
Konst och epistemologi 

 Förhållandet mellan konsten och epistemologin har för evigt varit svag 

och förenad med mycket debatt. Det verkar ganska uppenbart att vi får något meningsfullt 

från erfarenheter och interaktioner med konstverk. Det verkar dock inte lika uppenbart 

huruvida eller inte de erfarenheter vi har av konst kan producera propositionell kunskap som 

utgörs av sann motiverad tro. I det följande kommer jag att ge en del historisk bakgrund till 

debatten och ge tyngd år några av de viktigaste frågorna kring frågan "(Vad) kan vi lära av 

konst?" 
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1. Introduktion 
 

Samtidigt som man tar estetiska föremål i anspråk är det både en perceptuellt och 

känslomässigt belastad aktivitet och den är också grundläggande kognitiv. Således är estetiskt 

engagemang knutet till ett antal epistemologiska problem. Till exempel hävdar vi vanligtvis 

att vi känner till saker om konst, och vi respekterar vad kritiker som säger om olika genrer av 

konst. Vi säger att vi trodde att spelet var bra eller dålig, att de känslor det gav upphov till var 

motiverade, berättigade, manipulativa eller lämpliga. Folk hävdar ofta att de lär sig av konst, 

att konsten förändrar deras uppfattning av världen, och att konsten har en inverkan på hur de 

ser på och gör världen meningsfull. Det är också allmänt trott att konstverk, särskilt goda 

konstverk, kan framkalla tro om världen och kan ge kunskap om världen. Men vad är det 

precis som vi kan veta om konst? Vad är det precis som konst kan lära oss? Finns det något 

slags propositionellt innehåll som konst kan ge som liknar det innehåll som vi hävdar att vi 

behöver för andra typer av kunskapsanspråk? Det här är den typ av frågor som ramar in 

debatten om huruvida och på vilket sätt konst är kognitiv. 



2. Platon och Aristoteles 
 

Frågan huruvida vi kan lära av konst eller inte, går så långt tillbaka som Platon, då han 

varnade för farorna med att hänge sig till både mimetiska och berättande representationer av 

världen och mänskliga handlingar. Den efterföljande debatten har bestått av den samtida 

filosofiska litteraturen och har sporrat den fortsatta frågan om hur vi kan lära oss av konst. 

Argumenten både för och mot begreppet att vi kan lära av konst har också utvecklats. 

Debatten är inte något mindre komplicerad än det var historiskt, och den är inte heller nära att 

lösas. Det finns två extrema positioner som man kan ta som svar på frågan "Kan vi lära av 

konst?" Antingen kan vi, och lär vi oss av konst, eller så kan vi inte på något meningsfullt sätt 

uppnå kunskap som är icke-propositionell. De som argumenterar för att vi kan lära av konst i 

allmänhet brukar hävdar att vårt engagemang med konst väcker vissa känslor eller aktiviteter 

som kan underlätta eller producera kunskap. De skulle hävda att det finns någon aspekt av 

konstverket som kan bidra till att skapa större förståelse för världen runt omkring oss. Konst 

betraktas således som en källa till insikt och medvetenhet som inte kan översättas till 

propositionellt språk, men det kan hjälpa oss att se världen på ett nytt eller annorlunda sätt. 

De som förnekar att vi kan lära oss av konst argumenterar ofta för att det inte kan finnas 

någon kunskap som inte är propositionellt baserad kunskap. Jerome Stolnitz, till exempel, 

hävdar i en artikel 1992 att konst inte, och kan inte bidra till kunskap, främst för att den inte 

genererar några sorts sanningar. De som argumenterar för denna linje vill försvara tanken att 

eftersom konsten inte kan bestå av fakta eller generera argument, så kan vi inte lära av den. 

Vidare kan de som tror att vi inte kan lära av konst hävda att konst inte kan förstås som en 

kunskapskälla, eftersom den inte är en produktion av kunskap som tas i traditionell mening av 

rättfärdig sann tro. Konst har inget propositionellt innehåll som kan läras på ett traditionellt 

sätt, även om det kan ses som att den har effekter som främjar kunskap och som antingen kan 

uppmuntra eller undergräva utvecklingen av förståelse. Konst kan således avvisas som 

kunskapskälla därför att den inte ger sanna trosföreställningar och för att den inte, och kan 

inte rättfärdiga de övertygelser som den förmedlar. Båda ytterligheterna är överens om, att om 

kunskap kan ses som en kunskapskälla, skulle det enda sättet att den möjligen skulle kunna 

fullfölja en sådan funktion vara om den kunskapen återspeglade något som är avgörande för 

konstens natur och värde. 

Platon påpekar i Republiken (595-601) att det är möjligt att göra en representation av något 

utan att ha kännedom om det som representeras. Målare representerar skomakare trots att 

målarna inte känner till skomakeriet självt, och poeter skriver om skönhet och mod utan att 

nödvändigtvis ha någon klar kunskap om dessa dygder. Endast filosofer, älskare av visdom, 

och särskilt de som strävar efter att intuitivt förstå formerna och föra abstrakta resonemang, 

kan verkligen ha kunskap om dessa dygder. Konstnärer vilseleder sina betraktare att tro att 

kunskap ligger i det representerade (mimetiska) objektet. Platons bekymmer i Republiken 

sträcker sig särskilt till de litterära konsterna, vilka skapas med det uttryckliga syftet att beröra 

oss emotionellt så att ens karaktär kan bli korrumperad (605-608). Ju mer man hänger sig åt 

känslor som väckts av representationer, enligt Platon, desto mer sannolikt är det att drabbas av 

en obalanserad själ, och i sista hand utvecklingen av en dålig karaktär. 



Aristoteles var överens med Platon att konsten verkligen kunde påverka utvecklingen av sin 

moraliska karaktär. Medan Platon trodde att vi kan lära oss av konst och att den är skadligt för 

ens karaktär, hävdade Aristoteles att hänge sig åt samma mimetiska känslor som Platon 

varnade för oss, faktiskt kan gynna ens karaktär genom att producera en känslomässig rening 

(Poetics 1449b24-29) . Genom att rensa de tragiska känslorna, framhöll Aristoteles att man 

har en bättre chans att vara mer rationell i vardagen. Så, medan båda filosoferna trodde att vi 

lärde oss från konst, hävdade en (Platon) att den kunskap som erhölls var skadlig medan den 

andra (Aristoteles) hävdade att det var fördelaktigt. 

3. Rationalister, empirister och romantiker 
 

För att fortsätt med argumentet Aristoteles började med, har filosofer, hela vägen genom 

renässansen och bortom den, försvarat uppfattningen att vi kan lära av konst, och att poesi och 

att fiktion engagerar känslorna på ett användbart, snarare än skadligt sätt. Romantikerna 

behandlade denna fråga på ett sätt som de tidigare rationalisterna och empirikerna inte gjorde. 

Rationalisterna avvisade tanken att fantasin kunde betraktas som en källa till kunskap, med 

Descartes som går så långt som att avfärda det som han kallade "fantasiens misstagande 

konstruktioner". Återvändande till Platons ideal, använde rationalisterna strikt ett 

kunskapskrav som innebar en rättfärdig sann tro. Empiristisk epistemologi är också särskilt 

gagnlöst när det gäller att förklara hur vi kan få berättigad kunskap från fiktiva eller 

representativa situationer. För det verkar omöjligt att lära sig faktiska saker från fiktiva 

situationer. 

Romantikerna gav upphov till det verkliga begynnandet av ett argument mot de passiva 

redogörelser för kunskap som empirikerna argumenterade för. Romantisk epistemologi 

betonar fantasins roll utöver (eller över) skäl. Detta medgav för tanken att det inte bara finns 

ett rätt sätt att veta, och att det inte bara finns ett rätt sätt att se, uppleva, förstå och konstruera 

världen. 

Romantikerna antog tre huvudsakliga grundsatser om förhållandet mellan litteratur (och konst 

mer generellt) och sanning. Den första förnekade att det finns någon synvinkel från vilken 

Sanningen kan bestämmas. Den andra började ifrågasätta den Augustinska övertygelsen om 

att konst och litteratur, liksom vetenskap, endast bör handla om allmänna egenskaper hos 

naturen. Den tredje principen, som romantikerna utvecklade mer fullständigt, berörde 

begreppet transcendens, särskilt i samband med tillväxt. Naturvetenskap kan beskriva den 

fysiska världen, men bara ur en synvinkel (Harrison 1998). Konst och litteratur kan beskriva 

världen på en mängd sätt, som överstiger den fysiska världens erfarenhet till det emotionella 

och till och med det övernaturliga. Även om konst inte registrerar sanningar om världen på 

samma sätt som vetenskapen gör kan den ge insikt om de olika sätt vi förstår världen och med 

olika grader av noggrannhet. Det är de grader av noggrannhet som fortsätter att ifrågasättas. 



 

4. Kunskapskrav om konsten 
 

David Novitz (1998) påpekar att det finns tre grundläggande typer av kunskapsanspråk som vi kan 

göra om konsten, som alla utmärks av deras föremål. Den första handlar om vad vi hävdar att känna 

till eller tro om själva konstobjektet och vad som helst för imaginära eller fiktiva världar som kan vara 

kopplade till det objektet. Till exempel kan jag hävda att jag känner till saker om hur ljuset reflekteras 

i Monets vattenliljor. Jag kan också göra anspråk på att veta saker om Anna Kareninas relationer med 

sin man och med sin älskare, Vronsky. Utöver detta kan vi känna oss berättigade i vårt medlidande 

för Anna, på grund av det sätt som Tolstoys roman presenterar sin historia. Kan min kunskap om 

Anna vara meningsfull, eller anses som kunskap i traditionell mening alls (motiverad sann tro) om 

Anna Karenina är ett 1.icke-referentiellt namn? Vidare, hur kan en tolkning av hennes situation vara 

mer legitim än någon annans? Kan enskilda tolkningar behålla sitt värde över tid och över kulturer? 

Utan det propositionella innehållet som används för att legitimera standardanalysen av kunskap, 

verkar det som om de kunskaper som vi har om innehållet i ett konstverk aldrig kommer att ha 

samma slags giltighet. Huruvida samma typ av giltighet krävs eller inte, måste också ifrågasättas. 

Den andra typen av kunskapskrav vi kan göra om konst gäller vad vi vet eller tror på att vara ett 

lämpligt eller motiverat emotionellt svar på konstverket. Vi tror ofta att konstverk bara förstås 

ordentligt om vi har ett visst sorts emotionellt svar på dem. Ett problem här handlar naturligtvis om 

hur det är att vi vet vilken typ av svar som är lämpligt för ett visst arbete. Ibland pratar vi med vänner 

om ett svar som de hade på ett visst konstverk som uppenbarligen skilde sig från det vi hade. Hur är 

det möjligt att bedöma vilket svar som är mer lämpligt eller motiverat? Även om man till exempel 

skulle föreslå att man bör reagera på en roman som att den skulle tas som en redogörelse för sanna 

händelser, med svar som följer som om händelserna som skildras däri faktiskt har inträffat eller hade 

hänt, löser inte problemet. För det första tas inte alla emotionella svar på verkliga händelser lika 

motiverat. För det andra, är de flesta romaner inte avsedda att anses vara sanna (trots 

"rapportmodellen" om känslomässig respons [se Matravers 1997]). Det faktum att vi reagerar 

emotivt på konst, och till fiktion i synnerhet, tycks indikera att det finns något i konstverket som är 

värt att svara på, även om det inte är samma sak som föremålen vi svarar på utanför konstvärlden. 

Den tredje typen av kunskapskrav vi kan ha om konst gäller vilken typ av information konst kan ge 

oss om världen. Det innebär, vad innebär det att vi kan få verklig kunskap från fiktiva eller icke-

verkliga händelser eller aktiviteter? Det är allmänt accepterat att konst faktiskt förmedlar viktig insikt 

om hur vi ordnar och förstår världen. Det är också allmänt erkänt att konst ger en viss grad av mening 

åt våra liv. Konst och litteratur i synnerhet kan framkalla ny tro och till och med ny kunskap om 

världen. Men bekymret är detta: fiktion produceras inte på ett sätt som återspeglar världen som den 

egentligen är. Det kan faktiskt vara ganska farligt för någon att bara få kunskap om mänskliga 

angelägenheter från fiktion. Det kan till exempel vara ganska osunt för mig att få min känsla av hur 

det är att vara kär endast från romaner. 

Vi kan lätt bli vilseledda av konst. De så kallade empatiska övertygelserna, de vi får från att uppleva 

konst, bör baseras på och ökas av vår bredare erfarenhet av världen och bör inte uppstå oberoende 



av våra andra övertygelser. Men här återkommer problemet med rättfärdighet. Det innebär, om de 

empatiska övertygelser vi får från vår konstupplevelse faktiskt sammanfaller med vår upplevelse av 

den verkliga världen, kan de passera som empatisk kunskap (det vill säga att tron blir sanna och 

rättfärdiga när de är kopplade till andra motiverade övertygelser). Problemet är att de känslor och 

övertygelser som vi antar empatiskt ofta visar sig vara tillfälliga, eftersom de inte är grundade på 

konkreta erfarenheter. Kan den erfarenhet vi har med ett konstverk bekräftas i sig själv, eller måste 

det finnas en annan, extern auktoritet för att göra erfarenheten, eller åtminstone den kunskap som 

erhållits av erfarenheten, legitim? Det verkar som om mycket av det vi lär oss om världen kommer 

från konst, och således måste de rättfärdiga påståendena om kunskap omprövas. 

Den propositionella teorin om kunskap hävdar att man måste ha rättfärdigad sann tro på innehållet i 

ett förslag, eller en proposition för att få kunskap. Detta verkar rimligt under normala 

omständigheter, men verkar inte fungera alls när det gäller konst. Det verkar faktiskt udda, att hävda 

det för att visa att man har lärt sig från ett fiktivt arbete, att man måste visa att arbetet har 

propositionellt innehåll av generell eller filosofisk karaktär eller att det ger erfarenhet som inte kan 

uppnås på något annat sätt. Om vi kan lära oss av konst måste vi kunna göra det på ett sätt som 

avviker från det traditionella begreppet rättfärdig sann tro, men att det fortfarande finns någon form 

av legitim grund. 

Vilken typ av berättigande behövs för att grunda dessa potentiella kunskapskrav som konst ger? 

Först och främst måste vi åtminstone vara något medvetna om vad den nya kunskapen består av. 

Dessutom bör engagemanget med konstverket åtminstone ge en viss grad av rättfärdigande (till 

exempel, jag känner medlidande med Anna Karenina eftersom hon är i en olycklig uppsättning av 

omständigheter som hon känner att hon inte har kontroll över. Jag är motiverad i min emotionella 

respons för henne om jag kan se att hon är i en verkligt ömklig situation.) Det är viktigt att skilja 

lärandet från konst från att bara påverkas eller bli influerad av den, eller ens från att bli utmanad av 

den. Redogörelser om kunskap som tillhandahålls av konsten bör tydligt kunna identifiera vad det är 

hos konstverket själv, i form av konstverk, som framkallar kunskap. En kognitivistisk redogörelse 

kommer i synnerhet först att kräva att innehållet i arbetet är specificerbart (vad är det vi lär oss?); för 

det andra att kraven på rättfärdigande respekteras och för det tredje att dessa redogörelser vädjar 

direkt till estetiska erfarenheter (Freeland 1997). 

1. Ett annat sätt att förklara det är namnteorin. Ord och uttryck är namn på något. De flesta ord har: referens som syftar på 

något, ex: "Blomma" syftar på alla enskilda blommor, och mening som betyder något ex: "Blomma" betyder växt med 

pistill, kronblad. Vissa uttryck har dock mening men saknar referens. Anna Karenina är en fiktiv figur och kan sägas ha 

mening men saknar referens, därför finner vi inte en referens till henne i sinnesvärlden, den empiriska verkligheten och det 

är problemet han adresserar: kan min kunskap om Anna vara meningsfull eller alls anses som kunskap om hennes namn 

inte refererar till ett subjekt i verkligheten? Hon representerar som bekant ett icke-referentiellt, fiktivt namn.  

5. Konst och moralisk kunskap 
 

Det verkar som om det verkligen finns något i innehållet i ett konstverk som kan sägas vara 

kunskapsproducerande. Men hur kan det vara så? Konstnären själv är inte den ultimata auktoriteten 

här, eftersom hans eller hennes kunskap eller kompetens inte nödvändigtvis överförs direkt till 

konstverket. Och även om den kunde överföras tydligt är det inte alltid så att observatörer tolkar 

meningen eller betydelsen av ett konstverk på något vanligt sätt. Vad konstnären vet och hur andra 



upplever hans/hennes konst är inte direkt relaterade tillräckligt för att motivera epistemisk 

legitimitet. Det verkar också obehörigt att anta att det finns inbyggda egenskaper hos ett konstverk 

som alltid är klart identifierbara. Så den kunskap vi får från konst har mer att göra med förhållandet 

mellan konstobjektet och konsumenten än någonting annat. 

Ett annat sätt att vi kan argumentera för möjligheten att få kunskap från konst är att avvisa den 

berättigade sanna tro redogörelsen om kunskap. Det kan finnas mer än ett sätt att veta, med andra 

ord, och mer än ett sätt att lära. Ett av de vanligaste alternativa förslagen om kunskapen som konst 

framkallar är att det är moralisk kunskap som vi får. Dessa argument grundar sig främst på 

antagandet att konst och litteratur i synnerhet kan ge erfarenhets- och känslomässig stimulans, och 

att moralisk kunskap inte bara är propositionell till sin natur. Det har dock invänts att en sådan 

stimulans inte är lika med det propositionella innehåll som mer traditionella kunskapsformer kan ge. 

Eileen John (2001) identifierar två argument för påståendet att moralisk kunskap kan erhållas från 

konst. Det första argumentet betonar konstens förmåga att ge oss exempel på, och träna på vissa 

moraliskt relevanta aktiviteter. Således stöter vi på omständigheter och situationer i konst och 

litteratur som vi annars inte stöter på i våra dagliga liv. Om vi simulerar våra egna reaktioner på de 

situationer som arbetet presenterar oss med, har vi en uppfattning om hur vi kan reagera eller hur vi 

skulle känna (se särskilt Kendall Waltons teori om Make-Believe and Simulation Theory). Enligt denna 

uppfattning kan konstverk ge oss simulerade eller "off-line" emotionell respons som inte kan uppnås 

på annat sätt. 

Det andra argumentet är baserat på antagandet att vi kan förvärva specifik verklig moralisk kunskap 

från konst. Det innebär att konstverk tas för att ha förmågan att ge oss fantasifull och epistemisk 

tillgång till vissa typer av erfarenheter som är relevanta för moralisk kunskap och omdömen . Vi kan 

inte bara reagera emotionellt på särskilda moraliska situationer som presenteras genom konstverk; vi 

kan inte låta bli att vara moraliskt upprörda eller ledsna över den svåra situationen hos vissa fiktiva 

karaktärer. 

6. Ytterligare invändningar 
 

Noël Carroll (2002) anger ytterligare tre invändningar mot förslaget att konsten kan ge 

kunskap. Den första invändningen han kallar "banalitetsargumentet": tanken att "de 

betydande sanningarna som många hävdar konst och litteratur kan ge - det vill säga 

allmänna sanningar om livet, vanligtvis av en underförstådd natur (i motsats till vad som är" 

sant i fiction ") - är i huvudsak trivial." Jämfört med den kunskap vi kan få från 

propositionella uttalanden och argument, är den sorts saker som arbeten hos litteratur kan 

peka ut så uppenbar att den är värdelös. Carroll fortsätter med att konstatera att "konst och 

kunskap inte är källor till moralisk kunskap, utan i bästa fall tillfällen för att aktivera tidigare 

uppfylld kunskap." Det bästa som det verkar att konst och litteratur kan göra är att peka ut 

saker vi redan vet och tror. 

Den andra invändningen Carroll skisserar mot uppfattningen att vi kan lära av konst är vad 

han kallar "ingen bevisning argumentet". Detta fokuserar på det faktum att inte bara 



någonting vi får från konst och litteratur är banal, utan för att någon kunskap ska vara 

legitim måste den vara motiverad och måste stödjas av bevis. Få konstverk lämnar 

emellertid några bevis alls för att försvara en viss syn. En av anledningarna till att tolkningar 

förefaller synas variera så mycket i legitimitet är just på grund av denna brist på solida bevis. 

Dessutom är fiktion inte en tillförlitlig källa till bevis när det gäller litteratur och annan konst. 

Carroll kallar den tredje invändningen "icke-argument argumentet". Som han förklarar 

"hävdas det att även om konstverk innehöll eller indirekt innehöll allmänna sanningar, 

engagerar sig varken konstverken själva eller den kritiska diskursen som omger dem i 

argument, analys och debatt för att försvara de påstådda sanningarna." Om konstverk 

verkligen föreslår någon sorts kunskap påpekar Carroll, kan den bara föreslås eller 

underförstås, men aldrig argumenteras för eller försvaras. Vidare är den kritiska diskursen 

som omger konstverk generellt inte inriktad på att argumentera för eller mot något av de 

påståenden som gjorts i själva konstverket. 

7. Slutsats 
 

Det faktum att vi svarar på konstverk, och att vi vanligtvis tror att vi kan och lär oss av sådana verk, är 

inte tillräckligt för att motivera att inlärningen faktiskt sker. Det är dock tillräckligt att vi undersöker 

våra redan förmodade antaganden om vad som utgör kunskap och som kanske leder oss till att 

återskapa kunskap på ett sådant sätt att vi så småningom kommer att kunna förstå hur den kan 

uppnås icke-propositionellt. 


