas utsagor är sannare eller genuinare, lika lite 
som jag kan hävda att kvinnornas upplevda associationer har större värde än 
männens.   
Männen skriver konkretare, de skriver i några utsagor också mer kortfattat och 
konstaterande. De använder i några fall korta konkreta begrepp för det de 
upplever. De går inte lika ”nära” bilden, som kvinnorna.  
Kvinnorna förundras i några fall mera över bilderna och ställer frågor om bildens 
innehåll. I få fall finns det skillnader, där någon av männen skriver fantasifullare. 
Även om kvinnorna berättar mera om varje bild finns det intressanta likheter, där 
laddningen i associationerna är lika spännande och svåra att dra några värderande 
slutsatser av.  
Nya bilder av bilderna skapas i associationsögonblicket. De skriver ofta något 
positivt om bilderna och de berör inte så sällan livets många skiftningar och 
allvar. 
En likhet som kan vara värd att uppmärksamma i bild tre är att båda könen 
upplever en viss osäkerhet inför bilden. De är osäkra på hur bilden är 
fotograferad. 
I bild fyra associerar båda könen till materialet i sin upplevelse av bilden, vilket 
man inte gör av någon annan bild.  
Ljusets inverkan återkommer i några fall som en gemensam nämnare och 
betydelse för bildens utryck. 
I två av bilderna misstänker några studenter att motivet är arrangerat. De 
konstaterar det kortfattat, utan ingående motiveringar. 
I utsagorna kan jag inte finna några skillnader i studenternas skrivningar av 
färgernas betydelse för bildens uttryck. Däremot uttrycker de färgernas stora roll i 
associationerna.  
En intressant likhet som förekommer i flera fall hos båda könen är associationer 
till livets mening, öde och allvar.  
Det är i undantagsfall, som studenterna värderar bilderna och då relativt 
kortfattat.  
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Fas 3 – Sammanfattning av generella tolkningar 
 
Genom paraplykonventionen finner jag genomgående stöd för att studenternas 
upplevelser av bilderna är kulturellt betingade och de associerar i första hand till 
bildens innehåll, som dess mål. Studenterna tar tillbaka innehållet, de  
”representerar” det de ser och fördjupar därmed upplevelsen av det de ser. 
Skillnaden mellan yta och djup framträder därmed tydligt. 
 
Flera grundläggande tolkningar av bilderna har jag hämtat från symbollexikonet 
av Cooper (1978). Studenternas associationer är i de flesta utsagor så konkreta 
och tydliga i sitt innehåll att det därmed går att finna stöd för den tolkningen.  
I ett fall har jag gått utanför studiens tre innehållsliga temans betydelse. Närheten 
i studenternas associationer innebär inte att tolkningen kan uppfattas som 
”felaktig” eller vilseledande. 
 
”Tagandet” av en bild, har idag så stor betydelse att man genomgående kan påstå 
att studenternas utsagor innehåller mera än bara yta. De innehållsliga begreppen 
är mera omfattande än uttrycket.  
Perspektivet av en fotografisk bild skulle kunna innebära ett hinder för 
tolkningens acceptans, men eftersom betraktaren ”äger” sin upplevelse, har den 
fotografiska bilden idag samma status som andra konstnärliga bilder. 
 
”Tolka mig” är ett påstående som Tormey (1991) hänvisar till. Man kan i alla 
utsagor säga att studenternas innehåll rymmer stora och variationsrika tolkningar. 
Konsten har sitt ursprung från naturen, säger Buber (1991) och tar fasta på  
”de fyra potensernas inre rum”. Detta upprepar sig som ett genomgående 
mönster i tolkningen av studenternas utsagor. Även bildernas färger och former 
upplever studenterna olika och i bild fem och sex påtalar studenterna färgernas 
och formernas starka betydelse, mera än från de andra bilderna. Därmed kan man 
understryka att studenternas variationsrika associationer förstärker klangernas 
stora påverkan vid upplevelsen av en bild. 
 
 
Fas 4 – Sammanfattning av mellanrummen i utsagorna 
 
Genom de forskare och författare jag använt mig av vid tolkningen av utsagorna, 
har jag kunnat synliggöra det ”mellanrum”, som jag påstår finns i mötet med en 
fotografisk bild.  
 
Genom sinnesvärlden, språket och den poetiska lusten får bilderna sin gestalt. 
Det finns ett mönster av mellanrum i alla utsagor, som genomgående upprepas på 
olika sätt. Genom leken finns det många exempel på dess betydelse. Lusten till  
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lek grundläggs tidigt och får därmed stor betydelse i den skapande processen och 
för dess möjlighet till gestaltning. 
  
Studenterna hämtar sin information genom uttrycket från bilden. Ibland är det 
mötet med en form som är viktig, ibland är det relationen mellan formerna. 
Färgerna och formerna har en avgörande betydelse i studenternas berättelser. 
Genom vårt språk gör vi världen begriplig för oss själva och skapar vår identitet.  
 
I mötet med bilden uppstår en relation på grund av relationens innebörd. Det blir 
också en relation mellan Jag och Du. Denna relation finns ”mellan” den som 
betraktar bilden och den avbildade verkligheten. Varat framträder här och 
befäster sin betydelse för varat. Blottlägger vi vår inre sanning, som finns gömd i 
naturen, har vi skapat förutsättningar för många upplevelser.  
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6. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING  
 
 
För att läsaren lättare ska kunna följa det jag kommit fram till, upprepar jag nedan  
mina frågeställningar. 
 

1. Vilka beskrivningar ger studenterna av vad de ser i bilden. 
 

2. Vilka tankar känslor och associationer väcks? 

3. Vilka likheter och skillnader kan man urskilja i studenternas utsagor?  
Finns det några skillnader mellan kvinnor och män? 
 
4. Vilka generella tolkningar kan man göra av utsagorna? 

 
5. Vilka ”skapade mellanrum” kan urskiljas i studenternas utsagor? 

 
Studenterna har visat stort intresse av bilderna. Jag kan med tillfredsställelse 
konstatera att studenterna endast i tre kortfattade meningar skrivit värderande 
omdömen om bilderna. Det är naturligtvis inspirerande att få positivt omdöme, 
men vid bearbetningen och tolkningen av alla utsagor har jag inte behövt ”gå 
bakom” deras berättelser och misstänka några särskilda avsikter, när det är 
studenter som jag tidigare undervisat, före denna undersöknings genomförande. 
Jag uppfattar också innehållet i beskrivningarna och tolkningarna, som 
självständiga uppfattningar om bilderna, trots deras vetskap av dess hemvist. 
Deras uppfattningar ”står fria” från mig, som lärarutbildare. Anledningen, tror 
jag är, att studenterna är skolade i att följa olika instruktioner, som ges under 
deras studietid.  
 
De kvinnliga studenterna skriver mera och innehållsrikare än de manliga 
studenterna. Att kvinnorna ger mer utförliga beskrivningar är knappast 
förvånande om man ser till tidigare forskning. Studier från Skolverket visar att 
flickor presterar bättre än pojkar i grundskolan i alla ämnen utom idrott och hälsa 
och att skillnaderna är särskilt stora i ämnet Svenska (Skolverket, 2006). När det 
gäller läsförståelse visar internationella jämförelser att Sverige är bland de länder 
som uppvisar störst skillnader till flickors fördel (Skolverket, 2007). Andra 
studier visar att mödrar talar mer med flickor än med pojkar när barnen är små 
och att föräldrar anser att flickor är mer verbala än pojkar (Leaper, Anderson & 
Sanders 1998). Det finns också studier som visar att vuxna kvinnor i regel läser 
mer skönlitteratur, skriver mer och är mer verbala än män (Grauman & 
Långbergs, 1998) 
Männen skriver konkretare. Däremot går det inte att påstå att kvinnornas utsagor 
är sannare eller genuinare, lika lite som jag kan hävda att kvinnornas upplevda  
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associationer har större värde än männens. De går inte lika ”nära” bilden, som 
kvinnorna.  
Inom språkforskningen brukar man säga att kvinnors språk står för närhet och 
samhörighet, medan männens språk representerar distans och kontroll. Det 
sammanfattar väl resultatet av min studie. 
 
I boken, Språk och kön av de tre kvinnliga författarna Ann-Catrin Edlund, Eva 
Erson och Karin Milles (2007) kan jag för min studie se att det stämmer och att 
det finns språkliga skillnader mellan könen. Då man diskuterar skillnader mellan 
könen, måste man se att vi är sociala varelser och våra föreställningar är kulturellt 
betingade.  
Finns det då någon skillnad mellan kvinnors och mäns språk. Generellt kan man 
säga att det inte finns någon skillnad, utan vi kommunicerar på olika sätt 
beroende på sammanhanget.  
 
Vilken tillgång har vi då till det kvinnliga språket i det moderna samhället? 
Så här säger författarna om språkförhållandet idag.  

 
”Om vi förflyttar oss fram i tiden till det senmoderna samhälle där vi lever idag, kan vi 
konstatera att det har inträffat en kraftig förskjutning i den språkideologi som värderar de 
samtalsstilar som betraktas som typiskt kvinnliga och typiskt manliga. Det språkbruk som 
antas vara typiskt kvinnligt utgör inte nödvändigtvis en brist, utan kan också betraktas 
som en tillgång där kvinnor bedöms vara verbalt överlägsna männen.” (s. 70) 

 
I min studie kan jag konstatera en skillnad mellan de språkliga gestaltningarna. 
Kvinnorna ”vågar” uttrycka sina tankar och känslor intressantare och 
innehållsrikare än männen.  
I ett annat avseende finns det en påtaglig skillnad mellan könens förhållningssätt 
till bilderna. Kvinnorna har ställt flera frågor än männen. Mer än tre gånger så 
många frågetecken har jag funnit i de kvinnliga utsagorna, tjugotre i kvinnornas 
och sju frågetecken i männens svar. Det visar på större nyfikenhet och lust till det 
man ser och förundras över, men också ett större intresse. De kvinnliga 
studenterna vågar också berätta mera och innehållsrikare än männen. Dessa 
studenter hanterade och utnyttjade situationen på ett intressantare sätt än de 
manliga studenterna. 
Studenterna var mycket intresserade att ”böja eller vända” tillbaka i 
reflektionsögonblicket, fast de skrivna gestaltningarna ägde rum i ett avgränsat, 
relativt mörkt rum.  De känslomässiga upplevelser som de kvinnliga studenterna 
gestaltade, var innehållsrikare. Resultaten visar också att de manliga studenterna 
kände större krav i prestationsögonblicket. 
 
I de generella tolkningarna finner jag att studenterna reflekterar engagerat 
omkring det de ser och bekräftar att innehållet är viktigare än uttrycket. De tre  

 59



 
symboler, som utgör grundpelaren i mitt fotograferande, är så konkreta att de 
skulle kunna vara som ett lexikon för dessa symboler. 
Genom arketypernas påtagliga existens, har resultatet av närhet till naturen fått 
sin bekräftelse. Bildernas varierande klanger bekräftar detta påstående. 
 
Jag har med denna studie kunnat påvisa att det i det ”skapade mellanrummet” 
uppstår intressanta och viktiga upplevelser. De associerade exemplen är konkreta, 
fantasifulla och lekfulla. Lekens kreativa betydelse har bekräftats på flera sätt i 
utsagorna. Upplevelserna av bilderna har en spännig mellan erfarenhet och 
trygghet, drömmar och behov av stimulerande osäkerhet. Utsagorna har också 
innehållit poesi, förundran, erotiska upplevelser och tankar om bildens förmåga 
att uttrycka estetisk form och rörelse.  
 
I det ”möte”, som ägde rum mellan betraktaren och bilden, har jag i utsagorna 
funnit tydliga exempel på relationella upplevelser av bilderna. Förhållandet 
mellan Jag och Du får sin tydliga identitet i mötet med bilderna. Det är av språket 
som världen blir begriplig. Det upplevda mellanrummet blir här ”avgörande” för 
”tvåsamhet”. De konkreta raukarna, som några studenter associerar till, 
förkroppsligar denna tolkning. ”Tvåsamhet” är oftast i rörelse, som i detta fall 
konkretiseras genom sandens ständiga förändring.  
Buber (1985) menar att relationer uppstår på grund av relationens innebörd, inte 
dess form.   
 
Jag finner också, med Linds (1996) diskussion om ”det yttre och inre rummet” 
och Magnusson (1997), stöd för att det är mellan betraktaren och bilden som det 
uppstår en upplevelse, som får stor betydelse för människan i en skapande 
situation. Studenterna har associerat och med språket gestaltat sina egna inre 
bilder. I detta fall understryks det av deras starka upplevelse av färgerna och 
formen. Det är dessa upplevelser som uppstår i mötet med bilden.  
Jag har vidare funnit att det lekfulla innehållet pendlar mellan frihet och 
konkretisering. Utsagornas innehåll har fått gestalt i ett annat rum, mellan 
konstnären och bildprojektionen av bilden av bilden.  

 60



 
”Handtag famntag klapp eller kyss, men behåll kläderna på.” Så skrev Ingela 
Lind i Dagens Nyheter 1999. Akademien kan inte och bör inte forska i konstens 
uttrycksmedel. Konsten måste stå fri och spela sin egen roll. Hon tror inte på ett 
närmande. Men är inte det akademiens uppgift!? Det som inte är utforskat, lockar 
till upptäcker, oavsett vad man kommer fram till. Varför ska konstkännare och 
proffs på att recensera äga denna fråga? Lika lite som akademien ska ha monopol 
på vad som bör beforskas. Akademin har alltid sett svårigheterna i att forska i 
konst, däremot inte om konst. Skillnaden är viktig, eftersom traditionens makt är 
stor.  
 
Ann-Mari Edström skriver i Pedagogisk Forskning i Sverige (2006) om möjliga 
ingångar till forskning om dagens lärande i konst. Jag vill som avslutning i denna 
studie lyfta fram hennes intressanta synpunkter i denna fråga. 
Hon pekar på skillnaden mellan relationell kunskapssyn och konstruktivistisk syn 
på kunskap. I ett fenomenografiskt utforskande skulle man i ett vidare perspektiv 
kunna förstå att konsten ständigt definieras och omdefinieras. Konsten bär själv 
spår av rationalitet och metodiska utvecklingsmöjligheter. Den konstnärliga 
formen kan vara ett experimenterande med kunskaps- och upplevelseformer. Med 
den insikten kan konsten beskrivas som ett utvecklande av kunskaper och ny 
kunskapsbildning. 
 
”Att se konst som ett eget kunskapsområde innebär också att konst, från att 
endast ha varit något som det forskas om, blir något att forska i.” (s. 211  ) 
 
Att kunna doktorera i sin egen konst debatteras flitigt både inom landet och 
utomlands. Debatten är nödvändig.  
 

”Högre konstnärlig utbildning är idag en självklar del av högskolan och att upprätthålla 
föreställningen om konst som icke vetenskaplig torde inte vara utvecklande för var sig 
konsten eller vetenskapen.” (a a s. 211  ) 

 
Det borde därför vara en självklarhet att studenter i en lärarutbildning skulle 
kunna göra och skriva sina examensarbeten i de ämnen som innehåller 
gestaltande uttrycksmedel. Antingen i form av traditionella uppsatser eller genom 
att kombinera gestaltning och text. 
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Bild nr. 
Beskriv vad du/ni ser i bilden. 

Beskriv dina tankar, känslor och  
Associationer som bilden väcker. 

  

Kön 
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	SAMMANFATTNING
	Min bakgrund innehåller en långvarig relation med Gotska Sandön med kamera som redskap. Syftet med min studie har varit att tolka och analysera lärarstudenters reflektioner kring sex naturfotografiska konstbilder från Gotska Sandön. Fotografierna projicerades på en stor filmduk och lärarstudenterna – sex kvinnor och sju män – gjorde skriftliga beskrivningar utifrån sina upplevelser av bilderna. För att undersöka vilka likheter och skillnader de upplevde vid mötet med bilderna har jag använt mig av en fenomenografisk ansats.
	Bearbetningen och analysen av lärarstudenternas utsagor – sammanlagt 156 st – har gjorts i fyra faser. I den första fasen har jag sammanställt de denotativa och konnotativa beskrivningarna av bilderna, d v s dels vad de ser i bilderna, dels vilka tankar och associationer som väcks. I den andra fasen har jag sökt efter mönster, likheter och skillnader. I den tredje fasen har jag gjort generella tolkningar och i den fjärde fasen har jag sökt efter vilka ”skapade mellanrum” som kan urskiljas i studenternas utsagor.
	Resultaten visar på intressanta skillnader mellan de kvinnliga och manliga studenternas reflektioner. De kvinnliga studenterna skriver mera och utförligare än de manliga studenterna. Kvinnorna ”vågar” uttrycka mer av sina tankar och känslor än männen. De manliga studenterna skriver konkretare, men går inte lika ”nära” bilden som kvinnorna. En annan påtaglig skillnad är att kvinnorna ställer flera frågor än männen, vilket kan tyda på både större nyfikenhet och större osäkerhet. Dessa resultat bekräftar till stora delar den bild som framkommit i tidigare studier.
	Studien visar också att det i det ”skapade mellanrummet” uppstår intressanta och viktiga upplevelser. De associerade exemplen är konkreta, fantasifulla och lekfulla. Upplevelserna av bilderna visar på en spännig mellan erfarenhet och trygghet, drömmar och behov av stimulerande osäkerhet. Utsagorna har också innehållit tankar om bildens förmåga att uttrycka estetisk form och rörelse. 
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