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INLEDNING  
Jag känner en sval yta under mina fingertoppar. Ytan känns torr och slät och kanske 

blank, ungefär som gips. Snart stöter mina fingrar emot en ganska hög utbuktning 

med flera stycken distinkta veck. Jag känner en slät yta som buktar ut och som sedan 

buktar inåt. Jag följer en kant längs den släta ytan och snart tar föremålet slut. Det är 

en fot jag känner på, foten som finns på Salvador Dalís tavla Wilhelm Tells gåta, fast i 

form av en gipsmodell som används som känselverktyg i en synskadevisning på 

Moderna museet. I nedre kanten av skivan kan jag känna en valnöt som är utformad 

som en vagga. Där inne ligger Dalís fru Galia, säger guiden och hjälper mig att hitta 

valnöten. Jag sticker in fingret i valnöten och känner en mjuk bädd av bomullstyg och 

en liten träkula som jag antar ska representera Galias huvud. Jag öppnar mina ögon 

och tittar på foten och valnöten, de är vita. Nu ser jag tårna och sandalen som jag 

följde. Framför oss på väggen hänger tavlan. Den är mycket större än jag hade kunnat 

tro och det jag slås av är mannens skinka som är förlängd och stöttad av en träklyka. 

Den berättade inte guiden om.  

På flera stora museer i världen finns ambitioner att göra konsten 

tillgänglig för alla, även om man saknar hela eller delar av synsinnet. Exempel på 

museer som har gjort utställningar tillgängliga för synskadade är Tate Modern i 

London, Nationalmuseum i Sverige och Ancona i Italien. Men det finns ingen given 

form för hur utställningar kan tillgängliggöras för synskadade, därför ser alla 

utställningar olika ut och visas på olika sätt. Ofta handlar det om att besökare får hålla 

i och prova på att använda historiska föremål för att nå en djupare förståelse för hur 

dessa föremål användes på den tiden de var aktuella. Föremål används ibland i 

undervisning och i historiska utställningar men konst är mycket mera komplext att 

förstå än föremål som har specifika användningsområden, oberoende av om man ser 

eller inte. Detta beror på att konst ofta innehåller symboler och underliggande 

betydelser. Det finns en ambition att rent visuella konstverk, till exempel tavlor, ska 

bli tillgängliga för dem som inte kan se dem. Även konstnärens livshistoria måste 

beaktas för att konstverket ska kunna förstås fullt ut. Om man då tänker sig att ett 

konstverk ska ersättas med ett taktilt föremål så att det kan förstås utan hjälp av 

synsinnet blir det ännu svårare och mer komplext att göra betydelsen av verket 

förståelig. Konstnärens personliga uttryck är också beroende av rent visuella kvaliteter 

i konstverket och att förmedla detta personliga uttryck är problematiskt när detta ska 
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upplevas med känseln i stället för med synen.  

I de tre utställningar jag har analyserat i den här uppsatsen, har man 

använt olika sätt att förmedla konsten. Ett exempel är Moderna museets 

känselverktyg, där delar av originalkonstverk, tavlor och skulpturer, finns 

representerade av någonting annat, någonting som kan upplevas med känseln. Oftast 

anses originalkonstverk vara så ömtåliga att man använder vantar när man tar i dem, 

men Moderna museet har i en av sina synskadevisningar gjort ett undantag. En grupp 

med synskadade får känna på konstverken, men alla konstverk kan inte förmedla 

någonting genom känselsinnet. Ytan på en tavla eller ett fotografi till exempel är 

kanske slät eller skrovlig, men kan inte berätta vad konstverket föreställer eller 

gestaltar.   

När jag talar med Jenny-Ann Karlsson som jobbar som kurator på 

Syncentralen i Norrköping säger hon att ”ni seende tror alltid att det är så viktigt att ha 

en bild av saker och ting”. Hon har själv varit synskadad sedan tonåren. Hon menar att 

självklart behöver man förstå bilder, till exempel kartor, för att fungera i samhället 

men att hela tiden förstå hur någonting ser ut, anser hon är mindre viktigt. Hon menar 

att det är självklart att också synskadade personer är intresserade av ”ismer och sånt”. 

Hon berättar om en utställning som hon själv besökte, Damen med slöjan på 

Nationalmuseum och hon säger att hon uppskattade bilderna mycket. En person som 

uttalade sig i samband med utställningen menade ”att konst för synskadade kanske är 

att känna på en solvarm sten eller en pinne”. Vilket lätt kan tolkas som nedvärderande 

och förringande av synskadades intellekt.  

Nu sveper mina händer snabbt över en sida i ett häfte. Jag känner 

linjerna under handflatorna och fingertopparna, linjerna bildar former och vissa ytor 

är streckade, andra är fyllda med prickar. Jag har ingen aning om vad bilden 

föreställer, det kan vara allt ifrån en svan till ett landskap. På motsatt sida känner jag 

rad efter rad med punkter. Jag vet inte vart den ena formen slutar och den andra 

börjar, men när jag ser på bilden kan jag se att den föreställer en häst och jag drar 

slutsatsen att att känna inte är samma sak som att se. Därför handlar den här uppsatsen 

om hur konstutställningar kan göras tillgängliga för personer med synskada och fokus 

ligger på metoderna som används för att förmedla innehållet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att diskutera på vilka olika sätt konst kan 

tillgängliggöras för synskadade och vilka metoder för tillgängliggörande som 

används. Jag vill undersöka hur förmedlingen av konsten går till och vad som ersätter 

synsinnet. Detta kommer jag att göra genom att analysera två synskadevisningar på 

Moderna museet: Känselkit och Africa Remix och ett museum som är anpassat för 

synskadade: Museum de Vries. Jag kommer att undersöka vilken vikt som läggs på 

olika moment för tillgänglighet, till exempel föremål att beröra, guidning och texter 

och vilka metoder som används för att förmedla betydelserna i konsten. Jag vill också 

diskutera att konst inte bara är informationen om hur konstverket ser ut, utan 

konstnärens personliga uttryckssätt, hur förmedlas detta? De viktigaste frågorna att 

undersöka anser jag vara:  

 
 Vilka metoder används för att förmedla konstverken? Och vad ersätter 

synsinnet?  

 Vad väljer museerna att förmedla i de olika utställningarna?   

 Hur behandlas visuella fenomen samt konstnärens personliga gestaltningssätt? 

Disposition 

Uppsatsen börjar med en bakgrund som handlar om taktila bilder och hur dessa kan 

byggas upp. I det här kapitlet finns också exempel på hur taktila bilder kan användas i 

en konstutställning och i en bok för synskadade som handlar om konsthistoria. Dessa 

exempel ger en bild av tidigare försök att tillgängliggöra konst för synskadade. 

Därefter följer metoden och en presentation av utställningarna som ska 

analyseras. Metoden är baserad på Billy Ehn och Barbro Kleins idé om reflexivitet. 

Som metod har jag också använt deltagande observation och informella intervjuer. 

Efter detta finns de perspektiv och analytiska ingångar som senare 

kommer att användas i analysen. Dessa perspektiv och analytiska ingångar handlar 

om människans sinnen där bland annat synsinnet och känselsinnet jämförs. Därefter 

kommer ett stycke som är baserat på Erwin Panofskys teorier som handlar om hur 

konstverk kan tolkas enligt tre steg. Sambandet mellan Panofskys teorier och 

undersökningen ligger i att när konst ska översättas till taktila bilder, måste man först 

reda ut vad konstverket gestaltar och förmedlar, för att sedan göra en rättvis 

översättning i den taktila bilden.  
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I nästa stycke används Yvonne Erikssons och Fiona Candlins forskning 

om hur taktila bilder kan användas och om konst som ska upplevas genom 

känselsinnet. När man ska uppleva med hjälp av känselsinnet krävs att vissa metoder 

används för att underlätta den taktila upplevelsen, den kan annars vara begränsad. Vi 

behöver därför använda särskilda verktyg när vi upplever med känselsinnet. Dessa 

verktyg är både hämtade från metoder vi använder när vi ser, vilket Sven Sandström 

har utforskat och ifrån teorier om känselsinnets möjligheter att användas till att 

uppleva med. Nästa stycke i detta kapitel handlar om upplevelsen och här kommer 

Sven Sandström återigen till tals eftersom han har skrivit om seendet och upplevelsen. 

Han menar att konstnärens bilder inte kan översättas eftersom de är rent visuella ting 

och därför inte går att förmedla, annat än genom synen, men jag anser att hans teorier 

kan överföras till den taktila upplevelsen.  

Därefter kommer analysen där perspektiven och de analytiska 

ingångarna är applicerade på det material som används i uppsatsen. Jag analyserar här 

tre utställningar som är anpassade för en synskadad publik. Jag kommer i det här 

kapitlet att reda ut vilka metoder som guiderna använder för att tillgängliggöra 

konstverken. Jag kommer också att analysera hur man i synskadevisningarna förhåller 

sig till konstnärens personliga uttryck. Analysen sammanfattas sedan. 

I diskussionen kommer jag bland annat att diskutera vad tillgänglighet 

egentligen är? Och hur man förmedlar en så riktig bild av konstverken som möjligt. 
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BAKGRUND 
Det här kapitlet handlar om taktila bilder och om hur dessa kan tillverkas. Det handlar 

om olika material som kan användas och användningen av färger. Upplevelse med 

synen och känseln har olika förutsättningar. Detta måste man ta hänsyn till då man gör 

en taktil bild. Jag kommer också att visa på ett par exempel som visar processen med 

att tillverka dessa taktila bilder, vilka svårigheter som dök upp och hur det 

resonerades kring bildens innehåll och förmedlandet av bilden. Stycket om taktila 

färger är viktigt därför att det är intressant att veta vilka ambitioner som finns med de 

taktila bilderna. Det är också ett sätt att tänka angående förmedling av färg vilket är 

ett visuellt fenomen.    

En bild kan förklara det som är svårt att synliggöra med ord, exempel på 

detta är symboler och relationer mellan storlekar på objekt och deras olika 

placeringar.1 Dessa företeelser kan inte illustreras på annat sätt än genom en bild 

därför används ofta taktila bilder för att ersätta synupplevelsen. Dessa används då det 

är lättare att översätta den synliga bilden med en bild, som kan upplevas med 

känselsinnet, än att översätta den med ord. 

Yvonne Eriksson som är professor i konstvetenskap har forskat om 

taktila bilder. Hon har kommit fram till att det är mödosamt och svårt att uppleva 

bilder med känseln. Den som ska förstå bilden behöver veta hur hon skall gå tillväga 

och hon behöver bakgrundsfakta och få bilden beskriven. Detta beror på att kroppen 

registrerar det den känner igen såsom former, vikt, ytstruktur och temperatur, men den 

kan inte tolka bilder. Därför behövs ytterligare information och vägledning för att 

förståelsen ska bli möjlig.  

Ett viktigt användningsområde för taktila bilder är de instrumentella 

bilderna som kan återfinnas i matematikböcker där användningen av figurer är viktig 

och i annan studentlitteratur, kartor och informationstavlor och broschyrer. Den taktila 

bilden kan också användas för att konstnärliga bilder ska bli tillgängliga för en 

synskadad publik.2 De taktila bilderna kan tillverkas i olika material med olika hög 

relief.3 En av de vanligaste teknikerna är svällpapper där bilden eller texten består av 

svarta konturer eller punkter, dessa är upphöjda och kan därför avläsas med fingrarna. 

Svällpapperstekniken ger en lägre relief. En annan vanlig teknik som går att finna är 

                                                 
1 Eriksson, Yvonne, Att känna bilder, Perssons Offsettryck, 1997, Solna, s 10f.  
2 Ibid. s 10f.  
3 Ibid. s 32ff 
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en slags halvskulpturala bilder i gips eller plast. Dessa ser ut ungefär som om 

skulpturer är delade på hälften och monterade på en bakgrund, och är alltså en högre 

reliefbild. Något som Eriksson anser vara viktigt är att olika material har olika textur, 

alltså yta, och olika temperatur, vilket med fördel kan utnyttjas i de taktila bilderna. 

Eftersom detta gör det lättare för läsaren att skilja mellan olika delar i bilden.4 Hur 

olika material kan användas i taktila bilder kommer att beskrivas mer ingående längre 

fram.  

Taktila färger 

Eriksson menar att även om taktila bilder inte kan översätta färg, eftersom detta är ett 

visuellt fenomen, finns det användningsområden för färg även för en synskadad 

person. Det här är viktigt för uppsatsen därför att det är ett försök att förmedla visuella 

kvaliteter, och det kan diskuteras om färg verkligen går att förmedla. Det här exemplet 

visar att det går att använda olika strukturer på materialet i bilden och detta är ett sätt 

för synskadade att arbeta med färg och bilder.  

 För att förmedla färg kan dessa beskrivas genom att associeras till andra 

upplevelser eller till känslor. Ett annat sätt är att använda olika material som med 

olika ytstruktur i de taktila bilderna. Den främsta användningen av färg är när 

synskadade personer ska känna igen logotyper och liknande när man talar om dem. 

Det är alltså i språket som färgbenämningar används.5  

Det finns också försök att göra färger som representeras av olika 

ytstrukturer. På Galleri taktil i Stockholm kan man känna på taktila färger som är 

utformade med olika ytstrukturer. Tolv stycken färger finns, alla med olika ytstruktur. 

På Galleri Taktils hemsida kan man läsa om hur systemet fungerar.6 Systemet är noga 

utformat för att så gott det går följa principerna för färg. Till exempel är motsatsfärger 

kontrasterande i hur de känns, färger som är blandade av två färger, till exempel rosa, 

är en blandning mellan den röda och den vita färgens ytstruktur. 

 
Gul känns grovt men halt, precis som om någon hade oljat grovt 
sandpapper och blå känns som mjukt, torrt, mycket fint 
sandpapper. När vi blandar dessa två kulörer med exempelvis 
vattenfärg får vi grön känns strävt vass, som sandpapper men 
mitt emellan texturen av den Gula grova hala och den Blå fina 

                                                 
4 Taktilt – inte se men röra, en utställning för seende och synskadade, Nationalmuseum i samarbete 
med Talboks- och punktskriftsbibl, 1994, Stockholm, s 14. 
5 Eriksson, 1997, s 47. 
6 http://www.galleritaktil.se/deepcolour.html 20061107 
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torra sandpapperskänslan.7 
 

Det betonas att detta endast är ett kodspråk som ska underlätta kommunikationen, det 

handlar inte om att man intuitivt ska kunna gissa sig till vilka färger man rör vid. På 

hemsidan finns det en artikel av Linda Bartram som arbetar som mentorship 

coordinator för NFB:AE's (Alliance for Equality of Blind Canadians). Hon är 

synskadad och hon ställer sig mycket positiv till de taktila färgerna. Hon beskriver 

sina erfarenheter av att arbeta med taktila färger och berättar om hur hon själv 

tillverkat jul- och tackkort där hon kunde känna motivet. Färgerna kunde också 

användas till att tillverka kartor över byggnader hon annars inte ville gå in i eftersom 

de var utformade på ett sätt som var förvirrande.8  

Nu finns inget internationellt färgsystem, utan en synskadad person kan 

stöta på flera olika system runt om i världen. Skulle dessa färger bli ett internationellt 

färgsystem skulle det underlätta för synskadade eftersom de inte skulle behöva lära 

om sig varje gång de kommer in i ett nytt sammanhang där taktila färger används.9  

Exempel där taktila bilder använts  

För att ge en bild av hur en utställning för synskadade kan se ut kommer jag här att 

beskriva två exempel på bildkonst som har översatts till taktila bilder. I samband med 

dessa experiment har två rapporter skrivits där arbetet och resonemangen bakom hur 

bilderna har tillverkats och hur dessa ska förmedlas, redogörs. Det ena exemplet är en 

utställning som visades på Nationalmuseum och det andra är ett projekt som utfördes 

inom ett större projekt som en undersökning om förståelsen av taktila bilder. 

Projektets övergripande syfte var att göra en bok om konsthistoria för synskadade. 

Yvonne Eriksson är delaktig i båda projekten och hennes idéer och teorier är starkt 

förankrade i exemplen. Jag kommer även att använda mig av Eriksson i teorikapitlet.   

Nationalmuseum gjorde 1994 en utställning som hette Taktilt- inte se 

men röra. En utställning för synskadade och seende. I den här utställningen 

överfördes tre kända svenska konstverk till reliefbilder. Konstverken är gjorda av 

Alexander Roslin, Carl Larsson och Anders Zorn. Teknikerna i originalverken är olja 

och akvarell och dessa har alltså översatts till material som går att vidröra och 

uppfatta med känseln. Reliefbilderna i den här utställningen gjordes i samma storlek 

                                                 
7 http://www.galleritaktil.se/deepcolour.html 20061107 
8 Bartram, Linda, Tactile colour: Please do touch, http://www.galleritaktil.se/linda.html 20061107 
9 http://www.galleritaktil.se/deepcolour.html 20061107 
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som förebilderna och sattes i ramar och man har försökt att göra dem så lika 

originalen som möjligt.10 

Arbetet började med att man valde ut vad som skulle överföras till relief. 

När översättningen börjar uppstår en rad frågetecken om hur innehållet i tavlorna 

skulle förmedlas. Det handlade inte bara om att göra bilden upplevelsebar genom 

känseln, utan om att förmedla rent visuella kvaliteter genom känselsinnet.11 Man 

använde olika material med olika temperatur som därför kunde representera olika 

saker i reliefbilderna.12 Ett annat exempel är att elastiska material användes för att 

gestalta volym.13  

I tavlan av Carl Larsson finns ett par barn som befinner sig längre in i 

bilden och därför är suddigt avbildade, men eftersom perspektiv inte kan uppfattas 

genom känseln skulle barnen i den taktila bilden endast uppfattas som mindre. 

Perspektiv är inte en konvention som blir förståelig vid en taktil avläsning. Det går 

inte att förklara hur Carl Larsson har gestaltat att barnen befinner sig längre bort, i en 

reliefbild. Vad utställningsgruppen kommer fram till är att viss slags information är 

omöjlig att överföra till en reliefbild och ”det betyder att vi endast delvis kan förmedla 

konstnärens uttryck till den synskadade betraktaren”.14 Ännu ett problem finns med 

Carl Larssons tavla. Han har målat vatten och spegelbilden av en människa i vattnet. I 

reliefbilden löses detta på så sätt att vattnet gestaltas av aluminium som är ett material 

som känns kallt och spegelbilden är i en lägre relief än människan som avger 

spegelbilden.15 I övriga två tavlor uppstår liknande problem när visuella kvaliteter och 

konstnärens personliga uttryck ska förmedlas i den taktila bilden.  

För att underlätta för avläsaren användes en beskrivande text i samband 

med visningen av verken. Texten bestod av en presentation av konstverket och en text 

som leder läsaren genom bilden.16 Titeln kan till exempel vara en indikator på vad 

bilden föreställer.17  

Nästa exempel är ett projekt som heter Konsthistoria för synskadade och 

är utfört av Yvonne Eriksson. Rapportens grundfråga är: ”Var ligger förståelsen hos 

                                                 
10 Taktilt – inte se men röra, 1994, s 20. 
11 Ibid. s 12. 
12 Ibid. s 14. 
13 Ibid. s 15. 
14 Ibid. s 18. 
15 Ibid. s 18f. 
16 Ibid. s 11. 
17 Ibid. s 16. 
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den synskadade: i förståelsen av texten, i den faktiska upplevelsen av reliefbilden eller 

i den sensoriska och kognitiva erfarenhetskombinationen av text och reliefbild 

tillsammans”.18 En viktig del i rapporten handlar om hur man kan översätta eller 

snarare förklara visuella fenomen som ljus och skuggor, färger och perspektiv för 

synskadade. I undersökningen har Eriksson först gett den synskadade försökspersonen 

en introducerande text som förklarar grundläggande begrepp som människan behöver 

för att förstå bilder. Det handlar om begrepp som färg, ljus, skugga och perspektiv. 

Hon förklarar även hur en bild kan byggas upp av färger. De visuella fenomenen 

förklaras med hjälp av jämförelser med andra sinnesupplevelser. För att beskriva den 

röda färgen använder hon ord som ”intensivt, närmare, livligare” jämfört med den blå 

färgen som är mera ”stillsam”.19 Färgblandning jämförs med hur röster i en 

folksamling blandas. ”Dova färger och dova toner är mycket lika i sin karaktär”, 

skriver hon.20 Eriksson refererar till hur seende uppfattar ljus genom att jämföra med 

hur solen värmer vissa delar av kroppen, ”de delar som inte värms av solen är i 

skugga”.21  

Efter genomgången har försökspersonerna fått bekanta sig med tre olika 

konstverk som har översatts till reliefbilder. Bilderna är: London Bridge av André 

Derain, en komplex bild av bland annat en bro som ses i perspektiv. Flicka med 

mandolin av Picasso, och Dansen av Matisse. I det här försöket i Konsthistoria för 

synskadade, är bilderna inte tolkade utan bara beskrivna vilket gör att läsarna kan 

lägga in sina egna tolkningar.22 Hon skriver att ”Det var det mödosamma arbetet i att 

förstå och tyda de tre första reliefbilderna som gav försökspersonerna den 

tillfredsställande glädjen – den estetiska upplevelsen av en bild då man har vunnit 

kunskap om den”.23 

I förordet till rapporten Taktilt – inte se men röra, konstateras det att 

barnet i människan alltid vill vidröra, men att konstupplevelsen bygger på att 

förhindra detta.24 Enligt Eriksson går det att förmedla konstbilder genom känselsinnet 

och även rent visuella kvaliteter kan förmedlas till synskadade. I Taktilt – inte se men 

                                                 
18 Eriksson, Yvonne, Konsthistoria för synskadade: ett projekt inom ett bildningsprojekt, AB PP Print, 
1994, Stockholm,  s 48. 
19 Ibid. s 55. 
20 Ibid. s 56. 
21 Ibid. s 59. 
22 Ibid. s 60f. 
23 Ibid. s 48. 
24 Taktilt – inte se men röra. 1994, s 4.  
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röra är det viktigt att visuella kvaliteter ska göras förståeliga. Ett exempel som visar 

detta är att spegelbilden i vattnet som finns i Carl Larssons tavla översätts i den taktila 

bilden. Även materialet som konstverken är tillverkade i, akvarell eller olja är 

någonting som översättarna anser vara viktigt att förmedla. De vill alltså inte bara 

förmedla det som är kärnan i betydelsen av konstverket, utan hela verket inklusive 

alla rent visuella egenskaper.  

Den tidigare forskningen visar exempel på utställningar som har 

genomförts och analyserats. Den visar att det inte finns en enhetlig form för hur en 

utställning kan tillgängliggöras för synskadade. Den visar också att det finns 

begränsningar med förmedlingen av konstnärens personliga uttryck eftersom konst 

innehåller sådant som inte kan uppfattas med annat än med synen. Konstnärens stil är 

beroende av de visuella kvaliteter som ett konstverk kan innehålla. Den huvudsakliga 

problematiken ligger i förmedlandet av konstnärens egen stil då den är beroende av 

visuella kvaliteter.  

Det finns inte ett enhetligt färgsystem som det gör för seende, vilket 

innebär att färgerna känns olika i varje nytt system som en synskadad person stöter på. 

Beskrivningarna och associationerna som används i exemplen för att förmedla 

känslan av färg kan inte i sig själva förmedla färgen, men kanske en förståelse för att 

det finns olika färger och vilka principer som gäller för användandet av färg. Men, om 

detta att förmedla hela bilden och alla visuella kvaliteter i konstverken är viktigt, råder 

delade meningar, vilket kommer visa sig längre fram i uppsatsen.    
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MATERIAL OCH METOD  

Presentation av utställningarna 

Efter att ha sökt efter utställningar som visas för synskadade har jag endast hittat tre 

konstmuseer som har synskadevisningar i Sverige: Moderna museet och Museum de 

Vries som ligger vid Drottningholms slott. Dessa utställningar som jag analyserar ger 

prov på en bred blandning av konstformer, här visas skulpturer och tavlor, från olika 

tider och med olika motiv. Det finns dock andra utställningar där reliefbilder används, 

till exempel på Nordiska museet i Stockholm där reliefbilder och punktskrift 

används.25 Ett annat exempel är Livrustkammaren i Stockholm där den synskadade 

besökaren erbjuds förstorningsglas och ficklampor samt audioguide,26 och 

Vasamuseet som visar en modell i mindre skala, av Vasaskeppet, för synskadade.27 

Eftersom fokus i den här uppsatsen ligger på konstutställningar måste jag välja bort 

dessa museer. Jag har valt denna fokus eftersom det finns en rad svårigheter med 

själva översättningen, förmedlingen och tolkningen av konstverk vilket jag anser gör 

undersökningen mer intressant än om jag hade undersökt historiska eller etnologiska 

utställningar där reliefbilderna visar föremål eller miljöer.  

Den första utställningen jag besöker är Museum de Vries som visar 

bronsskulpturer gjorda av en holländsk konstnär vid namn Adriaen de Vries. Han 

beskrivs på museets hemsida som en av barockens främsta skulptörer och han levde 

mellan 1556 och 1626.28 På hemsidan läser jag också att den synskadade besökaren 

får röra vid de skulpturer som utställningen består av för att få en känsla av hur de ser 

ut och att de har tillgång till en vägledning i relief att orientera sig med. 

Nationalmuseum som förvaltar en mängd slottssamlingar, bland andra Gripsholm, 

Drottningholm, Strömsholm och Ulriksdal, förvaltar även denna samling. 

Utställningen öppnades 2001 i de nuvarande lokalerna men har tidigare stått i en 

byggnad som heter Dragonstallet på Drottningholm. Än tidigare stod skulpturerna i 

Slottsparken vid Drottningholms slott men har flyttats in på grund av miljöskäl och nu 

står avgjutningar i slottsparken istället. Exempel på motiv är Neptunus, Bacchus med 

satyr, Stegrande häst anfallen av orm och Venus och Adonis. Utställningen är endast 

öppen för bokade visningar. Museum de Vries är intressant eftersom det är skulpturer 
                                                 
25 http://www.nordiskamuseet.se/ 20070423 
26 http://www.lsh.se/livrustkammaren/ 20070416 
27 http://www.vasamuseet.se/Vasamuseet/Besoksinfo/Handikappinformation.aspx?lang=sv 20070416 
28 http://www.nationalmuseum.se/NMTemplates/NMSingle____2257.aspx 070115 
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som visas och skulpturer är taktila i sig. Skulpturerna behöver inte ersättas av 

reliefbilder utan kan upplevas direkt eftersom de har taktila egenskaper så som form, 

temperatur och material.  

Under hösten 2006 och våren 2007 genomför Moderna museet i 

Stockholm projektet Känselkit - Ett taktilt verktyg för synskadade som består av sex 

stycken repliker som museet själva kallar dem, eller känselverktyg, på nya och äldre, 

kända konstverk. Dessa repliker är alltså konstverk eller delar av konstverk som är 

gjorda som skulpturer, reliefer eller på andra sätt gjorts tillgängliga för en synskadad 

publik. Konstverken har tolkats och replikerna har tillverkats av pedagoger som också 

är konstnärer. Konstverken är: Apollon av Henri Matisse, Paradiset av Niki de Saint 

Phalle och Jean Tinguely, Cykelhjulet av Marcel Duchamp, Wilhelm Tells gåta av 

Salvador Dalí, Trähästen av Jackson Pollock och Yinka Shonibares Kall vägg. 

Utställningen är endast tillgänglig genom en guidning med en pedagog som arbetar på 

museet. Känselkit är intressant på grund av att konstverken förmedlas med hjälp av 

dessa känselverktyg som representerar konstverket. Detta sätt att förmedla konst till 

synskadade väcker en hel del frågor om hur verktygen används och vad som har valts 

ut att representera konstverken. Även hur museet har valt att använda olika material 

och hur känselverktygen är utformade är relevant för uppsatsens frågeställningar.  

Moderna museet visar den 7 december 2006 utställningen Africa Remix 

för synskadade. Detta är en konstutställning med ett hundratal konstverk i olika 

tekniker gjorda av afrikanska konstnärer. Museet utför endast en synskadevisning av 

den här utställningen. Utställningen är på inget sätt anpassad för att visas för 

synskadade förutom att Maria Taube, intendent på Moderna museet, har fått tillåtelse 

att låta synskadade vidröra konstverken. Africa Remix blir intressant just därför att 

inga särskilda åtgärder har vidtagits för att tillgängliggöra utställningen för de 

synskadade. I den här utställningen får de synskadade röra vid konstverken vilket 

väcker en del tankar om de taktila egenskaperna hos konsten, kan alla konstverk 

upplevas genom känseln? Eller har endast de som kan upplevas valts ut för visningen?  

Tillvägagångssättet 

Deltagande observation 

Metoden jag har använt mig av när jag har analyserat utställningarna är informella 

intervjuer och deltagande observation. För att ta reda på vilka metoder som används 

för att förmedla innehållet i konstverken närvarar jag vid visningar av de utställningar 
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där detta är möjligt. Jag anser att guidningarna är det viktigaste momentet att 

analysera eftersom jag är intresserad av hur visningarna går till. Där kan jag ta del av 

vad man som besökare får vidröra och höra hur det berättas om konstverken. Där detta 

inte har varit möjligt använder jag det material jag har att tillgå. På grund av detta är 

jag medveten om att jag inte kommer att kunna analysera hur guiden berättar i 

Museum de Vries och att detta är en viktig del av förmedlingen. Jag anser ändå att 

utställningen är intressant att analysera med hjälp av de texter och bilder som jag har 

tillgång till.  
 

Informella intervjuer 

I samband med visningarna har jag fört informella intervjuer med den person som 

fungerat som guide. Dessa samtal har nedtecknats och kommer att användas som 

underlag vid analysen. Intervjuerna är ungefär en timme långa vardera. Med informell 

intervju menar jag en intervju som mer liknar ett samtal och som i vissa fall sker i 

samband med synskadevisningen. Dessa intervjuer är främst till hjälp vid 

förtydligande av vissa metoder som används och resonemangen bakom valet av dessa 

metoder. Under de här intervjuerna har jag ställt frågor om vilka tankar som ligger 

bakom olika beslut i utställningarna och vad guiden anser vara viktigt att tänka på när 

utställningarna visas.  

Visningen av Känselkit guidas av Tove Kullberg som arbetar som 

pedagog på Moderna museet. Hon håller i en offentlig synskadevisning av Känselkit, 

den 22 februari 2007. Den gången är det endast fyra personer inklusive jag själv som 

deltar i visningen och endast en av deltagarna är synskadad. De andra två är den 

synskadades assistenter. Visningen håller på ungefär 45 minuter. Jag för anteckningar 

över vad som händer under visningen. Jag ställer inga egna frågor utan låter de andra 

deltagarna göra det.  

Personerna jag har intervjuat är Maria Taube som arbetar som intendent 

på Moderna museet och är projektledare för Känselkit. Hon förklarar i intervjun hur 

hon visar Känselkit när hon är guide vid den visningen. I intervjun ger hon en 

helhetsbild över tillvägagångssätt och olika knep hon använder när hon visar 

Känselkit. Intervjun varar i 60 minuter. Den andra synskadevisningen jag analyserar 

är visningen av Africa Remix som guidas av Maria Taube. Utställningen visas från 14 

oktober 2006 till 14 januari 2007, men endast en synskadevisning utförs. Visningen 

tar ungefär 45 minuter. Jag antecknar händelseförloppet och Maria Taube kommer 
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ibland fram till mig och flikar in kommentarer om olika metoder hon använder i sina 

synskadeguidningar. 

Helena Chreisti arbetar som museipedagog på Drottningholms slott. Hon 

visar mig Museum de Vries. Hon har tidigare guidat på den här utställningen men 

endast för seende. Hon visar mig utställningen och vi gör under tiden en intervju som 

jag antecknar vilket fungerar som en del av underlaget till analysen. Jag antecknar 

också vad jag ser i utställningsrummet vilket jag kommer att referera till i analysen. 

Intervjun och visningen tillsammans tar ungefär 60 minuter.  
 

Metodisk reflektion 

Metoden jag använder i den här uppsatsen är grundad i Billy Ehns och Barbro Kleins 

bok Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig reflexivitet.29 I den boken 

beskrivs vikten av att vara reflexiv i det vetenskapliga skrivandet. Att vara reflexiv 

innebär att man reflekterar över hur jag som forskare påverkar och påverkas av 

människorna som jag undersöker. De data som samlas in kommer inte enbart att 

handla om det som jag undersöker utan även om mig själv. I texten måste jag därför, 

enligt Ehn och Klein, visa självmedvetenhet genom att reflektera över mitt eget 

tänkande.30 Ehn och Klein beskriver hur denna reflexivitet bör yttra sig, ”[k]onkret 

innebär detta att etnologen observerar sin egen observation och begrundar sitt 

tänkande och frågar varför hans eller hennes ’fakta’ och tolkningar ser ut som de 

gör.”31  

Ett exempel på hur reflexiviteten yttrar sig i just den här uppsatsen kan 

vara under den informella intervjun med Maria Taube. När jag talade med Maria 

Taube som är intendent på Moderna museet, kom jag underfund med hur kunnig och 

engagerad hon var om de här ämnena. Jag hade innan jag träffade henne en 

föreställning om att det kanske var onödigt att försöka visa konst för synskadade 

eftersom konsten är så beroende av utseendet på konstverken och jag trodde inte att 

detta kunde förmedlas. Men hennes inställning som var smått rebellisk, påverkade 

mig i positiv bemärkelse. Jag tror att min positiva inställning till henne lyser igenom i 

uppsatsen.  

                                                 
29 Ehn, Billy och Klein, Barbro, Från erfarenhet till text: Om kulturvetenskaplig reflexivitet, Uddevalla, 
1994. 
30 Ibid. s 11. 
31Ibid. s 80. 
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Reflexivitet innebär alltså inte att forskaren måste redovisa för sin 

uppväxt och sin livssituation idag, utan reflexiviteten ska visa sig i texten. Ehn och 

Klein beskriver självmedvetenheten så här: ”[d]enna självanalys ska dock inte 

förväxlas med självbekännelse. Tvärtom måste man ta sig själv ’på bar gärning’ för 

att upptäcka vem man är i det etnografiska mötet – annars åstadkommer man 

påklistrad ärlighet och tillrättalagd självmedvetenhet.”32 Därför tänker inte jag lyfta 

fram vem jag är och hur min bakgrund ser ut, i den här uppsatsen, utan jag försöker att 

integrera självmedvetenheten i den här metoddelen i uppsatsen och därmed visa på 

olika situationer där jag har påverkat eller påverkats av människorna jag har träffat.  

Ett tillfälle där min egen bakgrund har kommit att göra sig påmind är 

under visningen av Africa Remix där en av de seende ledsagarna nära på rycker ett 

föremål som guiden har skickat runt, ur händerna på den synskadade och skickar den 

vidare. Där fick jag hejda mig ifrån att gå ur rollen som endast deltagande observatör, 

för att ge tillbaks föremålet till kvinnan, som jag uppfattade som väldigt nyfiken. Min 

ilska över detta beteende hos ledsagarna tror jag bottnar i mina tidigare erfarenheter 

av att arbeta i hemtjänsten och som personlig assisten där detta beteende hela tiden 

existerar, men i dessa situationer kan jag ingripa.  

Mitt material som består av informella intervjuer och deltagande 

observation har jag förhållit mig till på det sättet att jag till en början koncentrerade 

mig på att beskriva i kronologisk ordning om vad som verkligen hände under 

visningarna och vad som sades under intervjuerna. Efter att ha läst in mig på mina 

teoretiska utgångspunkter förstod jag att det här inte var ett fördelaktigt sätt att 

förhålla mig till materialet. Därför delade jag in texten efter olika ämnen som 

speglade vilken metod för tillgänglighet som kunde diskuteras i styckena. Därmed 

valdes vissa exempel från utställningarna bort och vissa har lyfts fram. Jag såg det 

alltså som nödvändigt att omorganisera det som jag analyserar för att göra min text 

överskådlig. Detta beskrivs av Ehn och Klein, ”[b]eskrivandet innebär stark 

koncentration på vissa fenomen, som därmed förstoras och omvandlas. Man betraktar 

världen som ett annorlunda ting för att lära känna den. Även språket blir 

verklighetsfrämmande eftersom man använder ett språk som inte är vardagligt. 

Skrivandet är alltså ett närmande och ett avståndstagande.”33 Detta pendlande mellan 

närmande och avståndstagande har varit nödvändigt i processen genom att pendla 
                                                 
32 Ehn och Klein, 1994, s 34. 
33 Ibid. s 41. 
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mellan att arbeta med de teoretiska utgångspunkterna och att sedan gå tillbaks till 

analysen med nya fakta och nya ingångar. För att sedan återigen titta på intervjuerna 

och bilder ifrån utställningarna och därigenom upptäcka nya saker. Ehn och Klein 

förklarar vilken roll skrivandet har i framställandet av den vetenskapliga texten: ”Ofta 

talas det om vetenskapligt tänkande som om det var åtskilt från skrivandet. Denna 

föreställning ger dock skrivandet en alltför passiv roll. Visserligen är det så idéer blir 

materialiserade och blir hanterliga – det som i huvudet är abstrakt och diffust blir på 

papperet konkret. Men detta sker inte genom någon mekanisk överföring. Skrivandet 

är inte bara resultatet av analysen, utan snarare analysen i sig.”34  

En fråga som jag återkommande får när jag berättar om vad jag skriver 

om, är vilken relation jag har till synskadade. Jag har ingen personlig relation till 

synskadade utan intresserar mig för den pedagogiska ingången i ämnet, alltså hur 

utställningarna kan visas och vilka metoder som används i visningarna. Jag är 

medveten om att jag upplever utställningarna som seende och därmed får jag en annan 

upplevelse av dessa än en synskadad person skulle få. Men eftersom jag fokuserar på 

metoderna som används för att tillgängliggöra konsten och inte lika mycket på 

upplevelsen en synskadad får av dessa utställningar anser jag att jag inte behöver vara 

synskadad när jag analyserar mitt material. Att jag är seende visar sig i uppsatsen på 

de ställen där jag beskriver enskilda konstverk. Vid dessa tillfällen använder jag 

referenser till mina visuella intryck. Detta beror på att jag som seende behöver 

referensramar och jämförelser som jag kan relatera till. När jag beskriver 

utställningarna kommer detta inte att likna hur en synskadad person upplever 

utställningarna. Men jag försöker att göra beskrivningarna så omfattande som möjligt. 

Ehn och Klein menar att när man beskriver verkligheten kommer man att omvandla 

den och att skapa den och de frågar sig hur detta kan förklaras? ”Ett svar är att det 

skrivna i bästa fall fungerar som en modell av det beskrivna: verkligheten betraktas 

genom dess beskrivningar.”35 Och jag kan inte förhålla mig på något annat sätt till 

detta.  

Ehn och Klein beskriver hur man kan förhålla sig om man studerar en 

kultur som finns ”hemma”, vilket jag anser att jag gör, fast ändå inte. ”Studien av den 

Andra blir mer påtagligt ett självstudium,”36 skriver de. Detta beror på att man 

                                                 
34 Ehn och Klein, 1994, s 40. 
35 Ibid. s 42. 
36 Ibid. 1994, s.74. 
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studerar någonting som är väldigt likt sig själv då man talar samma språk och kommer 

ifrån samma kultur. Men ändå, menar de, studeras detta som en annan kultur, eftersom 

”[m]an blir medveten om det relativa och främmande i det tidigare välbekanta.”37 

Man distanserar sig till det man studerar och ser på det som någonting nytt och 

främmande. Utan den här distanseringen hade det antagligen varit omöjligt att studera 

ett fenomen. I den här undersökningen studeras inte de synskadades upplevelser av 

utställningarna utan snarare guidens arbete och utställningarnas utformning, vilket jag 

tror gör det lättare att hålla distansen till ämnet och att betrakta fenomenet utifrån.  

På grund av materialet jag har att tillgå till de olika utställningarna 

kommer dessa att få olika stor plats i analysen. De båda synskadevisningarna kommer 

att få en större plats och en bredare analys än Museum de Vries. I detta fall där jag 

inte har haft möjlighet att närvara vid en synskadevisning kommer berättandet att få 

en mindre plats i analysen. Materialet som består av två kataloger, hemsidan, texter, 

och mina erfarenheter från utställningen kommer i fokus i analysen och därför 

kommer denna att handla mindre om förmedlingen av skulpturerna och mer om 

materialets förutsättningar att upplevas genom känselsinnet. I övrigt så anser jag att 

synskadevisningen är det viktigaste och mest intressanta att analysera eftersom guiden 

och besökaren måste interagera med varandra och eftersom det blir en verklig 

situation.  

Uppsatsens ämne väcker flera frågor om vad konst egentligen är. Detta 

kommer jag inte att diskutera i uppsatsen men jag vill ändå visa på frågor som har 

dykt upp under arbetets gång. Jag gör en avgränsning vid teorier som behandlar 

kognitiva teorier, till exempel skriver Rudolf Arnheim om konst och perception, om 

hur ögonen rör sig över bilder eller om kunskap om känselsinnet inom psykologi. Han 

har ett kognitivt perspektiv som jag inte kommer att anta i den här uppsatsen.  

 

                                                 
37 Ehn och Klein, 1994, s 77. 
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PERSPEKTIV OCH ANALYTISKA INGÅNGAR 
För att analysera konstutställningarna använder jag ett antal forskare som bidrar med 

olika perspektiv på hur människan upplever konst och hur taktila bilder kan användas 

och förstås. Jag har också tagit del av en undersökning om hur museer använder 

känselsinnet i olika utställningar och hur detta avspeglar hur museerna förhåller sig 

till känseln som upplevelsesinne.  

Att översätta konst för synskadade behöver inte innebära att man 

använder taktila bilder. Men eftersom bilder omger människan varje dag och bilder är 

en central del av människans kultur38 så är det kanske ändå naturligt att använda 

bilder även för synskadade. En bild kan, enligt Yvonne Eriksson, illustrera sådant som 

är svårt att förmedla med ord. Bilder används för att kommunicera med på olika sätt 

och människan inhämtar 75 procent av all information genom seendet.39 För att kunna 

uppleva konst utan synsinnet krävs vissa verktyg och metoder som underlättar 

inhämtandet av informationen, alltså innehållet i konstverken och som leder personen 

som känner på bilden vidare till tolkning och upplevelse av bilden. Dessa verktyg kan 

hämtas ifrån liknande verktyg vi använder när vi ser men det krävs också helt egna 

verktyg eftersom känselsinnet är ett sinne som är skilt ifrån synen och därför kräver 

egna metoder för informationsinhämtning. Dessutom behöver vi ägna mer forskning 

åt att undersöka känselsinnets förutsättningar och begränsningar inom 

kunskapsinhämtningssammanhang, i alla fall enligt Fiona Candlin professor i samtida 

konst, som undersöker om känselsinnet har ett dåligt rykte. 

Fiona Candlin och Yvonne Eriksson kommer i teoriavsnittet att 

representera två olika sätt att förhålla sig till känseln som upplevelsesinne. Dessa två 

olika perspektiv kommer att ställas emot varandra. Det ena perspektivet visar att man 

ännu inte använder känselsinnet för upplevelse- eller kunskapsinhämtning på samma 

premisser som synsinnet. De taktila verken har i sig själva ingen upplevelse att 

erbjuda utan upplevelsen och meningen ligger i text eller samtal och är alltså 

förflyttad från konstverket. Det andra perspektivet förespråkar text, vägledning, 

beskrivningar och bild tillsammans. Candlin ger i slutet av sin artikel ett antal råd om 

hur känselsinnet kan bli mer användbart och jämställt med synsinnet som ett eget 

verktyg att uppleva med.  

                                                 
38 Berger, Arthur, Asa, Seeing is believeing An Introduction to Visual Communication, 1998, s 1. 
39 Ibid. s 20. 
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Sven Sandström, professor i konstvetenskap skriver om olika slags upplevelser, och 

förutsättningarna för att uppleva. Han skriver bland annat att upplevelser är mycket 

beroende av vilka förberedelser och vilken vägledning man får.  

Sinnen 

För många forskare i den västerländska kulturen är det vanligt att placera synsinnet 

högst av alla sinnen. Enligt Sven Sandström beror synsinnets särställning på att 

medvetenheten om den direkta omvärlden sker genom seendet.40 Synsinnets särskiljer 

sig också genom att ögat kan se färger och att människan kan tycka om vissa färger 

och former. Sandström beskriver hur synen ”griper tag i verkligheten och känner av 

dess skrovlighet eller släthet, dess kyla eller värme osv”.41  

Synen är satt högst upp i hierarkin av kristendomen medan känseln i 

historien har setts som det primitiva sinnet eftersom det är ihopkopplat med kroppen 

och inte med logiken. Motsatt till detta resonemang finns moderna forskare som 

hävdar att känseln är grundstenen i alla sinnen och att alla andra sinnen är en variation 

av känseln. Känseln är viktig när vi lär oss och hur vi förstår vår sociala och naturliga 

omgivning.42 Fiona Candlin som har forskat om användandet av känselsinnet i 

konstutställningar, ser stora möjligheter att använda känselsinnet för att uppleva konst 

och för att inhämta kunskaper. Problemet, enligt Candlin, ligger i att vi värderar 

känselsinnet lägre synen och att beröring fortfarande används som ett komplement till 

seendet istället för ett eget likvärdigt sätt att uppleva med. Candlin har gått tillbaks i 

historien och tittat på hur känselsinnet har värderats eftersom hon anser att 

känselsinnet har ett rykte av att vara sämre än synsinnet. Hon hittar tre konstvetare 

som förklarar varför känselsinnet inte är ett sinne att uppleva konst med: Alois Riegl, 

Bernard Berenson och Erwin Panofsky. Dessa tre skrev sina teorier kring sekelskiftet 

1800-1900, men enligt Candlin lever detta arv fortfarande kvar. 43  

Deras tankegångar är relativt lika varandra i hur de värderar känselsinnet 

som ett sinne att uppleva med. Alla tre menar att känseln är segregerat från seendet, 

det är inte ihopkopplat med rationalitet eller etablerade strukturer av hur man lär eller 

upplever. Kärnan i hela resonemanget är att känseln inte är ett sinne som man ska 

                                                 
40 Sandström, Sven, Se och uppleva, Kalejdoskop, 1983, Åhus, s 25. 
41 Ibid. s 31. 
42 Verrips, Jojada, “Aisthesis and an-aesthesia” i Orvar Löfgren & Richard Wilk (red) Off the edge, 
Museum Tusculanum Press, 2006, Köpenhamn.  
43 Candlin, Fiona, The dubious inheritage of touch: Art history and museum access Journal of visual 
culture, 2006;5;137, s 139. 
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uppleva konsten med eftersom beröring är föregående seende. Grundtanken i Riegls 

teorier är att känseln har använts av mer primitiva kulturer, till exempel egyptierna 

och de antika folken, för att testa olika material eftersom man inte än visste logiken 

bakom hur man gestaltar perspektiv. När människan väl har förstått hur perspektiv 

fungerar i en tvådimensionell bild behöver hon inte vidröra tredimensionella föremål 

för att förstå perspektivfenomenet, menar han. 44 

Berenson anser att beröring är totalt främmande i upplevelsen av konst. 

Detta beror på att vi som barn måste känna för att förstå djup och tredimensionalitet, 

för att testa verkligheten. Barn kan inte förstå tredimensionalitet genom att titta utan 

rör vid eller provar föremålen genom att stoppa dem i munnen. Däremot ska 

konstverk vara producerade så att de ska tala till alla våra sinnen. Vi ska i tankarna 

kunna känna det vi ser men vi ska inte röra vid konstverket. Konstnärens uppgift är att 

skapa konst där man får en illusion av att föremålen skulle gå att röra vid. Berenson 

hänvisar alltså beröring till hur barn upptäcker världen. 45 

Panofsky anser till och med att beröring är antitesen till kunskap. Han 

påstår att det finns en koppling mellan tanke och seende, icke-tanke och känseln. 

Innan man förstod den matematiska definitionen av perspektiv hade man en kroppslig 

uppfattning av världen som man avbildade, menade han. När människan väl förstod 

perspektiv hade man en logisk uppfattning, alltså behövde man inte längre använda 

beröring för att förstå perspektiv. 46  

I Candlins undersökning, som beskrivs längre fram, visar det sig att 

vissa av dessa tankar fortfarande lever kvar. Känseln har fortfarande inte en självklar 

plats i kunskapsinhämtningen fastän man idag vet att människor lär sig på olika sätt. 

Det finns de som lär sig genom att göra. Dessa personer har lättare att lära sig om de 

får hålla i och känna på objekt, till skillnad mot personer som lär sig genom att tänka, 

dessa lär sig bäst på just det sätt som museer traditionellt presenterar objekt.47 Alltså 

kan användningen av känselsinnet tilltala den andra intelligensen samt att det 

kulturella arvet blir tillgängligt för synskadade.48 Känselns betydelse i lärandet och i 

upplevelsen borde, enligt Candlin undersökas mer grundligt.49   

                                                 
44 Candlin, 2006, s 139.  
45 Ibid. s 141. 
46 Ibid. s 143.  
47 Ibid. s 138. 
48 Ibid. s 138. 
49 Ibid. s 150. 
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Att förmedla den djupare innebörden  

När konsten ska förmedlas med hjälp av taktila bilder finns ett antal aspekter att ta 

ställning till innan den taktila bilden tillverkas. Ett exempel är hur man kommer fram 

till vad det är som ska förmedlas. Innan bilden översätts måste en tolkning av bilden 

göras. För att nå en tolkning av konstverket kan Erwin Panofskys system för att tolka 

konstverk användas. Panofskys system utgör ett legitimt sätt att tolka bilder inom 

konstvetenskapen.50 Han skriver i Meaning in the visual arts om att man måste förstå 

en bilds djupare innebörd, the intrinsic meaning, för att kunna tolka den. En bild kan 

inte bara beskrivas rakt upp och ned utan det finns enligt honom tre steg som hänger 

ihop med varandra, för att tolka en bild: den pre-ikonografiska beskrivningen, den 

ikonografiska analysen och den ikonologiska analysen.51 

Det första steget handlar om att beskriva bilden, dess färger, former och 

föremål. Objekten i bilden identifieras och även relationerna mellan föremålen. Den 

här beskrivningen ligger på en grundläggande nivå och kan göras av alla eftersom 

människan normalt har praktisk erfarenhet av objekt och relationer.52 Alla kan känna 

igen formen av en människa, djur, växter och alla kan skilja ett argt ansikte från ett 

lyckligt, skriver Panofsky. Detta kallas för en pre-ikonografisk beskrivning och 

innebär alltså att det grundläggande innehållet i bilden identifieras och bilden beskrivs 

sakligt. Det här sättet att beskriva bilden kan vara en hjälp för att till exempel 

bestämma verkets datum och autenticitet men det är inte ett sätt att tolka bilden.53  

Det andra steget kallas normalt för ikonografi och innebär att man 

dessutom tittar på vad olika föremål i bilden symboliserar. Konstverket ska ses som 

en produkt av sin tid, som ett religiöst verk eller en produkt av konstnärens uppväxt, 

och som därför är fullt av symbolik och kulturella yttringar.54 Panofsky beskriver i sin 

bok en man som han möter på gatan. När mannen lyfter på hatten som en hälsning, 

tillhör detta en annan kultur, vilket man måste vara bekant med för att förstå att det är 

en hälsning. På liknande sätt måste man vara bekant med berättelserna bakom 

föremålen i bilden. Denna ikonografiska analys är någonting intellektuellt till skillnad 

från det första steget, eftersom man tittar efter berättelserna i bilden och på detaljernas 

                                                 
50 Taktilt – inte se men röra. 1994, Stockholm, s 19. 
51 Panofsky, Erwin, Meaning in the visual arts, Penguin, 1993, Stockholm, s 67. 
52 Ibid. s 52. 
53 Ibid. s 57f. 
54 Ibid. s 54f. 
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dolda innebörder.55 

När man vill uttolka den djupare, verkliga meningen i ett konstverk, ”the 

intrinsic meaning or content”56 som Panofsky benämner det, måste alla människans 

symboler och omständigheter inräknas. Alltså konstnärens levnadsvillkor, kulturella 

influenser, religion och samhället runt omkring denne.57 Då har man gjort en 

ikonologisk tolkning. När man tolkar ett verk som en produkt av ”something else” av 

konstnärens personlighet, en religiös inriktning eller en civilisation, blir detta 

ikonologi istället för ikonografi.58 Panofsky menar att det krävs en slags ”syntetisk 

intuition” för att göra detta. Tolkaren måste känna till de ”huvudsakliga tendenserna i 

det mänskliga sinnet”, och konstnärens personliga livsåskådning. Varje närmande är 

dessutom påverkat av tolkaren, vilket gör den ikonografiska analysen och pre-

ikonografiska beskrivningen desto viktigare, menar Panofsky.59 

Verktyg för att uppleva konst 

Idag är det allt vanligare att känselsinnet används både i lärsammanhang och i 

konstutställningar för synskadade. I utställningar som är speciellt anpassade för 

synskadade används ofta, som tidigare nämnts, den taktila bilden som ersättning för 

seendet. Som det tidigare har konstaterats finns svårigheter och begränsningar när 

man upplever med känseln, därför presenteras här verktyg som kan användas som 

underlättar upplevandet av taktila bilder. Den taktila avläsningen är ofta mindre exakt 

än synen. Taktila bilder är ofta svåra att förstå och att tyda bilderna är tidskrävande 

och har man försökt, förstår man hur svårt det är att få en helhetsbild av det man 

känner. Detta beror på att man inte har samma överblick med händerna som man har 

med synen.60 Det är svårt att känna var bilden börjar och slutar. Den taktila bilden har 

också andra begränsningar som den visuella bilden inte har, till exempel kan inte 

perspektiv, färger och små detaljer upplevas genom känselsinnet. Det som går att 

uppfatta med känseln i en taktil bild är ”ytor, linjer, kanter, vikt och temperatur”, 

enligt Yvonne Eriksson.61 Att jämföra reliefbilden med den målade bilden är 

                                                 
55 Panofsky, 1993, s 52. 
56 Ibid. s. 52. 
57 Ibid. s 52. 
58 Ibid. s 56. 
59 Ibid. s 64. 
60 Taktilt – inte se men röra. s 10. 
61 Eriksson, Yvonne, Att känna bilder, Perssons Offsettryck, 1997, Solna, s 28. 
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meningslöst, men att beakta olika slags bildframställning gör det lättare att se 

reliefbildens möjligheter.62 

I det här kapitlet relateras också metoder vi använder när vi ser till den 

taktila avläsningen för att visa vad som skiljer syn- och känselsinnet åt och för att 

komma åt vad som måste tas hänsyn till när man utesluter synsinnet och vilka 

speciella förutsättningar känselsinnet har. Ett annat problem när en bild ska förmedlas 

med hjälp av känseln är orden som beskriver visuella kvaliteter. Dessa ord kan bli 

innehållslösa för en person som aldrig har sett och därför inte har en visuell erfarenhet 

att relatera till. Genom att man använder ord som vi känner igen kan man överbygga 

detta problem.  

Taktila bilder och känselsinnet är trots begränsningarna fördelaktiga 

verktyg att uppleva med. Yvonne Eriksson har undersökt den taktila bildens 

möjligheter närmare och Fiona Candlin har undersökt konstmuseers användning av 

känselsinnet i konstutställningar för synskadade.  

 
Vägledning med eller utan text 

Texten är ett verktyg som kan användas när innehållet i bilder ska förmedlas. Eriksson 

har undersökt användningen och förståelsen av den taktila bilden och kommit fram till 

att bild och text måste vara nära förbundna till varandra. Eftersom den taktila bilden är 

svår och mödosam att tolka behövs en beskrivning och en vägledning som hjälper 

personen som ska avläsa bilden. För att bilderna ska vara möjliga att tyda krävs att det 

går att få en bra överblick över innehållet i bilden. Det kan handla om att bilden måste 

styckas upp till två bilder om till exempel bakgrunden är för plottrig, vilket gör att det 

är svårt att urskilja själva motivet från bakgrunden. Det kan också handla om att vissa 

delar i bilden lyfts fram för att förklaras närmare eller tas bort eftersom de inte är 

nödvändiga för att förmedla bilden. Det kan vara nödvändigt att bilden förenklas för 

att man ska kunna känna vad den föreställer.63 I en förklaring hur en sådan förenklad 

bild kan se ut, jämför Eriksson bilden med bilderna i botaniska böcker eller 

fågelböcker.64   

                                                 
62 Eriksson, 1997, s 19. 
63 Eriksson, Yvonne, Konsthistoria för synskadade: ett projekt inom ett bildningsprojekt, AB PP Print, 
1994, Stockholm, s 18. 
64 Taktilt inte se men röra, en utställning för seende och synskadade, 1994, s 22. 
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Eriksson har tillsammans med den amerikanska institutionen Art 

Education for the Blind utarbetat en metod för att beskriva bilder för synskadade.65 

Som jag tidigare nämnt finns flera problem när man gör taktila bilder med konstverk 

som förebilder och en av dem är hur innebörden ska förmedlas. Metoden är baserad 

på Erwin Panofskys system som beskrivs ovan. Erikssons system består av två delar 

en bildbeskrivning och en bildvägledning.66 Bildbeskrivningen ska ge en översiktlig 

bild av vilka olika delar bilden innehåller och vad de föreställer. Sedan kan man 

beskriva bilden detaljerat och avslutningsvis ger man en sammanfattning av bilden.67 

Eriksson menar att beskrivningen för den synskadade inte behöver skilja sig från en 

beskrivning för seende. Beskrivningarna bör vara konsekventa när det gäller ordval 

och ordningsföljd om man beskriver flera bilder. Eriksson påpekar att beskrivningarna 

riskerar att bli monotona om de följer samma princip men det viktigaste är att 

personen som ska tolka bilden får tillräckligt med information för att kunna göra en 

tolkning.68 

I Erikssons Konsthistoria för synskadade beskrivs hur de synskadade 

försökspersonerna fick läsa en förberedande text, som innehöll en historisk 

beskrivning av konstverket etcetera, innan de kom i kontakt med reliefbilderna.69 

Förberedelsen skulle hjälpa dem att förstå bilden. I Sven Sandströms bok Se och 

uppleva finns ett kapitel som handlar om hur förberedelsen påverkar upplevelsen 

vilket kan relateras till taktil konst. Ett exempel där förberedelsens roll påverkar 

upplevelsen är där upplevaren redan har sett bilder och läst beskrivningar av 

sevärdheten. De är medvetna om den historiska bakgrunden till vad de kommer att se, 

men upplevaren anser ändå att när denne ser föremålet eller platsen i verkligheten är 

detta en upplevelse.70 Det kan till exempel handla om kända turistattraktioner eller 

konstverk. Någonting utlovas, i texter och bilder, vilket skapar förväntningar och 

upplevelsen ligger i bekräftelsen av det utlovade. Detta kallar han för vägledning.71 På 

liknande sätt kan man säga att det fungerar i Erikssons system för hur taktila bilder 

ska visas. Där kommer beskrivningen av konstverket först, vilket är samma sak som 

förberedelsen.   

                                                 
65 Taktilt inte se men röra, en utställning för seende och synskadade, 1994, s 21. 
66 Eriksson, 1997, s 54-57. 
67 Ibid. s 52. 
68 Eriksson, 1994, s 18. 
69 Ibid. s 22-27, 32-38 och 41-44. 
70 Sandström, 1983, s 76f. 
71 Ibid. s 76. 
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Efter beskrivningen kommer bildvägledningen vilket innebär att bilden 

förklaras och personen som ska tolka bilden vägleds genom bilden. Bildvägledningen 

är till för att personen som ska avläsa bilden ska veta hur hon ska gå tillväga.72 

Bildvägledningen innebär att den som känner på bilden får bilden presenterad igen 

och praktiskt bli vägledd genom bilden, först översiktligt och sedan i detalj.73 

Eriksson påpekar hur vikigt det är att den synskadade får tid på sig att utforska bilden 

eftersom taktil avläsning är mycket mer tidskrävande än den visuella avläsningen. 

Detta behövs eftersom varseblivning av den taktila bilden skiljer sig mycket från den 

visuella. Därefter kan personen tolka bilden.74 Liksom i Panofskys system för att tolka 

bilder måste den synskadade avläsaren identifiera objekten i bilden och förstå dess 

relationer till varandra.75 Det viktigaste är att personen som känner på bilden måste 

veta vilken slags bild det är och vad den innehåller. Men, menar Eriksson, att man kan 

urskilja föremål på en taktil bild betyder inte att man förstår vad de föreställer. 

”Förenklat kan man säga att man kan uppfatta allt som går att ta på”, däremot går inte 

allt att tolka,76 skriver Eriksson. Därför är bildvägledningen ett viktigt moment 

eftersom den hjälper avläsaren att förstå innehållet i bilden. Det går inte att komma 

ifrån att beskrivningen av en bild till viss del kommer att bli subjektiv och 

godtyckligt.77 Det betyder inte att det är onödigt att använda sig av taktila bilder, det 

kan ingen avgöra utan att ha försökt, anser Eriksson.78  

Det finns mycket kunskap om hur en bra reliefbild ska se ut men ändå är 

det inte alltid en självklarhet att det är viktigt och av nytta att bilder översätts. 

Eriksson menar att svårigheten att tolka bilden kanske ligger i bildvägledningen, alltså 

texten med vars hjälp den synskadade läser av och förstår en reliefbild och inte i 

bilden. Eriksson menar att det är stor ”skillnad mellan att känna igen en reliefbild och 

att komma ihåg den”.79 Alla delar i bilden måste bli identifierade för den som avläser 

den för att personen ska kunna återberätta bilden och först då anser Eriksson att 

reliefbilderna kan uppfylla sitt syfte. Eriksson visar på vilka argument som vanligtvis 

används mot taktila bilder. Till exempel anses att reliefbilden ger fel bild av 

                                                 
72 Eriksson, 1997, s 52f. 
73 Ibid. s 57. 
74 Ibid. s 60. 
75 Ibid. s 67. 
76 Ibid. s 29. 
77 Ibid. s 54. 
78 Ibid. s. 119. 
79 Eriksson, 1994, s 48. 
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verkligheten och av föremål och att ”alla är inte intresserade av bilder, varken seende 

eller synskadade”80. Att ersätta en bild med ljud, skriver Eriksson, kan skapa stämning 

eller ge associationer, men kan inte ersätta en bild.81  

Sandström beskriver ett annat problem som kan uppstå när vissa fakta 

framhävs i konstvisningar. När man beskriver ett konstverk efter hur mycket det är 

värt eller efter hur stor detaljrikedom det innehåller är detta vad man som deltagare i 

visningen kommer att titta efter och man riskerar därmed att missa helheten och 

betydelsen av konstverket. Sandström menar att även om deltagaren tycker att det som 

berättas inte är trovärdigt eller om man har hört en annan föreläsare eller läst en annan 

bok är det inte alltid man ställer frågor. När besökarna sedan återberättar dessa 

historier kan man säga att kulturen förs vidare och blir förverkligad genom oss.82 

Förhandsinformationen kan också bestämma upplevelsens inriktning, man kan tala 

om upplevelse som är en bekräftelse.83 Upplevelsens kvalitet är beroende av en balans 

mellan förväntningarna och hur mycket de uppfylls.84 

 
Taktil konstupplevelse  

Fiona Candlin har skrivit ett flertal rapporter om känselsinnets användning i 

konstutställningar och har bland annat arbetat på The British Museum. Candlin anser, 

liksom Eriksson, att det måste finnas en vägledning för hur man upplever med 

känseln, eftersom det inte är en självklar kunskap hos människan hur man inhämtar 

information med hjälp av känselsinnet. Däremot kritiserar hon de utställningar hon 

har analyserat, där förmedlingen av innehållet i konstverken sker genom berättandet 

snarare än genom beröring. Jag antar därför att hon inte anser att texten är så självklar 

i samband med bild, utan att det finns andra sätt att förmedla den djupare innebörden, 

i Panofskys mening, i konsten. Sätt som i grund och botten är baserat på känselsinnet 

eller ljud, lukt och smak.  

Candlin vill besvara frågan: i vilka tillgänglighetsgörandefall är beröring 

en kvalitativt likvärdig väg till kunskap? Därför besökte hon tre museer i 

Storbritannien som visade konstutställningar speciellt anpassade för synskadade. 

Museerna var Tate Modern, Wolverhampton och The British museum. Hon ville 

                                                 
80 Eriksson, 1997, s 118. 
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82 Sandström, 1983, s 81-83. 
83 Ibid. s 79. 
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också se om känselsinnets dåliga rykte fortfarande levde kvar eller om museer idag 

inte tar hänsyn till de teorier som presenteras av Riegl, Panofsky och Berenson när de 

utformar taktila utställningar.85 

Tate Modern i London som har överfört teckningar till taktila bilder 

genom att göra linjerna upphöjda misslyckas totalt, enligt Candlin eftersom de har 

förutsatt att ett konstverk blir förståeligt genom känseln bara genom att linjerna är 

kännbara. Här finns ingen förklaring, guidning eller pedagogisk utformning av 

bilderna utan de är rätt av överförda från teckning till reliefbild. Det resulterar i att 

fenomen som perspektiv, visuella effekter och bilder med många detaljer och 

överlappningar blir otolkningsbara för en synskadad person.86 

Wolverhampton däremot har funderat över det här med vad man känner 

och inte, de har ställt ut skulpturer men däremot misslyckats med att koppla ihop 

föremålen med berättelserna som skulpturerna vill förmedla. I den här utställningen 

finns ingen som helst vägledning hur man kan känna på ett föremål för att 

tillgodogöra sig meningen i det. Candlin menar att om besökaren inte vet hur man 

skall gå tillväga när man upplever konst taktilt, kan man inte heller uppleva den här 

utställningen. Det beror på två orsaker enligt Candlin. Den första är att det taktila 

upplevelsesinnet inte är det sinne vi är vana vid att använda för att uppleva med utan 

vi måste lära oss hur vi ska gå tillväga. Precis som vi lär oss att se måste vi lära oss att 

ta in information genom känseln. Vi lär oss att se utan att vi märker av 

lärandeprocessen. Men vad vi ser beror på vad vi förväntar oss, vad vi vill se och vad 

vi har lärt oss.87 Det enda vi egentligen upplever med känseln är ytor, vikt, former etc. 

Den andra orsaken är att människan använder så många symboler som hör till det 

visuella språket, att någon faktiskt måste visa oss hur vi ska gå till väga när vi istället 

ska använda beröring för att koppla ihop betydelserna mellan de olika ytorna eller 

objekten vi känner, detta gäller även synskadade.88 

Den tredje utställningen på The British museum har gått ett steg längre i 

och med att de uppmuntrar till samtal. Besökaren får känna på föremål och samtidigt 

har denne möjlighet att ställa frågor och samtala med volontärer som befinner sig i 

utställningslokalen. I den här utställningen förmedlas kunskapen om föremålen inte 

genom beröringen utan genom volontärens berättande. Förmedlingen är alltså muntlig 
                                                 
85 Candlin, 2006, s 145.  
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 32

och inte taktil. Att The British museum har planerat utställningen på detta sätt menar 

hon stämmer överens med de tre konstvetarnas teorier om att beröring inte är ett sätt 

att inhämta kunskap eller att uppleva konst med.89 Eftersom de använder samtalen till 

att förmedla betydelserna av föremålen och inte föremålen själva.   

Candlin anser att de taktila utställningarna hon har undersökt, alla har 

misslyckats med att göra känselsinnet och de taktila verken till det viktigaste i själva 

upplevelsen av konsten som visas.90 Hon anser att museerna i sina taktila utställningar 

har ersatt beröringen med någonting annat som ger mening åt konstverken.  

Ett skäl till att museerna använder sig av taktila utställningar kan vara att 

det är ett enkelt och synligt sätt att öka museets tillgänglighet. Candlin menar att det 

är enkelt att visa bilder av barn eller vuxna som rör vid föremål och på detta sätt ge 

sken av att museet är välkomnande och inkluderande. Hon menar alltså att det finns 

en ekonomisk fördel i att tillgängliggöra museer.  
 

Utforska känseln 

Candlin vill bidra till att förbättra känselsinnets rykte, vilket hon gör genom att 

komma med ett antal förslag till hur man kan förhålla sig till beröring. Det handlar 

inte om vetenskapliga bevis för hur känseln fungerar, det anser Candlin inte vara 

intressant eller viktigt.91 Det handlar istället om att känsel inte bara ska ses som en 

ersättning för synen. Helt enkelt uppmanar hon läsaren genom en lång lista med 

förslag på hur man kan tänka angående beröring och hur man kan gå vidare och 

utforska beröringens möjligheter. Till exempel finns det olika sätt att beröra, man kan 

stryka, smeka eller knacka, vilket ger olika betydelser. Vi rör inte bara med 

fingertopparna ”waltzing, walking, swimming, learning, jumping, climbing, lying 

down and sitting can all fall into the category of touch”.92 Känsel sker inte bara med 

fingertopparna utan med alla ben och muskler i kroppen.  

Vi kan inte bara se för att förstå, vi måste alltid ha en tidigare erfarenhet 

av att röra vid ett föremål för att kunna förstå det vi ser. Likväl kan vi känna det vi ser 

eftersom vi har tidigare erfarenheter av att känna. Konsten tillexempel är redan taktil, 

anser Candlin, eftersom även om vi inte får röra vid konstverken vet vi hur det känns. 

Konst är alltid taktil, ett stilleben skulle inte vara intressant om vi inte visste hur 
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föremålen kändes.  

En viktig poäng är att vem som rör eller känner spelar roll. 

Museibesökares kännande anses smutsigt och det finns en uppfattning att föremål 

förlorar sin aura om de blir berörda. Att hålla i ett autentiskt föremål kan göra så att 

man känner att man har en kontakt med personen som använde det. Detta ger oss en 

känsla av vår plats i världen och i historien. Att vilja känna är nyfikenhet. Alla känner 

hela tiden men inte på samma sätt. 93 

Vidare menar Candlin att ytstrukturer kan användas i större utsträckning 

än vad som hittills gjorts för att förmedla betydelser. Olika temperaturer och ytor 

förmedlar olika saker om de kopplas ihop med olika teman. Dessa ytstrukturer kan ha 

politisk betydelse vilket hon beskriver så här i den tjugoförsta punkten i listan: “21. 

Re-think the politics of surface. If the image of late capitalism is shiny is its texture 

slippery and smooth?”94  

Candlin uppmanar till att utforska känseln genom att undersöka hur 

känselsinnet har använts historiskt jämfört med idag samt olika kulturers sätt att 

känna.95 Hon ser fler möjligheter att även använda smak, lukt och ljud tillsammans 

eftersom sinnena både arbetar med varandra och ibland motsäger varandra.96  

 
Index-funktionen 

Det sista verktyget jag vill beskriva är en metod vi använder när vi ser som kallas för 

index-funktionen. Index-funktion innebär att någon pekar ut vart det som är av 

intresse finns, eller att bilden i sig är utformad så att man förstår vart det mest 

intressanta finns. Sandström menar att Index-funktionen bara används i synbilder men 

jag anser att de taktila bilderna är ett utmärkt exempel på hur index-funktionen kan 

fungera utan synsinnet. Detta beror på att endast det som är viktigt och 

meningsbärande lyfts fram eller plockas ut i de taktila bilderna. Metoden kan 

medvetet användas för att dra uppmärksamheten till något särskilt i en bild och kan då 

innebära att de viktigaste objekten läggs i centrum eller i vissa skärningspunkter, till 

exempel det gyllene snittet. Det kan också innebära att uppmärksamheten dras till ett 

speciellt ställe i en bild men att bilden inte medvetet är utformad för att dra 
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uppmärksamheten till ett speciellt område eller ett objekt.97 De taktila bilderna 

fungerar inte exakt på samma sätt som de visuella bilderna eftersom blicken där dras 

till det ställe där det intressanta befinner sig, men i processen att överföra ett 

konstverk till en taktil bild har det viktigaste valts ut och reliefbilden kommer att visa 

det viktigaste.   

Om upplevelsen 

Anledningen till att jag beskriver upplevelsen här och dessutom försöker framhålla att 

upplevelsen är någonting mer än bara synintryck, är att jag tror att detta kan vara en 

problematik när (visuell) konst ska förmedlas utan hjälp av synintrycken. Att uppleva 

konst är någonting mer än att bara veta vad bilder föreställer. 

Upplevelsen färgas av vilken verklighetsuppfattning människan har 

vilken i sin tur formas av vilken kultur människan är uppväxt i. En upplevelse börjar 

med en varseblivning vilken inte är ansträngande utan är en del av den vardagliga 

livsprocessen. Det som utmärker en upplevelse är att det startas en inre process efter 

att människan har varseblivit någonting.98 Sandström beskriver att upplevelsen är när 

man inte bara identifierar till exempel en katt och att den är svart utan att man 

dessutom lägger in egna värderingar. Dessa begrepp katt och svart har olika betydelse 

för olika individer på grund av våra olika uppväxter. Upplevelsen är alltid subjektiv, 

vilket beror på att vi alla har vår egen personliga verklighetsbild. Verklighetsbilden är 

förutsättningen för att vi ska få någon mening i det vi ser.99 När vi växer upp färgas 

våra intryck av händelser och känslor som förknippas med det vi upplever, alla 

människor har förstås upplevt olika saker under sin levnadstid och kommer därför att 

ha olika verklighetsuppfattningar. Personer från olika kulturer kommer att lägga in 

helt olika värderingar i upplevelsen när dessa varseblivit katten.100  

Upplevelsen är också motsatsen till rutinen och det välbekanta, alltså 

måste upplevelsen innehålla något engagerande som väcker känslor till liv. I motsats 

till detta finns den konstaterande och faktabaserade informationen.101 ”Upplevelsen 

behöver inte ta mer tid än varseblivningen men den omfattar ett större innehåll”, 

menar Sandström. Individens historia och erfarenheter ger upplevelsen karaktär, 
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menar han.102 Upplevelsens kvalitet är också beroende av hur stora förväntningar man 

har och hur mycket av dessa som uppfylls.103  

Sandström menar att vi använder förenkling och sållning när vi upplever 

eftersom vi inte alltid behöver lägga hela vår uppmärksamhet på något, utan det 

räcker med en snabb blick. Han jämför denna fragmenterade varseblivning med hur 

vetenskapen fungerar, att man ställer vissa frågor och får svar på endast dessa. Detta 

är en nödvändig metod och varvas med ”fullständiga varseblivningar”.104 Detta att 

man spjälkar upp eller väljer ut vissa delar att framhäva menar Sandström är typiskt 

för konsten. Konsten har i stor utsträckning kommit till för att ge upplevelser. Här 

finns våra föreställningar och värderingar. Kulturen är underlaget för våra reaktioner 

och gensvar.105 Ibland är inte varseblivningen fullständig vilket inte betyder att 

upplevelsen blir ofullständig.106  
 

Upplevelser som det inte går att sätta ord på 

Som Candlin påpekar måste det finnas en taktil erfarenhet för att människan ska förstå 

det hon ser. Det måste också finnas en visuell erfarenhet för att visuella ord ska få en 

betydelse. Sandström skriver angående att översätta bilder för blinda att 

”konstnärernas bilder kan endast förstås på seendets villkor och en översättning 

saknar egentlig poäng.”107 Men han erkänner att en person som har varit seende och 

sedan blivit synskadad kan ha starka minnesbilder bevarade. Det finns fenomen som 

är enbart visuella, däribland bildkonsten, vilket innebär att det kan finnas upplevelser 

som inte kan uttryckas språkligt, som inte kan beskrivas med ord. Intrycket blir då 

fragmentariskt och det är svårt att göra sig en helhetsbild av det beskrivna.108 

Sandström frågar sig hur man förklarar vad man upplever när man går på månen? Att 

beskriva upplevelser som är helt nya kräver nya ord eller nya sammansättningar av 

ord. Armstrong beskriver sin månpromenad som vackert men egendomligt. Han 

använder ord och jämförelser som brukar användas i upptäcktsfärder.109 Vi kan inte 

göra oss en bild av hur det faktiskt ser ut på månen eftersom bilderna som sänds i tv är 

av dålig kvalitet med dåliga ljusförhållanden. Man kan ändå identifiera detta okända 
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landskap med hjälp av våra tidigare erfarenheter, eftersom man kan forma nya 

begrepp för att förklara vad man ser även om begreppen blir mycket fattiga på 

innehåll. Dessa begrepp kan innehålla karaktärsbeskrivningar som färg, form och 

temperatur och kan därför hur fattiga de än är, ge betydelse.110 

Jag anser att samma problematik som uppstår då Armstrong ska 

beskriva sina upplevelser av att gå på månen, skapas när taktila bilder ska beskrivas. 

Ord som vanligtvis används för att beskriva visuella kvaliteter kan inte användas 

eftersom de inte blir beskrivande om man inte har tidigare visuella erfarenheter som 

referens. Kanske är det därför Eriksson förklarar röd färg genom att använda orden 

”livligare, intensivare, närmare”. 111 Dessa ord kan relateras till ljud eller rörelser och 

ge en känsla för hur färgen röd kan uppfattas. Dock skriver Sandström att vi gärna vill 

översätta färger med toner i en musikskala, men det finns inga bevis för att det finns 

överensstämmelser mellan syn och hörsel. Utan det handlar snarare om att människan 

vill hålla reda på intrycken, och att skapa system, vilket är något väldigt mänskligt.112 

Eriksson använder återkommande ord i beskrivningarna som 

försökspersonerna eller besökarna på utställningen har erfarenheter av, för att ge en 

bild av någonting de egentligen aldrig har sett. Detta kopplar jag samman med vad 

Sandströms slutsats, att om man ser någonting helt nytt och inte har något begrepp för 

det nya så relaterar man till gamla kända begrepp och egenskaper så att man kan prata 

om vad man har sett. Det finns därför stora möjligheter att beskriva det tidigare 

okända genom att använda jämförelser med kända ting och hänvisningar till mätbara 

egenskaper som färg, tyngd och struktur etcetera.113  

Sammanfattning av perspektiv och analytiska ingångar 

Erikssons forskning visar att känselsinnet har speciella förutsättningar när det ska 

användas för att uppleva taktila bilder. Känselsinnet har inte lika stor överblick som 

synsinnet. Detta leder till att det krävs en särskilt noggrann genomgång av bilden för 

att det ska bli möjligt för den synskadade att förstå och tolka bildens innehåll. 

Genomgången av bilden bör enligt Eriksson, delas upp i två delar: bildbeskrivningen 

och bildvägledningen. Dessa två steg är inspirerade av Erwin Panofskys system för att 
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tolka bilder. Bildbeskrivningen i Erikssons mening, motsvarar vad Panofsky kallar, 

den pre-ikonografiska beskrivningen. Bildvägledningen motsvarar Panofskys andra 

steg, den ikonografiska analysen. Därefter ska den synskadade personen kunna tolka 

bilden. Enligt Erikssons system behöver man bara använda sig av de två första steget 

så att man kan överlåta tolkningen till den synskadade personen.  Den ikonologiska 

analysen där man kommer fram till den djupare meningen i konstverken, enligt 

Panofsky, kan man alltså utesluta när bilden ska förmedlas till den synskadade. Detta 

tredje steg är däremot betydelsefullt för processen när ett konstverk ska översättas till 

en taktil bild eftersom det är viktigt att bilden har tolkats innan den översätts. 

Panofsky menar alltså att för att kunna tolka ett konstverk måste man genomgå dessa 

tre steg, annars riskerar man att missa olika symboler eller berättelser som kan ge 

konstverket en rättvisare tolkning.  

Känselsinnet anses generellt vara längst ner av sinnena på en tänkt skala. 

Argumentet mot denna attityd är att allt vi förstår genom att se grundar sig i tidigare 

taktila erfarenheter. Känselsinnets rykte skulle kunna förbättras eftersom beröring har 

stor potential att användas i olika sammanhang. Det gäller bara att erkänna 

känselsinnet och att undersöka dess möjligheter mer grundligt. Fiona Candlin ger en 

rad förslag och uppmaningar om hur känselsinnet kan användas och utforskas vidare. 

Hon ser stora möjligheter för känselsinnet att bli ett eget självständigt sinne att 

uppleva och inhämta kunskap med. Resultaten i hennes undersökning som går ut på 

att undersöka användandet av känseln i konstutställningar, visar att de tre 

utställningarna hon har undersökt alla har använt någonting annat som tillgängliggör 

utställningarna, än känselsinnet. Hon anser att detta inte skulle behöva vara fallet om 

det fanns en vägledning för hur den synskadade ska gå tillväga för att tillgodogöra sig 

betydelserna i konstverken. Dessutom behöver man ta hänsyn till vad som kan 

upplevas med hjälp av känselsinnet, till exempel olika ytstrukturer, former och 

temperaturer.  

Jämförelsevis vill jag understryka att Candlin och Eriksson har liknande 

uppfattning om vad som krävs för att det ska vara möjligt för en synskadad att 

uppleva taktilt. Det krävs en vägledning och det krävs att det man känner på är 

utformat så att det är möjligt att uppleva det med känseln. Ändå skiljer sig deras 

inställning till känselsinnet åt. Candlins tankegångar är lite mer radikala i jämförelse 

med Erikssons. Skillnaden mellan Candlins och Erikssons teorier är att Eriksson nöjer 

sig med att text och bild hör ihop och måste höra ihop för att bilden ska vara möjlig 
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att tolka för den synskadade. Candlin däremot vill gå ett steg längre och menar att 

känselsinnet ensamt kan fungera som ett sinne att uppleva med men för att detta ska 

bli möjligt krävs ytterligare utforskning av känselsinnets möjligheter. Jag tror inte att 

Candlin skulle hålla med Eriksson om att det är känseln som är det viktigaste för 

upplevelsen av bilderna i Konsthistoria för synskadade och Taktilt – inte se men röra 

som Eriksson är delaktig i. Detta beror på att texten har en så central roll i 

förmedlandet av bilderna. Candlin anser att känseln i sig kan vara ett sinne att uppleva 

med om det bara utnyttjas till fullo.  

Sandströms forskning rör sig kring synbilden och upplevelsen av den. 

Det jag har valt ut att använda i den här uppsatsen är verktyg som kan användas för att 

uppleva eller förmedla bilder. Bilder är ofta utformade så att blicken dras till ett 

särskilt område i bilden. Detta kallar Sandström för indexfunktionen. Bilden kan vara 

medvetet utformad så att blicken ska dras till ett särskilt ställe eller omedvetet 

utformad på detta sätt. När jag sätter detta i relation till Erikssons undersökningar om 

taktila bilder finner jag att bilderna ofta är utformade efter indexfunktionens princip. 

Enligt Eriksson kan det vara nödvändigt att stycka upp bilden i flera delar för att 

tydliggöra eller framhäva olika objekt i bilden. Det kan också vara av vikt att förenkla 

bilden för att den ska bli möjlig att uppfatta genom känseln.  

Sandström ser både nackdelar och fördelar med att skapa förväntningar 

kring en upplevelse. Han menar att dessa förväntningar skapas då en person 

förbereder sig genom att inta information om vad denne kommer att uppleva. Denna 

vägledning, som Sandström kallar den, kan i viss mån styra upplevelsen så att den blir 

en bekräftelse på någonting utlovat och vissa delar av informationen blir då 

utelämnad. De fakta som lyfts fram kommer att forma upplevelsen av konstverken 

och kommer, som Sandström beskriver det, att föras vidare och bli en del av vårt 

kulturarv.  

Våra tidigare erfarenheter bestämmer hur vi upplever vår omvärld. För 

en synskadad person som saknar erfarenheter av visuella intryck bli begrepp som 

beskriver visuella fenomen innehållslösa. Färg, perspektiv, ljus och beskrivande ord 

som transparent är exempel på visuella fenomen. På samma sätt blir taktila bilder 

innehållslösa om de beskrivs med hjälp av begrepp som är visuella. Sandströms 

forskning kring språket som används för att förmedla synupplevelser, visar att om 

någonting som är tidigare okänt ska beskrivas med ord, kan välbekanta 



 39

karaktärsbeskrivningar användas. För seende personer kan ord som färg, form och 

storlek användas för att beskriva det okända, men för en synskadad person kan 

tillexempel ord som beskriver ytstruktur, temperatur, form och tyngd användas.  

 Slutligen handlar Sandströms forskning om upplevelsen. Upplevelsen 

innehåller någonting mer än beskrivande fakta och förklaringar. Den innehåller 

känslor och egna värderingar som är beroende av individens tidigare erfarenheter. 

Sandström anser att konsten ska ge upplevelser och att det är onödigt att försöka 

översätta konstverk eftersom upplevelsen av dessa är beroende av visuella uttryck. 

När visuell konst ska översättas till taktila bilder riskerar konstnärens personliga 

uttryck och upplevelsen av vad som gestaltas i bilden att gå förlorad i förmedlingen av 

konstverken. Samtidigt är jag medveten om att upplevelsen aldrig går att mäta och att 

varje person kommer att ha sin egen personliga upplevelse och tolkning av konsten 

som presenteras för dem i synskadevisningar. Det är inte upplevelsen som jag vill 

undersöka utan hur museipedagogen/guiden försöker förmedla en upplevelse och om 

de hanterar den problematik som den här typen av visningar innebär för upplevelsen.  
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UNDERSÖKNING OCH ANALYS 
Undersökningen och analysen är uppdelad i fem kapitel, det första kapitlet handlar om 

hur olika förutsättningar hos de synskadade besökarna kan påverka guidens metoder. 

Detta kapitel handlar enbart om de två visningarna på Moderna museet, alltså Africa 

Remix och Känselkit.  

Jag fortsätter med att presentera utställningarna ytterligare och att 

klargöra vilka intentioner museerna har med dessa initiativ. I det här kapitlet kommer 

jag att analysera hur känselsinnet används i synskadevisningarna av de två 

utställningarna på Moderna museet och hur Museum de Vries förhåller sig till 

beröring. Jag vill undersöka vilka förutsättningar utställningarna har att upplevas utan 

synsinnet. Detta gör jag genom att se vad som används som ersättning för synsinnet, 

till exempel reliefbilder, texter i punktskrift, eller berättandet. Jag anser att det är 

viktigt att undersöka om och hur de synskadade får veta hur de ska gå tillväga för att 

känna på konstverken, om detta är möjligt.  

Därefter kommer jag in på berättande och text. Jag undersöker då hur 

utställningen visas, och var vikten ligger i guidningen. Ligger den på att beskriva 

föremålen? Läggs vikt vid att förklara visuella fenomen såsom färg, skuggor och 

perspektiv eller ligger den vid någonting annat? Vilka metoder använder guiderna i 

berättandet eller i eventuella texter?  

I det fjärde kapitlet kommer jag att behandla hur konstnärens personliga 

uttryck förmedlas, och om detta är möjligt. Konstnärens personliga uttryck kan sägas 

vara beroende av visuella fenomen och upplevelsen av konsten borde innehålla 

någonting mer än beskrivningar och förklaringar. I visningarna blir alltså 

tillgängliggörandet av dessa visuella fenomen någonting som museerna måste ha tagit 

ställning till. Detta vill jag undersöka. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av analysen där jag redogör för 

slutsatser som jag anser vara extra intressanta.  

Visningarna på Moderna museet 

Den personliga kontakten mellan guide och synskadade visar sig vara viktig i båda 

synskadevisningarna jag deltagit i. Maria Taube som visar Africa Remix presenterar 

sig och tar alla i hand och låter dem presentera sig innan hon börjar visningen. Hon 

ser till att alla tar med sig en pall att sitta på och hon ser till att alla synskadade har en 

seende som hjälper till att ställa upp pallen på rätt ställe. Likaså tar Tove Kullberg 
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som visar Känselkit först reda på hur mycket personen som deltar i visningen kan se 

och frågar om hennes tidigare erfarenheter av Moderna museet. Den här personliga 

kontakten mellan guide och deltagare i visningen visar sig vara mycket viktigt då de 

personliga förutsättningarna skiljer sig åt.  

Synskador som hänger ihop med andra handikapp ger olika 

förutsättningar att arbeta efter, vilket är särskilt tydligt i visningen av Känselkit. 

Personen som deltar i visningen kommunicerar inte alls med ord, men kan tydligt 

genom skratt eller genom att sucka visa uppskattning eller ogillande. Detta visar sig 

vid Marcel Duchamps konstverk Cykelhjulet som finns representerad av en modell i 

naturlig storlek. Kullberg berättar först om hur Duchamp har resonerat när han har 

gjort ett konstverk av ett cykelhjul och en pall. Hon säger att Duchamp var den förste 

som gjorde konst av vanliga föremål. Den synskadade personen snurrar länge på 

cykelhjulet och skrattar. Personens språkliga handikapp medför att det inte finns ett 

utbyte av tankar mellan guide och besökare på samma sätt som det finns i visningen 

av Africa Remix. Det är också svårt för guiden att få respons när hon frågar om 

personen har förstått eller om personen är intresserad. Assistenterna som är med 

förklarar och tolkar åt båda håll, vilket blir en hjälp för den synskadade personen att 

uppleva bilderna och därmed påverkar metoderna som guiden använder.  

Likaså ger synnedsättningar där personen i fråga kan se färger, ljus eller 

skuggor fler möjligheter och guidningen förändras därmed. Detta är fallet i visningen 

av Africa Remix. En viktig del i visningarna är därför att guiden tar hänsyn till 

individernas olika förutsättningar eller begränsningar och deras olika intressen. Ett 

verk som inte visas i Africa Remix är en stor projicerad film där en svart man håller i 

en liten vattenkanna. I andra handen håller han en liten blomkruka med pengar 

nedstoppade så att de liknar blad. Han vattnar krukan och vattnet slutar aldrig rinna. 

Några stycken i gruppen, som har viss syn, stannar och tittar på filmen. Maria Taube 

uppmärksammar deras intresse och stannar till för att samtala med dem om 

konstverket. På väg ner till källaren i samma visning stannar en person i gruppen för 

att känna på ännu ett verk som inte ingår i visningen. Verket består av 

människogestalter som står och väntar på en buss. Människorna är nästan i naturlig 

storlek och är alla byggda av skräp. Taube säger att konstnären säkert inte skulle ha 

någonting emot att hon kände på hans konstverk, men hon har inte frågat honom och 

därför kan hon inte röra vid det verket. Det finns en vilja hos deltagarna i visningen att 

fortsätta uppleva med känselsinnet och att känna är nyfikenhet. Detta stämmer 
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överens med vad Fiona Candlin kommit fram till i sin forskning, som jag presenterat 

tidigare.114  

Ibland är det de seende ledsagarna som är problemet, de blir rastlösa och 

vill gå snabbt fram. Taube menar att det är viktigt att ge besökarna tid att känna på 

föremålen.  

Någonting annat som är viktigt i de två visningarna på Moderna museet 

är medvetenheten om rummet. Taube börjar guidningen med att förklara att vi står 

framför informationsdisken, vi kan höra fläktarna ifrån dörrarna, och känna lukten av 

kaffe ifrån espressobaren. Hon förklarar att där finns en shop där man kan köpa 

böcker och magneter. Utställningsrummet och museilokalen medvetandegörs för 

deltagarna igenom hela guidningen genom att guiden kopplar ihop ljud och lukter 

med företeelser som pågår i rummen. Vid ett tillfälle förklarar hon att ljudet vi kan 

höra bakom oss kommer ifrån ett rum med en jukebox, den spelar musik och går inte 

att stänga av. Det är alltså viktigt att även förklara ljuden som inte hör till konstverken 

som visas, utan som kommer utifrån.  

Ingång till utställningarna och beröring som verktyg 

Africa Remix 

De ropar i högtalarna att snart börjar synskadevisningen av Africa Remix. En grupp 

på ungefär femton personer samlas vid informationsdisken. Gruppen består av 

personer med olika grad av synskada och deras ledsagare. De flesta är äldre personer 

och alla är kvinnor utom en. Utställningen fyller ett flertal rum både på entrévåningen 

och på våningen under. Vid synskadevisningen som jag deltar i visas en skulptur, två 

stycken broderade tavlor, ett konstverk i form av en väv som är gjord av kapsyler och 

flaskkragar, dokumentära fotografier, ett konstverk som är gjort av afrikanskt tyg och 

en installation av Jane Alexander. Även ett videoverk visas för två av besökarna som 

själva tar initiativet. Anledningen till att jag inte benämner dessa konstverk med titlar 

är att dessa inte var en del av innehållet i visningarna.  

 Inför visningen av Africa Remix presenterar museet inga texter där syftet 

med visningen eller ambitionerna med visningen redogörs. På Moderna museets 

hemsida finns ingen information att hämta om visningen för synskadade, där står 

endast dag och tidpunkt. Maria Taube berättar för gruppen att hon har medverkat i en 

artikel i DN där hon kungjorde att Africa Remix skulle visas för synskadade, men 
                                                 
114 Candlin, 2006, s 151. 
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ingen i gruppen har läst artikeln.  

I intervjun med Maria Taube berättar hon att det är viktigt att om man 

har hört om något på radio ska man också kunna ta del av det. Hon anser att det är 

viktigt att det som är aktuellt idag också ska vara tillgängligt och detta är anledningen 

till att hon vill visa Africa Remix. Hon anser att inte bara äldre konstverk ska 

tillgängliggöras därför att om konstnärerna är levande blir utställningen än mer 

intressant. Angående hur hon resonerar när hon visar utställningarna säger hon att om 

hon tycker att det är roligt, tycker nog andra det också.  

I den här utställningen finns flera moment där deltagarna i visningen får 

röra vid konstverk. Detta gäller för de konstverken som har rätt förutsättningar och 

inte för de verk där det inte går att tillgodogöra sig en uppfattning om vad de 

föreställer via känselsinnet, alltså fotografier och tavlor. Ett exempel är den första 

skulpturen som visas. Guiden Maria Taube berättar först vad konstverket föreställer. 

Verket består av gråa bensindunkar som är staplade på varandra så att de bildar ett, 

ungefär två och en halv meter högt torn. Bensindunkarna har en öppning där ett 

skruvlock ska sitta och ett handtag på ovansidan, men dunkarna ligger på sidan så att 

öppningen och handtaget bildar sidorna på tornet. Maria Taube förklarar att "någon 

har sagt att hålen ser ut som munnar och handtagen som näsor." Maria Taube pekar ut 

vad de synskadade ska känna efter istället för att som seende personer gör, direkt 

lokalisera det intressanta. Detta kan relateras till indexfunktionen som Sandström 

menar kan användas i en synbild.115 Indexfunktionen fungerar så att en seende person 

med synen skulle registrera det ställe där det intressanta på skulpturen finns, vilket är 

ansiktena, men för de synskadade fungerar indexfunktionen genom Maria Taube 

vägleder dem till ansiktet.  

Endast de synskadade får gå fram och känna på en dunk var. Hon 

uppmanar ledsagarna att visa ögonbrynen. Vägledningen sker alltså genom 

ledsagarna, eftersom Taube ber ledsagarna att visa hur och vart de synskadade ska 

känna på konstverken. Detta kan kopplas till vad Eriksson och Candlin kallar för 

bildvägledning. Erikssons bildvägledning innebär en kort presentation och en text 

eller en person som beskriver vilka föremål i bilden som finns vart och vilka 

förhållande dessa har till varandra.116 Objekten i det här fallet är handtaget som 

                                                 
115 Sandström, 1983, s 220f. 
116 Eriksson, 1997, s 57. 
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representerar näsan, öppningen som representerar munnen och nedåtbuktningen under 

handtaget vars kanter bildar ögonbrynen.  

Candlin anser också att någon måste visa oss hur vi ska gå tillväga när vi 

använder känseln i stället för synen eftersom man behöver hjälp att koppla ihop 

betydelsen av olika objekt med varandra. Candlins kritik mot utställningen i 

Wolverhampton bottnar i att de inte har en vägledning.117 Därför lyckas de inte heller 

förmedla vad skulpturerna vill gestalta. Taube däremot refererar till hur skulpturen 

uppfattas för en seende person och tar de seende ledsagarna till hjälp för att vägleda 

de synskadade vart de kan känna ansiktet. Hon lyckas därför med att visa delarna i 

skulpturen och koppla samman dessa med varandra så att de blir förståeliga.  

Taube använder sig av en liknande bildbeskrivningen som Eriksson 

använder sig av, när hon övergripande beskriver konstverket, men hon nämner inte 

konstverkets titel eller konstnärens namn, vilket Eriksson förespråkar.118 Taube 

koncentrerar sig istället på bildvägledningen där konstverket beskrivs och personerna 

vägleds. Därefter kan en tolkning ges eller så överlåter man det till betraktaren, anser 

Eriksson. Taube ger ingen egen tolkning utan försöker få fram den genom att 

uppmuntra besökarna att berätta vad de kände och hur de uppfattade detta. En av 

deltagarna berättar att hon kände att dunken var sönderskuren och att det fanns sedlar 

i hålet. En annan person berättar att hon kunde känna ögonbrynen och näsan. Taube 

pekar alltså på olika företeelser för att besökarna ska närma sig betydelsen i 

konstverken som att bensindunkarnas öppning och handtag ser ut som munnar och 

näsor och sedan får de synskadade själva dela med sig av vad de känt och kan 

därigenom nå en tolkning av verket.  

Ett annat exempel jag vill belysa i Africa Remix är installationen av Jane 

Alexander (bild nr. 2 och 3). Installationen fyller ett helt rum med olika figurer som är 

en blandning mellan människa och djur. Det mest komplicerade konstverket att visa 

anser jag vara just den här installationen. Taube börjar med att beskriva rummet. 

Väggarna är limegröna, i taket hänger viktorianska glaskronor och golvet är täckt av 

röd sand. I sanden står olika figurer, ”här står en figur med människokropp och 

aphuvud på en oljetunna, han håller ut sin vänstra hand”, säger hon. Där står tre 

figurer i kostym, de har olika djurhuvuden, en gam, en schakal och en apa. Alla 

figurer är gråa och har människokläder på sig. En av figurerna har rostiga ståltrådar 
                                                 
117 Candlin, 2006, s 147-149. 
118 Taktilt – inte se men röra, 1994, s 16. 
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som sitter fast runt kroppen på honom och i ändarna av trådarna sitter små 

leksakstraktorer och skäror fast, som om han drar dem bakom sig. Installationen är 

stor och komplext och innehåller många olika föremål som kan tolkas. Den innehåller 

figurer som varken är människor eller djur utan en blandning. Taube ger inga 

tolkningar av verket men spekulerar om betydelserna av olika delar. Hon vill få igång 

ett samtal med besökarna om olika betydelser som kan finnas i installationen. 

Eriksson har kommit fram till att alla föremål i bilden måste bli ordentligt 

identifierade, samt dessas relationer till varandra,119 men i det här konstverket blir 

figurerna snabbt beskrivna. Vilket kan vara ett hinder som begränsar de synskadades 

möjlighet att få grepp om och att tolka konstverket. 

Istället för att fokusera på att klargöra och beskriva hela installationen 

avslutar Taube med att visa en liten del. Därmed återknyter hon till någonting som 

hon berättade alldeles i början av visningen: "Det som är spännande med den här 

utställningen är att det finns sand ifrån Afrika. Och den är röd”. Hon säger till de 

seende att ta lite av den röda sanden och hälla i de synskadades händer, vilket kan 

göra att man får en känsla av sin egen plats i världen och ge en speciell känsla 

eftersom sanden är ett autentiskt föremål. Candlin uppmanar till att uppmärksamma 

de autentiska föremålens potential på det här viset.120 Momentet är mycket uppskattat 

vilket märks på kommentarerna deltagarna delar med sig av, de är alla positiva. 

Candlin menar att det oftast är endast vissa personer som är tillåtna att röra vid 

konstverken och hon vill att detta ska problematiseras, vilket jag anser att Maria 

Taube gör genom den här visningen.  

I synskadevisningen av Africa Remix används inga ersättningar som ska 

representera konstverken och tillgängliggöra dessa utan de konstverk som har 

förutsättningar att upplevas med känselsinnet används i visningen. Eftersom att alla 

konstverk är originalverk och därför måste beröras med stor försiktighet, skulle detta 

kunna vara en begränsning för museet, men här är deltagarna tillåtna att röra vid 

konstverken. Taube berättar för mig att konservatorerna som jobbar på museet förstås 

inte är så glada över detta, men konstnärerna, vars verk ställs ut har varit positiva.  

 

                                                 
119 Eriksson, 1997, s 67. 
120 Candlin, 2006, s 151. 
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Känselkit  

Ännu en gång står jag i Moderna museets entré för att delta i en synskadevisning. Den 

här gången består gruppen endast av fyra personer, varav en är synskadad.  

Utställningen är en sammansättning av konstverk ur Moderna museets samlingar och 

för den synskadade publiken visas delar av samlingen genom känselverktyg. Känselkit 

på Moderna museet bygger alltså på känselverktyg och därmed ligger stor vikt av 

förmedlandet vid känseln. För de tavlor och skulpturer som visas finns ett 

känselverktyg vardera som synliggör utvalda delar av konstverket och det är inte 

tillåtet att vidröra originalkonstverken i den här visningen. Den här utställningens 

konstverk har skilda förutsättningarna att upplevas med hjälp av känseln och därför är 

känselverktygen mycket olika utformade.  

Tove Kullberg som ska guida den här visningen, har med sig 

känselverktygen i en skrinda. Vi går igenom utställningsrummet och stannar till vid 

det första konstverket som ska visas. Kullberg plockar fram känselverktyget och 

placerar detta i knäet på den synskadade deltagaren. Känselverktygen visas alltså i 

utställningsrummen med originalkonstverken. 

Syftet med Känselkit beskrivs på Moderna museets hemsida som ”att ge 

personer med olika grad av synsvaghet en upplevelse av några av Moderna Museets 

mest kända och omtyckta verk”.121 I en artikel i Dagens nyheter skrivs att flera 

konstverk har tolkats till taktila verk, det är alltså inte rena översättningar. Tiina 

Nummi-Södergren som är ordförande i Synskadades riksförbund blir intervjuad i 

artikeln. Hon säger att ”man aldrig kan ersätta ett synbortfall”, men ”ingen kan säga 

att min upplevelse är så liten, i förhållande till din, att det inte är någon idé”.122  

Ett exempel på känselverktyg är repliken till tavlan Apollon av Matisse. 

Tove Kullberg berättar att det är en stor tavla som hon placerar i knäet på deltagaren, 

men att tavlan på väggen är ännu större. Den synskadade personen får fritt utforska 

tavlan, här fungerar ledsagarna som guider som hjälper den synskadade att röra sina 

händer över tavlan.  

Känselverktyget liknar originalet till stora delar, men innehåller färre 

detaljer, (jämför bilderna nr. 4, 5 och 6). Tavlan finns avbildad i sin helhet i 

reliefbilden. Apollon innehåller färger som representeras av olika material så att 

färgerna kan särskiljas från varandra. Den blå känns kall och röd känns varm, den 

                                                 
121 www.modernamuseet.se/press 20070108 
122 Bruze, Karl, ”Konst för fingrarna,” Dagens Nyheter, 061018 
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gröna färgen är gjord av gummi och gul är gjord av ett blankt material. Färger kan inte 

uppfattas genom känseln, men för en person som har viss syn kan kontrastrika färger 

användas. För att särskilja färgerna används olika material med olika struktur, vilket 

kan underlätta för en synsvag person. För en person som inte har någon syn alls kan 

endast ytstrukturen på de olika färgerna upplevas. För att förklara färgerna används 

inte jämförelser liknande de som Eriksson använder i sin undersökning och färgerna 

kopplas inte ihop med toner i en musikskala eller ord som beskriver känslor. Eriksson 

använder jämförande ord för att förklara visuella kvaliteter som färg.123 Sandström 

anser att färger inte blir förståeliga genom att man jämför färger med till exempel 

toner i en musikskala men däremot kommer han fram till att fenomen som är okända 

kan förklaras med hjälp av ord som beskriver någonting välkänt.124 Maria Taube 

berättar i intervjun att en av de synskadade förklarade för henne att hon såg sina egna 

färger, fastän hon inte hade någon visuell erfarenhet av färg. Exemplet med färg visar 

att man är medveten om att olika grader av synskador ger olika förutsättningar som 

måste bemötas.  

Medan deltagaren känner på tavlan berättar Kullberg historien om 

Apollon som blir kär i Daphne, eftersom han har blivit träffad av Amors pil. Daphne 

som inte kan bli kär, förvandlar sig till ett träd, vilket finns avbildat i tavlan. Bilden 

innehåller inte perspektiv och sådant som inte kan tillgängliggöras, den innehåller ett 

ansikte, ett träd, blad och hjärtformer. Taube framhåller i intervjun att det finns två 

hjärtformer i tavlan. Hon anser att man ibland måste välja vad som är viktigt att lyfta 

fram i en bild, till exempel hjärtformerna i blommorna, hjärtat längst ner på tavlan och 

de tunna strecken som bildar en hjärtform. Dessa är viktiga att lyfta fram eftersom 

tavlan handlar om kärlek, berättar hon.   

I det här konstverket finns flera faktorer som skulle kunna förmedlas. 

Färgerna som representeras av olika material, det speciella sättet tavlan är gjord på 

vilket är konstnärens personliga uttryck, eller historien om Apollon och Daphne. Vikt 

läggs vid att förklara hur stor tavlan är. För att ge en förståelse för exakt hur stor 

Matisse verk är finns två stycken lösa hjärtformer, likadana som finns i tavlan, att 

känna på och jämföra med reliefbilden.  
 

                                                 
123 Eriksson, 1997, s. 47 och  Eriksson, 1994, s 55. 
124 Sandström, 1983, 173f. 
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Museum de Vries 

Jag befinner mig vid Drottningholms slott i Stockholm, men på motsatt sida om 

vägen. Jag är på väg till Museum de Vries som ligger i en egen byggnad. Museet 

består av ett stort rum med vita väggar och en spegelvägg. Med jämna mellanrum står 

pelare och däremellan finns podier med skulpturerna på. Vid entrén finns en disk med 

broschyrer och längst bort i högra hörnet av utställningsrummet finns en glasmonter 

med mindre föremål i.    

Intentionen med Adrian de Vries museum är att ge en upplevelse av 

dessa skulpturer på ett sätt som är unikt. På hemsidan läser jag att Museum de Vries 

har tillgängliggjorts för rörelsehindrade och synskadade: ”Tillgängligt museum med 

information även i punktskrift. I Museum de Vries kan besökaren komma att nära och 

se skulpturerna på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare.”125 Det ska enligt texten, 

finnas en vägledning i relief för synskadade att orientera sig efter. Vägledningen visar 

vart skulpturer, montrar och textinformation finns. Där ska också finnas reliefbilder. 

I ett telefonsamtal med Helena Chreisti som jobbar som museipedagog 

på Drottningholms slott, berättar hon för mig att intresset för synskadevisningar inte 

har varit stort. Det har endast varit ett fåtal visningar sedan invigningen. Museet har 

över lag haft få besökare sedan invigningen 2001. Chreisti menar att det här museet 

egentligen kanske är en ursäkt eftersom Drottningholms slott är så dåligt anpassat för 

synskadade. Det går inte att anpassa slottet berättar hon, man kan ju inte känna på 

sidentapeterna och möblerna. Istället kan man som ursäkt säga att det här museet är 

anpassat för synskadade, berättar hon för mig.  

de Vries skulpturer gjuts i ett enda stycke vilket betyder att Adriaen de 

Vries har varit tvungen att använda sig av vissa knep när han har skapat dem. På vissa 

ställen finns bladrankor som binder samman olika delar i skulpturen för att bronset 

ska kunna nå alla delar. Ett exempel på detta kan man se på Apollon (bild nr. 1), där 

pilbågen är förbunden med marken. Guiden Helena Chreisti påpekar att olika personer 

i samma skulptur är sammanlänkade på strategiska ställen så att skulpturen bildar en 

helhet, därför att de då bildar gjutkanaler. Detta ger skulpturerna karakteristiska drag 

och Chreisti anser att detta är att hans egen stil. Adriaen de Vries skulpturer är i klass 

med Michelangelos, men han är bortglömd, säger Chreisti. Berättelserna om motiven 

är många och är i ett brett spektra. De handlar både om krigserövring, alltså att 
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skulpturerna är krigsbyten, och om de mytologiska sagorna som skulpturerna 

gestaltar, menar Chreisti. Här finns alltså innehållet och konstnärens personliga 

uttryck och det är detta som skulle kunna väljas ut för att förmedlas. 

 På museets hemsida står det att ”som synskadad får man även den 

exklusiva möjligheten att röra vid skulpturerna och känna detaljarbetet och karaktären 

på Adriaen de Vries modellering.”126 Men i själva verket har känselsinnet en väldigt 

liten plats i tillgängliggörandet av den här utställningen. Helena Chreisti menar att det 

inte är tillåtet att röra vid skulpturerna hur som helst. Hon har inte själv guidat 

synskadade men har närvarat vid en visning och då fick de synskadade besökarna 

endast röra vid foten på en av skulpturerna. Hon betonar att skulpturerna är original 

och har flyttats in för att skyddas från miljöförstöring. Begränsningen skulle, vilket 

Candlin påstår, kunna tolkas som att besökarnas kännande anses smutsigt och att 

föremål förlorar sin aura om de blir berörda.127 Beröring är alltså till större delen 

uteslutet vilket medför att den största delen av förmedlingen måste ske genom 

någonting annat i den här utställningen.  

Skulpturernas form kan upplevas genom känseln, men dessa skulpturer 

är stora och dessutom placerade på podier vilket försvårar för personerna som ska 

beröra dem då de skulle behöva en stege för att nå upp till de högsta punkterna. Detta 

medför att förutsättningarna är små för att ge en helhetsbild av skulpturerna genom 

känselsinnet. Angående den delen som får beröras liknar utställningen exemplet från 

skulpturutställningen på Wolverhampton som Fiona Candlin undersöker. Museet 

förutsätter att förmedlingen av konstverken genom känselsinnet fungerar ungefär på 

samma sätt som genom synsinnet, men med den stora skillnaden att beröringen är 

starkt begränsad. Här finns inga metoder presenterade för hur skulpturerna ska kunna 

upplevas med känseln. Enligt Candlin kopplas yttre egenskaper inte naturligt ihop 

med betydelserna av konstverket,128 man kan alltså inte känna sig fram till att de Vries 

skulpturer visar mytologiska motiv, detta måste istället förmedlas genom den 

muntliga guidningen eller genom texter, vilket jag återkommer till längre fram. 

Människan har inte samma överblick med händerna som med synen, därför kan det 

vara svårt att tolka vad man känner, konstaterar Eriksson,129 därför skulle det, även 

om man fick känna på hela skulpturer i den här utställningen, troligen vara svårt att få 
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en överblick, beroende på att skulpturerna är stora och i vissa fall bestående av flera 

delar. Bilder eller modeller i mindre skala skulle kunna underlätta förståelsen av 

Adriaen de Vries skulpturer.  

Berättande och text 

Afrika remix 

I visningen av Afrika Remix måste just orden vara det centrala eftersom inga 

reliefbilder har tillverkats för att underlätta guidningen. Konstverken får endast delvis 

beröras och då inga reliefbilder eller modeller finns blir helhetsbilden svår att få ett 

grepp om, därför behövs berättandet för att ge en mer komplett uppfattning av 

konstverken. Fokus anser jag, har i den här visningen flyttats från just hur konstverken 

är sammansatta till historiska berättelser och aktuella samhällsfrågor om Afrika. Det 

är istället berättelserna som förs fram i guidningen som levandegör utställningen, 

ungefär på samma sätt som ett intressant samhällsorienterat program på radio kan 

göra. Ett exempel på detta är när hon berättar historien om hur det afrikanska tyget 

blev afrikanskt. 

Jag tror att ett viktigt moment i berättandet är när Taube refererar till 

saker som är vardagliga och när hon refererar till begrepp och kunskap som är 

allmänna. Vi ett tillfälle berättar hon om sina egna erfarenheter av Moçambique. Ett 

annat exempel är när hon refererar till Nelson Mandelas kläder för att förklara det 

afrikanska tyget. Hon berättar anekdoter som konstnärerna har berättat för henne. 

Kanske kan beskrivningarna av konstverken jämföras med hur Sandström menade att 

Armstrong beskrev sin månvandring.130 I sådana nya upplevelser använder vi 

beskrivningar av sådant vi sedan tidigare känner till, menar Sandström.131 Denna 

metod som Taube använder kan vara en hjälp i förmedlandet om vad konstverken 

föreställer men hur konstverken exakt ser ut går inte att förmedla med hjälp av enbart 

ord. Däremot kan berättelserna ge en helhetsförståelse eftersom de är övergripande, 

aktuella frågor om Afrika.  

En annan metod som används för att förmedla konsten genom 

berättandet i det här fallet, är att ta hjälp från seende som deltar i guidningen eller att 

återberätta vad seende har sagt om konstverken. I visningen av Africa Remix finns två 

exempel på detta. Vi sitter framför två stycken konstverk. Taube beskriver dem som 
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en svart tavla med vit brodyr och en rosa med tryckta rosor och lila brodyr. Vissa av 

deltagarna som har viss syn kan urskilja färgen och formen på tavlorna. Guiden säger 

att även de som ser kan ha svårt att urskilja vad de föreställer eftersom de broderade 

motiven överlappar varandra. Hon frågar oss som ser om vi kan se vad tavlorna 

föreställer. Vi tittar närmare och ser att brodyren i dessa tavlor föreställer porrbilder. 

Hon förklarar alltså hur svårt det är att urskilja motiven i de första tavlorna genom att 

fråga de seende i gruppen om de kan se motiven. Nästa exempel är ett konstverk som 

är ett slags väv som täcker en hel vägg. Väven verkar vara för stor för väggen och 

buktar ut på vissa ställen. Verket består av kapsyler och utplattade metallkragar som 

kan finnas på ölflaskor. Kapsylerna och kragarna bildar, i väven, olika fält med olika 

struktur. Färgerna går från guld till rött och gult med inslag av svart. Taube berättar 

hur vissa av besökarna har beskrivit verket. Som ett rågfält med vallmo när solen 

skiner, eller som att vara berusad. Vad Maria Taube gör här är alltså att använda 

beskrivningar som beskriver någonting annat, någonting välkänt, för att beskriva det 

okända. Den här metoden beskriver Sven Sandström.132 Han relaterar metoden till hur 

synbilder av någonting okänt, till exempel Armstrongs månvandring, kan uttryckas 

språkligt. Vanligt är att man formar nya beskrivande begrepp som kan innehålla 

konkreta egenskaper. Jämförelsen mellan väven av kapsyler och ett rågfält med 

vallmo på eller som att vara berusad, behöver inte vara beskrivande för en synskadad 

person som inte har erfarenheter av dessa saker, men det är ändå en metod som 

används för att beskriva någonting.  

För att förmedla storleken på konstverket tar hon hjälp av ljud. Taube 

mäter med sina steg så att alla kan höra hur långt verket är och hon säger att det går 

ända upp till taket. För att ytterligare betona storleken berättar hon hur jobbet med att 

tillverka konstverket har gått till. Hon antar att konstnären antagligen har haft 

assistenter som har hjälp till eftersom det har gått åt så många kapsyler. Deltagarna får 

känna på vissa delar av det stora tyget som är gjort av kapsyler, men 

helhetsuppfattningen av det konstverket förmedlas genom berättandet.  

Vad är Afrika och vad är afrikanskt, frågar Taube, när vi stannat vid ett 

konstverk som är gjort av afrikanska tyger, verket fyller en hel vägg bakom en 

glasskiva. Hon frågar om de synskadade vet hur typiska afrikanska tyger ser ut. En 

person svarar att de har olika mönster och är mycket färggranna. Uppfattningen om 
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hur mönstren ser ut försöker hon förmedla genom att jämföra dessa tyger med Nelson 

Mandelas kläder och för en person som tidigare varit seende kan en sådan beskrivning 

förmedla en bild av tygerna. Det finns olika tyger i olika färger och mönster, i 

konstverket men som seende märker jag inte till en början att det är olika tyger. Hon 

har en bit av det plisserade tyget med sig, det är monterat på en skiva som skickas runt 

så att alla får känna (bild nr.8). Varken färgerna eller mönstren på tygerna går att 

känna i det här känselverktyget utan plisseringen står här i fokus. Det jag uppfattar när 

jag känner på känselverktyget är att tyget är vikt i små veck och är fäst med en ganska 

tjock tråd så att det bildar en helhet. Detta känselverktyg kan sägas illustrera 

berättelsen om hur det afrikanska tyget en gång i tiden blev afrikanskt.  

En seende person ifrågasätter om detta verkligen är plissering. Hon 

påpekar att plissering vanligtvis inte har några stygn utan bara är tyg som är vikt. 

Taube berättar för mig att sådana här kommentarer från seende inte är till hjälp i 

guidningen utan snarare fokuserar uppmärksamheten vid en onödig detalj. Den här 

tygbiten är egentligen ett känselverktyg i Känselkit. 

Konstnärens namn är inte alltid en självklar information i visningarna, 

speciellt inte i Africa Remix där Afrika är viktigare att lyfta fram än de enskilda 

konstnärerna. Sandström anser att vad som lyfts fram i berättandet om konstverken 

kommer påverka vad man tittar efter och hur man upplever konstverket.133 Självklart 

kommer detta att påverka upplevelsen av konstverken i alla synskadevisningar 

eftersom personerna helt måste lita på guiden i de fall där ingen anpassad modell finns 

att tillgå, men där deltagarna får känna på konstverken kommer även en egen 

upplevelse av bilderna att finnas. 

 
Känselkit 

Eriksson visade en tendens i sin forskning att vilja förmedla hela konstverket genom 

den taktila bilden och den tillhörande texten.134 Min analys av de två visningarna på 

Moderna museet visar att ambitionen att översätta hela konstverket inte finns. Endast 

vissa delar av ett konstverk har valts ut för att representera hela konstverket, i de båda 

visningarna. I Känselkit visar sig detta i vad guiden väljer att berätta och hur 

känselverktygen är utformade. Konstverken som känselverktygen är gjorda efter är 

först tolkade sedan har pedagoger som också är konstnärer valt ut vad som ska 
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förmedlas.135 I konstverket av Jackson Pollock, är tekniken som konstnären har använt 

sig av i centrum. Tavlan visas med hjälp av ett känselverktyg som består av en 

träskiva med brun botten och svarta, gula, röda och vita färgstänk över hela ytan. 

Färgstänken är både matta och glansiga till skillnad från tavlan där alla färger har 

samma yta. Berättelsen om Jackson Pollocks konstverk är inriktad på hur han tänkte 

när han gjorde tavlan. Kullberg som visar Känselkit berättar att han ville måla på ett 

annat sätt. Han ville dansa fram sina målningar. Färgen är tjock och han har rispat 

med penseln. En av de seende assistenterna frågar om en träbit som sitter monterad på 

tavlan men som inte finns representerad i känselverktyget. Träbiten föreställer ett 

hästhuvud men den nämns inte av guiden. Det viktiga i det här konstverket är alltså 

hur den är gjord, även om träbiten till och med omnämns i namnet på tavlan The 

wooden horse nr 10A, som det står på skulpturen bredvid konstverket eller Trähästen. 

Här har inte det viktiga varit att försöka förmedla hela konstverket utan man har 

fokuserat på metoden med vilken konstverket är tillverkat. Enligt Eriksson säger titeln 

en del av vad konstverket föreställer,136 men i det här fallet framhålls inte detta som 

viktigt. Titeln tar i det här fallet fokus ifrån det som har valts ut för att förmedlas om 

just det här konstverket. 

Ett liknande exempel där jag som seende uppmärksammar objekt i 

konstverket som inte omnämns i guidningen är Salvador Dalís tavla Wilhelm Tells 

gåta. Kullberg börjar med att berätta bakgrunden till hur tavlan kom till och vad den 

föreställer. Assistenten till den synskadade personen berättar hur stor tavlan är. 

Kullberg fortsätter med att berätta vad verket handlar om. Dalí ville måla sina 

drömmar, säger hon. Hon lägger känselverktyget som är en reliefbild i gips 

föreställande en fot och en hasselnöt, i den synskadades knä. Hon sitter i rullstol och 

har svårt att röra sig på egen hand. Assistenten tar därför hennes hand och för den 

över modellen. Kullberg berättar att i nöten, som ser ut som en liten vagga, ligger 

Salvador Dalis fru Galia. Att hon är så liten symboliserar att Dali tyckte att hon var 

liten och oskyddad. Foten, som tillhör Dalis pappa, är stor och kan krossa Dalis fru 

som ligger i nöten, berättar guiden.  

Kullberg frågar hur det kändes att känna på modellen med foten och 

nöten. Personen kan inte svara mer än ett hummande men assistenterna tolkar det som 

ett positivt svar. När jag som seende tittar på konstverket registrerar jag, den långa 
                                                 
135 www.modernamuseet.se/press 20070108 
136 Taktilt – inte se men röra, 1994, s 16. 



 54

skinkan och träklykan som håller skinkan uppe. Den nämns inte i beskrivningen av 

konstverket, inte heller finns den representerad i känselverktyget. I beskrivningen av 

detta verk ligger fokus på berättelsen och symboliken. Sandström beskriver en metod 

vi använder när vi upplever, index-funktionen, som går ut på att vi ser det som pekas 

ut eller betonas.137 Detta gäller i stor grad de taktila verktygen som används i vissa av 

dessa utställningar där endast delar som är av stor vikt lyfts fram, förstoras och 

förtydligas. Detta är särskilt tydligt i Känselkit. Ett tydligt exempel är foten och nöten 

i Dalis tavla som finns representerade på gipsmodellen. Dessa två objekt ligger i fokus 

i det som guiden berättar eftersom historien om dessa är upphovet till tavlan. Men i 

tavlan finns andra objekt som seende personer lägger märke till långt innan foten och 

nöten. Dessa har valts ut som det viktigaste för att förmedla konstverket, men jag som 

seende ser skinkan först och tror att den är viktig. 

I den här visningen används index-funktionen mycket medvetet för att 

lyfta fram vad man har valt att förmedla. I flera av känselverktygen är stora bitar av 

innehållet utelämnat och vikten ligger vid att förmedla vad som utmärker 

konstverken. I vissa fall har man valt att fokusera på hur konstverket är tillverkat och 

hur konstnären har resonerat. Ibland är berättelsen som gestaltas i konstverket det 

viktiga. Att förmedla färger och dessas kompositioner och känslor som de kan 

associeras till verkar inte viktigt, vilket det däremot är i Erikssons rapport Taktilt – 

inte se men röra.  

I Känselkit liksom i Africa Remix finns inga texter alls. Taube berättar i 

intervjun att hon och Eriksson inte riktigt är överens angående hur konstverk ska 

tillgängliggöras för synskadade. Taube använder ingen text i sina guidningar eftersom 

hon anser att ”text blir för tungt om man ska läsa att den ser ut så och så och har den 

färgen”. Det enda exemplet där hon använde text var när hon lät en person känna på 

ett afrikanskt namn, skrivet i punktskrift, för att visa den afrikanska stavningen. Hon 

tycker inte att text är bra istället för form. Hon är dessutom medveten om att alla 

synskadade inte kan punktskrift, vilket hon visar genom att fråga deltagarna om någon 

av dem kan punktskrift. En synskada kan inträffa i hög ålder och man har alltså varit 

seende i största delen av sitt liv.  

Maria Taube förklarar i intervjun att hon inte vill berätta för mycket om 

konstverket direkt, utan att den synskadade personen först måste få undersöka 
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konstverket vilket också skiljer sig från Erikssons syn på hur de taktila bilderna ska 

förmedlas. Hon anser att bilden ska beskrivas i detalj i bildbeskrivningen som 

kommer innan bildvägledningen. Maria Taubes åsikt däremot visar att 

bildvägledningen väger tyngre än bildbeskrivningen.    

Candlin tar inte för givet att text och bild måste höra ihop, utan anser att 

känselsinnet skulle kunna ge en upplevelse av konst om rätt förutsättningar finns. 138 

Inte heller Maria Taube verkar anse att text och bild måste höra ihop.  

Berättandet i båda Moderna museets visningar är inte heller alltid 

strukturerat så som Eriksson förespråkar.139 Bildtiteln nämns exempelvis inte alltid. 

Detta kan vara ett led i vad konstpedagogerna har kommit fram till är det viktigaste att 

lyfta fram och förmedla. Kanske säger inte alltid bildtiteln tillräckligt mycket om 

konstverket för att vara värt att nämna? 

 
Museum de Vries 

I de Vries utställning har man tagit hänsyn till att allt textmaterial som finns för en 

seende publik också ska finnas för den synskadade. Utställningen innehåller stora 

mängder text i punktskrift, två stycken kataloger samt texterna vid skulpturerna. Vid 

varje skulptur finns en tavla där det står vad skulpturen heter och vilket år den är 

tillverkad. Texten är på svenska, engelska och punktskrift.  

En del av utställningen i Museum de Vries finns i montrar. Bakom glaset 

finns ett antal små modeller som visar hur en gjutning går till, från ståltrådsfigur till 

färdig bronsskulptur. För de synskadade finns det två stycken kataloger som är 

skrivna i punktskrift. I den ena katalogen finns modellerna översatta till reliefbilder i 

svällpappsteknik. Bilderna i katalogen är överskådliga och innehåller få detaljer. De är 

enkla och innehåller inga perspektiv eller liknande som inte kan upplevas med 

känseln. Vid varje bild finns en text i punktskrift vilket indikerar att den synskadade 

besökaren ska kunna läsa och tyda bilderna på egen hand. I den andra katalogen finns 

alla texter som finns för seende om Adriaen de Vries översatta, den katalogen har inga 

bilder. Ingenting är gjort med texterna speciellt med tanke på synskadade utan dessa 

är översatta rakt av.  

Det finns också en karta som man kan bära med sig, för att synskadade 

på egen hand ska kunna orientera sig i lokalen. På kartan finns alla fysiska ting i 
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utställningsrummet utmärkta, bland annat entrén, disken, väggar, fönster och pelare 

och förstås alla skulpturer och namnen på dem. Allt i rummet är utmärkt med 

symboler och symbolförklaringar. De olika symbolerna har olika struktur. Genom att 

läsa namnet kan man alltså förstå att skulpturerna föreställer motiv ur de mytologiska 

sagorna, men helheten och de Vries karaktäristiska stil som det står på hemsidan, kan 

inte erhållas genom namnet.  

Yvonne Eriksson talar om att reliefbilder måste höra ihop med en 

vägledning om det över huvud taget ska vara värt att försöka tyda dem. Annars 

kommer det att vara i princip omöjligt för en synskadad att tyda vad bilden föreställer 

och det kommer att kräva mycket jobb enligt Erikssons metod för att visa taktila 

bilder.140 Om man inte kan punktskrift är detta ett stort problem. Upplägget av 

utställningen ger en möjlighet att de synskadade besökarna ska kunna vägleda sig 

själva med utgångspunkt i punktskriftsrepresentationerna. Varför är det viktigt att veta 

vilka skulpturer som står vart? Detta kan tolkas som att de som skapat utställningen 

utgår ifrån att känselsinnet fungerar på samma sätt som synen. Samma information 

finns för den synskadade som den seende fast med den stora skillnaden att i Museum 

de Vries finns informationen att tillgå men konstverken som har mer att förmedla än 

bara fakta, finns inte att tillgå.  

Konstnärens personliga uttryck 

Konstnärens personliga uttryck är beroende av visuella uttryck. Att förmedla bilder 

och skulpturer utan synsinnets hjälp innebär möjligtvis att stora delar av bilden 

antingen måste utelämnas eller förklaras med hjälp av begrepp som är relaterade till 

andra sinnen än synsinnet. Sandström som har forskat om seendet, konsten och 

upplevelsen, anser att konstnärens bilder inte kan översättas eftersom de innehåller 

visuella kvaliteter som inte kan beskrivas för en person som inte har visuella 

erfarenheter av dem.141 Men å andra sidan anser Candlin och Eriksson att det går att 

förklara konsten med hjälp av taktila bilder och genom känseln. Eriksson anser till 

och med att det finns en mening med att förklara de visuella begreppen som en visuell 

bild innehåller, för att ge en förståelse för hur en visuell bild är uppbyggd.142   
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Konstverken är beroende av de visuella kvaliteter som det innehåller 

eftersom det därigenom kan förmedla vad som utmärker konstnärens personliga stil. 

Därför frågar jag mig hur museerna har tillgängliggjort de visuella kvaliteterna i 

konsten och går konstnärernas personliga uttryck förlorad i processen? Kan 

konstverken i sin helhet tillgängliggöras? Om detta inte är fallet, vad väljer museerna 

att förmedla i de olika utställningarna? 
 

Afrika remix 

I visningen av Africa Remix ligger inte fokus på att lyfta fram det essentiella i 

konstverken utan vid den tematik som utställningen har. Konstnärernas personliga 

uttryck har därför inte lika stora möjligheter att förmedlas till de synskadade 

besökarna som i Känselkit där känseln har en större plats i visningen. Detta kan bero 

på att känseln trots allt har en liten del i förmedlingen och att berättandet har en stor 

plats, i synskadevisningen av Africa Remix. Samma förhållande kritiserar Candlin 

utställningen på The British Museum för att ha, eftersom den större delen av 

förmedlandet där låg i berättandet.  

Enligt Eriksson kan en bild synliggöra sådant som ord inte kan, även i 

en taktil bild.143 En bild har stora möjligheter att synliggöra förhållande mellan olika 

föremål i bilden, med hjälp av bildvägledningen. När förmedlingen av konsten till den 

större delen sker genom berättandet skulle detta kunna leda till att konstnärens 

personliga uttryck, som är beroende av de visuella kvaliteterna i konsten, inte blir 

tillgänglig i lika hög grad, som den blir om det finns taktila bilder som tillgängliggör 

konsten.  

Metoden att välja ut vissa delar att fokusera på kan anas i Moderna 

museets visning av Africa Remix där guiden fokuserar på samhällelig information och 

associationer till sådant som skulle kunna räknas till allmän information, till exempel 

broderier, porr, sand och Nelson Mandelas kläder. Sandström kommer i sin forskning 

fram till att de tidigare erfarenheterna formar våra upplevelser144 och i denna visning 

läggs stor vikt vid att förklara olika föremål genom jämförelser med andra, vilka 

deltagarna i visningen skulle kunna ha en tidigare erfarenhet av. 

Karaktärsbeskrivningar som färg, form och temperatur kan ge betydelse i 

                                                 
143 Eriksson, 1997, s 10f.  
144 Sandström, 1983, s 336. 
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beskrivningar enligt Sandström145 och det är denna princip man måste använda i dessa 

visningar också, fast med hänsyn till att visuellt beskrivande ord inte kan användas. 

Maria Taube använder hela tiden vardagliga begrepp och jämförelser för att beskriva 

hur bilderna ser ut. Detta är en av metoderna som används för att tillgängliggöra den 

här utställningen, en annan metod är att välja ut viss information att förmedla och 

därmed utelämna annan. Detta ger större fokus vid vissa aspekter av konstverken 

istället för att överösa deltagarna med information.  

I visningen av Africa Remix finns inga försök att förmedla all 

information i konsten utan jag anser att endast det som kan tala till sinnena exklusive 

synsinnet har lyfts fram. I de fall där Taube refererar till synbilder använder hon, 

vilket jag tidigare nämnt, jämförelser. Detta leder till att de små delar som lyfts fram 

är ett försök att tillgängliggöra konstens visuella kvaliteter. I Africa Remix nämns den 

röda sanden som det mest intressanta i den utställningen, den röda sanden som 

deltagarna i visningen också får känna på i slutet av visningen. Även skulpturen som 

är gjord av dunkar ger ett prov på ett personligt uttryck. Det är alltså inte allt innehåll i 

alla konstverk som är det intressanta att förmedla utan berättelser om Afrika utifrån 

vad som har gestaltats i konsten. I ett av fallen är tekniken som konstnären har använt 

för att skapa konstverket i centrum och i vissa andra är intrycken som andra seende 

har fått av konstverket till hjälp för att förmedla konstverket. 

En annan aspekt som jag vill peka på är att de visuella beskrivningar 

som faktiskt används, jag tänker här på när Taube förklarade att väven som är gjord 

av kapsyler har beskrivits som att vara berusad eller som ett rågfält i solsken, även är 

känslobeskrivningar. Alltså beskrivningar av hur det känns att se på konstverket, en 

känsla som en synskadad kan ha upplevelsen av likväl som en seende.      

 Utav den här synskadevisningen drar jag slutsatsen att det går att välja 

bort att fokusera på att konstnärens personliga uttryck måste förmedlas. Om fokus 

istället ligger vid en tematik kan upplevelser genom känseln, användas för att ge djup 

åt berättelserna, i motsats till de synskadevisningar där fokus ligger vid att förmedla 

varje specifikt konstverk och dess egenskaper.     

 

                                                 
145 Sandström, 1983, s 173f. 
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Känselkit  

I Känselkit har utställningsproducenterna strävat efter att plocka fram någonting 

essentiellt som ska gestaltas i känselverktygen. Känselverktygen representerar väldigt 

skilda berättelser och i vissa av känselverktygen är stora delar av konstverken 

utelämnade.  

I fallet med Jackson Pollocks Trähästen, där en stor del av konstverket 

är utelämnat fokuseras ändå på hur konstnären har arbetat fram konstverket. Det 

förklarar metoden han har använt och känselverktyget ger en bild av hur färgstänken 

ligger på tavlan. Det som går förlorat är färgerna. Detta innebär, anser jag, att man har 

fokuserat just på konstnärens personliga uttryck. Självklart kan inte allt innehåll 

tillgängliggöras och förmedlas eftersom det skulle bli en alltför stor mängd 

information att ta in för deltagarna i visningen. Ändå finns vissa essentiella delar av 

konstnärens personliga uttryck tillgängliga i känselverktygen. Mer problematiskt blir 

Willhelm Tells gåta av Salvador Dalí där fokus ligger vid berättelsen som gestaltas i 

verket istället för vid motivet och konstnärens personliga sätt att gestalta. Därför går 

Dalìs surrealistiska uttryckssätt till stora delar förlorad. Ett tredje exempel är Apollon 

där nästan hela tavlan finns representerad i känselverktyget. Här finns möjlighet att få 

en överblick över innehållet och eftersom alla delar i känselverktyget är upphöjda går 

formen på dessa att urskilja och även relationerna mellan de olika formerna. Detta ger 

en möjlighet att känna karaktären i Matisses uttryckssätt.   

Eriksson anser att informationen om varje konstverk bör vara 

konsekvent, antagligen för att det blir lättare att följa med i bildbeskrivningarna och 

bildvägledningarna.146 Detta tillämpas inte i visningen av Känselkit. Utan man har 

gjort ett urval av den information som är nödvändig för att förstå konstverken i den 

här synskadevisningen. En konsekvent ordningsföljd skulle antagligen lägga fokus på 

en alltför stor mängd information och visningen riskerar att bli tråkig. Genom att 

plocka ut vissa delar som representeras av ett känselverktyg som går att uppleva 

genom känseln, kan dessutom vissa delar göras tydligare och därmed blir 

informationen som guiden väljer att lyfta fram lättare att förstå. Genom att dela upp 

bilden i känselverktygen blir en del av konstnärens personliga uttryck framhävd. 

Därför vill jag dra slutsatsen att konstnärens personliga uttryck framhävs genom att 

endast vissa delar har valts ut att representeras i känselverktygen.  

                                                 
146 Eriksson, 1997, s 18. 
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Känselverktygens form och innehåll är inte enhetligt eftersom olika 

saker är essentiella i varje konstverk. Känselverktygen är inte heller exakta kopior av 

originalen utan det viktigaste har lyfts fram, vilket Eriksson anser vara nödvändigt, 

när taktila bilder används.147 Till utställningen finns den här förklaringen till hur de 

kommit fram till vad det är som ska förmedlas, ”Verktygen har tagits fram av 

konstpedagoger, som även är verksamma som konstnärer, efter noggranna studier av 

konstverket och litteratur om konstnären. Detta för att kunna göra en känseltolkning, 

ta fram något essentiellt.”148 Förklaringen stämmer väl överens med hur Panofsky 

anser att man når den djupare innebörden i ett konstverk.149 Han betonar att 

konstverkets alla delar och symboler ska beskrivas, men även konstnärens 

personlighet eller uppväxtförhållanden ska inräknas.  

Genom dessa känselverktyg blir konstverken mer än endast beskrivna 

och förklarade. I dessa verktyg finns en ambition att även lyfta fram konstnärens 

metoder och personliga gestaltningssätt vilket är en viktig komponent för att förmedla 

konstnärens personliga uttryck.  

 
Museum de Vries 

Museum de Vries uttalar att de vill ge ett intryck av konstnärens personliga stil. 

Genom att känseln har en så liten del i tillgängliggörandet av Museum de Vries går 

mycket utav konstnärens personliga uttryck förlorad. Det utlovas på museets hemsida 

att karaktären på de Vries modellering ska vara tillgänglig för den synskadade 

publiken. Men enligt min analys är detta inte resultatet eftersom fokus i den här 

utställningen ligger på text, och endast en liten del är tillgängliggjord genom att 

besökaren får röra vid en av skulpturernas fot. Helheten måste därför förstås genom 

guidens berättande.  

I de Vries utställning finns en ambition att allt ska förmedlas, vilket 

yttrar sig genom att allt textmaterial som finns för den seende publiken är översatt till 

punktskrift. Texterna och reliefbilderna verkar problematiska främst på grund av den 

stora mängden text. Bilderna saknar vägledning och det verkar som att besökaren 

ensam ska kunna tyda bilderna. Materialet är utformat så att besökaren själv ska 

kunna orientera sig i utställningsrummet och ensam ska kunna ta del av utställningen.  

                                                 
147 Eriksson, 1994, s 18. 
148 www.modernamuseet.se/press 20070108 
149 Panofsky, 1993, s 52. 
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I Museum de Vries finns möjligheten att ta del av informationen om 

konstverken med hjälp av kartan och katalogerna. Detta kräver en hel del 

uppmärksamhet och tålamod ifrån den synskadade personen. I katalogen och till 

kartan finns ingen vägledning i den bemärkelse som Candlin och Eriksson skriver om.  

Kartan över lokalen representerar också, anser jag, ett substitut för synen 

där ambitionen är att allt ska kunna förmedlas på samma sätt för synskadade som för 

seende. Men eftersom beröring är så strakt begränsad kommer inte skulpturerna att 

vara tillgängliga för den synskadade besökaren, endast en väldigt stor mängd text.  

Jag vill därför helt kort konstatera att möjligheterna för att konstnärens 

personliga uttryck ska kunna förmedlas är mycket begränsade då skulpturerna är 

otillgängliga för en synskadad besökare. 

Sammanfattning av analysen 

Flera olika metoder används för att tillgängliggöra utställningarna, detta 

beror till stor del på att utställningarna skiljer sig från varandra och att det är olika 

typer av visningar. Afrika Remix är en utställning med olika konstformer. Här visas 

en tillfällig utställning som behandlar ett aktuellt samhällsorienterat ämne. Till 

skillnad mot Känselkit som visar konstverk med ett konsthistoriskt värde, ur museets 

samlingar. Dessa känselverktyg som visningen består av kan användas under lång tid. 

Till sist Museum de Vries som fokuserar på en enskild skulptörs verk.  

Vissa metoder kan dock utrönas ur de olika visningarna. En metod i hur 

berättandet är upplagt är att följa ett system. Ett system som blir ett mellanting mellan 

Erikssons systematiska metod där samma fakta presenteras i en viss ordning och 

Panofskys, där innehållet i bilden och dess betydelser fokuseras. En sådan metod kan 

anas i Känselkit där följden i guidens berättande ser ut så här: 1 beskrivning av hur 

konstverket föreställer, 2 hur någon annan har beskrivit konstverket, 3 vad deltagarna 

ska känna efter, 4 beröring 5 berätta vad de kände.  

En annan metod är att inte presentera samma slags information om alla 

konstverk och därmed inte följa ett system likt det som Eriksson presenterar. På 

moderna museets visningar presenteras varken titel eller konstnärens namn. I Africa 

remix är metoden att följa ett tema och att i berättelsen använda sig av allmänna 

begrepp och egna erfarenheter. Exemplet med installationen av Jane Alexander visar 

en svårighet med att finna ersättningar för synsinnet. Problemet ligger i att 

installationen är utspridd i rummet. Detta försöker Taube undkomma genom att 
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fokusera på den röda sanden. I Känselkit ligger fokus mer på konstnärens 

arbetsprocess och konstnärens resonemang när han gjorde tavlan än på hela tavlans 

utseende och innehåll.  

Användandet av text ser mycket olika ut i visningarna. Bild och text är 

nära förbundna med varandra menar Eriksson, men igen av utställningarna, förutom 

Museum de Vries, använder särskilt mycket text. I Museum de Vries används 

symboler och symbolförklaringar och texten är ett viktigt redskap för besökaren. I den 

här utställningen framhävs titeln på konstverket och konstnärens namn, till skillnad 

mot i de andra visningarna. Titlarna på skulpturerna finns tillgängliga i blindskrift och 

dessa säger en del om motivet och kan därför motiveras och anses viktiga för 

tillgängligheten. Informationen om Adriaen de Vries finns tillgänglig i punktskrift och 

hur en gjutning går till. 

Känselverktygen som visas är alla abstrakta, utom Salvador Dalis tavla 

och Cykelhjulet av Marcel Duchamp, och kan därför inte direkt beskrivas i ord. Men 

de besitter konkreta egenskaper som kan relateras till sådant vi känner till och detta 

kan liknas vid hur Sandström skriver om hur Armstrong beskrev sin promenad på 

månen. Vi använder det som är välbekant och konkret, egenskaper som kan mätas och 

jämföras. På samma sätt skriver Eriksson att vissa egenskaper kan upplevas med 

känseln. I de utställningar där dessa egenskaper inte finns representerade genom 

känselverktyg finns endast förståelsen av vad som berättas, jag tänker här på de Vries 

utställning.  

Att använda olika strukturer för att illustrera färger är ett sätt att ersätta 

synsinnet. Candlin föreslår att hela kroppen kan användas när man upplever med 

känseln men ingen av museerna har använt någonting annat än händerna att känna 

med. Ytor och temperaturer framhävs oftast inte heller, förutom i Känselkit där olika 

ytor används i känselverktygen för att särskilja olika färger.  

Inte heller ljud används i någon större utsträckning för att förmedla 

konstverken, däremot påpekas vart olika ljud kommer ifrån i Africa Remix, men detta 

endast för att besökaren ska få en ökad rumsuppfattning. Det enda tillfället då ljud 

används är när Taube illustrerar storleken på konstverken med hjälp av att mäta detta 

med sina steg. 

Synskadevisningen av Africa Remix visar att specialgjorda 

översättningar såsom reliefbilder, texter i punktskrift och försök att översätta färger 

och perspektiv etcetera inte alltid är nödvändiga när man visar en utställning för 
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synskadade. Jag anser att Maria Taube visar tydligt att en utställning som innehåller 

flera rent visuella fenomen kan levandegöras genom olika knep och 

uppfinningsrikedom hos den som visar utställningen. Detta gör hon genom att visa en 

utställning som egentligen inte går att visa om man följer rådande konventioner på ett 

museum, till exempel att originalkonstverk inte får beröras. Hon antydde i intervjun 

att konservatorerna på museet inte var glada över detta initiativ att tillåta synskadade 

att beröra konstverken. Hade dessa inslag av att beröra konstverken inte funnits hade 

visningen snarare blivit en föreläsning än en visning av en konstutställning. En 

intressant slutsats är att förutsättningarna i Africa Remix inte finns, utan museets 

konventioner måste brytas för att en visning där känseln har en betydande del, ska 

vara möjlig. Däremot visar Museum de Vries att användningen av originalkonstverk 

kan vara en begränsning i en synskadevisning eftersom konstverk är ömtåliga. 

Flera olika knep används i de olika visningarna för att lyfta fram det 

intressanta i konstverken. Det kan tillexempel handla om att guiden försöker få 

deltagarna i visningen att komma fram till en egen tolkning och att diskutera konsten. 

I visningen av Känselkit var detta inte möjligt på grund av den deltagande personens 

ytterligare handikapp, men i visningen av Africa Remix gjordes flera försök att 

samtala om konsten. 

Det som ersätter synsinnet är: berättande och text, taktila verktyg eller 

beröring av konstverken och ljud i viss mån. Vad som också ersätter synsinnet är 

vägledningen, både genom guidens arbete och genom eventuella assistenter eller 

anhöriga som följer med till visningen. Vägledning sker genom ledsagarna och genom 

att guiden pekar ut vad man kan känna efter. Att ta hjälp av de seendes beskrivningar 

av konstverken är ett annat sätt att ersätta synsinnet.  

Bildvägledningen sker på olika sätt i utställningarna. Ett exempel är där 

de seende ledsagarna uppmanas att visa hur man ska känna sig fram i visningen av 

Africa Remix. Ett annat exempel är assistenterna som möter personens särskilda 

förutsättningar i visningen av Känselkit. En slutsats är alltså att medvetenheten om 

personernas särskilda behov är nödvändig i förmedlingen. Candlin menar att i 

utställningar för synskadade måste det finnas metoder för hur besökaren ska gå 

tillväga när denne upplever genom känseln. Eftersom detta är ett nytt sätt att uppleva 

konst på måste det finnas en vägledning, även för synskadade. I visningen av 

Känselkit är den här vägledningen tydlig, även i Africa Remix.  Däremot är den inte 

tydlig i Museum de Vries.  
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En viktig slutsats som jag vill dra av analysen är att att välja är viktigt 

när en synskadevisning ska konstrueras. Detta eftersom en helhetsbild av konstverken 

inte går att förmedla vilket beror på den stora mängden information som skulle 

behöva redovisas och på grund av att synsinnet skulle behöva ersättas, vilket inte är 

möjligt. Min slutsats här är att det inte är nödvändigt att förmedla konstverken i sin 

helhet utan att det alltid, i alla guidningar kommer att ske ett urval vad guiden väljer 

att berätta. Upplevelsen av konsten blir, enligt Sandström, inte mindre om inte all 

information läggs fram för deltagarna i visningarna. Jag vill sträcka mig så långt till 

att säga att visningen kan bli mer kärnfull om vissa delar lyfts fram i motsats till om 

hela konstverket skulle tillgängliggöras. Informationen som har valts ut att lyftas fram 

skiljer sig i de olika utställningarna. I Africa Remix används en hel del berättande och 

känseln står därför inte för den större delen av förmedlandet, som Candlin anser att 

den borde göra. Känseln blir mer som ett komplement till berättandet eller en 

ytterligare dimension i förmedlingen av konsten. I Africa remix visas inte fotografier 

och tavlor, men de finns med i berättelsen, vilket kan ses som självklart eftersom 

dessa är endimensionella och enbart visuella, men i Känselkit visas även tavlor. Ett 

exempel på hur ett val kan se ut är tavlan Apollon som handlar om kärlek, och därför 

är det viktigare att hjärtformerna finns med än att alla detaljer finns i känselverktyget. 

Mycket tyder på att användandet av känseln är en viktig del för att ge en 

djupare förståelse för hur konstnären gestaltar. Med känselsinnet finns möjlighet att 

uppfatta vad som kan vara svårt att beskriva med ord. Känselsinnet ger en möjlighet 

för deltagaren i visningen att själv bilda sig en uppfattning om former och konstnärens 

gestaltningssätt. Museum de Vries som endast visar konstverken av en konstnär har 

egentligen större möjlighet att ge olika exempel på hur konstnären har arbetat och hur 

hans personliga uttryck gör sig synligt, men detta utnyttjas inte.  

Olika många faktorer finns tillgängliga för att forma och ge djup åt 

upplevelsen, men det är oundvikligt att seende och synskadade får olika upplevelser 

av konsten. Det personliga uttrycket hänger samman med former och färger men 

också med vad konstnären vill förmedla och hur konstnären arbetar med sin konst.    
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DISKUSSION 

Jag vill ägna den här diskussionen till frågorna: vad är tillgänglighet och hur kan man 

förmedla en så riktigt bild av konstverken som möjligt? Att förmedla en så riktig bild 

som möjligt är viktigt eftersom det handlar om att respektera konstnärens integritet. 

Känselverktyg och andra ersättningar som används i synskadevisningar måste vara 

mycket omsorgsfullt tillverkade eftersom någon annan än konstnären försöker 

återskapa former och uttryck som är konstnärens egna. Moderna museet har visat sin 

medvetenhet om den här problematiken genom att kalla känselverktygen för repliker 

och känselverktyg istället för tolkningar eller översättningar.  

Jag tänker mig att konsten är mer än informationen bakom konstverkens 

tillkomst och berättelserna konstverken gestaltar. Jag har tolkat Sandströms teorier 

som att en upplevelse kräver mer än bara förklaringar och beskrivningar. En 

upplevelse kräver sinnesintryck där en person kan lägga in sina egna värderingar och 

där en process startas i medvetandet. En synskadevisning kan innehålla olika många 

faktorer som är till hjälp för upplevelsen. Så jag har letat efter mer än bara 

beskrivningar och förklaringar och jag har funnit olika grad av möjligheter till 

sinnesintryck i utställningarna.  

Känseln är ett användbart sinne i synskadevisningar eftersom vi med 

känseln kan uppleva konkreta egenskaper hos ett föremål, men användandet av 

känseln innebär problem. Jag tänker visa på ett par konkreta exempel ur analysen. Att 

känna karaktären på de Vries skulpturer, som det hävdas att man får på hemsidan, är 

att känna konstnärens personliga uttryck. Detta skulle kräva en mycket mer grundlig 

beröring av skulpturerna än att besökaren får känna på foten på en av skulpturerna. 

Den speciella gjuttekniken är ett utmärkande drag för de Vries, vilket skulle kunna 

förmedlas genom beröring av bladrankorna som fungerar som gjutkanaler och genom 

beröring av utvalda ställen där skulpturens form har påverkats av gjutprocessen. 

Förmedlingen av skulpturerna och berättelserna som dessa gestaltar skulle också 

underlättas av modeller i mindre skala där besökaren kan få en uppfattning om 

skulpturernas omfattning, eftersom vissa skulpturer är imponerande stora med många 

detaljer. En annan slutsats jag vill dra angående synskadevisningar och som jag också 

baserar på Museum de Vries skulpturer, är att det faktum att skulpturerna är i original 

är en begränsning istället för en tillgång i synskadevisningar. Liksom Candlin påpekar 

att besökarens beröring anses smutsig på museer, anses beröringen i det här fallet hota 

skulpturerna liksom miljön hotar dem utomhus. För att den här utställningen verkligen 
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ska bli tillgänglig skulle originalskulpturerna ersättas av kopior eller modeller som 

kan bytas ut om de slits. Dessutom skulle miljön där skulpturerna stod i från början, 

alltså Slottsparken med fördel kunna utnyttjas i visningen av skulpturerna då 

skulpturerna är en utsmyckning av parken och den omgivande miljön kan bli en del av 

berättelsen.  

Känseln är ett viktigt redskap för att tillgängliggöra det som är svårt att 

beskriva med ord, men användandet av känseln innebär alltid en viss problematik, 

antingen för att speciella känselverktyg måste tillverkas vilket är tidskrävande, och 

kräver en grundläggande tolkning av konstverken och konstnärens arbetssätt, samt 

yttersta noggrannhet i tillverkningen av känselverktyget. Eller om konstverken 

används hotas dessa av fingeravtryck, smuts och nedbrytande syror.  

Jag anser att utställningar inte blir mer tillgängliga genom att endast 

använda förklarande text. En text kan inte ensam beskriva hur ett konstverk är 

sammansatt. Jag anser att det är väsentligt att ifrågasätta hur intressant och 

motiverande det är att uppleva ett konstverk enbart med hjälp av en beskrivande text.  

Hade Museum de Vries fokuserat på skulpturerna i visningarna hade 

texterna blivit överflödiga och tyngden hade kunnat ligga på metoder för att uppleva 

med känseln istället för att förutsätta att utställningen blir intressant och förståelig 

genom raka översättningar av texter om föremålen och titlar på skulpturerna. Man har 

inte tagit hänsyn till att känselsinnet är ett eget sätt att uppleva med som inte är en 

direkt förlängning av synsinnet. Man har inte heller tagit hänsyn till det som Eriksson 

hävdar, att tolkningen av taktila bilder kräver en förklarande och en beskrivande text 

men, kanske viktigast av allt, en bildvägledning.  

Text är ett av de redskap som kan användas för att fylla i de luckor där 

synsinnet behöver ersättas med någonting annat, men text är inte särskilt roligt och 

beskrivande ord som seende kan anse vara användbara är inte beskrivande för en 

person som aldrig har sett. Detta anser jag kan vara ett skäl till att fokusera mer på 

former, strukturer, modeller och kopior än på text. De jämförelser som används i 

språket för att beskriva konstverken i Africa Remix skulle kunna användas mer 

effektivt genom att fler konkreta begrepp används som en synskadad person generellt 

borde ha erfarenhet av. Valet att beskriva ett konstverk genom att jämföra den med en 

annan synbild, som ett rågfält med vallmo när solen skiner, är inte beskrivande för en 

person som har varit synskadad sedan födseln, men det går inte heller att utesluta att 
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det kan finnas personer i visningen som har förlorat synen vid en högre ålder och om 

detta är fallet kan dessa beskrivningar vara talande.  

 Visningen av Africa Remix är som jag tidigare nämnt ett bra exempel på 

tillgänglighet eftersom det är en aktuell utställning med samhällsfrågor som är 

aktuella idag. Skulle samma insats göras vid varje ny utställning, skulle Moderna 

museet vara ett utmärkt exempel på ett tillgängligt museum. Men det finns 

begränsningar som hindrar museer från att jobba på det här sättet. Ett problem är att 

även i den här typen av synskadevisningar jobbar man med originalkonstverken vilket 

är en förutsättning om det ska gå snabbt att förbereda en visning. Det andra problemet 

ligger i att alla konstverk inte har förutsättningar för att upplevas med känseln och 

modeller eller taktila bilder skulle behöva tillverkas för att göra dessa konstverk 

möjliga att förmedla till synskadade.  

Känselkit är också ett gott exempel på en tillgängliggjord utställning 

eftersom flera kända konstverk ur historien har tillgängliggjorts och att visningen är 

utformad med fokus på att känselsinnet ska komma till användning. Berättandet och 

känselsinnet har ungefär lika stor del av den här visningen.  

Efter att ha deltagit i synskadevisningarna som undersöks här anser jag 

att det fortfarande är intressant att diskutera vad det egentligen är man förmedlar av 

dessa bilder. Jag anser att även om visuella fenomen som färg och perspektiv kan 

förklaras med hjälp av beskrivande ord som inte är visuella, är detta inte det mest 

intressanta att förmedla. Liksom vid vilken guidning som helst, förväntas det inte av 

guidningen att allt ska förmedlas. Utan en guidning kan ses som ett tillfälle att erhålla 

en ingång till ett område. Jag utgår ifrån att det är viktigt att översätta konst ur 

tillgänglighetssynpunkt och tycker därför inte att det är viktigt att fråga om konst över 

huvud taget bör översättas. Jag förutsätter att människor är intresserade av att ha 

valmöjligheten att ta del av det som händer i samhället. Däremot anser jag att det är 

intressant att ställa frågan vad som händer med konstverket när detta översätts till en 

taktil bild eller skulptur? Vänner som jag pratar med om ämnet som behandlas här, 

anser ofta att det är just mellanhanden, eller översättaren, som är problemet. Ett 

problem eftersom dennes personlighet, åsikter och värderingar kan komma att påverka 

vad den taktila bilden förmedlar. Mitt svar till dem brukar bli att i alla guidningar 

kommer förmedlandet av konst oundvikligen att påverkas av guiden, eftersom denne 

förmedlar andrahandsinformation.  
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Det är inte alltid som hela bilden är intressant att förmedla. I Africa 

remix till exempel är inte utseendet på alla figurer i installationen av Jane Alexander 

det allra viktigaste att förmedla, utan den röda sanden som kommer ifrån Afrika. 

Kanske beror detta på att en liten bit av Afrika, som ligger så långt borta ifrån oss som 

bor i Sverige, för en liten stund ligger i våra händer. Sanden är en liten detalj och 

installationen skulle kunna tillgängliggöras på många fler sätt. I det här fallet hade det 

kanske underlättat om det hade funnits mer inslag av beröring och kanske en modell 

som visar relationerna mellan de olika figurerna. Karaktären på figurerna hade kunnat 

framhävas genom att vissa delar av dem hade tillgängliggjorts taktilt. Men återigen får 

man ha i åtanke hur den här visningen är planerad och förberedd. 

Min slutsats är att vissa delar i ett konstverk aldrig går att förmedla till 

fullo. Konsten är visuell och den är skapad för att vara visuell. Med synen inhämtar vi 

information och intryck i mycket högre grad än när vi använder känselsinnet eller får 

ett konstverk beskrivet för oss. Men kanske är förståelsen av hela bilden inte det mest 

intressanta, utan förståelsen för vad konst kan vara och vilka tankar och idéer som 

ligger bakom konsten. Just det essentiella i konstverken som är olika för varje 

konstverk. Ambitionen att förmedla allt visar att man helt vill ersätta synen och 

förmedla exakt samma saker som en seende uppfattar. Detta ställer till stora problem i 

framställningen av taktila bilder, då stora mängder information måste översättas. 

Beröring har sina alldeles egna villkor vilket medför att de visuella kvaliteterna är 

onödiga att beskriva och att fokus borde ligga på just beröringen, som Candlin 

föreslår. Färg är en visuell egenskap och kan inte förmedlas genom jämförelser med 

andra sinnens upplevelser, men kanske kan en bilds uppbyggnad och komposition bli 

mer tillgänglig genom att olika färger har olika struktur. Stora delar av konstnärens 

personliga uttryck går heller aldrig att förmedla med hjälp av ord och taktila bilder. 

Men en förståelse för att det finns olika sätt att arbeta med bilder och olika syften och 

utgångspunkter att arbeta utifrån som konstnär, går att förmedla.  
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Bilaga 1 

 
Museum de Vries 
Apollo med båge 

  
bild nr. 1 
Africa Remix  
Installationen av Jane Alexander 

bild nr.2 

 
 

 
bild nr. 3 
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Bild från visningen av Känselkit 

 
bild nr. 4 

Apollon av Henri Matisse i original 
 
 
 
 
 

Bild nr. 5 

Känselverktyg: Apollon av Matisse, Trähästen av 
Jackson Pollock, Wilhelm Tells gåta av Dali och 
Kall vägg av Jinka Shonibare.  

 
bild nr. 6 

Känselverktyg: Paradiset  av Niki de 
Saint Phalle och Jean Tinguely 

  
bild nr. 7 
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Känselverktyget som visar  
Jinka Shonibares Kall vägg. 

 
bild nr. 8 
Känselverktyget som visar  
Wilhelm Tells gåta av Salvador Dalí 

 
bild nr. 9 

Willhelm Tells gåta av Salvador Dalí  
i original 

bild nr. 10 
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