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Förord

Boken Möten och medieringar består av en samling av artiklar som med ett socio-
kulturellt perspektiv behandlar estetiska frågor i skolan. Artiklarna kan användas i 
lärarprogrammets grundutbildning i inriktningar mot estetiska ämnen eller i andra 
kurser med estetisk anknytning. De kan också läsas av lärare i estetiska ämnen, 
framför allt i bild och slöjd, som vill utveckla sitt tänkande om de estetiska ämnena 
och läroprocesserna. Forskare inom utbildningsvetenskap/pedagogiskt arbete som 
är intresserade av socio-kulturell metod och frågor kring mediering, semiotik eller 
estetik kan i boken finna nya infallsvinklar på sina studier.

Lärarutbildningens forskningsanknytning var tidigare svag. Idag har lärare möjlighet att 
gå vidare till forskning i sin egen verksamhet; en möjlighet som tidigare inte fanns. Man 
talar ofta i sammanhanget om praxisnära forskning och aktionsforskning. Svag vetenskap-
lig förankring gäller framförallt de estetiska ämnena som tidigare inte utforskats i någon 
högre utsträckning, vilket medfört ett stort forskningsunderskott. Man har ofta satt sin 
tillit till beprövad erfarenhet. Bakom ett estetiskt skolämne har tidigare inte heller funnits 
ett motsvarande universitetsämne, utan snarare en högre estetisk kompetens, vilket visar 
sig i de estetiska ämnesutbildningarnas placering i anknytning till t.ex. Kungl. Musikhög- 
skolan eller Konstfack. De flesta övriga skolämnen har sedan gammalt ett universitets-
ämne i ryggen, vilket gör det lättare för dem att forskningsanknyta sin verksamhet. 

Att anknyta det estetiska skolämnet till högre estetisk kompetens är inte fel, men 
ett bristande vetenskapliggörande förhindrar det estetiska perspektivens utveckling i 
skolan. Därför har jag valt att använda inom utbildningsforskning etablerade begrepp 
för att pröva deras relevans på området estetiska ämnen och läroprocesser. Syftet är att 
underlätta lärares tänkande kring dessa områden. För den lärare som tänker sig estetisk 
verksamhet i skolan som främst ”estetisk-praktisk” (à la Lgr 62 och Lgr 69) kan boken 
erbjuda ett nytt sätt att tänka.

Efter disputationen år 2000 har jag i min forskning haft som målsättning att utveckla 
vad som kan kallas en edu-semiotik.1 Jag har upplevt en brist på medvetenhet om 

1  Semiotik kan ses som en betydelselära eller teckenlära. Den studerar hur någonting betyder. För en 
kortare introduktion till semiotik, se Marner, Anders (1999 och 2000), Burkkänslan. Surrealism i Christer 
Strömholms fotografi. En undersökning med semiotisk metod, Umeå: Institutionen för konstvetenskap, In-
stitutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, diss., ss. 21-38. Avsnittet finns också på min hemsida 
http://www.educ.umu.se/%7Emarner/recent%20works.htm. Där finns också möjlighet att gå vidare 
och ladda ned min avhandling i fulltext. Om semiotik se vidare Sonesson, Göran (1992), Bildbetydelser, 
Lund: Studentlitteratur. Se också Sonessons hemsida: http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CV_gss.
html.
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medieringens roll inom utbildningsvetenskap/ pedagogiskt arbete. Framför allt är det 
medieringarnas olika former och möjligheter i skolan jag velat belysa. Med hjälp av 
medieringsbegreppet, hämtat från semiotikerna C. S. Peirce och Lev Vygotskij, kan 
undervisningen inom ”estetiska ämnen” som bild, slöjd och musik ses som en del av 
de medierande processer som pågår i skolan. Boken kan ses som ett försök att ge ett 
edu-semiotiskt perspektiv på området utbildningsvetenskap/ pedagogiskt arbete.

Ett led i det arbetet är kunskapsöversikten En kulturskola för alla -estetiska ämnen 
och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv (Marner & Örtegren 
2003). Med en socio-kulturell och semiotisk begreppsbildning hävdas i boken att 
skolan använder ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp, som ser skriftspråket 
som den mest betydelsefulla medieringen, som en ”master code”. Mot detta föreslås 
i boken ett horisontellt medieringsbegrepp, som bättre täcker in mångfalden av 
medieringsprocesser, i såväl dagens samhälle som i människans liv, och som beaktar 
medieringars olika funktioner samt mångfalden av konstarter och genrer. Det kan 
dock inte finnas ett helt horisontellt medieringsbegrepp, eftersom varje kultur, epok 
eller samhälle tillskriver sina medier olika roll och vikt. Begreppet kan emellertid 
belysa den diskrepans som råder mellan skolans skriftspråkskultur och medievärldens 
och den mångkulturella världens multimodalitet.

I läs- och skrivforskningen används begrepp som enstämmighet, tvåstämmighet 
och flerstämmighet (Dysthe 1995, Skolverket 1998). I boken En kulturskola för alla 
förbinds dessa tankar, hämtade från Michail Bachtins talaktsteori, med multimodali-
tetsbegreppet, hämtat från Gunther Kress. Genom att tillföra Bachtins dialogicitets-
begrepp till multimodalitetsbegreppet kan också estetiska ämnen och läroprocesser 
ses som en del av skolans generella dialogicitet och eventuella flerstämmighet. 

Begreppen mediespecifik och medieneutral används i En kulturskola för alla. Det 
hävdas att varje ”estetiskt ämne”, inklusive språken, definieras av egna specifika 
hemmedier. Utöver det kan naturligtvis andra medier användas inom ämnet, men 
ämnet har ett speciellt ansvar för det respektive hemmediet. Skolämnet slöjds hem-
medium är artefakter, estetiska eller instrumentella. Skolämnet bilds hemmedier 
är olika typer av ikoniska tecken, estetiska eller instrumentella. Skolämnet musiks 
hemmedier är ljud och musik, estetiskt eller instrumentellt. Skolämnet idrott och 
hälsas hemmedium är kroppen, uppfattad estetiskt eller instrumentellt. Språkens 
hemmedium är talat eller skrivet språk, estetiskt eller instrumentellt. 

Att begreppen mediespecifik och hemmedium används som grunddefintioner av 
estetiska ämnen och språk beror dels på att allmänt tal om ”kultur” och ”estetiska 
läroprocesser” kan väcka föreställningar om att en övergripande estetik- eller kultur-
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kompetens i skolan ska kunna ersätta den mediespecifika kompetens som idag finns 
hos bild-, musik- respektive slöjdlärare. Om så skulle bli fallet sker en ”erosion” av 
kompetens (Göranzon 1990) och en avprofessionalisering (Broady 1986). Ett annat 
syfte med begreppen är att påtala de ”estetiska” mediernas jämförbarhet med språken, 
vad gäller t.ex. mediering och kommunikativitet. Vid en sådan jämförelse kan även 
skillnader mellan de olika medieringarna urskiljas.

Föreställningen om mediespecifika hemmedier leder vidare till tanken att ”estetiska 
ämnen” inte främst kan definieras enbart som estetiska. Det grundläggande inom 
respektive ämne är istället hemmediet, oavsett om det används estetiskt eller ej. 
Bild kan som bekant användas estetiskt som konst eller mer instrumentellt, som 
information el. dyl. Som grundläggande resurs har konsten bilden på samma sätt 
som litteraturen har språket.

Också i ämnesrapporten i bild i den Nationella utvärderingen 2003 (Marner, Örtegren 
& Segerholm 2005), lämnas bidrag till begreppsbildningen av dialogiciteten i skolan. 
Man har tidigare skiljt mellan enstämmig, tvåstämmig och flerstämmig skolmiljö. 
Vi för i ämnesrapporten in begreppet omvänt enstämmig skolmiljö, med vilket vi 
avser en skolmiljö där var och en av eleverna arbetar individuellt, utan kontakt med 
varandra vad gäller arbetet och utan tydlig lärarinsats. Varje elev dikterar sina egna 
villkor utan samröre med lärare eller kamrater. Det kan t.ex. ske när lärare saknas, när 
läraren går in i undervisning med kort varsel och inte hinner upprätta en dialogisk 
undervisningssituation eller när flera lärare avlöser varandra under en kort period. 
Omvänd enstämmighet kan innebära att eleven nästan helt på egen hand och utan 
vägledning arbetar med det de för tillfället vill göra. Elevaktiva arbetssätt, präglade 
av individuella studieplaner, kan sannolikt präglas av omvänd enstämmighet, liksom 
undervisning i bild, när ett s.k. fritt skapande förekommer. 

Bildundervisningen har, i det fria skapandet, redan gjort flera av de misstag som 
skolan som helhet nu tycks vara på väg att göra. Läraren i den traditionella bildun-
dervisningens fria skapande gavs en passiv lärarroll och reducerades ibland till en 
handledare som satte fram färg och papper till eleverna för att sedan uppmana dem 
att skapa fritt. En aktiv bildlärare i dialog med eleverna kan idag ge ämnet en ny roll i 
det s.k. informationssamhället. Den framtida bildläraren blir sannolikt inte endast en 
tekniker som kopplar upp datorer eller Internet, för att sedan lämna eleverna därhän, 
utan snarare en lärare som möjliggör kritisk granskning av mediernas bilder och som 
iscensätter kommunikativa situationer mellan elev och elev och lärare och elev.

I föreliggande texter varieras och fördjupas dessa teman. Den första artikeln Veten-
skap och beprövad erfarenhet – kollision eller möte? är ursprungligen en föreläsning 



8

vid NordFos konferens ”Slöjd – Kreativitet” 30 november 2000 i Umeå. 2 Artikeln 
är, i en något kortare version, tidigare publicerad i Nord Fos Technéserie (Marner 
2001a) och i Tidskrift för lärarutbildning och forskning (Marner 2001b). Med hjälp av 
fenomenologi och semiotik hävdas i artikeln att dikotomin mellan tanke och kropp, 
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet är överdriven. I begreppet livsvärlden och 
dess förhållande till vetenskap görs ett försök att upphäva dikotomin genom att påtala 
att kunskap finns såväl i livsvärldens verksamheter som i vetenskap. Verksamheter som 
slöjd och sömnad finns vidare i ett intermedialt sammanhang med bild, språk och i 
dialog med andra verksamheter. I artikeln hävdas också att ny teknologi och kvalitativ 
vetenskap inte nödvändigtvis hotar en verksamhet, utan tvärtom kan stödja den.

Den andra artikeln, Kreativitet i ett socio-kulturellt perspektiv, har vuxit fram ur mina 
föreläsningar i kursen Estetisk kommunikation vid lärarutbildningen i Umeå. Mot 
en fond av föreställningar om kreativitet som bottnar i geniets autonomi och fritt 
skapande belyses ett socio-kulturellt perspektiv på kreativitet utifrån 15 påståenden, 
som bildar rubriker i artikeln. En kortare version av artikeln har publicerats i tid-
skriften Bild i skolan under namnet Tankar om kreativitet. Inte bara män och genier 
är kreativa. Vissa idéer från min artikel Bildundervisning och kreativitet i Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning återkommer även i denna artikel.

Centrifugalitet och centripetalitet i konst och bild, den tredje artikeln, är en modifie-
ring av en artikel tidigare publicerad i Tidskriften 90-tal, Ryktet om måleriets död är 
inte överdrivet. Om den uppsökande och maskingjorda konstens sprängkraft. Artikeln 
inleds med en diskussion om utvecklingen av medievärlden under 1990-talet och 
2000-talet, med ett perspektiv på framför allt bildens roll. Diskussionen är hämtad 
från Nationella Utvärderingen –03 i bild (Marner, Örtegren och Segerholm 2005). 
Utifrån semiotikern Göran Sonessons analys av konstvärlden i termer av två motsatta 
tendenser, en inåtsträvande och en utåtsträvande tendens, belyses och exemplifieras 
sedan dessa tendenser i relation till det s.k. informationssamhällets framväxt. Dess-
utom behandlas tendenserna i relation till ämnet bild. En konklusion är att den 
centripetala synen på konst, som inkluderar bildframställning för hand, och som 
dominerar i bildämnet idag (Marner, Örtegren & Segerholm 2005), inte kan åberopas 
lika lätt i ett läge där moderna och digitala medier blivit vanligt förekommande, inte 
bara i medievärlden, utan också inom den samtida konsten. 

Tillsammans med semiotikerna Göran Sonesson och Gunnar Sandin sökte jag år 
2002 medel från Vetenskapsrådet/utbildningsvetenskapliga kommittén för projektet 

2 NordFo = Nordiskt Forum för Forskning och  Utvecklingsarbete inom formning,  håndarbejde och 
slöjd samt duodji/sameslöjd. 
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Designperspektiv på slöjden. Projektmedel tillstyrktes inte. På grundval av idéerna 
till projektet utarbetades den fjärde artikeln, Ett designperspektiv på slöjden och ett 
kulturperspektiv på skolan. Delar av den har presenterats vid NordFo konferensen 
Den nordiske sløydens forhold til design og teknologi i Åbo/Rauma den 23 september 
2004. Den kommer också att publiceras i NordFos skriftserie Techné B. 

Ett slöjdämne baserat på den materialspecifika uppdelningen i slöjdarter, textil- och 
trä- och metallslöjd innebär också i hög utsträckning att slöjdämnet uppdelas utifrån 
kön. Ett sätt att motverka en polariserad genusstruktur kan vara att dagens slöjd-
ämne i grundskolan relaterar djupare till ett designperspektiv. I artikeln diskuteras 
ett antal möjliga konsekvenser av ett designperspektiv på slöjden. Att lyfta fram ett 
designperspektiv på ämnet skulle stödja det förnyade intresset för design i samhäl-
let. Ett problem är dock att ämnet kan styras in mot ”teoretisk slöjd”, vilket skulle 
innebära en ”erosion” av kompetens (Göranzon 1990).3 En diskussion förs också 
om designperspektivets metodik i termer av problemlösande undervisning snarare 
än ”fritt skapande” eller arbete utifrån arbetsbeskrivningar. Artikeln avslutas med 
en beskrivning av förställningen om en ”kulturskola för alla”. Möjligheten av ett 
designperspektiv i allt fler ämnen diskuteras. Begreppet ´design´ används i artikeln 
såväl i snävare bemärkelse, som form- och mönstergivning, och i vidare bemärkelse 
innefattande design av tjänster, processer och system.

I den femte artikeln, Vilken Vygotskij? Sociokulturell metod och semiotik i relation till 
estetiska ämnen och läroprocesser, hävdas att synen på Vygotskij i bl.a. kurslitteratur 
ofta är baserad på hans förhållande till Piaget och att man ställer deras respektive 
teorier om kognition i opposition till varandra. Vygotskijs socio-kulturella per-
spektiv förminskas dock ofta i betydelse, medan det kognitiva perspektivet skjuts 
i förgrunden. Trots att Vygotskijs metod är den socio-kulturella tycks det förutsät-
tas att han, precis som Piaget, tänker sig utvecklingens och undervisningens mål 
som främst intellektuellt och innehållet på förhand givet. Vygotskijs verk, hans 
syn på konst och kreativitet och hans syn på tänkande och språk, tycks för många 
inte hänga ihop. Genom att förena olika delar av Vygotskijs verk, som oftast inte 
diskuteras tillsammans, skapas en mer mångfacetterad bild av hans verk. Ett över-
gripande semiotiskt perspektiv på Vygotskijs verk placerar honom i artikeln i en 
rik rysk-sovjetisk semiotisk tradition, där de olika aktörerna var och en bidrar till 
att utveckla olika delar av en sammanhängande semiotisk tanke. Artikelns syfte är 
också att placera in estetiska ämnen och läroprocesser i den diskussion som pågår 
kring socio-kulturell teori inom utbildningsvetenskap/pedagogiskt arbete. Det är 

3 ”Teoretisk slöjd” har använts om försök till undervisning i slöjd utan praktisk verksamhet och i avsaknad 
av utrustning och slöjdsal.
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inte ovanligt att estetiska aspekter av undervisning lämnas helt därhän av pedagoger 
och didaktiker.

Den sjätte och avslutande artikeln, Det vertikala/hierarkiska och det horisontella 
medieringsbegreppet, är en utveckling av ett kapitel i boken En kulturskola för alla 
– estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv 
(Marner & Örtegren 2003). Som titeln suggererar så diskuteras innebörder av det 
vertikala/hierarkiska och det horisontella medieringsbegreppet i utbildningsveten-
skap/pedagogiskt arbete och i skolan. Diskussionen förs i relation till Vygotskijs 
och James V. Wertschs socio-kulturella metod. Dessutom förs ett resonemang om 
estetiska läroprocesser och kreativa läroprocesser.

Två av artiklarna, Kreativitet i ett socio-kulturellt perspektiv och Vilken Vygotskij? Socio-
kulturell metod och semiotik i relation till estetiska ämnen och läroprocesser, är framställda 
under 2004 med tre månaders medel för docentmeritering från Fakultetsnämnden 
för lärarutbildning, Umeå universitet. Övriga artiklar kan ses som ett resultat av de 
20 procent forskning jag har i min tjänst som universitetslektor. Boken är framställd 
med medel från Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet.



11

Källförteckning

Broady, Donald, red. (1986), Professionaliseringsfällan, Stockholm: Carlsson.

Dysthe, Olga (1995), Det flerstämmiga klassrummet, Lund: Studentlitteratur.

Göranzon, Bo (1990), Det praktiska intellektet, Stockholm: Carlsson.

Marner, Anders (1999, 2000), Burkkänslan. Surrealism i Christer Strömholms fotografi. 
En undersökning med semiotisk metod, Umeå: Institutionen för konstvetenskap, 
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, diss.

Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003), En kulturskola för alla – estetiska ämnen 
och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Forskning i fokus 
nr. 16, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling Liber.

Marner, Anders (1997), ”Ryktet om måleriets död är inte överdrivet. Om den 
uppsökande och maskingjorda konstens sprängkraft” i Tidskriften 90-tal, nr. 
20, mars 1997.

Marner, Anders (2000), ”Bildundervisning och kreativitet” i Tidskrift för lärarut-
bildning och forskning, nr. 2/3 2000.

Marner, Anders (2001a), ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – kollision eller möte?” 
i Lindström, Britt-Marie & Eklöf, Ingegärd red., Slöjd-Kreativitet Dokumenta-
tioner från Nord-Fo-symposium Umeå 30/11-2/12 2000, TECHNESERIEN, 
Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:19/2001, Umeå: Umeå uni-
versitet Lärarutbildningen Institutionen för estetiska ämnen.

Marner, Anders (2001b), ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – kollision eller möte?” 
i Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr. 3/2001, Umeå: Umeå universitet 
Lärarutbildningen.

Marner, Anders (2004), ”Tankar om kreativitet. Inte bara män och genier är kreativa” 
i Bild i skolan 3/2004, Umeå: Umeå universitet Lärarutbildningen.

Marner, Anders, Introduktion till bild- och kultursemiotiken, http://www.educ.umu.
se/%7Emarner/recent%20works.htm. 

Marner, Anders, Örtegren, Hans & Segerholm, Christina (2005), Nationella utvär-
deringen av grundskolan 2003 (NU –03) Bild, Ämnesrapport till Rapport 253 
2005, Stockholm: Skolverket.

Skolverket (1998), Nationella kvalitetsgranskningar Skolverket, rapport 160. 5. Läs- 
och skrivprocessen i undervisningen. http://www.skolverket.se/pdf/99-427.pdf 
(2002-02-15).

Sonesson, Göran (1992), Bildbetydelser, Lund: Studentlitteratur. 

Sonesson, Göran, hemsida: http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CV_gss.
html

http://www.educ.umu.se/%7Emarner/recent%20works.htm
http://www.educ.umu.se/%7Emarner/recent%20works.htm
 http://www.skolverket.se/pdf/99-427.pdf 
http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CV_gss.html
http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CV_gss.html


12

Vetenskap och beprövad erfarenhet 
– kollision eller möte?

Pedagogiskt arbete

Förr var ett stort antal, de flesta, verksamheter företrädesvis praktiska. Många av dem 
krävde egna överväganden, bedömningar och beslut baserade på djup erfarenhet, 
i många fall hantverkskunnande. Idag har allt fler verksamheter inslag som kräver 
rationella processer som är baserade på formaliserade modeller. Många processer är 
datoriserade och robotiserade, andra är institutionaliserade och finns formulerade i 
styrdokument. Ett vetenskapligt influerat perspektiv har fått inflytande på verksam-
heter som tidigare var praktiska. Det kan medföra oöverskådlighet och utgöra ett 
hot sett från verksamhetens perspektiv. Den yrkesverksamma människan riskerar att 
förlora sin överblick och alieneras (förfrämligas) från sina handlingars konsekvenser, 
när kvalitativa relationer upphör och när man inte kan följa eller styra processen.

 Den utbildning jag själv genomgått, en teckningslärarutbildning, var kopplad till 
Konstfackskolan i Stockholm, en företrädesvis estetisk- praktiskt inriktad skola 
bestående av olika fack – metall, textil, foto, måleri, grafisk form etc. Lärarutbild-
ningen i Umeå är idag kopplad till Umeå universitet. Ovanpå den grundläggande 
lärarutbildningen bygger lärarutbildningen vid Umeå universitet nu en egen forskar-
utbildning, Pedagogiskt arbete, som bedriver forskning och forskarutbildning inom 
den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Pedagogiskt yrkesverksamma 
lärare ska kunna studera sin egen verksamhet vetenskapligt. Avsikten är bl.a. att 
forskningen ska återverka på grundutbildningen. Lärarutbildningen har också blivit 
en egen fakultet. 

Mötet mellan praktisk verksamhet och vetenskap är inte oproblematiskt. En ny 
typ av verksamhet, lärarutbildning, har förts in i akademin.4 Samtidigt stärks de 
vetenskapliga inslagen och verksamheten förväntas bli mer intellektuell än tidigare. 
Med verksamhet i detta sammanhang menar jag undervisning och i synnerhet vår 
specialitet, praktisk och estetisk verksamhet. Det är känt att vetenskap av tradition är 
begreppsorienterad och till sin karaktär formaliserad. Inte sällan är den också elitistisk 

4 Lärarutbildningen införlivades med universitetet redan 1977. År 2000 inrättades en fakultetsnämnd 
för lärarutbildning vid Umeå universitet. Forskarutbildningämnet Pedagogiskt arbete inrättades vid 
nämndens första sammanträde 1 april.
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och kunskapsaristokratisk på så sätt att man drömmer om det exakta språket, och för 
att tala med Platon, en idévärld som präglas av de rena begreppens klarhet, medan 
den värld vi människor lever i är en skuggvärld i förhållande till idévärlden (Molander 
1996:105ff.). Vetenskapliggörande behöver dock inte alltid innebära ett hot mot 
de kompetenser som finns i verksamheten. Att en praktisk och estetisk verksamhet 
eller lärarverksamhet vetenskapliggörs behöver inte innebära att den automatiseras 
eller att den naturliga konsekvensen blir ”teoretisk slöjd”. Konsekvensen kan lika väl 
innebära intellektuell insikt och en möjlighet till fördjupning.

Den yrkesverksammes värld, och särskilt den praktiska och estetiska verksamheten, 
präglas oftast inte av en vetenskaplig begreppsmässig klarhet, utan vilar på beprövad 
erfarenhet och/eller på konstnärlig grund. Det finns av tradition en dualism eller en 
dikotomi (motsättning) mellan tänkandet och kroppens aktiviteter, mellan själen 
och kroppen. Denna åtskillnad, som i filosofin renodlades av René Descartes, har 
tagits upp av vetenskapen.5 I medvetandet och i språket skapas mening och betydelse, 
medan kroppens verksamhet och den beprövade erfarenheten anses vara på en lägre 
nivå och mer betydelselös. Teori och praktik separeras och stödjer inte varann i ett 
sådant tänkande. 

Det är alltså frågan om ett spännande möte mellan estetiska ämnen, lärarutbildning 
och den traditionella akademin; mellan olika traditioner – men utgången är inte 
helt säker. Å ena sidan skulle föreningen av konst, hantverk, lärarutbildning och 
vetenskap kunna innebära att alla dessa områden förlorar på mötet, att de respektive 
egenarterna upplöses eller att ett område kommer att dominera över de andra. Såväl 
vetenskap som lärarutbildning och praktiska och estetiska ämnen kan å andra sidan 
vinna på ett tvärvetenskapligt eller snarare intermedialt perspektiv (begreppet inter-
medialitet förklaras längre fram i artikeln). Vetenskapen kan bli mer relevant genom 
att anknyta till verksamheter i stället för att förbli vid sitt skrivbord och sin idévärld. 
Verksamheterna kan vinna ökad respekt genom att de utforskas vetenskapligt så att 
den speciella typen av lärarkunskap, praktisk och estetisk kunskap synliggörs, istället 
för att som nu snarare tas för givna. 

Med tas för givna menar jag att en lärares kompetens ofta ses i relation till den 
kompetens som finns inom skolämnet, inte själva lärarkompetensen. Estetisk eller 
praktisk kompetens ses vidare ofta som personlig och som en mystisk begåvning och 
därmed som oberoende av studier; en obeskrivbar kompetens som vissa bara äger. 

5 Descartes menar att kropp och själ är två väsensskilda substanser. Kroppen kan inte tänka och är ett 
ting (res extensa) som är utsträckt i tre dimensioner. Själen däremot saknar utsträckning och plats i 
rummet och är ett tänkande ting (res cogitans).
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Det finns liksom inom vetenskapen en elitism även inom det estetiska området, i 
konstvärlden, som hävdar konstens eller formens självständighet. Sannolikt präglas 
dock slöjden av tradition inte i lika hög grad av en sådan elitism, eftersom den i hög 
grad är baserad på beprövad erfarenhet. Misstron är stor mellan vetenskap och este-
tisk-praktisk verksamhet. Om akademin tvivlar på beprövad erfarenhet och konst så 
tvivlar i motsvarande grad den beprövade erfarenheten och konsten på vetenskapens 
sätt att tillägna sig kunskap. Vetenskapsmannen ser motsatsen till vetenskap som 
dumhet eller okunskap. Konstnären däremot ser motsatsen till den formaliserade 
vetenskapen som konstens och skapandets kreativa frihet. Man kan lätt föreställa 
sig en skepsis från såväl akademin som från slöjd- eller bildläraren i mötet. Kan en 
sådan skepsis övervinnas och är en sådan skepsis befogad?6

Kropp och medvetande

Med hjälp av de vetenskapliga disciplinerna fenomenologi och semiotik ska jag göra ett 
försök att beskriva aspekter av kroppsliga och mentala verksamheter som vi kallar estetisk-
praktiska. Jag gör ett försök att vetenskapligt beskriva dessa verksamheter och hoppas 
att kunna dra mitt strå till stacken för att överbrygga motsättningen på så sätt att såväl 
vetenskapen som det estetiska och praktiska området blir belysta på ett rättvist sätt.

På senare tid har man mer och mer uppmärksammat en annan typ av kunskap än 
den som finns i språk, begreppsbildning och matematiska formler. Man talar då om 
”icke-verbal” kunskap eller ”tacit knowledge” (tyst kunskap) (Dimbleby & Burton 
1999:54, Polanyi 1983). Den ses i motsats, som en antites, till den kunskap som 
finns i språket (det hörs på namnet: ”icke-verbal”, ”tyst”) och definieras ofta såsom 
en restkategori efter det att den verbala kunskapen definierats. Man talar vidare om 
skillnaden mellan att veta (knowing what) och att kunna (knowing how), mellan 
påståendekunskap och erfarenhetsgrundad kunskap eller helt enkelt mellan förnuft 
och känsla. En sådan dikotomi vilseför emellertid på många sätt om man som Mi-
chael Polanyi talar om ”the tacit dimension” som ett område som vi inte kan tala 
om och att vi i den tysta dimensionen vet mer än vi kan tala och skriva om (Polanyi 
1983:4). På det sättet blir denna tysta dimension något gåtfullt. 

Mer relevant vore att kunna hävda att kroppen, språket, bilden, musiken, föremålet, 
datorn och de matematiska formlerna alla är olika medier för att skapa betydelse. 

6 Verksamheten vid statens universitet och högskolor kan dock vila på såväl vetenskaplig som på konstnärlig 
grund och beprövad erfarenhet enligt §2 i Högskolelagen (Utbildningsväsendets författningsböcker 
(2000/01:13).



15

I de olika betydelsesystemen kan olika typer av kunskap och betydelser medieras. 
Det ena mediet upphäver inte det andra; alla behövs i en intermedialitet. Språk kan 
t.ex. skapa begrepp och underlätta reflektion. Bild kan åskådliggöra situationer. Film 
kan åskådliggöra händelseförlopp. Kroppen är nödvändig i hantverk och dans och 
är utöver det en nödvändig förutsättning för och även en del av medvetandet. Den 
tidigare diskuterade dikotomin mellan verbal och icke-verbal kunskap kan upplösas. 
Bakom begreppet tyst kunskap döljer sig ett antal olika betydelsefenomen som alla 
kräver en plats i betydelsebildningen. 

Livsvärlden

Vad vi naivt kallar verkligheten kan också med en viss precisering och betydelse-
förskjutning kallas livsvärlden (Sonesson 1992). Det som avses är då inte bara den 
”yttre” verkligheten. Livsvärldsbegreppet inkluderar såväl den som upplever som 
det som upplevs. Subjekt och objekt förenas och såväl överdriven objektivism eller 
materialism som överdriven subjektivism eller psykologism undviks. 

I den varseblivna världen skapar människan betydelse genom att betrakta och upp-
leva den, i livsvärlden – världen tagen för given. Vi ser föremål, hör ljud, vi kan ta 
på sakerna omkring oss och även agera och ingripa i livsvärlden. Livsvärlden är det 
grundläggande skiktet av betydelse och den primära kunskapskällan. Vi kan inte 
skilja livsvärlden från den så kallade verkligheten. Inte heller kan vi i livsvärlden 
tydligt skilja på verkligheten och kulturen. Vi ser med våra sinnen, men inte med 
ett s.k. ”innocent eye”. Samtidigt som vårt perspektiv är egocentriskt med ”jag, här 
och nu” som utgångspunkt, är det också sociokulturellt och intersubjektivt. Vi är 
som individer en del av en större helhet, en semiotisk ekologi, ur vilken betydelse 
genereras (Sonesson 1996:7). Verkligheten är redan tolkad och vi är redan från början 
inskolade i den. Det förhåller sig alltså inte så att livsvärlden är en kaotisk mångfald, 
medan endast begreppen förmår ordna detta kaos åt oss. 

Den ”naiva” uppfattningen av världen och den omedelbara varseblivningen är redan 
en första ”teori”, en förvetenskaplig hypotes. ”Världen” är oupplösligt kontextuell 
och kan ses som en process; som en följd av medvetandeakter ordnade i rum och 
tid. Del och helhet står i relation till varann. Sonesson (1978, 1999) hävdar att varje 
kontext är en annan text. Upplever vi något svårbegripligt så söker vi förklaringen i 
den mest rimliga tolkningen, det mest rimliga schemat. Ser vi något oklart så fyller 
vi ut med vad vi tror oss se. I livsvärlden är det mesta typiskt och inte i första hand 
specifikt, vi upplever det specifika medierat genom en kategori, en typ.
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Med livsvärldsbegreppet kan vi alltså förstå att kunskap inte bara formuleras med 
hjälp av och i språket, utan att kunskap föreligger redan i det vi ser och upplever. 
Motsättningen mellan erfarenhetsbaserad och språkligt formulerad kunskap (att 
kunna i motsats till att veta, kropp i motsats till medvetande) är överdriven och 
tenderar att fungera som såväl ett sätt för akademin att skapa tolkningsföreträde på 
vad kunskap är, som ett sätt för praktiker att ta avstånd från vetenskap. 

En viktig iakttagelse när det gäller relationen livsvärld och språk är att vetenskapens 
kunskap är utvecklad ur livsvärldens, som en frigörelse från och en formalisering av 
de tids- och rumsbundna fenomenen. Om det typiska i livsvärlden skiljs ut från sitt 
förkroppsligande i ett objekt och tematiseras blir det ett formaliserat ”idealt objekt”. 
T.ex. begreppet ”hammare” är ett sådant. Vetenskapliga koncept har sitt ursprung 
i typiska drag i föremålet. Enligt filosofen Edmund Husserl föregås människans 
”jag tänker att” av ”jag kan” (Merlau-Ponty 1997:99f.). Det betyder att språkets 
påståendekunskap förutsätter den förtrogenhets- och färdighetskunskap som vi 
kan erhålla i livsvärlden. Vidare skulle vi kunna säga att det är livsvärlden som bär 
upp den formaliserade regeln eller lagen, matematisk eller juridisk, inte tvärt om. 
Regeln måste hållas levande genom sin tillämpning (Molander 1996). Uppstår ett 
glapp mellan teori och praktik förlorar teorin sin trovärdighet. I detta sätt att tänka 
upphävs dikotomin mellan kropp och medvetande.

En handling i livsvärlden

Om vi i syfte att tillverka ett objekt utgår från en mental modell, och i utförandet 
upprepar modellen ännu en gång, använder vi oss av beprövad erfarenhet. Den 
beprövade erfarenhet som uppkommer genom upprepning gör att den som utför 
handlingen kan känna säkerhet i utförandet av arbetsuppgiften (Göranzon 1990). 
En snickare eller en sömmerska kan utföra precisa operationer kvalitativt på grund 
av beprövad erfarenhet, precis som en husmor kan laga mat utan exakta mått, med 
”en gnutta” eller ”några droppar” av det ena och ”en näve” av det andra (Sonesson 
1989). Det är kvalitativ erfarenhet som möjliggör detta. Tid, orsak, hastighet och 
rum bedöms ofta på det sättet i livsvärlden när vi bedömer variationer och faktorers 
betydelse utan att mäta, som en del av en naturlig ”logik” av relationer mellan del 
och helhet. Rudolf Arnheim har när det gäller visuell varseblivning kallat detta ”visual 
thinking” (Arnheim 1969). 

För att framställa ett föremål krävs kroppslig och mental närvaro. Ett antal handlingar 
ställs i relation till överväganden med hjälp av ögonmått, bedömningar av kvaliteter i 
material och antal. Här är syn, hörsel, känsel, lukt och smak viktiga informationskäl-
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lor för att kunna göra flexibla avvägningar och bedömningar som ett underlag till att 
bestämma sig för att handla. Snickeri kräver t.ex. kunskap om verktygs och träslags 
egenskaper och handhavande. Handlingarna utförs idealt i en naturlig given rytm 
präglad av balans mellan anspänning och paus. Från olika positioner kan objektet 
upplevas från olika håll och i olika av sina delar och egenskaper. Motorik och var-
seblivning sammanfaller intersensoriskt (Merlau-Ponty 1997:77). Så fort ett objekt 
för en betraktare blivit en typ eller är i enlighet med en norm, vet vi vad vi har att 
vänta och kan själva manipulera önskvärda förändringar. En succession av operatio-
ner förväntas bli utförda. Ur ett material ska en viss del skäras ut såsom en praktisk 
”subtraktion” (utan att vara matematisk). Till en del ska ytterligare en del ”additivt” 
fogas (utan att vara matematisk). Det handlande subjektet utför kalibreringar som 
syftar till att bringa materialet i enlighet med den mentala internaliserade modellen. 
Göranzon (1990:72) diskuterar vad han kallar passningsmetoden: man sätter ihop 
delarna, måttar av, tar isär, justerar och sätter åter ihop osv. Omtagningar, ständig 
uppmärksamhet, noggrannhet och varsamhet är viktiga aspekter av processens rela-
tion till modellen. Färdighetskunskapen finns lagrad i kroppen som färdigheter i att 
svarva, hyvla, klippa, skära etc. Varje del av en handlingssekvens, varje ögonblick av 
en rörelse omfattar helheten (Merlau-Ponty 1997:103). Det kinestetiska systemet 
är kroppens grundläggande intentionalitet och är grundläggande för rumskonstitu-
tionen. Därför är inte kunskap skiljd från kroppen, som filosofen René Descartes 
hävdar i kropp-själdikotomin. Kroppen är inte bara i rummet och i tiden, den bebor 
rummet och tiden (Merlau-Ponty 1997:102).

I handens rörelser vid användandet av verktygen och redskapen, som av den hand-
lande upplevs som en förlängning av kroppen, upprepas den beprövade erfarenheten 
vid tillverkningen av föremålet. I vanan, i bekantskapen med verktyget, är verktyget 
inte längre ett ting, utan kroppen ”förstår” själv det verktyg och den rörelse som 
utförs som en totalitet, inte del för del. Merlau-Ponty (1997:106ff.) jämför den 
med det sätt som vi förstår en bekant melodi. De moment som utförs har utförts 
tidigare på samma sätt kanske i generationer. De föreligger i form av modeller i 
medvetandet och i kroppen och utgör en del av en specifik livsvärlds organisation, 
t.ex. en yrkesverksamhets. 

Verksamhet i ett vidare perspektiv

Livsvärlden är det ”nolläge”, som är så lite medierat som möjligt och den plats där 
vi människor i tid och rum navigerar i våra liv; där vi befinner oss med våra kroppar 
och vårt medvetande. Om livsvärldens kärna karakteriseras av att inte vara medierad, 
så omges den dock av betydelsesystem, medier, språk och vetenskap i olika grader 
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av formalisering. En viktig egenskap i livsvärlden är dess tröghet, som medför att 
konst, medier och vetenskap samt olika typer av tecken kan stå i ett relativt spänt 
förhållande till den kunskap som finns i livsvärlden. Det utesluter dock inte att 
medier och vetenskap kan inverka och successivt modifiera en verksamhet. De pro-
blem vetenskapen har med att inverka på livsvärlden kan belysas av att vetenskapen 
hävdar att jorden är rund, samtidigt som de flesta människor varje dag kan iaktta att 
den är platt. Olika grupper av människor lever, i viss mån, i olika livsvärldar. Olika 
kulturer kan uppstå kring olika områden av livsvärlden, som präglats av de skilda 
verksamheternas olika funktioner, mål och uppgifter, mellan olika roller inom en 
yrkesverksamhet eller mellan kön, klass, etnicitet eller ålder. Livsvärlden är dock på 
det hela taget trygg, naturlig och ”genomskinlig” i den meningen att vi upplever oss 
ha relativ kontroll över den. Tack vare att vi upplever oss kunna en yrkesverksamhet 
kan vi uppleva säkerhet i yrkesrollen.

På en arbetsplats kan finnas flera snickare. Utöver handlingsgemenskapen i arbetet kan 
de tillsammans reflektera över sin gemensamma verksamhet i dialoger. Det innebär 
att det arbete som utförs filtreras genom ytterligare ett medium, det talade språket, 
ett betydelsesystem, som kan bidra till att lösa problem under arbetets gång eller 
upprätta en konsensus kring verksamheten. Inte sällan äger dialogen rum mellan en 
som kan mer och en som kan mindre om det aktuella problemet. Det innebär att 
ett mästare – gesällförhållande är en del av verksamheten. Samtidigt som man gör 
något talar man också om det; utbildning och verksamhet förenas. 

Inför arbetet eller under arbetets gång kan skisser vara nödvändiga hjälpmedel i arbetet 
för att finna möjliga visualiserade lösningar av ett problem. Skissandet innebär att yt-
terligare ett betydelsesystem griper in i processen och intresset förskjuts för en stund från 
själva verksamheten till det på papperet åskådliggjorda, det föreställda. Också bilden 
är ett tecken eller ett medium som kan användas som hjälpmedel i verksamheten. I ett 
inledande utkast kan generella och viktiga aspekter av ett tänkt objekt gestaltas. Därefter 
kan skissandet successivt förfinas. En vag vision kan stabiliseras eller utvecklas vidare i 
en skiss. Skissandet kan belysa relationer mellan delar i ett tänkt objekt och man kan 
visuellt ta bort, lägga till och jämka för att söka sig fram till objektets utseende. Det 
tänkta objektet kan i skissandet successivt modifieras innan det materialiserats. Det 
kan i skisser beskådas från olika synvinklar. Somliga föredrar dock att ”skissa” utan 
materiellt underlag, och såsom i en vision se det tänkta föremålet. Skisser kan diskuteras, 
i dialoger och samtidigt skissande kan det tänkta objektet växa fram (Birgerstam 2000). 
Det tänkta objektet kan också visualiseras i tredimensionella modeller. 

I en handbok kan delar av den beprövade erfarenheten formuleras i ett annat medium, 
den kan då framträda mer idealt, t.ex. som en rekommenderad ”metod”, kanske base-
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rad på vetenskap. Som ett underlag för arbetet finns vidare ofta ritningar som kommer 
utifrån till verksamheten eller som framställts inom verksamhetens ramar. Ritningar 
kan vara avslutande stadier i ett successivt skissande. För att kunna genomföra ett 
projekt krävs ibland, utöver ögonmått och visuella bedömningar, också geometriska 
och matematiska beräkningar som på ett naturligt sätt infogas i verksamheten där så 
behövs, vid sidan av de bedömningar som är baserade på beprövad erfarenhet. De 
matematiska beräkningarna tjänar som formaliserade hjälpmedel i processen. Den 
beprövade erfarenheten är inte bara en intuitiv verksamhet, utan den informeras av 
tecken och medier av olika slag.

Inför arbetet förekommer kontakter med parallella områden. Snickaren studerar 
produkter i en varukatalog eller föremål på ett museum. Sömmerskan går på mo-
devisningar eller studerar en modekatalog eller modetidning. Vidare förekommer 
under arbetet kontakter med parallella verksamheter, kanske per telefon, t.ex. för att 
beställa verktyg, virke, tyg eller färg. Kontakterna med andra, parallella eller delvis 
överlappande områden kan bidra till att området förändras, t.ex. om nya verktyg, 
kemiska preparat, material eller nya estetiska preferenser införs i verksamheten. De här 
aktiviteterna äger rum inom betydelsesystem i anslutning till livsvärldens beprövade 
erfarenhet. De olika betydelser som uppkommer kan överföras till projektet och kan 
underlätta eller modifiera arbetet. Säkerhet och rutin inom verksamhetsområdet ute-
sluter inte variation och kreativitet när olika lösningar på ett problem kan väljas. 

Det jag tidigare hävdat visar också att snickaren eller sömmerskan ibland distanserar 
sig från sin handling och i dialog och reflektion inom andra medier söker kreativa 
lösningar genom att vrida och vända på problemet. Att olika medier används till-
sammans med den beprövade erfarenheten innebär att olika typer av reflektion är 
en del av processen. Varje betydelsesystem ger betydelser på just sina villkor, vilket 
gör att vad som är otydligt inom ett visst betydelsesystem kan bli åskådliggjort inom 
ett annat. Därmed kan kunskapen och den beprövade erfarenheten fördjupas, men 
även förändras. En lyckad lösning på ett problem kan i förlängningen bli en del av 
yrkets praxis eller till och med förändra yrket. Vi märker att den beprövade erfaren-
heten kanske mindre än man tror är en ”ren” process. Den är redan impregnerad 
och informerad av andra medier och andra betydelsesystem. Kontakterna mellan de 
olika medierna gör hantverksprocessen till mer av en designprocess och kan leda till 
intressanta korsbefruktningar. 

Andra områden kan förändra verksamheten inom ett visst område, vilket kan mo-
difiera den beprövade erfarenheten. Rationalisering av verksamheten som motiveras 
med ekonomiska argument kan visserligen leda till en ”erosion” av kompetens, t.ex. 
om snickarens eller sömmerskans verksamhet delvis ersätts av maskiner, datorer och 
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robotar (Göranzon 1990:53). Men ett möte mellan två verksamheter kan också leda 
till ökad kompetens, t.ex. om snickaren eller sömmerskan utöver hantverkskunnandet 
också erövrar designkompetens. Att föra in designaspekten inom ett hantverksyrke 
innebär att den beprövade erfarenheten modifieras till förmån för en process som 
är mer idébaserad och reflekterad. Det framställda föremålet kan modifieras i högre 
grad, eftersom förstadierna inför arbetet uppmärksammas i högre utsträckning. Att 
införa designaspekter inom hantverkskunnandet innebär att det uppdateras, efter-
som nya objekt kan framställas parallellt med de gamla modellerna. De vedertagna 
processerna baserade på beprövad erfarenhet kan förkortas med såväl reflektion som 
nya verktyg och material.

Alienationens relativitet

Samhällets utveckling innebär att kulturer differentieras. När produktivkrafterna 
utvecklas, kommer det moderna att ställas vid sidan av det förmoderna. När en ny 
verksamhet ersätter en gammal kommer den nya verksamheten som en eftersläp-
ningseffekt att under en tid ses med den gamlas ögon. Ett lokomotiv kunde t.ex. ses 
som en ”järnhäst”. Dess nya egenskaper sågs genom de egenskaper som det som blev 
ersatt har. På liknande sätt kunde de allra första filmerna ses som alltför ”verkliga” och 
därför skräckinjagande, eftersom en avbildad händelse i rörelse ”ersatte” en verklig 
händelse. Den naive betraktaren såg tecknet som om det vore verkligt. Det nya och 
oväntade fenomenet film hade ännu inte skapat en egen prototyp med påföljande 
egen status och förståelse. 

Under industrialismens tidiga skede uppstår på liknande sätt arbetarens reifikation (för-
tingligande) inför maskinen. Hantverket, som präglade det feodala samhället, upphör 
att vara normbildande. Arbetaren blir förtingligad genom att den nya maskinen kräver 
ett exakt handhavande av dess operatör. Hantverkaren hade kontroll över processen, 
men maskinen, som ersatte det enkla verktyget, förlade kontrollen över processen till 
ett annat plan. Arbetarens jämförelse mellan sin gamla och nya roll utföll till den gamlas 
fördel och maskinens nya rörliga egenskaper passade inte arbetarens förväntningar. 
Maskinens nya, spetsteknologiska egenskaper kunde inte förstås förrän en ny förväntan, 
en ackommodation, uppstått som upphävde maskinens främmande egenskaper såväl 
som förtingligandet av arbetaren. Det kunde ske när arbetaren eller ingenjören justerat 
eller modifierat maskinen så att den bättre passade arbetarens preferenser; i moderna 
termer och med datorspråk: genom att förbättra gränssnittet. 

Förtingligandet blir i ett sådant perspektiv således till dynamiska processer och ”det 
kusliga” i Freuds (1986) mening, som man ibland talat om i sammanhanget, men 
även alienationen i Marx´ mening (Israel 1968), beror på hur nya produktivkrafter 



21

och medier värderas i livsvärlden. Förtingliganden och förfrämliganden kan ses som 
olika sätt att bemöta de kulturprocesser som kontinuerligt pågår i samhället. Trög-
heten i livsvärlden gör att nya kategorier först måste etableras för ny teknologi och 
nya medier och teckentyper för att dessa inte ska över- eller undertolkas i enlighet 
med olika föreställningar eller ideologier. 

Bildmaskiner

Redan perspektivets uppfinning på 1400-talet, som möjliggör återgivandet av en 
tredimensionell värld på en plan yta, kan ses som en rationalisering av seendet och 
av konstnärens arbetsprocess. Det är i linje med vetenskapens då påbörjade rationa-
lisering från livsvärldens regelbundenheter till matematiska och andra modeller. På 
liknande sätt har geometrin utvecklats ur lantmäteriet (Sonesson 1989a:255). 

Ytterligare steg i den riktningen togs av uppfinningen av camera obscura och senare 
av fotografiet. I fotografiet är transformationen av den tredimensionella världen till 
den tvådimensionella ytan given och inbyggt i apparatens konstruktion och inte 
föremål för fotografens överväganden. De beslut som fotografen fattar är globala, 
inte lokala som för teckningen/målningen. På varje punkt i den kirografiska (hand-
gjorda) bilden kan man i princip identifiera ett fattat beslut med avseende på delar, 
egenskaper och perspektiv. För det mekanografiska fotografiet fattas dessa beslut av 
fotografen på en global nivå (Sonesson1989b). Fotografiet bemöttes skeptiskt av 
många konstnärer och intellektuella (poeten Charles Baudelaire, konstnären Eugène 
Delacroix m.fl.) som såg fotografi som en frammaning av motivet självt och tack vare 
sin exakthet bara en själlös kopia av verkligheten (Scharf 1986:145f.). Kameran som 
maskin och fotografin som process alienerade alltså konstnärerna från den kreativa 
processen. Efter en tid insåg emellertid vissa konstnärer och fotografer fotografiets 
potentiella möjligheter till kreativitet och fotografiets status som konst ökade i den 
s.k. piktorialismen under slutet av 1800-talet. Alienationen minskade sålunda när 
man vant sig med den nya processen. 

Under 1900-talet utvecklades en ny typ av dokumentärfotografi. Med mellanfor-
mats- eller småbildskamera, ljusstark optik och extra ljuskänslig film kunde fotografer 
dokumentera skeenden som dittills inte förmedlats i bild. Genom bildtidningar som 
Life och i Sverige Se kunde denna typ av fotografi nå en masspublik. Den moderna 
bildteknologi som kom till användning kunde användas också av konstnärligt in-
riktade fotografer. Fotoskribenten Ulf Hård af Segerstad påpekar i en recension av 
en utställning av fotografier av fotografen Christer Strömholm, som arbetade före-
trädesvis konstnärligt, att fotografierna var beroende av 1900-talets bildteknologiska 
utveckling. Han skriver:
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Den här antydda genren av fotografi är naturligtvis långt mindre fri än 
etikett och recept vill göra gällande. /.../Den har sina tekniska förutsätt-
ningar i småbildsteknik, massvisualisering och superkommunikation.  
(Hård af Segerstad 1986)

De konstnärliga framgångarna för dokumentärfotografin under 1900-talet visar 
att fotograferna verkligen lyckats med att använda sitt redskap, kameran, som en 
förlängning av ögat. Alienationen i förhållande till apparaten har alltså upphört och 
kreativiteten kan verka trots att apparaten är ”automatisk” och till synes främmande 
för fotografens kreativitet. Bildskapandet har förändrats från att vara ett val i varje del 
av bilden, som i en teckning eller en målning, till att bli ett övergripande beslut om 
bilden i dess helhet, som i fotografiets tagningssituation. Möjligheten till kreativitet 
kvarstår sålunda trots vetenskapens och teknologins inverkan på processen. Kreati-
viteten ligger följaktligen inte bara i hantverket, inte endast i görandet.

Trots framgångarna med att använda ny teknologi, som småbildskameran, ljusstark 
optik och extra ljuskänslig film, upprepas kritiken av teknologiutvecklingen. Foto-
grafen Peter Gullers riktar kritik mot den nya kamerateknologin med ”automatisk 
datorstödd ljusbedömning” och menar att den försämrar fotografens konkreta bedöm-
ning av ljuset i en viss situation, vilket medför att dennes nyanserade förhållningssätt 
vid tagningen av en bild i förlängningen går förlorat (Göranzon 1990:165ff.). 

Liknande kritik har riktats mot den digitala bildteknologin och datorernas intrång 
i bildvärlden. Fotografen Christer Strömholm menar i ett föredrag 1983, som 
behandlar den framtida utvecklingen av fotografin, att de stora förändringar som 
digitaliseringen av bild innebär kommer att få konsekvenser även för den konstnärliga 
fotografin. Den manuella kamerabilden och fotografi som hantverk kommer att få ett 
nytt och större värde. Den kommer på grund av sin exklusivitet att vinna i respekt 
och definitivt separeras från press- och mediesektorn. Detta kommer att innebära 
att den bildskapande fotografen definitivt blir bildkonstnär medan den digitala 
bildproduktionen däremot kommer att skötas av vad han skräckinjagande kallar 
”DATAENHETERNA” (Strömholm 1986:7). Strömholm kopplar här konstnärlig 
fotografi till den idag ålderdomliga kemisk/optiska processen, medan press- och 
informationsbilder kopplas till den mediernas elektroniska bildbehandlingen. 

Förfluten tids spetsteknologi när det gäller information i bild, som träsnitt, kop-
parstick, etsning och litografi, har sedan länge varit en del av konstvärlden. Den en 
gång moderna reportagefotografin och dess utrustningar blir i linje med detta en del 
av konstvärldens grafiska tekniker, istället för att vara spetsteknologisk utrustning. 
Strömholm ser positivt på denna utveckling. Det paradoxala är att Strömholm själv 
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som fotograf i inledningen av sin karriär använde den tidens spetsteknologi, bl.a. 
småbildsfotografi och extra ljuskänslig film. Den en gång så själlösa, automatiska 
och skräckinjagande fotografiska bilden betraktas alltså i det sena 1900-talet som 
manuell, personlig och hantverksbaserad, medan det hotfulla idag istället blivit 
bildens digitalisering.

Automatisering och digitalisering av bildområdet behöver dock inte minska 
kreativiteten, eftersom bedömningen och de kreativa besluten kring bildskapandet 
fortfarande kvarstår oförändrade, men ligger i andra delar av processen än tidigare; 
i val i tagningssituationen, i manipulationen av fotografiet efter tagningen eller i 
sammanställandet av en bild med en annan bild, för att åstadkomma samverkan 
eller spänningar mellan bilderna. Idag är många konstnärer inte längre främmande 
inför att använda den digitala teknologin i konstnärliga sammanhang (Bydler 2003). 
Praktiskt taget alla människor har idag tillgång till en kamera, allt oftare en digital, 
som används till att fotografera utsnitt ur de respektive livsvärldarna. Det är alltså 
svårt att tala om alienation till apparaten och till sig själv i detta sammanhang. 

Ett försök till konklusion 

I diskussionen av yrkeskunskap är det vanligt att man ställer tacit (tyst) kunskap mot 
vetenskaplig begreppsbildning. Men beprövad erfarenhet är kanske inte är så tyst 
trots allt. Den influeras av medier, olika teckentyper och av vetenskap. Samtidigt 
influeras medier och vetenskap av livsvärlden.

Den av mig diskuterade ursprungliga dikotomin, mellan tänkandet och kroppens akti-
viteter, mellan själen och kroppen, kan differentieras i olika förståelseformer, medier och 
olika verksamhetsområden som inverkar på den beprövade erfarenheten. Tyst kunskap 
är inte ett enhetligt begrepp; precis som livsvärlden skiftar den utseende. Vetenskap och 
i förlängningen teknologi kan ibland hjälpa den yrkesverksamme att snabbare komma 
åt väsentlig kunskap och förstå sin egen verksamhet i ett vidare perspektiv, som inte 
utesluter kritisk granskning. Om verksamheten, såsom t.ex. hantverk, marginaliseras i 
samhällsutvecklingen, kan den uppdateras genom att nya verktyg och material moder-
niserar processerna och/eller genom att verksamheten ansluter till en annan verksamhet 
som t.ex. design. Andra medier som t.ex. skissen är en naturlig del av snickarens eller 
designerns verksamhet. I förlängningen av detta kan det tänkta föremålet skissas, ritas 
eller framställas i en perspektivbild som kan betraktas från alla håll i en dator, vilket 
kan underlätta åskådligheten av ett föremål som ännu inte finns. Om verksamheten 
är sammanflätad med utbildning kan den demonstration som mästaren genomför 
förstärkas genom att den visas i rörlig bild, t.ex. med DVD-utrustning. Läromedel 
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kan utvecklas som underlättar utbildningen för ett större antal studenter, samtidigt 
som den beprövade erfarenheten avmystifieras. Medier kan utveckla utbildningen i 
hantverksfärdigheter genom att komplicerade hantverksmoment avbildas eller filmas. 
Rörlig bild gör en demonstration tillgänglig för fler och kan visas vid vilket tillfälle 
som helst. Därigenom hotas delvis det traditionella mästare – gesällförhållandet, men 
samtidigt vinner man sannolikt tid i moderna tidsbegränsade utbildningar. 
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Kreativitet i ett socio-kulturellt 
perspektiv

Kreativitet är ett begrepp som låter sig lånas till allehanda sammanhang. Som ett 
honnörsord och till inte förpliktigande fras används det utan djupare analys, ibland 
t.ex. om konstnärlig och vetenskaplig verksamhet för att framhäva subjektivitetens roll 
och som en motsats till traditionalism. Ett socio-kulturellt perspektiv på kreativitet, 
som presenteras i artikeln, innebär att kreativiteten som en entydig motsats till tra-
ditionalism kan nyanseras och att dess fokus på individualiteten kan ifrågasättas.

Bland bildlärare diskuteras tre olika faser i tecknings- och bildämnet med avseende 
på kreativitetsproblematiken (Åsén 1999). Den första fasen, omtalas i termer av 
”den auktoritära metodiken”, och infaller under senare delar av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet. Eleverna förväntades då arbeta efter en given norm. Kreativitet 
förekom inte inom ämnet i den bemärkelse vi idag tänker oss den. I den andra fasen 
av ämnet, med en kulmen under 1950- och 60-talen, sker en dramatisk förändring 
i ämneskonceptionen, som omtalas som ”det fria skapandet”, och som premierade 
en estetik baserad främst på känslouttryck. Det fria skapandet i dess rena form kan 
ses som en omvändning, en invertering, av den auktoritära metodikens förmed-
lingspedagogik. I motsats till den auktoritära metodiken sattes i det fria skapandet 
den individuella kreativiteten i första rummet. Det fria skapandet uppfattades som 
psykologiskt till sin karaktär. 

Den tredje fasen av ämnet, som formulerats i nu aktuella kursplaner, avser en integra-
tion av bildskapande inom olika genrer, som innefattar både upplevelse och studier av 
bild. Ämnesforskning och ämneskonception har ett kulturellt och socialt perspektiv i 
motsats till tidigare psykologisering. I samtida bildundervisning poängteras det kom-
munikativa inslaget i stället för ett ensidigt skapande. Kommunikation avser någon 
form av kontakt mellan sändare och mottagare, medan man i det fria skapandet 
talar om kreativitet i termer av uttryck. Vad som avses i samtida bildundervisning 
är också en social syn på kreativiteten. Också kreativiteten förväntas omfatta ett 
mottagarperspektiv, inte endast ett skapandeperspektiv. 

Samtidigt har bildlärarna svårigheter att i praktiken etablera en ny syn på ämnet bild. 
De nationella utvärderingarna såväl 1992 (Eklund, Backman & Henriksson 1993), 
som 2003 (Marner, Örtegren & Segerholm 2005) visar att den oproportionerligt 
största delen av undervisningen fortfarande läggs på att ensidigt skapa bilder. Att så 
är fallet kan ses som ett tecken på att det fria skapandet eller föreställningen om ett 
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estetiskt-praktiskt ämne, i linje med formuleringarna i Lgr 62 (Kungl. Skolöverstyrel-
sen 1962) och Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969) fortfarande delvis tillämpas, samtidigt 
som kommunikation, interaktivitet, bildförståelse, medier och kulturorientering lyfts 
fram i läroplan, bildämnets kursplan och i bildforskning. 

Pettersson och Åsén (1989), Åsén (1992) och Åsén (1999) har visat att en äldre 
ämneskonception inte entydigt ersätts av en mer modern i bildämnet. Flera äm-
neskonceptioner verkar parallellt. Samtidigt som nya läroplaner och kursplaner 
modifierar ämnet, breddas det istället, vilket leder till stoffträngsel och urvalsproblem 
samt spänningar mellan ämnesföreträdare med olika konceptioner. Medan ämnet 
i styrdokumenten ofta varit i takt med tiden, eller före sin tid jämfört med andra 
skolämnen (Åsén 1997), har utvecklingen av ämnet i realiteten varit långsam, trots 
nya styrdokument. Vad som skiljer ämnet från vissa andra ämnen är alltså å ena sidan 
en djärv och uppdaterad kursplan och å andra sidan en undervisning som präglas av 
beprövad erfarenhet. Det fria skapandet och hantverksbaserade estetiskt-praktiska 
förhållningssätt kan på många håll ligga kvar såsom en del av undervisningen tillsam-
mans med mer samtida perspektiv, präglade av bl.a. kommunikation och medier.

Frågan om kreativiteten är viktig för ämnets, men också för skolans didaktik. Kreativi-
teten skulle kunna vara något som genomsyrar skolan som helhet. Hur kan man i ett 
samtida bildämne och i en samtida skola tänka om kreativitet idag? I det följande reflek-
terar jag kring kreativiteten och dess plats i ämnet, skolan och samhället. Jag har samlat 
mina synpunkter under ett antal rubriker som är formulerade som påståenden.

Inte bara män och genier är kreativa

Kreativitet sågs i det fria skapandet som autonomt växande och kopplat till en ro-
mantisk föreställning om det naturliga geniet. Den engelske 1700-talsromantikern 
Edward Young har skrivit:

 An Original may be said to be of a vegetable nature; it rises spontaneously 
from the vital root of genious; it grows, it is not made. Imitations are often 
a sort of manufacture wrought up by those mechanics, art and labour, out 
of pre-existent materials not their own (Abrams 1958:199).

Skapandet sågs i termer av inspiration, som plötsligt, ansträngningslöst och ej 
förutsett. Det var ofrivilligt och automatiskt och upplevdes som exalterande eller 
plågsamt. Det fullbordade verket sågs av den som skapat det som obekant och för-
vånande (Abrams 189).
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Det konstnärliga geniet sågs också under romantiken som en man. ”Mäns kraft 
är aktiv, framåtsträvande och beredd på försvar” (Thavenius 2001:146) skrev den 
engelske konstkritikern John Ruskin 1867 och fortsatte:

Han är i högsta grad en som handlar, skapar och upptäcker. Hans intellekt 
är skapat för uppfinningar och spekulationer. Men kvinnans intellekt är 
inte inrättat för uppfinningar eller skapande utan för nätta arrangemang 
och smakfulla omdömen. Hennes främsta uppgift är att prisa och lovorda 
(Thavenius 2001:146f.). 

Albert Engström skrev i en recension 1918 om Sigrid Hjerténs konst: ”Det finns vid 
Gud intet af konst i hennes idiotiska kråkspråk. Låt mig slå fast att hennes försök 
äro humbug.” (Rubin 2004) Män förväntas stå för kreativiteten, medan kvinnorna 
ska stå för reproduktionen. 

Även i samtiden kan föreställningen om männens hegemoni vara verksam. Pressfo-
tografen Jacob Forsell formulerade sig så här om fotografiprofessorn och fotografen 
Tuija Lindström i en artikel i Expressen: ”(L)ämna oss i fred och håll dig till dina 
flytande lik din djävla strykjärnsprofessor annars kör vi ner teleobjektivet i halsen 
på dig” (Östlind 2004).7 

Den kreativa handlingen utförs inte bara av ett fristående subjekt, ett geni i romanti-
kens mening. Inte bara genier och män är kreativa, utan också kvinnor. Kreativiteten 
är heller inte oberoende av mänskliga relationer. Kreativiteten kan lika ofta finnas i 
en grupp eller i en miljö. Den kan också finnas i vardagen.

Kreativitet finns inte bara inom konst utan också i vardagen

Genikulten finns inom konst och vetenskap. Vi vill gärna tro att just konstnärer är 
kreativa, men inte vi vanliga människor. ”Lilla jag, jag vågar inte”. Konstvärlden ses 
som ett område där kreativitet anses särskilt viktig. Det tycks finnas en uppfattning 
om att konst i sig är kreativ, medan andra verksamheter inte är kreativa. Kreativitet 
i konsten tycks ibland föreligga per automatik och oberoende av ett verks värdering 
i konstvärldssammanhang. I konstvärlden finns dock gott om epigoner. Konsten 
präglas ibland av en konservatism, t.ex. när det gäller användandet av nya medier. 
Penseln ses ibland som ett viktigare redskap för kreativitet än datorn. Beprövade grepp 
återanvänds samtidigt som de tillskrivs epokgörande egenskaper. En mer fruktbar 

7 Det var i Expressen den 6 december 1993 under rubriken Framtidens fotografer.
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inställning är att alla områden såväl inom konst, vetenskap och teknik som inom 
vardagslivet kan präglas av kreativitet. Picasso och Einstein som ikoner för genialitet 
kan bli tröttande, eftersom de är så förväntade. Det förväntade är precis det man 
inte vill ha då man diskuterar kreativitet, eftersom det förväntade är motsatsen till 
kreativitet.

Konstnären tillskrivs ofta geniala egenskaper. Det finns dock förändringar inom 
konsten som konstnären inte själv kan kontrollera. En aktiv betraktare kan, i sättet 
att tolka ett verk, vara medskapande. Den moderna konstens uppskattning av John 
Constables (1776-1837) målade skisser var inte i linje med konstnärens egen inten-
tion. De var i hans ögon bara ”skisser”, och inte ”verk”. Constables skisser har alltså 
blivit konstverk, men inte under hans egen epok. Konsekvensen av resonemanget 
blir att inte endast konstnären, utan också betraktaren kan bidra såväl till att skapa 
konstverket som till kreativiteten.

Vardagslivet kan präglas av kreativitet när vi löser ett problem på ett nytt sätt. Att ta 
vårt öde i våra egna händer, att gestalta vårt eget liv, är en viktig del av ett kreativt 
livsprojekt; att förverkliga sig själv, att skapa sina egna regler, att söka sig utanför 
det förutbestämda. Att leva livet och inte bara vara en kugge i maskineriet, är en 
omistlig aspekt av kreativiteten. För att motverka tråkiga rutiner i själva livet och för 
att kunna förverkliga en dröm måste man vara beredd att ta en risk för att förverkliga 
ett projekt. Kreativitet är därför också kopplad till demokrati. Att styra över oss själva 
är att öka måttet av såväl demokrati som kreativitet.

För att dagens fantasi ska bli morgondagens verklighet – Vygotskij kallar det kristal-
liserad fantasi (Vygotskij 1998:14) – måste man använda kreativitet. Alla de föremål 
vi omger oss med har en gång varit fantasier, konstverk, men också hus, bilar, stolar 
och flygplan. Även tjänster, processer och system är skapade av människan och män-
niskans fantasi. Har de skapats av människan kan de också ändras av människan i 
en kreativ handling. Hela den värld vi lever i kan ses som möjliga underlag, material 
eller platser för den kreativa tanken och handlingen, inte bara de mest förväntade, 
t.ex. scenen, målarduken och färgen.

Kreativitet är inte endast personlig, utan är också intersubjektiv

Gert Z Nordström (1991), Kristian Pedersen (1999) och Nils Adelsten (2002) har 
visat att barns och ungdomars bilder byggs upp inom en kultur och är påverkade av 
den kulturen och av andra ungdomars bilder. Bilden placeras i en kulturteori snarare 
än i det fria skapandets personlighetsteori. Man brukar säga att bilder görs utifrån 
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andra bilder, ur en förebildskultur. Barns bildutveckling följer alltså inte endast 
ett givet inre utvecklingspsykologiskt schema, utan är också beroende av inlärning 
och står i förhållande till ett samhälle och till andra människor. Intertextualitet är 
semiotikens benämning på relationen mellan texter. I det fria skapandet negligera-
des dessa villkor, eftersom man i romantikens efterföljd premierade ett individuellt 
självständigt skapande, som i praktiken är svårt att finna.

Att successivt lära sig att använda och bemästra olika genrer och sociala språk 
innebär att tal och texter återanvänds, mer eller mindre smälta, och i förhållande 
till varandra. Det som sägs är ofta till hälften någon annans formulering. I en sådan 
intertextualitet bryts texterna mot varandra. Bachtin (Morris 1994: 73f.) kallar det 
”heteroglossi”.

Kreativitet är alltså inte endast personlig, utan också intersubjektiv. Vi tänker bättre 
om vi kan använda någon annan som ett ”bollplank”. Bollplank är kanske ett fel 
valt ord. Planket ger en stum studs, och ger ingen egen riktning på bollen. Tankarna 
bygger på varandra. ”Sparringpartner” kan vara en bättre metafor.

Vi är inte bara fasta personligheter, utan vi förändras i relationerna till varandra. Vi 
kan bli stöttade eller förnedrade av andra människor. Vi är mer eller mindre kreativa 
i olika sammanhang. Relationer präglas av bra eller mindre bra personkemi. En or-
kester, där medlemmarna sporrar varann att bli allt bättre och bättre (Heiling 2000) 
eller ett samtal där tankarna bollas fram och tillbaka, allt djupare in i en problematik, 
är exempel på att kreativitet inte endast är personlig, utan också intersubjektiv. 

Att alltid veta vem man är, att alltid ha kontroll, kan bli alltför begränsande. Mot 
bakgrund av att vi förändras och utvecklas hela tiden, i de olika konstellationer vi 
ingår i, kan en överdriven subjektivitet bli ett hinder snarare än en fördel. ”Jag är 
inte jag”.8 När man inte riktigt vet vem man är, när ens identitet förskjuts, kan något 
intressant inträffa.

Det kan hända saker i en grupp som tillsammans utvecklar ett projekt. Ibland upp-
står magi i klassrummet. Talet om individuella egenskaper är ofta överdrivet när det 
gäller kreativitet. Vi människor är lika varandra på många sätt. Och om vi är olika 
behöver vi varann desto mer. Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius skriver i sin 
utredning av kulturens roll i skolan, Kultur och estetik i skolan: 

8 ”Jag = icke jag”. Innebörden av ”moi = non moi” (Tristan Tzara) var för dadaisterna att upphöjandet 
av individualiteten innebar ett samtidigt förkastande av personlighetskulten. Luthersson, Peter (1986), 
Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens egenart, Stockholm/Lund: Symposion, 
s. 345.
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Skolan har i informations- och mediesamhället förlorat sin gamla roll 
som självklar och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny 
kulturpolitik och ett nytt bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela 
den allt viktigare roll den har som en demokratisk offentlighet för barn 
och unga i ett kulturellt heterogent samhälle. (Aulin-Gråhamn & Tha-
venius 2003:11) 

I utredningen kopplas demokrati och yttrandefrihet naturligt ihop med ett estetiskt 
perspektiv; ”det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga” (s. 12). Skolan ses 
som en kulturell mötesplats för alla barn och ungdomar, vilket ger kreativiteten en 
viktig roll för främjandet av en demokratisk utveckling.

Det finns kreativa miljöer

Det finns kreativa miljöer. Med miljöer menar jag inte geografiska orter, utan snarare 
platser med ett värde, t.ex. platser där människor träffas. Kosmopolitiska miljöer, 
korsvägar, mötesplatser och handelsplatser, där olika typer av människor möts i en 
kulturell och etnisk blandning, kan vara kreativa. Wien vid det förra sekelskiftet, 
tills nyligen Silicon Valley, är exempel på sådana platser. Richard Florida, professor i 
regional ekonomisk utveckling, Carnegie Mellon University, talar i boken The Rise 
of the Creative Class (2002) om kreativa miljöer i termer av tolerans och utmaningar. 
Kreativiteten i miljöerna och mellan människorna bidrar till utvecklingen av den 
individuella kreativiteten.

Kreativitet kan förekomma eller inte förekomma i skolan. Hinder för kreativitet kan 
vara ett konformitets- och konsensustryck från läraren, från andra elever eller från 
den skolkod eller den stämning som finns på en skola. Klasskamraternas negativa och 
nedsättande kommentarer till varandra kan minska kreativiteten. Betygssystemet kan 
skapa en vilja att anpassa sig och leda till ett överdrivet sökande efter rätta svar. I en 
icke-kreativ miljö finns ofta olösta konflikter, negativa ledare och ett revirtänkande. 

Att bejaka elevens egna initiativ och egen motivation skapar kreativa skolmiljöer. Det 
finns områden där svaren inte alltid är rätt eller fel. Artificiella gränser som snäva 
ämnesdefinitioner begränsar kreativiteten. Ett högt konsensustryck i en organisation 
kan också motverka kreativiteten.

En kreativ miljö detaljreglerar inte verksamheten. Man har ett mål, men vägarna att 
nå målen kan variera. Lägg märke till skillnaden mellan Lgr 80s styrning i huvud-
moment och delmoment (Skolöverstyrelsen 1986) och Kursplan 2000 (Skolverket 
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2000), där lärare och elever tillsamman lägger upp undervisningen för att bäst nå 
målet. Kursplan 2000 bejakar på det sättet kreativiteten.

En kreativ miljö i skolan innefattar också en kreativ infrastruktur. Skolans medie-
studio, tillsammans med slöjd-, bild- och musiksalar, kan bli de produktionsytor 
och materiella resurser som lägger grunden för en möjlighet till kreativt arbete. En 
mediestudio ska kunna fungera som verkstad för kunskapsproduktion inom flera 
olika medier. Produktion av hemsidor, skoltidningar, utställningar, filmer, lexi-visuella 
redovisningar m.m. skulle därigenom kunna bli ett vanligt inslag i skolarbetet. För att 
ge utrymme åt eleverna att kunna arbeta med estetiska läroprocesser, såväl inom olika 
ämnen som ämnesövergripande, kan en sådan anläggning ses som en angelägenhet 
för den skola som inte vill utvecklas mot den s.k. treämnesskolan.9

Om det kreativa arbetet i skolan är socialt till sin karaktär krävs också presenta-
tionsytor, så att de arbeten som genomförts kan visas på lämpligt sätt, inte endast 
i klassrummet utan på centrala platser i skolan. Kontakter med kommunen kan 
också tas för att lämpliga presentationsytor även i närsamhället kan komma tillstånd, 
temporärt eller fast. Om skolan ska bli en plats för kulturmöten, en ”kulturskola för 
alla” , och om kreativa inslag ska bli en del av skolans profil, krävs det att de kreativa 
aktiviteter som pågår i skolan verkligen synliggörs.10 

Kreativitet förutsätts idag på arbetsplatser där man arbetar med människor, där 
personalen är delaktig i processerna och där kvalitetssäkring och utvecklingsarbete 
är en del av produktionen. I industrisystemet var kreativiteten förbehållen endast 
direktörer, ingenjörer och konstruktörer, medan arbetare och tjänstemän i ett top-
down perspektiv förväntades vara lojala med företaget och göra som de blev tillsagda. 
Arbetarna arbetade enligt det löpande bandets princip, dvs. de var icke-kreativa. 
Produktivkrafternas utveckling och framväxten av det s.k. informationssamhället 
har medfört att de sociala relationerna på arbetsplatserna förändrats. Idag förväntas 
det på många arbetsplatser ett kreativt förhållningssätt. Man har inte längre flit och 
lydnad som ideal. Icke-kreativa arbeten som tidigare utfördes av människor utförs 
idag av datorer, maskiner och robotar. Behovet av icke-kreativitet har minskat, medan 
behovet av kreativitet har ökat. Med utvecklingen av arbetslag med eget ansvar, egen 
budget, och krav på egna initiativ, krävs på arbetsplatserna ett annat sätt att förhålla 

9 Med treämnesskolan avses den skola som fokuserar på de tre ämnen som krävs för inträde i gymnasie-
skolan, dvs. svenska, matematik och engelska.

10 Se mer om en ”kulturskola för alla” i Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003), En kulturskola för alla 
- estetiska ämnen och läroprocesser  i ett mediespecifikt och  medieneutralt perspektiv. Forskning i fokus nr. 
16, Stockholm:  Myndigheten för skolutveckling Liber.
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sig till kreativitet än tidigare. Engagemang, initiativ och bra lösningar krävs konti-
nuerligt för att hantera uppkomna situationer. Vi är dock inte alltid förberedda på 
det, bl.a. eftersom skolan inte främst premierar kreativitet, utan fortfarande i hög 
utsträckning har flit och lydnad som ideal. Det kan vara en bidragande orsak till att 
folk bränns ut i arbetslivet. 

Richard Florida (2002) talar om den nya ekonomin som en kreativitetens ekonomi, 
där kreativitet lyfts fram som de anställdas viktigaste bidrag. Andelen verksamma 
inom arbetskraften som arbetar kreativt har ökat dramatiskt under senare år, medan 
anställda inom lantbruk, den traditionella arbetarklassen och anställda inom ser-
viceyrken har minskat. Florida talar om den kreativa klassen. Denna iakttagelse 
gör sannolikt att skolan tydligare måste ställa sig frågan om hur kreativiteten kan 
synliggöras där.

Kreativitet uppstår inte ur absolut frihet

Kreativitet uppstår inte ur absolut frihet, välmående och frid. På en beach i Söder-
havet, i en solstol och med en drink i handen, är kreativiteten kanske som minst 
sannolik. Varför vara kreativ när allt redan är förberett för njutning? Det är ofta ur 
bristen, behovet, problemet i relation till målet osv. som kreativiteten utvecklas. 

När man talar om kreativitet i linje med föreställningen om fritt skapande sker det 
ofta i termer av skapande i ett fritt tillstånd, i en autonom självständig process som 
styrs av egen intention, som om koder, regler eller normer inte existerar. Om kreati-
vitet gäller en relation mellan en aktör, t.ex. en elev, och ett medium, t.ex. fotografi, 
så kan man inte förutsätta att endast eleven har en intention att skapa något med 
t.ex. kameran. Också kameran har en ”intention” som kan inverka på eleven. Den 
tillför något, kräver bemästrande osv. Den kreativa situationen är alltså inte en fråga 
om ensidig frihet för aktören, snarare är det, åtminstone initialt, frågan om en mer 
eller mindre spänd situation mellan aktören och det medium som används. Därför 
kan den frihet som det fria skapandet förutsätter inte förutsättas. Den måste snarare 
erövras i ett bemästrande eller en appropriering (Wertsch (1998:53ff.). Appropriering 
innebär att ta något från den andre för att göra till sitt.

På liknande sätt som konstnären blev befriad av den abstrakta konsten skulle också 
barnet på samma sätt i förställningen om det fria skapandet befrias från samhälleligt 
tvång. Den dominerande ideologin var den psykoanalytiska skolan baserad på Freuds 
och C.G. Jungs tänkande. Man såg upp till det opåverkade och oskolade barnet 
som ett ideal och det innebar vidare att ett inverterat, omvänt lärande blev en viktig 
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del av undervisningen. Tanken var att läraren skulle lyfta fram elevens inre bilder 
genom att påverka så lite som möjligt för att den rena och oförstörda kreativiteten 
skulle blomma ut. Man föreställde sig att civilisationen förstörde det äkta i barnet, 
som sågs som en konstnär. Bilden sågs som ett personligt uttryck i en frihet från 
förebilder, dvs. motsatsen till den tidigare nämnda auktoritära metodiken som helt 
baserades på förebilder. Det fria skapandet är romantiskt i sin strävan efter att sätta 
individen i centrum.

Kreativitet kan emellertid inte finnas i den fullständiga frihetens oberoende, eftersom 
ett sådant tillstånd inte kan finnas. Avstamp tas alltid i en given kultur och situation, 
där ett antal normer redan föreligger som föreskriver t.ex. hur ett konstverk får se 
ut. Det finns alltid en fond mot vilken vi verkar kreativt. Det finns alltid en norm 
att bryta mot.

Kreativitet kan uppstå ur ett problem

Alla människor har problem, upplever en brist eller ett behov. Problemen varierar 
för olika etniska grupper, klasser, generationer och kön och ligger till grund för för-
ändringar. Vi måste lösa de problem som finns omkring oss. Olika intressen tar sig 
uttryck i olika typer av kreativitet, olika projekt och olika uppfinningar. Positiva som 
negativa. När vi talar om t.ex. tekniska innovationer, är de inte intressanta om det 
inte finns något behov av dem. Allt människan har skapat är ett uttryck för denna 
kreativitet. Vad vi ibland nedsättande kallar fantasier, är just drömmar om det som 
ännu inte finns eller är tillgängligt, dvs. det som snart kan förverkligas om vi kreativt 
kan lösa problemet med att skapa det.

Philippe Stark, en designer, har i ett TV-program hävdat: ”Ju mer jag ser problemet 
desto mer vill jag tränga in i det.” Ju fler restriktioner, upp till en gräns, desto mer 
måste kreativiteten arbeta för att hitta en optimal lösning med hänsyn tagen till olika 
faktorer: maskiners kapacitet, materialens begränsningar, ekonomi etc. En optimal 
snarare än en maximal lösning är ett mått på kreativitet. En bil kan vara en bra bil 
om den är bensinsnål, rymlig och billig. En snabb och lyxig bil är inte automatiskt 
den bättre bilen. Kreativiteten gynnas inte av ensidig frihet, som föreställningen om 
fritt skapande hävdar, utan snarare av begränsningar och problem som måste lösas. Är 
problemet för stort kommer vi dock inte att orka eller kunna lösa det. Är det däremot 
för enkelt kommer vi inte att bli stimulerade nog för att vilja lösa problemet. 



36

Tabell 1 Varför medvetandets komplexitet ökar på grund av en flowupplevelse 
enligt Csikzentmihaily (2001:99). A1-4 avser en aktörs potentiella positioner i 
och utanför flowkanalen.

Psykologen Michaily Csikzentmihaily hävdar i boken Flow (2001:99ff.) att proble-
mens och därmed kreativitetens didaktik bör vara en process som strävar efter att 
ligga inom vad han kallar flowkanalen. Låga krav på färdigheter och utmaningar 
skapar leda, medan alltför höga skapar oro och ängslan (Tabell 1). En flowkanal kan 
dock upprättas i ett koordinatsystem med en axel som representerar utmaningar och 
en annan axel som representerar färdigheter. Flowkanalen går i modellen diagonalt 
mot allt högre komplexitet i relationen utmaningar och färdigheter, optimalt utan 
varken oro eller leda.

Beprövad erfarenhet och olika teckensystem  
är villkor och resurser för kreativitet

Ofta hävdas att traditionen förhindrar kreativitet. Man kan känna sig tyngd av 
traditionen. Språket och glospluggandet lägger hinder i vägen för upplevelse och 
kreativitet, som om man måste förstöra grammatiken för att verkligen kunna uttrycka 
sig. Gamla schabloner kan bli hinder som är svåra att bryta. Vilda Västerngenren 
kan upplevas som en förbrukad genre, som om något nytt inte går att utvinna ur 
den. Dessa aspekter må vara sanna, men det är också viktigt att påpeka att beprövad 
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erfarenhet, genrer och språk också är resurser för kreativitet, inte endast hinder. 
Utan erfarenheter att kombinera ifrån finns ingen möjlighet till nyskapande. Utan 
genrer att blanda kan inte en ny genre skapas. Och utan språk finns ingen möjlighet 
att säga sin mening. Uppfattade på det sättet blir den repertoar som den beprövade 
erfarenheten, genrerna och språket utgör, istället villkor för kreativitet. Det skapande 
ögonblicket blir inte en motsats till traditionen, utan traditionen blir snarare den 
trampolin som den dristige kan ta avstamp ifrån. 

Man skulle kanske kunna kombinera genrer som t.ex. såpor och deckare, och därmed 
skapa en ny genre. Men då måste man känna till de respektive genrerna för att kunna 
kombinera dem. På det sättet kan teckensystem och genrer ses inte bara som hinder. 
De kan också ses som potentiella möjligheter till kreativitet. Även om vi i normbrottet 
t.o.m. vänder på normen, gör tvärtom alltså, så förutsätts den trots allt, eftersom det 
vid en invertering av normen måste finnas en norm att invertera. 

Med modernismen i konsten blev barnets bilder, liksom primitiv konst och konst 
gjord av mentalsjuka, konstnärliga ideal. Picasso har hävdat att han i början av sin 
karriär, på konstakademin, lärt sig teckna som Raphael, men att han sedan ägnat ett 
helt livs skapande för att kunna teckna som ett barn igen (Thinkexist.com). Bilden i 
det fria skapandet, som inspirerades av modernismen, sågs som ett direkt och spontant 
uttryck för känslan och den unika personligheten, i mötet med olika konstnärliga 
material. En sådan bild kunde egentligen aldrig bli fel, eftersom det då skulle vara fel 
på personligheten och känslan. Bildskapandet gestaltade delvis omedvetna proces-
ser. Ingen tydlig bedömning kunde äga rum. Om bilden var föreställande var den 
dock inte längre ett uttryck för den personliga inre känslan, utan istället var eleven 
påverkad av det auktoritära samhället, av de vuxna, föräldrarna eller läraren, och 
var därmed inte äkta och ursprunglig enligt det fria skapandets teoretiker (Löfstedt 
1985:20, Read 1956:135). Barnet hade redan visdomen, vilket innebar att lärarrollen 
blev passiv. Den anti-auktoritäre läraren blev en handledare, som endast satte fram 
material och uppmuntrade. 

Picassos ovan nämnda påstående, kan, mot bakgrund av vikten av förebilder och 
behovet av att studera genrer och teckensystem i bilddidaktiken, vara tveksamt. För 
honom gällde det att glömma vad han lärt, för andra gäller det snarare att använda 
det man lärt på ett nytt sätt. Påståendet kan också ses mot bakgrund av det kulturella 
kapital Picasso erövrat, på liknande sätt som en person med stort ekonomiskt kapital 
lättvindigt kan hävda att denne inte bryr sig om pengar.

I den internationella bildforskningen och didaktiken, t.ex. i Discipline Based Art 
Education (DBAE) och Harvard Project Zero, med dess tillämpningar i projektet 
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Arts Propel, försöker man fördjupa synen på kreativitet genom att betona relationen 
mellan kreativitet, upplevelse och lärande.11 DBAE vill integrera konsthistoria, konst-
kritik, skapande och estetik. Med sin teori om de sju intelligenserna vill Gardner, 
som arbetat inom Project Zero, införa ett teoretiskt perspektiv som infogar bild och 
konst, över huvud taget estetisk verksamhet, som en del av kognitionen. I polemik 
mot den romantiska traditionen som hävdat det konstnärliga barnet och barnet i 
varje artist nyanserar Gardner synen på barnet som konstnär. Det Gardner ifrågasätter 
är bild och konst som personligt uttryck, om barnet är argt gör det arga bilder osv. 
Det är denna känsloestetik som dominerat det fria skapandet och psykoanalysens 
bildkonception. Bild är enligt Gardner istället ett symboliskt språk som har flera 
olika varianter och som är beroende av mentala förebilder, ”scheman”. Arts Propel är 
ett didaktiskt projekt som försöker utveckla en didaktik på Project Zeros teoretiska 
grund. Den didaktiska processen i Arts Propel ses som en aldrig avslutad spiral där 
reflektion, iakttagelse och kreativitet varvas (production-perception-learning).

Att erfarenhet är viktig visar Wallas kreativitetsmodell (Runco & Pritzer 1999:58) 
som består av fyra kreativa faser: 1/ Preparation, 2/ Inkubation, 3/ Illumination och 
4/Verifikation. I den förberedande preparationsfasen samlas information, erfarenheter, 
intryck och fakta, och i inkubationen bearbetas uppslagen mentalt. Före själva idén, 
illuminationen, finns alltså två förberedande faser. Det förhåller sig alltså inte så att 
idén kommer som en blixt från en klar himmel. Den måste snarare förberedas, kanske 
genom studier av förebilder, genom att utforska området eller genom att pröva flera 
olika infallsvinklar. Att genast sätta igång kan leda till att standardlösningar alltför 
hastigt kommer till användning. Det är genom att se en länge tid på ett problem 
som förståelsen kan djupna. Det material man samlat kräver också en tolkning. I 
den fjärde fasen, verifikationen, måste också idén behandlas och utvecklas till att 
fungera i ett sammanhang. Distribution och presentation av idén hör naturligt till 
den kommunikativa och kreativa processen, inte endast skapandet.

Man skulle kunna säga att det fria skapandet begränsat kreativiteten till att omfatta 
endast illuminationen i fas 3. Den kreativa processen bör dock fördjupas till att 
omfatta såväl inledande som avslutande faser.

En konstvetare som belyser denna skapandets problematik är Ragnar Josephson i 
Konstverkets födelse (1991). Konstnären börjar enligt Josephson med att uttrycka sig 
genom en annans språk. Att vara föregångare är, med en referens till André Malraux, 

11 Se mer om DBAE t.ex. i Dobbs, M. S., (1992) The D.B.A.E. Handbook. An Overview of Discipline Based 
Art Education. Santa Monica, California: The J. Paul Getty Trust. och om Art Propel t.ex. i Gardner, 
Howard, (1990) Art Education and Human Development, Los Angeles: The J. Paul Getty Trust.
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att vara tidigare än andra i kopierandet. En konstvetare känner till att en konstnärs 
ungdomsverk ofta kännetecknas av sin starka relation till förebilder. Konstnären griper 
med förebildernas hjälp sitt motiv och bearbetar det. Med Walla skulle man kunna 
säga att Josephson här diskuterar en förberedande fas i skapandeprocessen.

I diskussionen om konstverkets födelseprocess finns enligt Josephson två linjer. Den 
ena kan kallas ingivelsen, där skapandet sker i konstnärens föreställning och den andra 
är gestaltandet, där skapandet äger rum i de handlingar varigenom konstverket upp-
står. I det ena fallet föreligger verket latent i en vision, för att sedan utföras – formen 
föds ur visionen. I det andra fallet växer verket fram i en metodisk process där det 
snarare är skissen som väcker konceptionen. Josephson menar nu att de två linjerna 
kan sammanfalla om man betänker att konstnären redan i sin föreställningsvärld 
kan arbeta med form, färg och material. Om konstnären arbetar med skisser eller 
alternativt låter det konstnärliga skapandet äga rum i föreställningsvärlden behöver 
inte innebära någon principiell skillnad. 

Ur konstvetarens synvinkel finns dock en viktig skillnad. I skissmaterialet kan man 
följa skapelseprocessen. Frigörelsen ur förebildens grepp kan äga rum under arbetets 
gång. Josephson följer ett motiv, en backantinna, från Bellini och Giorgione till Tizian, 
Rubens, van Dyck, Poussin, El Greco och vidare till Courbet. De olika konstnärerna 
har i successiva frigörelser från förlagan lagt till sin specifika ton. Samtidigt är det 
samma backantinna som avbildas. ”Alla hämta de medvetet eller omedvetet, sina 
bildtankar ur det redan skapade” skriver Josephson (1991:33). 

I det skissmaterial konstvetaren undersöker kan man dock finna det skapande ögon-
blicket. I arbetet med en Herdarnas tillbedjan är Leonardos första skisser ”allmängods 
i Verocchios (Leonardos mästares) ateljé” (1991:55). I en skiss kan man dock se en 
hastigt nedtecknad arm, som stöder sig mot marken hos en av de tre vise männen. 
Denna modifikation behåller han, vilket innebär att konungen reduceras till en åld-
rad krypande stackare i relation till madonnan. I ett betydelsefullt verk finns alltså 
ett antal skapande ögonblick och förvandlingar av förebilder, dvs. illuminationer 
enligt Walla. 

I föreställningen om fritt skapande och i uttrycksestetiken förutsätts inte ett val av 
medium och appropriering, tillägnelse, av det medium som används. Det förutsätts 
istället att det suveräna subjektet, oberoende av mediespecifik kompetens, utan 
tanke på kommunikativa genrer och i stunden, ska kunna uttrycka sig. Mediet ses 
endast som en mottagande neutral yta för uttrycket. En sådan obalans mellan aktör 
och mediering bortser från den spänning som finns mellan aktör och mediering och 
vad medieringen gör med aktören. Med en sådan modell är det lätt att lämna eleven 
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i sticket. Istället för tanken på ett specifikt subjekt som direkt finner sitt specifika 
uttryck kan man, i linje med Vygotskijs kreativitetsteori (Vygotskij 1998 och Gaj-
damaschko 1999), och semiotik, hävda att aktören (eleven) kan skapa sitt specifika 
verk endast via en typ av mediering (uppfattat i vid bemärkelse), t.ex. via språket 
eller bilden eller via en konstart eller genre. 

En filmpedagog som citeras i Aulin-Gråhamn och Sjöholm (2003:60) hävdar om 
eleverna att ”det handlar inte så mycket om att de vill uttrycka sig själva, alltid. 
Många gånger handlar det om att göra film som film görs.” Mycket talar för att 
denna filmpedagog är på rätt spår i sin undervisning.

Kreativitet kan finnas hos någon som  
är innanför normen, men som vill ut

Om vi utgår ifrån att kreativitet har med relationen norm och normbrott att göra 
kan kreativitet finnas hos någon som är innanför normen, men som vill ut ur den. 
Man känner sig fjättrad av tröghet, regler och normer. Något har gått i stå, präglas 
av tomgång och upprepas ständigt. I ett sådant läge kan en förstärkt kreativitet 
komma till uttryck i brott mot normer, regler, koder och scheman. Kreativitet kan 
alltså verka hos någon som är innanför ett normsystem, men som upplever det som 
ett hinder, och vill ut och bort från normerna. Kreativiteten är då som ett avstamp 
från det som är förväntat, som en retorik bort från det förväntade till det mer upp-
seendeväckande. En avvikelse från det förväntade verkar som ett främmandegörande 
(Sklovskij 1971).12

Att som den semiotiska Pragskolan hävda att kreativitet har med normer och norm-
brott att göra (Sonesson 1992:109), är också att erkänna att normen är en verkande 
kraft. I det fria skapandet förutsätter man en befrielse från normen och ett erkännande 
av friheten. Samtidigt har man tagit viktiga instrument för skapandet från eleven, 
eftersom skapandet som nämnts inte kan äga rum i ett tomrum.

Om man vid framställningen av ett objekt eller ett verk våldför sig på normen, och 
inte vill att det ska vara likt ett tidigare objekt eller verk, utan snarare vill att skillnaden 
ska vara viktig, har något som vi upplever som nytt, uppseendeväckande och originellt 

12 Den ryske formalisten Viktor Sklovskij diskuterar främmandegörande som det främsta greppet inom 
modernismen och som en verkande kraft i konst över huvud taget. Främmandegörande innebär avau-
tomatisering och den medvetet försvårade varseblivningen, eftersom perceptionsprocessen i konst är 
ett mål i sig och syftar till fördröjning. Att främmandegöra är att förflytta något i sig välbekant till en 
främmande sfär.
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möjlighet att skapats. En kreativ akt kan ha ägt rum. Det objekt som framställts, 
den idé som presenteras, är inte förväntad inom en viss kultur. Det upplevs som en 
nyhet som förtjänar speciell uppmärksamhet. 

Kreativiteten ligger i skillnaden mellan att göra och att skapa. Att göra är att vila i 
den beprövade erfarenheten. Att skapa är däremot att använda beprövad erfarenhet 
på ett nytt sätt. Kreativitet behöver därför inte nödvändigtvis vara baserad i ett hant-
verk. Duchamps pissoar, (Fountain, 1917), är ett konstverk som inte skapades av de 
anonyma arbetare som i porslinsfabriken tillverkade, göt och glaserade, pissoaren. 

Kreativitet kan finnas hos någon som  
är utanför normen, men som vill in

Kreativitet kan också finnas hos någon som är utanför normen, men som vill in. 
Påståendet kanske upplevs som motsatsen till kreativitet, att arbeta mot en förlaga, 
såsom i den auktoritära metodiken. Att erövra och omfatta en norm, ett schema eller 
en kod eller att använda dem kan dock ibland också det ses som kreativt, eftersom 
arbetet med att integrera normen, schemat eller koden, särskilt i skolsammanhang, 
ofta kräver en rörelse från en enklare norm till en annan mer komplex norm. Ett 
sådant arbete kräver kreativitet och ansträngning. 

Den som vill röra sig från enklare normer till ett mer komplext kvalifikationskrav, 
inom t.ex. en yrkesverksamhet, som t.ex. som lärare, eller den som försöker lära sig 
att svarva, är aktörer som kräver kreativitet för att nå målet. Barnets strävan att lära sig 
att tolka det lästa, invandrarens strävan efter förståelse av den främmande kulturen, 
högstadieeleven som lär sig att bemästra videokameran och den rörliga bildens genrer, 
är aktiviteter som kräver kreativitet. De brittiska kryptoanalytikerna vid Bletchley 
Park, som under andra världskriget forcerade tyskarnas Enigmakrypto, var i samma 
situation. Någon som är utanför vill in, vill knäcka koden. 

Elisabet Järnström har i boken Lärande under samma hatt (2000) visat att hattma-
karens lärling är kreativ trots att denne arbetar mot en given modell. Vägen till att 
göra hatten i enlighet med modellen måste lärlingen gå på sitt eget sätt. Med eget 
ögonmått för att se brättets profil, ska hon lära sig att forma hatten på eget sätt. Hon 
måste finna en egen lösning, även om hatten till slut ser ut som mästarens. 

Den tidigare nämnda tyskinfluerade auktoritära metodiken präglades dock av ett 
additivt synsätt. Elevens intressen och behov var underordnade normens och i förläng-
ningen samhällets krav. Man arbetade med förlagor och avritande av planscher och 
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utvecklingen gick från det enkla till det sammansatta där det ena skulle kopplas till det 
andra genom association (Eklund 1980). Man skulle kunna de tidigare genomgångna 
stadierna för att få gå vidare till nästa. Den auktoritära metoden i bildundervisning 
råkade i vanrykte bl.a. därför att gestaltpsykologin visade att delen stod i relation till 
en helhet och att additivt foga del till del inte alltid ledde fram till en helhet.

Att knäcka en kod kräver att ett antal mer eller mindre rimliga och orimliga kom-
binationer prövas, varav vissa förkastas. Rörelsen från en norm till en annan i ett 
utvecklingsperspektiv kan därför vara kreativ. Det finns t.ex. en utveckling av kom-
plexitet från barnets tecknande av en schematisk figur till avbildandet av ett objekt; 
från ett schema till en modifikation, justering eller förfining av schemat (Gombrich 
1972). 

Det finns vidare en ökning av komplexitet i den rörelse hos en äldre elev, som går 
från betraktande och samtidigt tecknande, till ett frammanande av figurer i en inre 
syn, för att sedan teckna dessa. Att kunna rotera figuren mentalt, utan att samtidigt 
betrakta den, innebär en möjlighet att i bild gestalta det som inte varseblivs, förutsatt 
att grafiska former för figuren också föreligger i medvetandet. Ett antal komplexa 
kroppsscheman har integrerats, blivit en visuell del av tänkandet. 

Vi bör därför antagligen tala om två olika typer av kreativitetsprocesser eller om 
kreativa processer i två olika riktningar, å ena sidan till en norm och å andra sidan 
från en norm. De olika processerna behöver dock inte vara varandras motsatser. 
Snarare kan de vara verksamma i olika faser av kreativ verksamhet, i linje med vad 
Josephson (1991) hävdar.

Kreativitet är en dynamisk förändring

Kreativitet kan ses som dynamisk förändring. Kreativitet har med tid att göra, men 
inte bara. Det bör vara en märkbar uppseendeväckande förändring. Plötsligheten av 
en idé, ett snabbt paradigmskifte. Vi talar då inte om kronologins jämna mätbara 
tid, istället om dynamik, konflikter, revolution, och ett nytt kvalitativt steg, på såväl 
individ- som samhällsnivå. 

En mer snabb och rörlig förändring än de vanliga tröga och långsamma föränd-
ringarna som förekommer t.ex. i den vanliga förväntade världen har att göra med 
kreativitet. Förändringar av konstarterna, vetenskaperna, av olika områden och yrken 
kan under vissa tider vara snabba och mer omfattande. En högre växel uppkom-
mer i förändringstakten. Det är en djupare omprövning av grunderna för vårt liv 
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och vår aktivitet och för vårt sätt att tänka. Det hävdas ibland att de enda som är 
kreativa är poeterna och ungdomarna. Ungdomen är kreativ eftersom hastigheten 
i förändringen är särskilt snabb just i ungdomsåren. Det kan ha att göra med att 
ungdomar då förhåller sig till den samtida tidsandan, medan vuxna redan omfattar 
en äldre tids tidsanda.

Kreativitet är något för mig och något annat för en annan

Kreativitet är något för mig men kan vara något annat för andra grupper av människor. 
Vad som ses som originellt och kreativt i ett sammanhang behöver inte vara originellt 
i ett annat, och tvärt om. När jag själv befinner mej i en kreativ process känner jag 
att jag förändras, att något nytt är på gång, att jag tänker nya tankar och gör nya 
saker. Jag har flytet, tar mej över och får ett genombrott. Vad som är dynamiskt för 
den ene kan dock vara relativt konventionellt och förväntat för den andre och i ett 
annat sammanhang. Vi lever i olika kulturer med olika värden. 

Som lärare kanske vi missar det kreativa i barnets idéer och verk därför att vi tycker 
oss ha upplevt liknande resultat tidigare av andra elever. Vi ser inte det kreativa för 
att vi ställer ett alltför strängt nyhets- och originalitetsvärde i centrum. Men att någon 
gjort något liknande förut innebär ju inte att barnet är okreativt. Utifrån hans eller 
hennes förutsättningar var kanske idén eller handlingen i högsta grad kreativ. I stället 
för ett nedlåtande ”jag har sett det förut” kanske arbetet är värt all uppmuntran. Detta 
är mycket viktigt att tänka på för oss som lärare i skolan. Vi får inte avfärda elevens 
stolthet i att ha lärt sig ett nytt moment. Någon kan vara kreativ utan att han eller 
hon för den skull behöver ha kommit på en helt ny idé, löst ett tidigare olöst problem 
eller tagit fram en helt ny uppfinning. Det viktiga är att man givet förutsättningarna 
skapar något nytt, något som är nytt just i det upplevda sammanhanget. Eftersom 
kreativitet inte kan leda till att något ”helt och absolut nytt” skapas, är det viktigt att 
vi inser att kreativitet främst består i att kombinera redan kända element på ett för 
sammanhanget nytt sätt. Något absolut nytt finns knappast, eftersom allting kom-
mer någonstans ifrån. På nya områden är det dock lättare att vara kreativ, eftersom 
de inte, som äldre, etablerade områden, är så beforskade.

Man kan anlägga ytterligare ett perspektiv på detta. Som lärare bör man också betänka 
att det inte alltid är så att läraren rättvist kan uppfatta elevens kreativitet när den 
uppträder, eftersom läraren har ett mer traditionellt konst- eller kunskapsbegrepp. 
Läraren kan vara blind för det som är nytt, eftersom denne inte alltid förmår upp-
fatta ett nytt perspektiv på konst eller kunskap. I sådana fall uppfattas istället elevens 
kreativitet av läraren som brus eller en störning i ett redan färdigt mönster.
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Kreativitet är att kombinera på ett nytt sätt

Vygotskij (1995) använder i sin kreativitetsteori motsättningen mellan reproduktivt 
återskapande och kombinatorisk förmåga, där fantasins verkande kraft ses som kom-
binatorisk kreativitet i ett vidare perspektiv, i relation till såväl konst som vetenskap 
och teknik. Vissa kombinationer är dock mer förväntade än andra, därför är en 
viktig ingrediens i kreativiteten att kombinera ihop saker eller idéer på ett sätt som 
inte är förväntat. Det gäller alltså att skapa, inte bara att göra. I en icke-förväntad 
kombination förenas något som normalt tillhör två kulturer eller världar, och en 
spänning och ett tolkningsproblem uppstår. Man kommer att tänka på surrealis-
mens sätt att se på skapandet. Att arbeta med ett collage har att göra med att klippa 
isär och sätta ihop på ett nytt sätt. Isoleringen, att klippa ut någonting, kan, med 
konstvetaren Jan-Gunnar Sjölin (1991:47), ses som det första steget i surrealismens 
kreativa process, vars syfte är att skilja ut objektet från sitt förväntade sammanhang, 
den vanliga världen med dess enligt surrealismen orimligt begränsande regelbun-
denheter, rutiner och regler.

Ett av de skäl surrealismen har för sitt intresse för collage är just att (bilderna av) de 
avbildade föremålen där är separerade från sina respektive sammanhang. Via detta 
borttagande leder isoleringen till friställandet av tinget. Dess gåtfullhet blir mer 
iögonfallande när det skiljs från sin kontext. Ofta följs isoleringen och friställandet 
(i t.ex. collaget) av en omplacering, där föremålet ställs bredvid ett annat föremål. 
Omplacerande (dépaysement) är för André Breton det centrala greppet i surrealismen 
(Sjölin 1991:41ff.). Också rock’n’roll var ursprungligen en förening av oförenligheter, 
av blues och country, av svart och vit kultur. 

Medieforskaren Lev Manovich (2002) diskuterar ett nytt sätt att tänka om kreativitet 
som är kopplat till de moderna digitala medierna. Medan man på 1920-talet tänkte 
sig konstens utveckling som ett framåtskridande i termer av ny konst och avantgarde 
så tänker man sig idag ofta kreativiteten i termer av valmöjligheter från t.ex. en meny 
eller en databas. Ur en meny eller en databas görs val och de valda elementen bildar 
tillsammans en ny kombination. Man arbetar alltså med material som är förvalt och 
inte från scratch, såsom man i det fria skapandet tänker sig kreativitetsprocessen. 
Curatorn och konstteoretikern Nicolas Bourriaud (2002) talar om liknade fenomen 
i termer av postproduction, om efterarbetning av redan befintligt material, och att 
ge nya användningar, utseenden och betydelser till ett befintligt kulturmaterial. 
Konstnären fungerar alltså här snarare som en aktiv betraktare som återanvänder och 
deformerar det ursprungliga verket. Ett typexempel är en DJ som med sina playlists 
kombinerar ett befintligt kulturmaterial. Designteoretikern Jan Michl (2002) använ-
der begreppet re-design om designerns förhållande till tidigare design. 
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Josephson (1991) talar på liknande sätt om att varje verk är en etapp i ett vidare konst-
närligt skeende, men tillägger att det enskilda verket också är en sammanfattning av 
konstnärens hela process, eftersom det slutgiltiga verket kan innehålla spår av tidigare 
uppslag. Konstnärens hela œuvre framstår då som en process. Det innehåller i någon 
mening sin egen tillkomsthistoria. Skissernas förhållande till verket kan också vara 
av samma slag som det föregående verkets relation till det efterkommande. 

Konstens historia kan ur visionens och ingivelsens perspektiv framstå som plötsliga 
oförklarliga förändringar, eller tvärtom, som en form som föder den andra formen. 
Josephson vill förena dessa två synsätt. Stilutvecklingen äger enligt Josephson rum 
som en ”skridning” i förhållande till tradition och formarv och tar formen av ovan 
diskuterade förvandlingar av förebilderna under bearbetningens förlopp och under 
gestaltning och ingivelse. Konstens historia är därför en dialogisk process, där den 
ena konstnärens verk blir material eller förebild för den andres verk. I det perspektivet 
finns inget ”färdigt” verk utan endast ”skisser”. Konstens historia framstår här som 
en förberedelse för den samtida konstnärens verk.

Det är alltså inte, såsom i föreställningen om fritt skapande, frågan om det unika 
subjektet som i sin genialitet skapar något helt unikt ur ett ursprungligt material. För 
att anknyta till tidigare resonemang; det finns alltid en fond av normer att förhålla 
sig till i sina val. Ingenting är helt igenom nytt.

Det metaforiska tänkandet, som är vanligt inom konsten, är mycket viktigt också 
inom den naturvetenskapliga forskningen, men uppmuntras inte alltid i skolans 
naturvetenskapliga undervisning. Boktryckarkonsten uppfanns av Gutenberg genom 
en kombination av vinpressens och sigillets idé. Det elektriska ljuset, som uppfanns 
av Edison, var en analogi med gasljuset, och telefonen var för Bell en analogi med 
örat. Atommodellen som utvecklades av Bohr var en analogi med solsystemet (Bur-
ton 2002:100f.). 

Under World´s Fair 1904 i S:t Louis serverades glass på tallrikar. En dag tog tall-
rikarna slut för glassförsäljaren. I ståndet intill såldes zalabia, en typ av hård våffla. 
Historien förtäljer att en våffla lånades ut, rullades till en strut och fylldes med 
glass.13 Genom en kreativ kombination av två var för sig välkända företeelser, glass 
och våfflor, skapades en ny, glasstruten.

13 Se mer därom i Marlowe, Jack,  Zalabia and the First Ice-Cream Cone, http://www.saudiaramcoworld.
com/issue/200304/zalabia.and.the.first.ice-cream.cone.htm (2004-08-30). I dokumentärfilmen Gelato- 
Glass (SVT 2 2005-06-24) hävdas att detta är en myt.
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Kreativitet och lärande kan vara samma sak

Kreativitet och lärande kan vara samma sak. Skapande och kunskapande hänger 
ihop. I Lärarutbildningskommitténs Att lära och leda (Utbildningsdepartementet 
1999) skriver man:

Med lärande avses att förståelsen av ett fenomen, en företeelse eller en 
situation förändras; från att förstå något på ett visst sätt till att förstå 
detta på ett annat sätt. Vi ser det vi lärt oss ”med andra ögon”.

Vygotskij skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995:11):

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting 
nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en kon-
struktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar 
och ger sig till känna i människans inre.

Lärarutbildningskommitténs formuleringar ”på ett annat sätt” och ”med andra ögon” 
och Vygotskijs tal om att skapa någonting nytt har alla med kreativitet att göra. 

Kreativitet är inte bara positivt

Kreativitet är inte bara något positivt. I kreativitet finns såväl ett mått av förstörelse 
som en föreställning om att bygga nytt. Betänk den oväntade kreativitet som ligger i 
händelserna i N.Y. och Washington den 11 september 2001. Civila flygplan används 
som missiler. Kreativiteten ligger här i den oväntade kombinationen. Samtidigt är 
den uppenbart destruktiv. 

I samband med kreativitet bör man därför också göra etiska reflektioner. Det för 
konsten centrala greppet främmandegöring, kan förekomma som provokation och 
brytande av tabugränser. Det medför att främmandegöring och värdegrund kan kol-
lidera i sina intentioner. Risken finns att kreativitet och värdegrund inte sammanfaller, 
vilket den tyske kompositören Karl-Heinz Stockhausen fick erfara, när en internatio-
nell konstvärld fördömde hans yttrande om katastrofen den 11 september:

Det som hände där – nu måste ni alla ändra banorna i era hjärnor- det 
största konstverket någonsin. Att fullborda en sådan akt, som vi inte ens 
skulle kunna drömma om i musiken, att man övar som förryckt i tio år, 
totalt fanatiskt för en konsert och sedan dör, det är det största konstverket 
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som överhuvudtaget finns för hela kosmos. Föreställ er vad som hände där: 
människor som är koncentrerade på en föreställning och så på ett ögonblick 
jagas 5000 människor in i uppståndelsen. Det skulle jag inte kunna. 
Jämfört med detta är vi kompositörer ingenting (Stockhausen 2001)

I sin falska blygsamhet projicerar Stockhausen i citatet konstens sätt att se på kreati-
viteten över på den verkliga världen med ett också för konsten katastrofalt resultat. 

Ibland behöver vi också trygghet, vi vill inte tvingas vara kreativa jämnt. Om vi i alla 
situationer tvingas söka nya lösningar blir vi till sist sannolikt utmattade. Rutiner 
kan också vara speciellt viktiga på vissa områden, t.ex. trafikflygets piloter och flyg-
värdinnor följer noggrant rutiner, checklistor och manualer. Vi vill att de följer dem 
och inte tar risker under flygningen. Bakom dessa säkerhetssystem och checklistor 
ligger dock kreativiteten hos galna konstruktörers och våghalsiga flygares oräkneliga 
flygexperiment med påföljande krascher.

Sammanfattningsvis ges ovan glimtar ur en socio-kulturell syn på kreativiteten, som 
inte endast sätter fokus på kreativitet som en individuell egenskap, utan som ser 
till kreativitetens utveckling mellan människor, i såväl tänkandet som i skapandet 
av objekt. Kreativiteten placeras i ett socialt sammanhang och ses inte som något 
absolut eller något som är förbehållet ett litet antal genier. Skolan som helhet bör 
präglas av kreativitet, med en kreativ infrastruktur bestående av produktions- och 
presentationsytor, där ständiga aktiviteter pågår. Det bör inte vara så att endast vissa 
skolämnen är kreativa. Kravet på kreativitet i alla ämnen bör ställas mot bakgrund 
av kreativitetens koppling till kulturellt förverkligande som en demokratifråga, men 
också mot bakgrund av Richard Floridas resonemang om det växande behovet av 
kreativitet i ett samtida och framtida arbetsliv.
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Centrifugalitet och centripetalitet  
i konst och bild

Bilden i informationssamhället

De avsevärda förändringar som medievärlden och konstvärlden genomgått och genom-
går ställer krav på bildämnet och på skolan att förhålla sig till utvecklingen. Därför blir 
talet om vår tid som en skriftspråkskultur (Säljö 2000:159) på flera sätt problematiskt 
i förhållande till den framväxande multimodala medievärlden. Bildens betydelse ökar 
successivt inom medier och kommunikation. Dagens samhälle är det historiskt sett 
mest bildtäta samhället. Datorns användning har sedan något decennium utvecklats 
från kalkyl och ordbehandling till att också omfatta digital hantering av stillbilder, 
rörlig bild, grafisk design och multimedia. Praktiskt taget alla led av kommunikations-
processen, såväl produktion som distribution av bild, har digitaliserats. 

Stillbildens digitalisering har gjort att digital bildbehandling blivit vanlig inte en-
dast i professionella sammanhang, utan också i skolan, på fritiden och i hemmen. 
3G-nätets utbyggnad ger möjligheter för konsumenterna att interaktivt sända och 
ta emot såväl rörliga bilder som stillbilder via mobiltelefon med kamera och skärm. 
Det som förr kallades telefonsamtal kallas nu ibland röstsamtal, för att kunna skilja 
det från dialogicitet i andra kanaler än talspråk. Begreppet telefoni (överföring av 
ljud eller tal) har förändrat sin innebörd. 

När det gäller rörlig bild är televisionens och videons betydelse redan etablerad. Den 
rörliga bilden har i medierna digitaliserats i olika led av processen och har blivit synlig 
även i hemmet i form av den digitala videokameran, DVD-skivan, DVD-spelaren och 
”hemmabion”. En billig digital videokamera möjliggör semi-professionell produktion 
av rörlig bild med god kvalitet. Det kan vara ett skäl till varför dokumentärgenren 
blivit populär bland yngre filmskapare. Åse Kleveland (2003), VD för Svenska Film-
institutet, talar om att ”kameran blir vad rockgitarren var för tio år sedan.” 

Det är inte bara i skolan och i boken som vi lär oss. Vår tids medier har information 
i fler kanaler än tidigare, de är multimodala. Begreppet används av Gunter Kress, 
Institute of Education, University of London, och hans medarbetare (Kress & van 
Leeuwen 2001). Bilden har i de nya medierna blivit en mycket viktig källa för in-
formation och påverkan, i CD-ROM, läroböcker och i grafisk information. Bilden 
är också dominerande i modern underhållning, i TV, i film och i musikvideo. Utan 



52

bild skulle heller inte datorn kunna bli ett så populärt medium att den snart finns 
i varje hem. Vad vore ett datorspel utan bild? Det demokratiska samhället, där ytt-
randefriheten är central, innefattar inte längre endast ”att lägga sin röst” eller endast 
det verbala yttrandet. Den multimodala demokratin innefattar också bilden. Därför 
är digital bildbehandling idag en medborgerlig kompetens.

Ett minskat antal medieföretag med större och större makt äger och kontrollerar 
medierna, vilket också påverkar deras nyhetsrapportering. Internet möjliggör för 
alla företag och organisationer att sprida såväl reklam som propaganda. Båda dessa 
tendenser tvingar mottagaren av information att analysera, tolka och reflektera över 
de innebörder som det mottagande/betraktande jaget, i relation till sändaren, vill 
ha ut ur den kommunikativa situationen. Särskilt viktigt är detta för barn och ung-
domar som ofta har tillgång till Internet utan restriktioner. De moderna medierna 
och Internet har också förändrat skolans och lärarens monopol på kunskap och 
ifrågasätter skolbokens relevans.

Inte minst blir bildtolkning viktigt i den nya mediesituationen, eftersom man inte 
alltid uppenbart kan bedöma en bilds sanningshalt eller relevans, bl.a. därför att 
bildmanipulation så enkelt kan genomföras digitalt. Nya problem när det gäller 
bildtolkning av mediebilder har uppstått genom att nya genrer uppstår där tolk-
ningen av bilden inte längre är lika given. Information och underhållning blandas i 
”infotainment”. Ett exempel är den blandning av propaganda och nyheter som finns 
i den amerikanska kabelkanalen Fox News nyhetsrapportering från Irakkriget. Man 
talar idag om medierna som ”dramafabriken” (Josefsson 2000).14 Det innebär att man 
under saklighetens täckmantel dramatiserar det journalistiska materialet. Tidigare 
har man i bildforskningen sett en bilds funktion som given i ett antal redan fixerade 
kategorier (Hansson, Karlsson & Nordström 1974:65ff.). För att kunna göra adekvata 
tolkningar idag måste emellertid flexibiliteten och dynamiken när det gäller funktion 
och genre beaktas om bildmedvetenheten ska kunna upprätthållas och stärkas. 

Internet innebär att information inte längre kommer från ett fåtal källor. Nätverkets 
uppbyggnad är öppen, har brett inträde och har ännu så länge få restriktioner. Därför 
har begreppet massmedium, som förr användes om medier, blivit inadekvat (Castells 

14 Angående dramatiseringen av nyhetsmedierna, se bl.a. Nordström, Gert. Z. och Åstrand, Anders (1999), 
Från löpsedel till webb. En studie av den iscensatta nyheten i papperstidningen, Rapport 176, Stockholm: 
Stiftelsen för psykologiskt försvar, och Nordström, Gert Z. red. (1996), Bilder av en katastrof, Rap-
port 168-4, Stockholm: Stiftelsen för psykologiskt försvar, Nordström, Gert Z. (2002), Terrorkriget i 
kvällspressen, Rapport 184, Stockholm: Stiftelsen för psykologiskt försvar, Nordström, Gert Z. (2003), 
Bagdad-Bob, menige Jessica Lynch och Circus Saddam Irakkriget iscensatt i svenska medier, KBM:s temaserie 
2003:1, Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.



53

1999). Det betyder att vi själv kan både skapa och påverka informationen. Vi kan 
också välja vilken information vi vill ha och när och hur vi vill ha den. Mottagaro-
rienteringen ökar med Internet eftersom mottagaren själv aktivt söker upp en sajt 
och själv laddar ned information. I chattar sker den interaktiva kommunikationen 
i realtid och sändare och mottagare kan snabbt byta roller. Nya nätkulturer växer 
fram. Barn och ungdomar lägger ut bilder av sig själva på nätet. Som vuxna undrar 
vi vad ungdomarna gör ute på Lunarstorm. 

Bilden och datormedierna kan göra det främmande bekant och nära. Därför är bilden 
och medierna oöverträffade i att motverka främlingskap och främlingsfientlighet. 
Medierna kan i detta perspektiv vara ett upplysningsinstrument; inte ett hot, utan 
ett löfte om en mer genomskinlig värld, en global by. Vi, som befinner oss långt från 
katastrofområdet, kan trots det förstå de drabbande effekterna av jordbävningen och 
den följande tsunamin i sydostasien den 26 december 2004, när bilder från kata-
strofområdena nådde oss via medierna dag efter dag. Bilder av yrkesfotografer och 
amatörer bidrog till att hjälporganisationernas insamlingar slog alla rekord.

I massmedierna, som är industrisamhällets typ av media, var linjär massproduktion 
viktig. Den är kronologisk enligt löpande bands-principen, som var en viktig princip i 
industrisamhället. Samma program erbjöds förr för så många som möjligt att tillägna 
sig kollektivt, i TV. Ett exempel var Hylands hörna. Idag erbjuds många program i 
många medier med många kanaler, vilket innebär en möjlighet till ökad flexibilitet 
och mindre enhetskultur i samhället. Om man med Gunter Kress talar om multi-
modalitet, om mångfalden av olika medier idag, så bör man dock också kunna tala 
om intermodalitet om nya medietyper och genrer, där två eller fler medier blandas 
i ett och samma verk, t.ex. i en musikvideo.

Förändringarna av medievärlden, där bilden spelar en central roll, är av mycket stor 
betydelse för bildämnets utveckling, om man tänker sig att ämnet ska ligga i fas 
med samhällsutvecklingen. Förändringarna är också viktiga för skolan i dess helhet, 
eftersom mediernas utveckling också är samhällets utveckling. Skolans och samhällets 
utveckling bör stå i nära förhållande till varandra. 

Konsten i informationssamhället

Man talar idag om vilket pluralistiskt konstklimat vi har. Allt är tillåtet, måleri, 
installation, digitala bilder. När man talar om ”måleriets död” gör man det ofta till 
en fråga om förhållningssätt eller smak; till en fråga om man tycker om måleri eller 
ej. Men frågor om preferenser och smak kan vara relativt irrelevanta, i ett läge där 
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måleriets problem istället kan ha att göra med de produktivkrafters utveckling som 
löser kommunikation på nya sätt. Man kan tycka hur bra eller dåligt som helst om 
måleri eller t.ex. måttbeställda skräddarsydda kostymer. Avgörande är trots allt dess 
relation till produktivkrafternas utveckling. En skräddarsydd kostym eller en målning 
är helt enkelt i dagens läge för dyr att köpa för de flesta människor. Processen tycks 
obönhörlig, konsten kan inte följa med i informationssamhällets utveckling. Även 
om dess innehåll är angeläget så blir måleri, installationer och objekt överkörda av 
modernare medier. Konstens problem kan därför ses som ett strukturellt problem.

Konsten idag har svårt att behålla sin centrala position i kulturlivet och initiativen 
kommer istället från medierna. Rockmusik, fotografi och film är som konst lika 
viktiga som måleri. Delar av populärkulturen har blivit mer betydelsefull än den s.k. 
finkulturen. Varför? Man brukar av slentrian skylla på ”kommersialismen”, men pro-
blemet för konsten ligger djupare än så. Medan konstnärerna stått framför stafflierna 
har man på annat håll byggt upp nya kanaler och funnit nya sätt att göra bilder. De 
nya sätten att göra och distribuera bilder hotar de gamla sätten, eftersom de är mer 
effektiva och når fler, men också därför att en ny estetik gör sig gällande där. Man 
brukar säga att konsten är nyskapande, men en blick på mediebaserad kultur visar 
att det är där de nya greppen finns, medan den traditionellt handgjorda konsten, 
med pretentioner på att vara ”konst”, fått finna sig i att marginaliseras, därför att en 
ålderdomlig estetik där fortfarande gör sig gällande. 

Problemet är att måleriets sätt att göra bilder inte passar i det s.k. informationssam-
hället, som bygger på mångfaldigande, interaktivitet och global distribution, medan 
måleri framställs i bara ett exemplar och bygger på ett karismatiskt konstbegrepp. 
Verket förväntas ha en utstrålning som allt färre förmår uppfatta. Måleri och hantverk 
går tvärt emot informationssamhällets principer och därför blir verksamheterna ofta 
konservativa och ineffektiva. 

Centripetalt och centrifugalt

Den institutionella konstteorin avgränsar ett område som kallas konstvärlden. Den 
avser i fallande ordning stipendienämnder, museichefer, intendenter/curatorer, gal-
lerister, konsthögskolejuryer och konstnärer. Till konstvärlden hör också kritiker och 
konstvetare, samt konstverken och deras tolkningar. Semiotikern Göran Sonesson 
(1992, 1993) har diskuterat två generella processer inom den moderna och samtida 
konsten. Den första är inåtsträvande. Den försöker att definiera de grundläggande 
villkoren för konst, det som är det essentiella. Den strävar efter renhet och abstraktion 
och söker efter en konstens minsta gemensamma nämnare och utesluter populärkul-
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tur och informationssamhällets produkter. Man skulle kunna kalla den här rörelsen 
centripetal och som en konsekvens av den krymper konstvärlden. 
 
Det finns också en utåtagerande tendens som strävar efter att i konst föra in utan-
förliggande fenomen. Den här rörelsen skulle man kunna kalla centrifugal. Marcel 
Duchamps pissoar, Fountain (1917), och Andy Warhols bilder av Marilyn Monroe, 
t.ex. Marilyn Diptych (1962), är exempel på tendensen som medför att konstvärlden 
expanderar i en utåtgående rörelse. Pissoaren blir konst genom att påverkas av dess 
nya omgivning, museet eller konsthallen.

Men en successiv avestetisering av konsten äger också rum ju fler ”fula” föremål som 
införlivas i konstvärlden och det var ju också Duchamps syfte. Samtidigt som pis-
soaren blir så att säga ”finare” genom att befinna sig i konstvärlden, blir konsthallen 
och konstvärlden som helhet genom den centrifugala rörelsen successivt allt ”fulare”. 
Samtidigt som konstvärlden genom införlivanden av ready-mades och icke-konst 
expanderar blir skillnaden mellan konst och icke-konst allt mindre. Gränsen mellan 
vad som är innanför och utanför blir allt tunnare. Om allt kan bli konst förlorar 
konstbegreppet till sist sin mening. Då kan inte längre den laddning och vördnad 
som krävs inför verket uppstå. Den sakrala stämning som ett galleri kan framkalla 
vill inte riktigt infinna sig. Såväl den centripetala som den centrifugala estetiken 
bidrar alltså var och en på sitt sätt till att hota konstvärlden som institution. Den 
centripetala estetiken krymper konstvärlden och den centrifugala estetiken upphäver 
gränsen mellan konst och icke-konst.

Konstvärldens eventuella fall behöver dock inte innebära någon egentlig förlust, i 
stället kommer flera ”konster” att uppstå. Konst kommer då på ett bättre sätt att 
kunna verka i samhället. I själva verket finns redan flera konster, men vi kan inte 
uppfatta dem, eftersom bara ”konst” räknas som konst. HBT-personer (homo-, 
bi- och transpersoner), invandrare, kvinnor, barn och ungdomar, marginaliserade 
grupper i kulturlivet, kräver att deras kultur och deras kommentarer ska få utrymme, 
oavsett den traditionella hierarkin i konstvärlden. Sådana grupper använder gärna 
framställningssätt och kanaler som inte är belastade av traditioner för att nå ut. Många 
av den mediebaserade konstens främsta företrädare är t.ex. kvinnor, Laurie Anderson, 
Cindy Sherman, Barbara Kruger m.fl. Konstvärldens sönderfall och uppkomsten av 
dessa särintressen som utgångspunkt för konstnärlig verksamhet står i relation till att 
de enhetliga och universella värden som modernismen tidigare stod för omprövas.
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Det som blev över

Medan den centripetala estetikens formel är – en målning är en tavla är ett konstverk, 
så vill den centrifugala estetiken upplösa denna treenighet vad gäller framställnings-
sätt, distribution och funktion. Man gör inte målningar eftersom det finns mer 
tidsekonomiska sätt att göra bilder, t.ex. med foto, film, video och dator. Man gör 
inte tavlor eftersom de distribueras på ålderdomligt vis som unika exemplar och 
avser att pryda hem eller visas i konsthallar. Man gör heller inte konstverk, efter-
som konstverket är belastat av det intresselösa betraktandet och begränsas av sin 
institutionalisering. Medan den centripetale konstnären trivs i konstvärlden, så vill 
den centrifugale konstnären bort från upplevelsen av denna instängda miljö. Den 
centrifugale konstnären tänker sig istället hela världen som en målarduk. 

Konstvärldens problem visar sig bl.a. i konstkritikens nya roll. Förut var kritiken 
parasitisk på konsten. Nu är det tvärtom; konsten är parasitisk på kritiken, därför 
att konstnären är beroende av media för att nå konstnärlig berömmelse och ekono-
misk framgång. Kritiken och tolkningen av konstverket har blivit en del av själva 
konstverket därför att det är kritikern som ger verket dess plats i konstvärlden. Ofta 
är det platsen i centrum som skapar verkets konstnärliga värde.

Konstens relation till medierna är än mer komplicerad. Konstnärer som Ernst Billgren, 
Pål Hollender och Fia-Stina Sandlund (med Joanna Rytel ”Unfucked Pussy”) använder 
medievärlden som en scen, bl.a. för att rikta uppmärksamhet mot sina konstnärskap. 
Ernst Billgren framträder i ”soffprogram” i TV. Pål Hollender presenteras som ”Robin-
son-Pål”, vilket innebär att hans verk Bye Buy Beauty (2001) hamnar på kvällspressens 
löpsedlar. Fia-Stina Sandlund genomför spektakulära aktioner, som t.ex. ”kuppen” 
mot TV 3:s Fröken Sverige-tävling 2002, där en banderoll med texten ”Gubbslem” 
utvecklades under sändningen, med påföljande uppmärksamhet i medierna.

Genom att gränsen till konstvärlden luckrats upp kan man tänka sig en motsatt process, 
att också verk utanför konstvärlden uppmärksammas i konstvärlden. För att illustrera 
vad den centrifugala estetiken i denna bemärkelse kan tänkas innebära kan man nämna 
t.ex. musikvideor, Benettons reklamkampanjer och reklam för Dieseljeans. Den in-
dignation som mötte Oliviero Toscanis Benettonreklam, från såväl vänstermänniskor 
som från reklambranschen, hade sin grund i den osäkerhet som drabbade betraktaren 
därför att denne inte kunde tolka bilderna. Man kunde inte avgöra om det var reklam, 
propaganda, reportage eller konst. Man fick en känsla av att kritikerna längtade tillbaka 
till tvättmedelsreklam med glada husmödrar. Reaktionen tydde emellertid på att det 
här var verk som kommunicerade. Effekten var så stark att man måste ställa frågan: 
vem utnyttjade vem i relationen Toscani -Luciano Benetton? 



57

Om Duchamp förde in icke-konst i konstvärlden så är den centrifugala konstens 
projekt ofta dubbelt. Dels förs icke-konst in i konstvärlden, till galleriet, och dels förs 
den ut igen, tillbaka till den plats där objekten eller bilderna ursprungligen hämtats, 
till kontexter där människor lever sina liv.

Den centrifugala estetiken strävar därför efter att reducera konstinstitutionens 
betydelse genom att distribuera bilder till platser där konst inte brukar visas, t.ex. i 
TV, på Internet, i affärer, på bussar eller på stan. Den strävar också efter att använda 
samtidens reproduktions- och distributionsmetoder i konstsammanhang. Den vill 
göra konst multifunktionell på så sätt att den åter vill stå i ett kontextuellt förhål-
lande till andra bildtyper och till andra delar av samhället. Den centrifugala estetiken 
accepterar informationssamhället på dess egna villkor, dock inte den desinformation 
som inte är ovanlig i medierna.

Den centripetala estetikens insats var att befria konsten från innehåll samtidigt som 
innehåll blev det viktigaste inom de samtidigt expanderande bildmedierna. Medan 
modern konst fortfarande framställde enstaka originalverk utvecklades reproduktions- 
och distributionsmetoderna t.ex. i fotografi, tidningar, film och television. Man har 
sett den centripetala estetiken som en heroisk ”frigörelse” från kravet på avbildning, 
men man skulle lika gärna kunna se den som det som blev över när informations-
samhällets nya framställningssätt, funktioner och kanaler utvecklades. Medan modern 
konst fortfarande framställde enstaka originalverk utvecklades medierna till det som 
idag är den ”globala by”som Marshall McLuhan talade om. Man skulle också kunna 
säga att den centripetala estetiken förutsätter att den moderna bildteknologin tar sig 
an de andra uppgifter som bild kan ha i ett modernt samhälle, reportage, underhåll-
ning osv. Man gav bort allt, så att man fick vara ifred.

Den teknofobiska konsten har inte deltagit i utvecklingen av informationssamhäl-
let med åtföljande kommunikationsproblem som följd. Den handgjorda bilden 
är fortfarande viktig inom konsten, trots att den maskingjorda bilden underlättar 
produktion, mångfaldigande och distribution. Centripetaliteten är en av orsakerna 
till att konsten är museal redan när den görs. Det hade varit önskvärt att den innan 
den nådde museet först verkade i samhället en tid. Det är märkligt att konstatera 
att också maskingjord konst, som t.ex. fotografi, fortfarande ibland strävar efter det 
handgjorda idealet, med ädelförfaranden m.fl. ålderdomliga grepp. 

Det lokala konstlivet i all ära, men nog är spridningen mindre där än i den globala 
informationsförmedlingen. En bra konstnär i provinsen kan helt enkelt inte få 
internationell framgång och då räknar jag också Stockholm till provinsen. Genom 
den begränsade spridningen är den lokale konstnären dömd till att förbli en hem-
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bygdshjälte, medan rockgrupper från Halmstad och Skellefteå gör världsturnéer. Det 
är på grund av sådana tendenser som konst har marginaliserats och nu tyvärr blivit 
bara en liten del av den globala bildtätheten. Frank Zappa har uttryckt det så här, 
men då om jazz: ”Painting is not dead, it just smells funny.”  

Släng broschen

En målning måste sökas upp på ett galleri, medan informationssamhällets bilder 
istället söker upp betraktaren i vardagsrummet eller i busskön. Att själv stå inför 
originalverket garanterar för betraktaren unicitetsupplevelsen men innebär samti-
digt avsevärda distributionsproblem i en tid när bilder ständigt finner nya kanaler. 
Målningen tycks förlora det mesta av sitt konstnärliga värde vid reproduktion. Den 
centripetala estetikens kvaliteter är på grund av unicitetskravet så finfördelade att de 
inte rättvist kan återges i reproduktion. Musik och litteratur har inte samma problem 
tack vare pocketboken och CD-skivan som kan multipliceras och säljas till ett billigt 
pris utan förlust av konstnärliga värden. August Strindbergs Röda Rummet i pocket 
för 59:- är konstverket. Alltsedan Beatles´ LP Sgt. Pepper´s Lonley Hearts Club Band 
är grammofonskivan ett konstverk i sig och inte en upptagning av ett ursprungligt 
annat konstverk. Skivan och boken är konstverk som visserligen har original i form 
av mastertejper eller originalmanuskript, men de är konstnärligt ointressanta. Jag 
tror inte att August Strindberg skulle vara en lika erkänd författare om hans verk 
bara fanns i ett enda exemplar som man var tvungen att ställa sig i kö på Kungliga 
biblioteket för att få läsa. ”Välkommen om tre och ett halvt år, då är det din tur!”

Om det unika i konstverket som föremål fortsätter att bestämma värdet av konst 
kommer konsten, som vi känner den, sannolikt så småningom att upphöra, inom 
överskådlig tid. Att den enskilde konsumenten inte har råd att köpa originalkonst, 
är ett skäl. Ett annat skäl är att institutionerna av ekonomiska skäl sannolikt inte 
längre kommer att kunna satsa på kultur i samma utsträckning som förr.

Grundproblemet tycks ligga i att det konstnärliga värdet i bildkonsten under lång 
tid legat i upplevelsen av själva föremålet, som material, färg, form och textur, samt 
i uniciteten i sig själv. Den centripetala konstsynen går ut på att fokusera formala 
kvaliteter som färg och form och ställa frågan ”håller det” till verket. Själva föremålet 
i sig blir viktigt i ett sådant konstverk, varje färgfläck, ja”allt” blir betydelsefullt. Men 
detta ”allt” kan inte reproduceras. På grund av unicitetskravet blir varje reproduktion 
ett annat föremål som inte är konstverket. Om man i den centrifugala konsten söker 
konstens föremålsvärden, som t.ex. färg, form och textur, kommer man inte så lätt att 
finna dem. Somliga betraktare, skolade i den modernistiska och centripetala estetiken, 
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kommer att ”se fel” genom att betrakta bilderna ur centripetal synvinkel. Man söker 
då kvaliteter i bilderna som inte finns där. Sannolikt kommer man att upptäcka dem 
där ändå. Också Duchamps Fountain kan beundras för sin linjeskönhet.

Det som fått den centripetala estetiken på fall är också att konstverkets innehåll blivit 
alltför diffust. Det betyder helt enkelt det det är som ting. Men problemet är att alla 
andra ting i universum också betyder detta. Skillnaden mellan ett konstverk och ett 
annat ting har blivit väldigt liten, också därför att den förväntade vördnaden inför 
verket, som i hög utsträckning skapar verkets värde, har försvunnit i takt med att 
konstvärlden förlorat i status. Samtidigt har övrig mediekultur i många fall lyckas 
förmedla mångbottnade betydelser till en stor publik. Fotografi, film och rockmusik 
får stora framgångar, medan bildkonst kämpar mot bristen på förståelse. 

Många hävdar att den handgjorda konsten är viktig för människor som vill uttrycka 
sig. Även om man inte tjänar några pengar på den, vill man skapa konst, därför att 
det är så man bäst förverkligar sig själv. Om man inte kan leva på sin konst, så vill 
man i alla fall ha den som hobby. Problemet med den attityden är att konsten då 
erkänner sin underordnade karaktär av fritidssyssla och förlorar med det sin centrala 
plats i samhället. Om konst är en hobby så blir den inte viktig i samhället, endast för 
individen. En sådan individualisering av konsten motverkar en strävan att konsten 
ska vara erkänd av samhället och behövas där. 

När en fackordförande intervjuades angående en sjuksköterskestrejk rekommende-
rade denne sjuksköterskorna att ”kasta broschen” för att få upp lönerna. Med det 
menade han att de skulle upphöra att se yrket som ett kall, att inte acceptera Florence 
Nightingale-rollen som ideal, för att istället bli riktiga lönearbetare. Konstnärerna 
har liknande problem som sjuksköterskorna har. Det är inte underligt att man inte 
vill betala konstnären, eftersom denne ser sitt yrke som ett inre behov.

Någon kanske hävdar att för att få kvalitet måste bilderna framställas med omsorg, 
det vill säga för hand. Vad avses då med kvalitet? Och kvalitet för vem? Om någon 
framställer en väldigt bra målning vill man ju gärna se den eller kanske köpa den. 
Men om en bild är väldigt bra kan jag, som bor i Umeå, inte se den eftersom den 
bara finns på en enda plats som oftast inte är just Umeå. Kanske måste jag åka till 
New York för att se den. Men det går inte, därför att det är för dyrt, precis som att 
köpa den som inte heller går p.g.a. priset. När man talar om konst och begreppet 
kvalitet i informationssamhället måste man också räkna in tillgänglighet. 

Medan den centripetala estetiken är sändarinriktad så har den centrifugala konsten 
fokus också på mottagaren. Med sändarinriktning avses bland annat inställningen i 
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den centripetala estetiken att konsten egentligen är till för konstnären själv, för att 
uttrycka sig själv, inte för betraktaren. Den centripetale konstnären är ofta ensidigt 
intresserad av vad som genom den kreativa processen händer innan verket kommer 
till. Verket ses som uttryck för personligheten och är en spelplan för de uttryck-
ande gesterna. Den kreativa idén kommer i första rummet. Därefter följer frågan 
om distribution och mottagarens reaktion. Men det är egentligen inte en fruktbar 
attityd, eftersom kreativiteten i de konstnärliga övervägandena då inte inbegriper 
mottagare och distribution, utan istället tycks äga rum i en fri rymd, som egentligen 
är en begränsad värld, konstvärlden. 

Man skulle kunna jämföra med en bilkonstruktör som konstruerat ”världens bästa 
bil”. I själva verket finns det ingen bil som kan vara världens bästa, utan en bils 
kvalitet bestäms av vad den ska användas till; för barnfamiljer är det kanske viktigt 
att den är rymlig, för mindre bemedlade är det viktigt att den drar lite bensin, för 
ungkarlen att den är sportig osv. Ingen bil kan vara allt detta, därför måste det fin-
nas flera typer av bilar. 

Överfört till målningen så måste alltid en bild ge ett utbyte i betydelse och funktion. 
Vad som är viktigt för betraktaren kan variera beroende på intresse. Kvalitet kan inte 
bedömas frigjort från betraktarens perspektiv. Därför kan konst inte enbart vara till 
för konstnärens skull eller för sin egen skull och förvänta sig respekt för det. Det 
betyder att konstnären redan vid bildframställningen måste räkna med en betraktare 
till sina bilder och i förväg kunna tänka sig verkets effekt. 

Den centrifugale konstnären däremot intresserar sig inte bara för vad som händer 
före bildens tillkomst, utan också för vad som händer efter bilden har gjorts; mot-
tagarperspektivet är lika viktigt eller viktigare än sändarperspektivet.

Ytterligare en aspekt av konstvärldens centripetalitet ligger i dess regression. Konst-
nären vill skala av all påverkan från samhället, allt han/hon lärt sig, för att kunna 
tänka och uppleva ”fritt från samhällets konventioner”. Tanken bygger ibland på en 
psykoanalytisk föreställning om ett ursprungligt förlovat tillstånd i människosläktets 
barndom, i moderlivet eller i individens barndom. Det medför att konstnären i sin 
konst vänder sig bakåt eller inåt för att återvända till denna förlorade värld. 

Det finns en annan konservativ föreställning om att det som är gammalt är mer 
konstnärligt än det som är nytt. Synen på konst främst som hantverk har sin grund 
i att ju äldre något blir, desto mer estetiskt anses det vara, därför att dess omedelbara 
nytta som praktiskt fungerande föremål minskar med åldern. Måleri, träsnitt, kop-
parstick är exempel på det inom bildkonsten och utanför bildkonsten t. ex. i synen 
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på spinnrockar, trasmattor, gamla veteranbilar, jukeboxar, k-märkta hus, ruiner etc. 
Fotografi, jazz, Hitchcocks och Clint Eastwoods filmer kan först nu ses som konst, 
från att ha betraktats som lättare underhållning och populärkultur. Föreställningen 
om att konst ensidigt är kopplad till hantverk kan ses som en eftersläpningseffekt 
och har bidragit till att bildkonsten marginaliserats i informationssamhället. 

Skillnaden mellan konst och media motsvaras av skillnaden mellan skrädderi och 
konfektion och mellan hantverk och konstindustri. Konstens problem idag är det-
samma som hantverkets och skrädderiets. Gamla hantverk dör ut och nya verksam-
heter ersätter de gamla. Varför kräver vi av just konst att den ska vara handgjord, 
när vi inte kräver det av de kläder vi bär eller av de möbler vi har hemma? Varför 
ska just konst göras med gammeldags processer? Varför ska just konstnärer ta hand 
om gammalt skrot som ingen annan vill ha?

Genomsläpplighet och upprepbarhet

När det gäller media kan man tala om begreppet genomsläpplighet som ett positivt 
värde. Genomsläppligheten gäller åt två håll eller bara ett. Medan ett fönster är 
mer genomsläppligt inifrån och ut än utifrån och in är en bro genomsläpplig åt 
båda hållen (Sonesson 1997:73f.). Radio möjliggör t.ex. genomsläpplighet av ljud 
åt ett håll medan en telefon möjliggör genomsläpplighet av ljud åt två håll. Det är 
tvåvägskommunikation i realtid och sändare och mottagare kan alltså byta plats. 
Genomsläpplighet kan gälla tal men också bild, som i TV där genomsläppligheten 
precis som radio dock bara fungerar den ena vägen. Moderna medier strävar efter en 
ökning av genomsläppligheten, dels så att envägskommunikation avlöses av tvåvägs-
kommunikation men också så att allt fler sinnesmodaliteter kan släppas igenom. På 
Internet finns potentiella möjligheter till tvåvägskommunikation av tal, skrift, bild, 
rörlig bild i real tid och i sista hand virtual reality, som kan innefatta beröring och 
annan aktivitet där deltagarna i kommuniktionsakten kan inverka på det simulerade 
skeendet i realtid. Olika kanaler kan alltså kombineras i en synkron multimodalitet 
vilket möjliggör en samtidig simulering av syn, hörsel, känsel, tid, rum, inklusive 
interaktivitet, vilket ger en hittills oöverträffad närvaro i realtid och över stora avstånd. 
Det innebär att man via Internet kan ha taktil sex mellan kontinenter.

Moderna medier förutsätter också en ökande spatial upprepbarhet, så att samma 
meddelande kan föreligga på fler ställen än bara ett – globalt om så önskas. Detta 
till skillnad från t.ex. freskerna i Sixtinska kapellet som inte kan förekomma på fler 
ställen än ett, eftersom det är platsspecifikt. Skulle vi flytta freskerna skulle de för-
störas. Oljemålningen på duk kan däremot flyttas och TV-programmet är än mer 
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flyttbart. Dessutom kan det lagras (t.ex. spelas in på video eller DVD) så att det kan 
upprepas också i tid, temporalt. 

En ökning av genomsläppligheten åt båda hållen demokratiserar media och möjlig-
gör en mängd nya kulturyttringar. Det är en spelplan som konstnärerna inte får 
lämna över åt de kommersiella krafterna. Samtidigt kommer interaktiviteten att 
hota konstnärens traditionella sändarorientering.

När det gäller konst på Internet, tänker vi kanske på målningar som är inscannade 
och på nätet presenterade för en större publik. Men det är stor skillnad på vad som 
skulle kunna kallas konst på nätet och nätkonst. Karin Hanssons verk Alias: LOVA 
(1998) är ett exempel på nätkonst. Internet som konstkanal kan öka mottagaro-
rienteringen, interaktiviteten och genomsläppligheten. Det har sagts att i framtiden 
kommer alla att ha sin egen hemsida. En sådan attityd är emellertid bara en elek-
tronisk utvidgning av den traditionella uttrycksestetiken. Internet är inte endast 
mångfalden av hemsidor, utan snarare länkarna mellan hemsidorna och en större 
möjlighet till interaktivitet.

Den nya mediekontexten kan utveckla ett nytt sätt att se på kreativitet i grupp, bl.a. 
eftersom endast en konstnär inte kan vara expert på de processer och den apparatur 
som krävs, t.ex. i en multimedieproduktion. En arbetsdelning och en ny profes-
sionalitet kan växa fram. Men det är i och för sig ingen nyhet; så har man gjort i 
filmproduktion hela tiden. Men det är en nyhet för konstnären som tidigare arbetat 
individuellt, som hantverkaren eller enmansföretagaren. I den centrifugala estetiken 
finns ofta en mer målinriktad process, baserad på genomförandet av ett projekt. 
Efter en initial konception genomförs projektet, för att sedan utvärderas. Inte sällan 
arbetar den centrifugala estetiken i kollektiva grupper. Den centripetala estetiken 
arbetar däremot ofta individuellt, mer förutsättningslöst och sätter experimentet 
snarare än projektet i centrum.

Litteraturen löste genom den tryckta boken problemet med upprepbarheten redan 
på 1400-talet. Först med digital konst och digital fotografi kan skillnaden mellan 
original och kopia utplånas när det gäller bildkonst eftersom den då bara finns som 
kopia. Det material som bär upp den centripetala konsten, färg, form, duk etc. har 
försvunnit. Konstverket behöver inte finnas som föremål och det kan vara en fördel ur 
centrifugal synpunkt. Digital teknologi som en del av den centrifugala estetiken hotar 
konstvärlden och dess system av museer och gallerier, men även idén om konstverket 
som vara. Därför vill delar av konstvärlden bromsa den teknologiska utvecklingen då 
den hotar dess egen existens. Digital konst gör gallerier onödiga. En New Yorkgallerist 
har sagt: ”I love all this new technology stuff, but how can I sell it?”
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Bildretorik och transferprocesser

Den ryske semiotikern Jurij Lotman (1990a) har i boken Universe of the Mind dis-
kuterat retorik som något som påföres en text (här uppfattad som väv) utifrån och 
därför upplevs som främmande. När ett nyhetsreportage infälls i en spelfilm kan det 
upplevas som opassande utifrån en estetisk norm och om poesi används i en prosatext 
eller tvärtom om prosa används i poesin. När något främmande inträder i texten 
för att ersätta det förväntade uppstår ett spel mellan nivåerna och det främmande 
elementet får en ny roll i sammanhanget. I den meningen uppstår i Pål Hollenders 
verk Bye Buy Beauty (2001) och The United States of Afghanistan (2004) en retorik i 
spänningen mellan konst, journalistik och mediehype. Förväntningen inom vart och 
ett av dessa områden infrias inte och tolkningen kan inte slå rot inom en bestämd 
genre. Så fungerade också Olivero Toscanis Benettonreklam.

Den retoriska figur som strävar efter att sammanbinda olika enheter är dock uni-
versell i den mänskliga kulturen och Lotman menar att den är lika med det kreativa 
medvetandet självt. Möten mellan olika världar är inte enbart begränsade till konst, 
utan gäller vetenskap i lika hög grad. I konstruerandet av nya modeller, genrer 
och hypoteser verkar det analoga tänkandet som den transfer som överbryggar det 
alltför unika, begränsade och egocentriska tänkandet och möjliggör en språngartad 
expansion av tanken. 

Konsten har sett medier som något negativt och som en källa för ”påverkan”, ett hot 
snarare än ett löfte. Samhällets och mediernas utveckling tycks ha rusat förbi det 
allmänna kulturmedvetandet och retrospektivitet och nostalgi tycks ofta dominera 
bland många betraktare och utövare. Man vill projicera vad man tycker är goda 
egenskaper från det förflutna in i nutid och framtid eller alternativt är man emot 
kulturförändringar och vill bevara status-quo, vad man redan har.

Jean Baudrillard (1988) har diskuterat livsvärldens försvinnande i informationssam-
hället och dess ersättande med en helt igenom simulerad värld. Det är sådana skräck-
visioner (gestaltade t.ex. i filmerna om The Matrix av Andy och Larry Wachowski) 
som bidrar till att vi ibland regredierar tillbaka in i en infantil trygghetsnarkomani. 
Det är i sammanhanget värt att påpeka att det är omöjligt att skapa en helt igenom 
simulerad värld. Den apparat som skapar den simulerade sekundära världen måste 
finnas i den första världen, i livsvärlden. För att producera bilder och simuleringar 
krävs också ett stort mått av aktivitet av människor i den vanliga livsvärlden, plane-
ringssamtal, arbete med apparatur, inspelningar av olika slag osv. 
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Det tycks finnas något skrämmande i Virtual Reality, eftersom man lämnar livsvärlden 
och hamnar i en annan värld, där okontrollerbara situationer kan uppkomma. Men 
samma sak gäller egentligen också på bio, där man har sin kropp kvar i biosalongen, 
medan den i fantasin befinner sig strax bredvid den plats där filmen utspelar sig. Att 
betrakta en bild, i Virtual Reality eller en vanlig två dimensionell bild, en målning 
eller ett fotografi, är att lämna sig själv och tillfälligtvis mentalt förflytta sig till en 
annan tid och en annan plats, medan kroppen finns kvar på den ursprungliga platsen. 
I princip gäller det alla bilder och inte endast i VR. Kroppen och apparaten måste 
alltid finnas kvar i livsvärlden även om man mentalt tar del av en mediering.

En annan märklig tanke som ofta förs fram i samband med medier är att teknologi är 
passivitetsskapande i motsats till att själv göra saker. Istället kan det vara tvärtom. De 
som idag arbetar med datorer har vuxit upp med TV-spel och datorspel som är just 
interaktiva. De är vana vid att kunna inverka på och påverka skeendet. En sådan in-
teraktivitet kan jämföras med passiviteten i konstens s.k. intresselösa betraktande. 

Synen på medier som ett hot mot invanda beteenden och föreställningar möjliggör 
i konstvärlden ett fortsatt intresse för den handgjorda bilden sedd som en antites 
till medierna. Den handgjorda bilden eller det handgjorda plagget eller föremålet 
tillskrivs en autenticitet medan medierna, konfektionen och industrins föremål däre-
mot upplevs som falska. I linje med det anses t.ex. en konsert vara mer autentisk än 
en grammofonskiva, små pittoreska butiker i medelhavsländerna är mer autentiska 
än snabbköp och varuhus, en målning är mer autentisk än en datorgjord bild, en 
samekniv mer autentisk än en köpt förskärare. 

Problemet med autenticitetskulten är att det som är autentiskt med tiden ändrar 
karaktär. En rockkonsert kan syfta till att göra reklam för en nyligen släppt skiva. I de 
pittoreska butikerna, som ligger i ”gamla stan” på turistorten, handlar bara turister, 
medan de boende på orten handlar billigt i snabbköp vid sidan av turiststråken. En 
samekniv är så fin att den inte får användas, och ett haute coutureplagg klarar inte 
60 graders kulörtvätt, utan måste tvättas för hand. Det som är ”äkta” och ”unikt” 
passar ofta inte in i den samtida världen. 

Man tänker ibland på datorer och medier som något inautentiskt, kallt och hårt 
medan det naturliga umgänget mellan människor är varmt och levande. Men jag 
tror att Laurie Anderson har rätt när hon i en intervju under ett Sverigebesök häv-
dade att ”...ute på nätet är allting mjukt”. Hon menar sannolikt att det på Internet 
finns en mängd röster och bilder och följaktligen många kommunikativa möjlig-
heter. Fixeringen vid hårdvara är ett manligt fenomen, som också datorföretagen 
uppmuntrar. Idag talar man om megabyte. När jag var ung diskuterades watt i 
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stereoanläggningen. Men det är ju musiken, bilderna och kommunikationen som 
är det viktiga, det mjuka. Och det är troligen den insikten som gör att de kvinnliga 
mediekonstnärerna fått framgångar. 

Medierna kan möjliggöra att det som är fjärran kommer närmare. Jämför Bessie 
Smiths kraftfulla sångstil med Billie Holidays mjuka lyriska ton. Intimiteten i hen-
nes röst möjliggjordes av mikrofonens förstärkning av rösten, medan Bessie Smith 
måste skrika för att nå ut till publiken. Mobiltelefonen möjliggör omedelbar kontakt 
mellan människor på olika platser. Bildens användning i telefonen, som för övrigt 
omöjliggör begreppet telefoni (ljudöverföring), bidrar till att synliggöra bildens kanske 
viktigaste funktion i medierna, dess förmåga att göra det främmande nära. Teknologi 
kan alltså öka humaniteten och intimiteten, genom att förverkliga föreställningen 
om en global by och en semiosfär.

Den centrifugala estetiken vidgar bildbetydelserna genom transferprocesser i kultur-
möten och metaforik där det entydiga, det begränsade och det unika ifrågasätts. Den 
närsynta tanken fastnar istället i det unika och i en strävan efter renhet. Att betrakta 
konstverket som ett unikt ting är alltför begränsat idag när informationen såväl som 
det multikulturella spränger alla gränser. Rörelsen i konsten från att tala om det 
universella till att betona särintresset har i många fall också ett öppnande socialt och 
kommunikativt perspektiv, vilket gör konsten till en angelägenhet även för andra än 
konstvärldens aktörer. Den så kallade relationella konsten (Simpson 2001) betonar 
på liknande sätt upprättandet av en relation till och ett samband med betraktaren, 
och fungerar därför utåtsträvande. Den centrifugala estetiken kan därför ses som en 
aldrig avslutad retorisk process som sprider betydelser i allt vidare sammanhang. Den 
bryter upp det centripetala konstbegreppet, och i vidare bemärkelse fundamentalism 
och etnicitet samt gränser mellan raser och kulturer. Den är lika med det kreativa 
medvetandet självt. Den centripetala konsten har idag framför allt ett historiskt 
intresse. Den kan inte längre ligga till grund för en frigörelsens estetik.

Sammanfattningsvis innebär upptäckten av konstvärlden, konsten som ett socialt 
fält, för många konstnärer och andra aktörer, att konst inte längre lika lätt kan ses 
som konstnärens personliga uttryck eller som enbart något som har med förnim-
melse att göra. Begreppet estetik är härlett ur grekiskans ´aisthesis´, förnimmelse, 
men har idag vidgats av en fältteori, ett konstvärldsbegrepp, som i sin tur har oklara 
konturer till medievärlden.
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Centrifugaliteten i bildämnet

Har den nya situationen i medierna och konsten någon betydelse för didaktiken i 
bildämnet? Nationella utvärderingen i bild (Marner, Örtegren & Segerholm 2005), 
som framförallt gäller år 9, visar att bildämnet fortfarande mest handlar om bildska-
pande för hand. Ett kommunikativt perspektiv är fortfarande inte vanligt förekom-
mande inom ämnet, trots att hälften av bildlärarna i undersökningen hävdar att 
ämnet framför allt är ett kommunikativt ämne. Den andra hälften anser ämnet vara 
ett estetiskt-praktiskt ämne, i linje med en terminologi som förekom i Lgr 62 och 
Lgr 69. Sett i ett kommunikativt perspektiv och i relation till samtida och digitala 
medier är situationen inte så uppmuntrande.

Handgjord konst kan inte längre automatiskt åberopa konststatus framför maskin-
gjord annat än i ett historiskt perspektiv. Lite talar för att barn och ungdom uttrycker 
sig bättre för hand än med hjälp av moderna och digitala medier. Samtida konst visar 
att man mycket väl kan arbeta med konstnärliga teman och med maskingjorda bilder. 
För ungdomar är det naturligt att arbeta på detta sätt och fotografi eller video behöver 
inte kännas som något kallt och anonymt bara för att dessa sätt att göra bilder sker via 
maskiner. Om bildläraren mot den rådande tidsandan i det s.k. informationssamhället 
förfäktar den handgjorda bildens företräde framför den maskingjorda kommer denne 
att bidra till bildämnets minskande betydelse, eftersom motiven för att arbeta med 
handgjorda bilder dramatiskt har försvunnit i takt med att effektiva maskiner ersatt 
penna och pensel. Vill vi behålla ett obligatoriskt bildämne ligger framgången i en 
sådan strävan i att ämnet digitaliseras i högre utsträckning. Ökad fortbildning på 
området efterfrågas av bildlärarna (Marner, Örtegren & Segerholm 2005).

Ämnet bild präglas fortfarande av bildframställning för hand (Marner, Örtegren & 
Segerholm 2005). Teckning och målning behöver dock inte vara centrala i bildun-
dervisning eller vara det naturliga framställningssättet i de flesta sammanhang inom 
ämnet. I stället kan digitala medier vara mer i centrum, men det behöver inte hindra 
kreativiteten, tvärtom. Det är dock i själva verket inte de digitala medierna som sådana 
som är det avgörande, utan idéerna som snabbt kan genomföras med dem, samt de 
förbättrade möjligheterna till kommunikation av bilder som medierna medger. 

Den framväxande relationella konstens roll (Simpson 2001), och användandet av 
moderna digitala medier, belyses t.ex. i det tidigare nämnda Internetverket Alias: 
LOVA 1998 som konstnären Karin Hansson genomförde tillsammans med elever på en 
gymnasieskola i Norrtälje (Bydler 2003). Ett sådant projekt visar att avståndet mellan 
konstnär och betraktare minskar i en konst som innefattar ett kommunikativt, socialt 
och följaktligen ett centrifugalt perspektiv. Avståndet kan till och med upphävas.
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Ibland kan man i bilddiskussionen iaktta en motsättning mellan skapande i bild 
och bildanalys, eller mellan konst och kommunikation, som sannolikt bottnar i 
olika ämneskonceptioner. Argumentet är att skapande av konst inte har med kom-
munikation att göra och att kommunikation inte har med skapande att göra. Med 
ett betonat kommunikationsbegrepp kan denna motsättning upphävas. I stället för 
att så tydligt poängtera skapande förmåga inom ämnet, bör man eftersträva att fästa 
fokus vid elevernas kommunikativa förmåga. Fördelen med att utgå från kommuni-
kationsbegreppet i bildämnet är bl.a. att det integrerar såväl förmåga att skapa och 
gestalta som att uppleva, kritiskt granska och sprida visuella gestaltningar.

Framställning och skapande av bild är en naturlig del av en kommunikativ process. 
Skapandeperspektivet har en tendens att alltför ensidigt fokuseras, i linje med den 
centripetala konstsynen, vilket kan innebära att ett receptions- och kommunika-
tionsperspektiv inte fullt ut kan förverkligas och följaktligen inte heller skolan som 
kulturell mötesplats. Bildcirkulationen och dialogiciteten i bild fullbordas inte i 
önskvärd utsträckning. 

Bildundervisningen har sett medier som något negativt och som en källa för ”på-
verkan”, ett hot snarare än ett löfte. Det är den synen på medier som möjliggjort ett 
fortsatt intresse för den handgjorda bilden, sedd som en antites till medierna. De 
handgjorda bilderna tillskrivs på detta sätt en autenticitet, medan medierna däremot 
står för indoktrinering och falskhet. Här kan bildlärarens intresse gå hand i hand 
med kommunens eller rektors intresse för ekonomiska besparingar. I bild kan man 
fortsätta använda den ålderdomliga teknologin, medan resurserna kan satsas på annat 
håll. Frågan är om detta i längden är till fördel för bildundervisningen.

Det skulle kunna uppfattas som absurt att man strävar efter att få elever i tonåren att 
omfatta t.ex. den abstrakta eller informella konsten i tron att de då ska upptäcka sitt 
inre jag eller sin själ, i linje med fritt skapande-doktrinen. Att på det sättet återvända 
till sin egen barndoms sätt att framställa bilder kan stå i motsats till vad en växande 
tonåring, som vill utvecklas, lära sig mer för att senare bli vuxen, egentligen vill ha. 
Inte vill en tonåring regrediera till dagisnivå i sitt bildskapande. Han eller hon vill 
snarare lära sig hantera en digital videokamera, kunna bemästra digital videoredi-
gering och Photo-Shop.

Utvecklingen av den centrifugala tendensen i konsten gör att man i skolans bildämne 
och i skolan över huvud taget på nytt måste ställa sig frågan om vad kultur och konst 
är. Ett traditionellt konstbegrepp i bildämnet är inte längre relevant. 
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Ett designperspektiv på slöjden och 
ett kulturperspektiv på skolan

I styrdokumenten är ämnet slöjd i Sverige ett ämne med endast en kursplan. I skolan 
är emellertid ämnet materialspecifikt delat i textil- respektive trä -metallslöjd. Att så 
är fallet bottnar i traditionen med goss- och flickslöjd och senare slöjdarterna textil- 
respektive trä-metallslöjd. Slöjdlärarutbildningen är idag på de flesta håll uppdelad 
på de respektive slöjdarterna.15 Ett slöjdämne baserat på den materialspecifika 
uppdelningen i slöjdarter innebär också i hög utsträckning att slöjdämnet uppdelas 
utifrån kön. Ett sätt att motverka denna tendens är att dagens slöjdämne i grund-
skolan relaterar djupare till ett designperspektiv. Ett designperspektiv kan vara en 
framkomlig väg för slöjdämnet att försvaga dess polariserade genusstruktur genom 
att minska dess beroende av de av tradition använda materialen textil/trä/metall. Ett 
design- och slöjdbegrepp som inte främst är materialspecifikt innebär sannolikt att 
den polariserade genusstrukturen inom ämnet skulle upplösas, eftersom den bottnar 
i äldre tiders genusspecifika funktioner i samhället. 

Skolan och samhällsförändringarna

Skolinstitutionens tröghet gör att skillnaden mellan det som är innanför och utanför 
skolan är ett problem. Skolan är per definition avskiljd från samhället och utgör en 
egen kultur. I ett läge när samhället kraftigt förändras kan dock separationen från 
samhället i övrigt bli ett problem. Det lärande som äger rum utanför skolan kan 
ibland i en sådan situation vara mer effektivt än lärande i skolan. Detta kan ses som en 
svaghet i skolan när kulturfrågor blivit allt viktigare, eftersom olika kulturer (manliga 
och kvinnliga kulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer etc.) ställs mot varandra 
och mot samhällets tidigare dominerande helhetskultur. Skolan förmår ofta inte 
synliggöra kultur- och identitetsfrågor och saknar delvis ett samtida kulturklimat. 
Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius skriver i sin utredning av kulturens roll i 
skolan, Kultur och estetik i skolan:

Skolan har i informations- och mediesamhället förlorat sin gamla roll 
som självklar och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny 

15 Se mer om slöjdutbildningens historik i Hartman, Sven G., Thorbjörnsson, Hans & Trotzig, Eva (1995), 
Handens pedagogik Skapande vetande. Rapport nr. 29, Linköping: Linköpings universitet. Se också Has-
selskog, Peter och Johansson, Marléne, Slöjdämnets nya roll i den svenska grundskolan, en utmaning för 
lärarutbildningen. Opublicerat paper. NFPF-kongress 6-9 mars 2003, Köpenhamn.
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kulturpolitik och ett nytt bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela 
den allt viktigare roll den har som en demokratisk offentlighet för barn 
och unga i ett kulturellt heterogent samhälle (Aulin-Gråhamn & Tha-
venius 2003: 11).

I utredningen kopplas demokrati och yttrandefrihet naturligt ihop med ett estetiskt 
perspektiv. ”Det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga”, hävdas det. Skolan 
ses som en kulturell mötesplats för alla barn och ungdomar (Aulin-Gråhamn & 
Thavenius 2003: 11).

Ett annat perspektiv på samma innanför/utanförproblematik är att estetiska ämnen 
motsvaras av företeelser i samhället som blivit alltmer betydelsefulla. Bildämnet 
kan täcka upp de idag digitala bildmedierna och musikämnet kan behandla mu-
sikindustrin och den musikelektroniska utvecklingen. Slöjdämnet kan belysa den 
industridesign som i Sverige förekommer inom företag som Hennes & Mauritz, 
IKEA och Volvo. 

Mot bakgrund av att design blivit allt viktigare inom näringsliv och samhälle krävs 
enligt propositionen Framtidsformer en ökad fokusering på design i skolan (Reger-
ingen 1997/98:117). Ytterligare ett förslag till ett nationellt handlingsprogram när 
det gäller design har på Näringsdepartementets uppdrag och med regeringens stöd 
lagts fram i februari 2003.16 Dåvarande näringsminister Leif Pagrotsky (2002) har 
påtalat vikten av design i relation till svenska textilföretags framgångar. Design har 
blivit en konkurrensfaktor. 2005 utnämndes till ett svenskt designår.17

Richard Florida, professor i regional ekonomisk utveckling vid Carnegie Mellon 
University, talar i The Rise of the Creative Class (2002) om den nya ekonomin som 
en kreativitetens ekonomi, där kreativitet lyfts fram som de anställdas viktigaste 
bidrag. 

Han visar att kreativ verksamhet inte endast hör fritiden till utan att den allt mer 
präglar också yrkeslivet. I en post-industriell situation tar automatisering och robo-
tar över delar av såväl den traditionella arbetarklassens som service-yrkenas tidigare 

16 2002 presenterade Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Föreningen Svensk Form ett förslag 
till nationellt program för ”Design som utvecklingskraft”. Programmet har tagits fram på uppdrag 
av Näringsdepartementet. http://www.svid.se/konkur.htm (2004-01-21) och Näringsdepartementet 
Pressmeddelande, 20 miljoner till nationellt designprogram, 2003-02-13, http://www.regeringen.se/ga-
lactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=49027 (2004-01-21).

17 Kampanjen inför Designåret 2005 drivs under rubriken Mer Design. Mer design. Designåret 2005 www.
merdesign.se (2004-02-05).
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funktioner. Han ser i detta ett ökande behov av kreativitet i yrkeslivet och han ser 
en ny klass växa fram.

Florida skriver:

The super-creative core of this new class includes scientists and engineers, 
university professors, poets and novelists, artists, entertainers, actors, de-
signers and architects, as well as the thought leadership of modern society: 
nonfiction writers, editors, cultural figures, think-tank researchers, analysts 
and other opinion makers. Whether they are soft-ware programmers of 
engineers, architects or filmmakers, they fully engage in the creative pro-
cess. I define the highest order of creative work as producing new forms or 
designs that are really transferable and widely useful – such as designing 
a product that can be widely made, sold and used; coming up with a 
theorem or strategy that can be applied in many cases; or composing music 
that can be performed again and again. People at the core of the Creative 
Class engage in this kind of work regularly; it´s what they are paid to do. 
Along with problem solving, their work may entail problem finding; not 
just building a better mouse trap, but noticing first that a better mouse 
trap would be a handy thing to have. (s. 68f.)

Kring denna kärna av den kreativa klassen finns professionellt kreativa människor:

These people engage in creative problem solving, drawing on complex 
bodies of knowledge to solve specific problems. Doing so typically requires 
a high degree of formal education and thus a high level of human capital. 
People who do this kind of work may sometimes come up with methods or 
products that turn out to be widely useful, but it´s not part of the basic 
job description. What they are required to do regularly is think on their 
own. They apply or combine standard approaches in unique ways to fit 
the situation, exercise a great deal of judgement, perhaps try something 
radically new from time to time. (s. 69)

Andelen verksamma inom arbetskraften som arbetar kreativt och med problemlö-
sande, har ökat dramatiskt under 1900-talet i USA (se Tabell 1). Om den s.k. kreativa 
klassen omfattade 10 % av arbetskraften 1900, 15 % 1950, 20 % 1980 så uppskattar 
Florida siffran idag till 30 % (Florida 2002:75). ”The service class”, anställda inom 
serviceyrken, har också ökat, från drygt 15 % 1900 till ca 43 % 1999. Denna grupp 
har dock minskat sedan 1975. Mellan 1950 och 1999 har arbetarklassen minskat 
från drygt 40 % till drygt 25 % och de som är verksamma inom jordbruk har mins-
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Tabell 2 Klasstrukturen i USA 1900-1999 enligt Florida (2002, s. 73).

kat från ca 37 % 1900 till en försvinnande liten siffra idag. Arbetarklassens andel 
av arbetskraften är alltså mindre än den kreativa klassens. Utan att göra alltför stor 
affär av vare sig den kreativa klassens definition eller dess omfattning kan man dock 
föra fram vikten av Floridas iakttagelse av dessa samhällsförändringar. Iakttagelsen 
gör sannolikt att skolan tydligare måste ställa sig frågan om hur kreativiteten kan 
synliggöras där. När det gäller slöjdämnet behöver därför relationen hantverk-design-
teknik behandlas på ett djupare sätt. 

Estetiska skolämnen har traditionellt svårt att tydliggöra den s.k. nyttan med äm-
nena. Många tycks uppfatta nytta i skolan liktydigt med att lära eleverna matematik, 
engelska och svenska. Kanske kan ett yttrandefrihetsperspektiv och Floridas arbetsliv-
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sperspektiv på kreativitet ge argument för de estetiska ämnenas betydelse i ett vidare 
sammanhang, inte minst gentemot föräldrar som ofta intar ett nyttoperspektiv på 
sina barns lärande i skolan.

Estetiska ämnen i skolan

Kulturellt och ekonomiskt betydelsefulla kreativa verksamheter som t.ex. design 
belyses inte på ett tydligt sätt i skolan. Estetiska ämnen får stå tillbaka för andra s.k. 
viktiga skolämnen. De estetiska ämnena har delvis anpassat sig till en marginaliserad 
plats, ofta med fokus på traditionellt hantverk och traditionella konstarter, i stället 
för ett perspektiv som vidgar sig mot kreativitet, identitet, mediering, samhälle och 
samtid. Varken den demokratiska aspekten eller Floridas koppling mellan kreativitet 
och arbetsliv är synlig i de estetiska ämnena eller i skolan som helhet. 

Skolämnen som slöjd, musik och bild ses ofta som marginaliserade ”övningsämnen” 
eller ”estetisk-praktiska ämnen” av företrädare för s.k teoretiska ämnen och skolledare. 
Båda dessa begrepp är dock sedan länge utrensade ur styrdokumenten. Trots det 
används de fortfarande. Inom estetiska ämnen, om vi nu kan kalla dem så, bemöter 
man ibland marginaliseringen genom att använda sig av samma polariserade modell, 
ställa praktik mot teori, men med omvänd värdering. Ett sådant sätt att tänka kan 
leda till att motsättningar mellan ämnen och mellan teori och praktik befästes. 

I slöjd innebär ett vidgat kunskapsbegrepp såväl hantverk och varseblivning av form, 
som design, etnologi och matematisk beräkning. På samma sätt kan matematik 
omfatta olika steg, från ögonmått och former i naturen, via matematiska bedöm-
ningar i vardagen till geometri och matematiska formler. På så sätt kan skillnaden 
mellan ämnen minskas, och samarbete lättare äga rum. Såväl teori som praktik kan 
ses som betydelseprocesser som är relaterade till och beroende av varandra och den 
motsättning som finns i den västerländska kulturen mellan de bägge fenomenen 
är, eller snarare borde vara, överspelad. Praktik har sin egen kunskap, färdighet och 
förtrogenhet. Teori växer ur praktik, men återverkar också på och kan förbättra 
praktiken. Bland annat av det skälet är det inte relevant att dela upp skolans ämnen 
i teoretiska och praktiska ämnen.

Slöjdämnet har formats historiskt i ett för-modernt samhälle som hotades av in-
dustrialismens processer. En fokusering på design skulle istället kunna innebära att 
samtidens teknik och samtidens kulturella frågor i högre utsträckning aktualiserades 
inom ämnet. Kan man, på liknande sätt som bildämnet utvecklats från teckning 
till bild, och strävar efter att inkludera också mediernas bildvärldar, tänka sig att 
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slöjdämnet utvecklas mot design? Det skulle kunna innebära att kopplingen till 
vissa material minskar i betydelse och att den kreativa processen fokuseras i än 
högre utsträckning. Det snäva valet av material i slöjd, åtminstone om man ser till 
slöjdarternas kategorier, som är baserade på material, kan vara en hämmande faktor 
för kreativiteten. Sannolikt är det så att slöjdarterna redan är irrelevanta, eftersom 
olika typer av material används i slöjdundervisningen. Utbudet av moderna material 
skapar nya möjliga kombinationer och därför ökar de kreativa möjligheterna.

En erosion av kompetens

För dagens industridesigner är överväganden inom ett flertal domäner som ekonomi, 
estetik, ergonomi osv. en del av yrket. En typ av designer idag är en fristående och 
konsultbaserad yrkesperson, dvs. en som skaffar sig egna uppdrag som så småningom 
kan leda till industriell produktion. En sådan designer arbetar ofta med ett flertal 
medier och visuella tekniker, med andra förhandlingsmedel samt i regel med en mer 
flexibel samhällsorientering än slöjdarens mera traditionsbundna, och ibland regionala 
förankring, baserad på beprövad erfarenhet och beprövade modeller. I förhållande 
till den för-moderne slöjdaren måste den samtida industridesignern behärska ett 
bredare spektrum av betydelseprocesser som komplicerar förhållandet mellan teori 
och praktik. Därmed inte sagt att den för-moderne slöjdarens materialkännedom 
var ”enkel”.
 
I det förindustriella samhället och delvis under industrialismen var ett stort antal verk-
samheter företrädesvis praktiska. Många av dem krävde egna överväganden, bedömningar 
och beslut baserade på djup erfarenhet och hantverkskunnande. En rationalisering av en 
sådan verksamhet som motiveras med ekonomiska argument kan leda till en ”erosion” 
av kompetens (Göranzon1990). Exempel på detta är om snickarens eller sömmerskans 
traditionella verksamhet delvis ersätts av maskiner, datorer och robotar. 

Hur kan man föra in ett designperspektiv i slöjd utan att förfalla till ”teoretisk slöjd” 
och till en ”erosion” av kunskap? Innebär ett fokus på design i slöjdämnet ett hot 
mot ämnets hantverksdel? Vilka aspekter av designerns kreativa process skulle kunna 
överföras till skolans slöjdverksamhet? Frågorna är komplexa, särskilt i ett läge där 
skolan i allt högre utsträckning styrs av ekonomi och internationell kompatibilisering, 
dvs. att man strävar efter att skapa jämförbarhet mellan olika länders skolsystem. 

Det förefaller klart att om design förenas med traditionellt hantverk kommer 
kompetensen hos aktörerna att öka istället för att erodera. Processer som är mer 
kreativa kommer till stånd. Det framställda föremålet kan modifieras i högre grad, 
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nya möjliga kombinationer kan genomföras, eftersom förstadierna i den kreativa 
processen uppmärksammas i högre utsträckning. Att införa ett designperspektiv 
inom hantverkskunnandet innebär att det uppdateras eftersom nya objekt kan 
framställas parallellt med de gamla modellerna. De vedertagna processerna baserade 
på beprövad erfarenhet kan kanske också förkortas med såväl reflektion som med 
nya verktyg och material. 

Slöjd är ett ämne som innehåller reflektion och generalisering eftersom slöjdproces-
sen gäller framställandet av föremål som eleven ännu inte sett. Eleven måste därför 
föreställa sig föremålet innan det är färdigt. Processen innebär också ett successivt 
bemästrande av olika moment i processen som gäller utöver den specifika handlingen. 
Om slöjdämnet skulle bli ett immateriellt ämne i avsaknad av en skapande process, 
t.ex. om man ersätter slöjdsalen med en datorsal där eleverna sitter framför datorer 
i stället för att arbeta med händerna, skulle det sannolikt innebära att en erosion av 
kunskap ägde rum. Grundläggande för en designansats i skolan bör därför vara att 
görande utvecklas mot skapande, att teori och praktik och reflektion och bemästrande 
förenas. Uppfattat så innebär ett designperspektiv en möjlighet snarare än ett hot. 

Slöjdprocessen

Om slöjd ofta lägger fokus på själva framställningen av artefakten skulle ett de-
signperspektiv sannolikt ha ett bredare fokus; den process som föregår artefakten 
i relation till dess senare användning. Designprocessen med dess successiva steg av 
skissande och prövande står i förhållande till presentation och utställningsmetodik 
och artefaktens användning. Artefakten är därför ett objekt som kan ses från olika 
perspektiv, från såväl skaparens som användarens. Med ett kommunikationsteore-
tiskt synsätt, som är relevant här, skulle en relation mellan sändare och mottagare 
äga rum. Ett designperspektiv skulle förskjuta slöjdens fokus mot ett allt tydligare 
kommunikativt sammanhang.

I den Nationella utvärderingen 1992, i slöjdämnets huvudrapport (Skolverket 
1993:56) skriver man:

Många gånger kanske vi uppfattar dessa färdigheter och kunskaper som 
enbart praktiska och utan intellektuella inslag. Kanske bidrar slöjdlärarna 
själva till denna begränsade självförståelse genom att i många fall ensidigt 
betona ämnets praktiska karaktär.
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I slöjdämnets huvudrapport framkommer vidare:

Eleven kan gå hela vägen från idé eller intryck via planering och kon-
kretisering av idéerna till praktiskt arbete i hårda och mjuka material, 
för att slutligen nå fram till en diskussion av erfarenheter och kunskaper. 
Dessutom kan man värdera vad man lärt sig. Vi kallar denna process 
SLÖJDPROCESSEN (Skolverket 1993:10). 

Problemet, sett ur ett kommunikativt perspektiv, är här att själva produkten och 
användandet av produkten ligger bortom ”slöjdprocessen” och blir så att säga osyn-
lig. Inte sällan används begreppet slöjdprocess med formuleringar som ”från idé till 
färdig produkt”. Kajsa Borg (2001) diskuterar i sin avhandling framväxten av detta 
begrepp, som ska förstås i förhållande till en äldre tids slöjd där man använde förlagor 
i arbetet, snarare än erkände processen som en helhet. Borg visar hur begreppet inte är 
entydigt och har använts olika under olika tider. Även i den Nationella utvärderingen 
1992 används det på olika sätt. Dels förekommer det i termer av att Välja, Planera, 
Utföra och Värdera, dels förekommer det i termer av ”den process eleven genomgår 
i slöjden på sin väg från idé till färdigt arbete.” (Skolverket 1993:35) Kanske kan en 
lösning här vara att man i slöjd i större utsträckning genomför gemensamma arbeten, 
så att eleverna och skolan som helhet tillsammans också kan betrakta och använda det 
som skapas. Här kan man jämföra med ämnet svenska där skrivprocessen diskuteras 
som pedagogisk idé. Man avser då elevernas flerstämmiga kommunikation mellan 
varandra kring autentiska texter.

I bildämnet har kursplanen, vid sidan av framställningsaspekten också inkluderat ett 
receptions- och kommunikationsperspektiv genom att betona bildsamtal, bildanalys 
och bildtolkning. Ett motsvarande receptionsperspektiv i slöjd skulle kunna innebära att 
användningen av föremålet inkluderades i slöjdprocessen i högre utsträckning än tidi-
gare. Det finns dock skäl att anta att man i såväl bild som slöjd fortfarande inte beaktar 
receptions- och presentationssidan tillräckligt mycket, och ofta nöjer sig med att beakta 
endast den ena sidan av kommunikationsprocessen, skapandesidan. Genomförandet 
av designprojekt i slöjdundervisning kan tänkas inkludera gemensamma överväganden 
med avseende på funktion och användning i den egna skolan eller i närsamhället, 
inkluderande reklam, argumentation för och även försäljning av produkten.

Här finns sannolikt en outnyttjad potential när det gäller att föra ut de produkter 
som skapas i skolan i estetiska ämnen för att möta sina betraktare, användare och 
lyssnare i den egna skolan och utanför skolan. Det betyder att utöver framställning/
skapandeperspektivet och behovet av verkstäder, ateljéer, musik- och mediestudior 
så behövs också ett receptionsperspektiv, med såväl tid som ytor och platser för 
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presentationer, utställningar och föreställningar i skolan. Utanför skolan kan ett 
köpcentrum användas där elevernas arbeten presenteras, vilket kan varvas med visual 
culture-inspirerade studier av samma köpcentrum.18

Ett designprojekt kan omfatta olika faser. En början kan vara att ansökningar av 
projektmedel eller av medel från sponsorer tillstyrks. Här kan kontakter i kommu-
nens kulturnämnd eller med företag i närsamhället vara viktiga. Ett företag på orten 
kan ha intresse av att på olika sätt stödja skolverksamhet för att visa socialt ansvar. 
Skisser, ritningar, fotografier, videoupptagningar och uträkningar kantar projektet, 
som fortsätter vidare i konstruktion och tillverkning av produkter, och fullföljs i 
presentationer, utställningar, utvärderingar och rapporter. Relationer mellan skola 
och verksamheter utanför skolan blir viktiga.

I konstvärlden och inom estetiska ämnen finns en föreställning om ”fritt skapande” 
som ett sätt att utan restriktioner frigöra den förmodade inneboende kreativiteten 
inom en människa. En sådan kvardröjande föreställning har sannolikt föga relevans 
i en designprocess och kan idag uppfattas som en kvarleva från en romantisk och 
subjektivistisk uttrycksestetik. Tvärtom är det ett problem som kan vara utgångspunk-
ten för en designprocess vars genomförande förutsätts lösa problemet och därmed 
förändra världen i någon aspekt. De föreliggande villkoren och ramarna förmodas 
övervinnas i den kreativa kombinationen av element. Ett designperspektiv är därför 
snarare problembaserat än baserat på ”fritt skapande”.

Ett designperspektiv på slöjd innebär att konceptualisering, visualisering och reali-
sering i större utsträckning är en integrerad angelägenhet för den elev eller de elever 
som genomför ett projekt. Att använda färdiga arbetsbeskrivningar som en snitslad 
väg kan lättare undvikas om ett designperspektiv präglar undervisningen. I själva 
verket kan standardiserade arbetsbeskrivningar ses som en kunskapserosion inom 
ämnet, till skillnad från elevens skiss. Skissen antyder en reflekterande hållning och ett 
experimentellt förhållningssätt hos eleven, vilka skapar stabilare grund för utveckling 
av egen kunskap. Att bromsa upp och dröja inför realiseringen av den kristalliserade 
fantasin gynnar sannolikt kreativiteten. 

Relationen lärare och elev och elev och elev kan också utvecklas. Läraren kan i en in-
struktion uppmana eleven: ”Gör så här!” Om en sådan relation till läraren permanen-
tas i en monologisk/enstämmig undervisning, skapas ett beroendeförhållande mellan 

18 Visual culture avser iakttagelsen att det visuella blivit alltmer betydelsefullt i samhället. Kring begreppet 
har en forskningsansats vuxit fram. Se mer därom i Mirzoeff, Nicolas (1999), An Introduction to Visual 
Culture, London New York: Routledge. Angående köpcentrum se Becker, Karin, Bjurström, Erling, 
Fornäs, Johan, Ganetz, Hillevi (2001), Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum, Nora: Nya Doxa.
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lärare och elev som inte stimulerar designperspektivet. Läraren bekräftas visserligen 
om eleven hela tiden ställer frågor, men eleven visar samtidigt osjälvständighet i sina 
överväganden. Motsatsen kan vara läraren som i linje med det fria skapandet med 
entusiasmerande tillrop uppmanar eleven att vara kreativ, samtidigt som läraren inte 
erbjuder några redskap för kreativitetens utveckling. I ett sådant fall avstår läraren 
från att delta i dialogen och lämnar ansvaret helt till eleven. Ett dialogiskt mellanläge 
kan kanske vara när eleven ställer frågan ”Uppnår jag mitt mål om jag gör så här?” 
Frågan förutsätter en förförståelse, ett syfte och ett eget initiativ. 

Design i ett vidare sammanhang

Finns det generella aspekter av design och kreativitet som är gemensamma för var-
dagslivets design, slöjd och industridesign? Estetiska läroprocesser som anknyter till 
design kan skapa förståelse för att den värld vi lever i är skapad av oss själva. Det leder 
vidare till tanken att en sådan värld också kan förändras av oss själva. Perspektivet 
bör därför vidgas så att design inte endast, som ofta är fallet, omfattar s.k. ”god de-
sign”, utan också innefattar dess grund, förståelsen av att föremål är artefakter. De är 
infogade i människans livsvärld, är en del av människan och inte endast yttre ting. 
Ett designperspektiv kan vidare belysa teknikens relation till människan. Människors 
behov och önskningar kan ligga till grund för medieringar och tekniska innovationer 
snarare än den motsatta uppfattningen, som inte är ovanlig, att teknikers konstruk-
tioner ligger till grund för de föremål vi omges av. Aktörens relation till artefakten 
eller medieringen är komplex och ibland konfliktfylld.

Ett designperspektiv på slöjden skulle kunna placera skolämnet slöjd i en delvis ny 
kontext bestående av bl.a. mode, konfektion och industridesign. Genom att studera 
relationer mellan design, teknik och slöjd med avseende på kreativa processer och i 
ett vidare perspektiv av samhällsförändringar kan skolämnet/ämnena få en ny roll 
i skolan. Design och teknologi kan sannolikt belysa slöjdämnet så att ämnesföre-
trädarna ser ämneskonceptionen i ett vidare perspektiv som fördjupar de kreativa 
processer som förekommer inom ämnet. 

Inom ämnet slöjd kan ett designperspektiv möjliggöra nytänkande över traditionella 
ämnesgränser. Designperspektivet sett i hela skolans perspektiv kan innebära ett kvali-
tativt nytt sätt att se på skolan. Sett i skolans sammanhang kan de samlade design- och 
slöjdresurserna förnya skolan i en mer kreativ riktning om de är utåtriktade. De kan 
möta utvecklingen i samhället genom att utveckla estetiska läroprocesser i relation 
till ett samtida samhälle. Samverkan i projekt med t.ex. bild, matematik, SO och 
teknik kan lättare genomföras. En ansats som innehåller fler medier än skriftspråket, 
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en gemensam multimodal ansats, som innefattar skolans samlade kreativa resurser, 
kan ge mer slagkraft än vad varje ämne för sig kan ge. En grupp forskare under 
rubriken The New London Group har diskuterat ett sådant perspektiv. I stället för 
skriftspråkets färdighet i termer av literacy talar man om multiliteracies i skola och 
undervisning. De meningsskapande processerna gäller inte endast lingvistiska, utan 
också visuella, ljudliga och rumsliga processer, som förhåller sig multimodalt till 
varandra. The New London Group använder design som paraplybegrepp för alla 
dessa processer (Cope & Kalantzis 2002).

Ett samtida designbegrepp innefattar alltså inte endast produkter utan också tjänster, 
processer och system (Marschalek 2003). Ett vidare perspektiv på design innefattar 
föreställningen om att inte endast verktyget eller föremålet är skapat av människan 
utan också idéerna, konsten och språket. Människan använder sålunda såväl tekniska, 
som intellektuella och konstnärliga verktyg för att gestalta sin värld i dess helhet. I 
skolan talar man i linje med det idag om ett vidgat textbegrepp.19 En bredare syn på 
vad text och kunskap är, som innefattar inte endast skriftspråk som medium, kan 
öppna skolan för estetiska läroprocesser där ungdomars konstruktion av identiteter 
och kunskaper via olika typer av medieringar får allt större genomslagskraft. Om 
man i Lpo 94 hävdar att läraren tillsammans med eleverna lägger upp undervisningen 
så skulle man mot bakgrund av ett samtida designbegrepp kunna säga att eleverna 
deltar i designen av sin egen undervisning. 

Ett designperspektiv, en förstärkt estetisk profil och ett vidgat textbegrepp kan vidare 
innebära att skolans betydelse i samhället ökar, mot bakgrund av att kulturfrågor 
idag blivit mer centrala för samhällsförståelse och i arbetslivet. Den utvecklade krea-
tiviteten kan riktas så att såväl skola och närsamhälle som samhället i dess helhet kan 
använda den i olika typer av verksamheter. Olika kulturer med olika profiler vad gäller 
gestaltande kan lättare synliggöras och mötas i skolan om den tillåter en mångfald av 
skapande och kommunikation. Erkänns dialogen kommer integrationen att öka.

När man idag talar om flerstämmighet i skolan så avses oftast utvecklingen av tal- 
och skriftspråk i form av ökad dialogicitet mellan lärare och elev och elev och elev 
i skolans alla ämnen (Skolverket 1998). Ett designperspektiv kan bidra med vidare 

19 Det vidgade textbegreppet förekommer t.ex. i Kursplan 2000 i ämnena bild och svenska. Kursplanen i 
bild formulerar det sålunda: ”Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel 
tal, text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp” (Skolverket 2000:10). I kursplanen i svenska 
skriver man ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 
genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att 
förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter 
även bilder.” (Skolverket 2000:98). Skolverket (2000), Kursplaner och betygskriterier 2000 Grundskolan, 
Stockholm: Fritzes. 
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aspekter av flerstämmighet, på så sätt att tillförandet av en multi- och intermodalitet 
i skolan placerar språklig produktion och reception i ett vidgat kulturperspektiv. 
Mångfalden av och relationerna mellan olika modaliteter innebär att språk, bild, 
design, musik och dans etc. kan jämställas som kommunikativa medieringar i skolans 
värld. Det skulle vidare kunna innebära att estetiska läroprocesser fick genomslag i 
fler av skolans ämnen. Inte minst kan kombinationen av text och bild, grafisk form, 
spela en viktig roll i skolans användande och skapande av utställningar, digitala 
presentationer och hemsidor.

En kulturskola för alla

Kan föreställningen om en ”kulturskola för alla” vara en motpol till talet om en ”tre-
ämnesskola” i skoldiskussionen? Med kulturskola menas här en skola för alla med ett 
bredare spektrum av ämnen och med ökat fokus på estetiska läroprocesser. Med treäm-
nesskolan avses en skola med fokus på de ”viktiga” ämnena, matematik, svenska och 
engelska som det krävs godkänt i för att påbörja gymnasieskolan. Man talar i medierna, 
och även i skolan, om dem som ”kärnämnen”, trots att begreppet inte förekommer i 
grundskolans styrdokument. Men som arbetsgruppen Kultur i skolan, tillsatt av reger-
ingen, uttrycker det ”skolan kan betraktas som vår största kulturinstitution eftersom 
den omfattar alla barn och ungdomar.”(Kulturdepartementet 1998:5) 

På ett olyckligt sätt har man i samhället skapat en klyfta mellan skola, konst- och 
kulturliv. Lärande kan enligt den uppfattningen inte äga rum inom kreativ och 
konstnärlig verksamhet. Lärande ses istället ofta alltför snävt, som kunskap från 
skolböcker eller förmedlat av lärare, och som tillägnas som formler. Vattentäta skott 
har skapats mellan s.k. vetenskapliga och estetiska ämnen. De estetiska ämnena 
marginaliseras. En sådan uppfattning bidrar till att skolans relevans för såväl elever 
som för det framtida samhället minskar, eftersom kultur- och identitetsfrågor blir allt 
viktigare i ett samhälleligt mångfalds- och delaktighetsperspektiv. Såväl i samhället 
som i arbetslivet krävs idag, och i än högre grad i framtiden, kreativitet och egna 
initiativ i mötet med de moderna medierna och de olika kulturerna. Dagens skola 
präglas dock fortfarande i viss utsträckning av industrialismens flit- och lydnadsideal 
och av den gamla skriftspråkskulturen.

Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de i sig estetiska 
ämnena. I estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast en behållare 
för obearbetad information. Läraren är en iscensättare av kunskapssituationer och 
handledare snarare än en förmedlare av redan färdig kunskap. Kunskap finns i och 
genom olika medier och genrer snarare än endast inom skriftspråket och skolboken. 
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Kunskap växer ur dialoger elev- elev och lärare- elev snarare än ur lärarens monolog 
och är engagerande och förvånande snarare än förväntad och från början given.

Eftersom det finns ett underskott av skapande verksamhet i skolan finns ett stort tryck 
från eleverna att få ägna sig åt skapande i de estetiska ämnena. Ämnena har ett begränsat 
utrymme på timplanen och man kan anta att lärarna premierar produktionssidan i äm-
nena. En kulturskola för alla skulle innebära att alla ämnen har ett skapandeperspektiv. 
Förväntningarna på att få skapa i de estetiska ämnena skulle då sannolikt minska och större 
utrymme för analys, kritisk granskning och reflektion skulle kunna finnas. En bättre balans 
och bättre samverkan mellan de olika ämnena skulle kunna uppnås på detta sätt.

Föreställningen om en kulturskola för alla kan utmana treämnesskolan och göra 
skolan mindre tråkig och mer angelägen. Kulturskolan kan lägga grunden för ett 
meningsfullt lärande baserat på gestaltning och förståelse. Detta kräver dock att skolan 
i högre utsträckning ses i ett kulturperspektiv. Oftast diskuteras skolan i medierna 
endast i termer av betyg och ekonomi eller om Sverige placeras lågt i internationella 
utvärderingar av läsande, skrivande och matematik. 

En kulturskola för alla innebär att användandet av de estetiska läroprocesserna utgör 
ett bärande inslag i skolans profil. Därmed avses i synnerhet att skolans elever i lä-
randet befinner sig i multi- och intermodala dialogiska relationer och kulturmöten. 
Det innebär vidare att produktion och reception av kultur blir centralt i lärandet, 
som äger rum såväl inom som utanför skolan, i kontakt med närsamhälle och 
kulturinstitutioner. I en sådan skola skulle slöjdämnet med ett till ämnet kopplat 
designperspektiv vara ett mycket betydelsefullt inslag.
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Vilken Vygotskij?  
Sociokulturell metod och semiotik i 

relation till estetiska ämnen  
och läroprocesser

Inledning

I följande artikel vill jag placera Vygotskij i ett vidare semiotiskt perspektiv. Han 
ingår i en rysk-sovjetisk intellektuell tradition som starkt inverkat på dagens semio-
tik. Genom att jämföra Vygotskijs verk med modern semiotik kan man synliggöra 
Vygotskijs verk på ett nytt sätt. Syftet är också att placera in estetiska ämnen och 
läroprocesser i den diskussion som pågår kring socio-kulturell teori inom utbild-
ningsvetenskap – pedagogiskt arbete. Det är inte ovanligt att estetiska aspekter av 
undervisning lämnas helt därhän av pedagoger och didaktiker.

Jag belyser hur Vygotskij bygger sin teori om mediering ur formalismens estetiska 
teorier, som ser den estetiska funktionen i den medierade texten snarare än i upp-
hovsmannnens interna psykologi. Ett centralt begrepp i formalismen är främman-
degöringen; ett begrepp som också Vygotskij omfattar. 

Kreativitetsbegreppet, såsom det presenteras av Vygotskij, och dialogicitetsbegreppet, 
såsom det presenteras av Bachtin, jämförs. Båda perspektiven diskuteras i relation till 
språkets upprepbarhet men också till föreställningen om fritt skapande.

Det socio-kulturella anslaget i formalismen och hos Vygotskij förs senare vidare i 
den semiotiska Tartuskolans kultursemiotik, vars begreppsapparat kan vidareutveckla 
den socio-kulturella teorin, inte minst när det gäller aspekter av medier i det s.k. 
informationssamhället.

Vygotskijs äldre och enklare teckenbegrepp ställs i artikeln i relation till den mo-
derna semiotikens teckenbegrepp. Hans osystematiserade syn på medieringarnas 
funktion jämförs med den senare och inflytelserika funktionsmodell som Roman 
Jakobson lanserat, som bl.a. innefattar estetisk funktion, och är baserad på kom-
munikationsmodellen.
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Är skolan en ”stor berättelse”?

Synen på Vygotskij är ofta baserad på hans förhållande till Piaget och man jämför 
deras respektive teorier om kognition. Vygotskijs socio-kulturella perspektiv förmin-
skas ofta i betydelse i dessa sammanhang, medan det kognitiva perspektivet skjuts i 
förgrunden. Trots att Vygotskijs metod är den socio-kulturella tycks det förutsättas 
att han, precis som Piaget, tänker sig utvecklingens och undervisningens mål som 
främst intellektuellt och innehållet på förhand givet.20 Ett exempel på ett sådant sätt 
att se på Vygotskij presenterar Stensmo (1994:163) när han citerar de ryska psyko-
logerna Leontiev och Luria där de hävdar att enligt Vygotskij var syftet med skolan 
att tillägna sig grunden för vetenskapliga studier, dvs. ett system av vetenskapliga 
begrepp. Leontiev och Luria skriver:

I skolan ställs eleven inför en särskild uppgift: att tillägna sig grunden för 
vetenskapliga studier, dvs. ett system av vetenskapliga begrepp. 
I skolutbildningsprocessen startar eleven utifrån vad som blivit hans egna 
komplexa generaliseringar och signifikant för honom; men han gör inte 
så stora framsteg utifrån dem, som när han går på en ny väg tillsammans 
med dem, vägen mot intellektuell analys, jämförelser, föreningar och eta-
blerandet av logiska relationer. Han resonerar, först följer han förklaringar 
han fått och sedan reproducerar han nya, för honom logiska operationer 
av övergångar från en generalisering till andra generaliseringar. De tidiga 
begrepp som barnet tillägnat sig under livsprocessen och genom stöd från 
sin sociala omvärld (Vygotskij kallade dem ”vardags-” eller ”spontana” 
begrepp, spontana i den meningen att de formades vid sidan av varje 
process som syftade till att bemästra dem) växlar nu om i en ny process, 
en ny kognitiv relation till omvärlden, och i denna process transformeras 
barnens begrepp och deras struktur förändras. Vid utvecklingen av barns 
medvetande har nu grunden lagts för ett vetenskapligt begreppssystem.

Man talar ibland om de s.k. stora berättelserna om människan, historien och ut-
vecklingen, som idag utmanas och som därför hamnar i en legitimitetskris.21 Att se 
skolan som vägen från vardagliga till vetenskapliga begrepp, kan vara en sådan ”stor 
berättelse”. Hur det än förhåller sig med det, så lämnar den viktiga delar av Vygotskijs 

20 Se t.ex. Wood (1999) och Säljö (2000).
21 Den franske filosofen Jean-François Lyotard har i boken La Condition postmoderne (1979) diskuterat 

”de stora berättelsernas” förlorade trovärdighet. De stora tankesystemen är inte längre relevanta tanke-
modeller i ett postmodernistiskt samhällsklimat där individualism och subkulturer spelar en viktigare 
roll. 
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socio-kulturella teori obeaktade. Ett socio-kulturellt perspektiv borde implicera en 
differentiering av kulturer. Olika kulturer premierar olika typer av kunskap och olika 
värden. En ensidig betoning av intellektuell kognition som skolans mål bör därför 
ses som ett lärande situerat till en viss typ av kontext; i en viss institution inom en 
kultur som befinner sig i en viss historisk situation. 

En ensidig belysning av kognition och språk kan vidare leda till att dikotomin (mot-
sättningen) mellan kropp och medvetande förstärks. Såväl vetenskapen som skolan 
har anammat den traditionella dualism och dikotomi, mellan å ena sidan själen och 
tänkandet och å andra sidan kroppens aktiviteter, som renodlades i filosofin av René 
Descartes. Beprövad erfarenhet och kroppens verksamhet anses vara på en lägre nivå 
och betydelselös, medan medvetandet och språket kan skapa mening och betydelse. 
Man talar ofta om ”verbal” kunskap i förhållande till ”icke-verbal” kunskap eller ”tacit 
knowledge” (tyst kunskap) (Dimbleby & Burton 1999:54, Burgoon, Hunsaker & 
Dawson 1994:122, Polanyi 1983). Den tysta eller icke-verbala kunskapen ses ofta i 
motsats, som en antites eller en negation till den kunskap som finns i språket. Det för-
utsätts i begreppen ”icke-verbal” och ”tyst” att de är motsatser. Begreppet ”icke-verbal” 
kunskap ses också som en restkategori; efter det att den verbala kunskapen definierats 
framstår övrig kunskap som odefinierad och det som resterar efter definitionen. Det 
innebär vidare att man samlar upp ett stort antal sinsemellan olika företeelser, som 
t.ex. musik, bild, gester, index etc., som negationer till språket. Teori och praktik 
separeras och stödjer inte varann i ett sådant tänkande. En sammanhängande teori 
om mediering kan inte ha dessa begrepp som grund.

Vygotskijs socio-kulturella teori är emellertid främmande för en sådan dualism. En 
grundtanke i hans tänkande är just ett helhetsperspektiv. Teorin försöker att över-
brygga förhållandet mellan utanför och innanför, mellan handlandet och tänkandet, 
mellan det sociala och det individuella, mellan det kreativa och det reproduktiva, 
mellan det estetiska och det begreppsliga. Samtidigt skulle man kunna hävda att 
Vygotskij inte nådde ända fram till förverkligandet av en sådan enhetsteori. Många 
av dem som använder Vygotskij omfattas inte heller av föreställningen om ett sam-
manhållet medieringsbegrepp.

Den på språk och kognition baserade Vygotskijreceptionen har inte fullt ut synlig-
gjort hans kreativitetsteori. Vygotskijs syn på kreativitet öppnar dock för en mer 
dynamisk syn på skolan vad gäller förhållningssätt till handling och tanke och till 
integrationen av dessa aspekter. Inte heller hans bok Psychology of Art (1971) tas upp 
till behandling, trots att bokens syn på konstverket lägger en grund för hela hans 
senare utvecklade socio-kulturella och semiotiska teori.
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Vygotskij har lämnat bestående bidrag till semiotiken. Med semiotik avses här tecken- 
eller betydelselära. Språket är ett av de betydelsesystem som semiotiken studerar 
men är endast en del av människans totala betydelsevärld. Den ene av semiotikens 
föregångare och semiologins grundare, den schweiziske lingvisten och strukturalis-
ten Ferdinand de Saussure, har beskrivit sin vision av ”en vetenskap som studerar 
tecknens liv inom den sociala samvaron”. Han förutsäger alltså det som senare kom 
att kallas semiotik. Men han tillägger också att ”lingvistiken är blott en del av denna 
allmänna vetenskap” (Saussure 1970:40). Därför förefaller det viktigt att placera 
språket i ett semiotiskt sammanhang och inte, som så ofta sker, placera semiotiken 
i ett språkligt sammanhang, dvs. att hävda att kognition endast äger rum i språket. 
Vygotskijs verk bör därför tydligare placeras i en mer fullständig semiotisk teori för 
att hans roll som semiotiker ska kunna belysas.

Vygotskij dog 1934 och kunde inte följa semiotikens senare utveckling. Det är dock 
viktigt när det gäller Vygotskijs tänkande att betrakta hans insats i sitt intellektuella 
sammanhang och att inte se honom som en solitär. Vygotskij är en av semiotikens 
klassiker och ingår i en rysk-sovjetisk forskningstradition grundad i fenomenologi 
och strukturalism med ytterligare företrädare som t.ex. Viktor Sklovskij, Michail 
Bachtin och Roman Jakobson. Senare fortsatte den intellektuella utvecklingen i den 
s.k. Pragskolan med företrädare som Jan Mukarovsky och Tartuskolan med Jurij 
Lotman m.fl. Dessa aktörer verkade i förhållande till samtidens konstnärliga och 
intellektuella utveckling och etablerade en mängd betydelsefulla begrepp som t.ex. 
dialogicitets- och intertextualitetsbegreppen (Bachtin), främmandegöringsbegrep-
pet (Sklovskij), kulturbegreppet (Lotman), funktionsbegreppet och den estetiska 
funktionen (Jakobson, Mukarovsky). I Sverige förs denna semiotiska tradition vidare 
och utvecklas av semiotikern Göran Sonesson, Lunds universitet.

Dessa olika aktörer belyser olika aspekter av en gemensam semiotisk problematik 
och utgör en relativt sammanhängande idétradition av delvis kumulativ karaktär. 
Syftet med följande artikel är att med utgångspunkt i Vygotskijs verk belysa hans 
relevans för semiotiken och semiotikens relevans för Vygotskij. Jag hoppas kunna 
ge en snabb skiss av något som ännu kanske inte finns, en utbildningssemiotik, en 
edu-semiotik.

Vygotskij och den formalistiska skolan

Vygotskijs avhandling The Psychology of Art ses oftast inte som en viktig del av hans 
verk. Här görs ett försök att placera den i relation till hans senare utveckling, hans 
socio-kulturella teori och till semiotiken.
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Sin intellektuella bakgrund har Vygotskij i den ryska formalistiska skolan som ut-
vecklade den ryska litteraturteorin bort från positivistiskt och romantiskt orienterad 
forskning. Man ville inte längre arbeta med ”snäv biografisk forskning”, undersökning 
av ”pseudoproblem” av typ ”Var Pusjkin rökare?” och den symbolism som den ryske 
litteraturteoretikern Potebnya representerade (Aspelin & Lundberg 1971:8). Som 
Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg (1971:8) uttrycker det; man tycktes syssla med 
allt utom med litteraturen själv. Den formalistiska skolan var bekant med Saussures 
strukturalism och med filosofen Edmund Husserls fenomenologi och är en del av 
den semiotiska idétraditionen. Förhållandet till marxismen är inledningsvis positivt 
och formalisterna erhåller också institutionell anknytning till akademin i den tidiga 
sovjetstaten. Trycket från stalinismen ökar dock successivt och den formalistiska 
skolan kommer så småningom att bannlysas. Detta öde drabbade också Vygotskij. 
Hans böcker förbjöds 1936. 

Den formalistiska skolans idéer om konstverkets form och konsten som semiotiskt 
grepp betonade det estetiska verkets relativa autonomi, till skillnad från tidigare 
psykologisering. Man tänkte sig konstens grepp som möjliga att återanvända i verk 
med olika innehåll och som oberoende av individuella psykiska tillstånd hos skaparen. 
Man betonade det tekniska i verket, synligt i fabrikationen av grepp och planerade 
effekter, i motsats till den äldre skolans analys av innehåll som tycktes oberoende av 
hur innehåll gestaltades. Det verklighets- eller språkmaterial som användes i verket 
ansågs i formalismen vara skiljt från dess form, det sätt som materialet används i 
verket.

Inom den formalistiska skolan är begreppet främmandegörande centralt. Främman-
degörande innebär avautomatisering och den medvetet försvårade varseblivningen, 
eftersom perceptionsprocessen då kan ses som ett mål i sig och syftar till fördröjning 
och fördjupning. Dess motsats automatisering är det sätt som livsvärlden ibland blir 
till rutin, upprepningar av scheman och mönster. Tingen framträder som ett nummer 
eller som en formel, de algebraiseras. Viktor Sklovskij skriver:

Så går hela livet förlorat och förvandlas till intet. Automatiseringen förtär 
föremål, kläder, möbler, hustru och skräck för kriget.

Om hela det sammansatta livet för många människor går omedvetet 
förbi, så är detta liv som om det aldrig varit (Sklovskij citerar här Tolstoys 
dagbok. Min anmärkning AM.).

Men det är just för att återställa förnimmelsen av livet, för att känna 
tingen, för att visa att stenen är av sten, som det finns detta som kallas 
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konst. Konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse av föremålet, som 
vision, och inte som igenkännande; konstens tillvägagångssätt, dess grepp 
(priemy) är främmandegöringen (priem ostranenija) av föremålet och den 
”medvetet försvårade formen” (priem zatrudnennoj formy), vilka båda 
syftar till att stegra varseblivningens svårighet och varaktighet. Ty i konsten 
är varseblivningsprocessen ett självändamål och måste förlängas; konsten 
är ett medel att uppleva företeelsernas tillblivelse, vad som redan blivit 
till har ingen betydelse inom konsten (Sklovskij 1971: 51).

Sklovskij diskuterar främmandegörande som en verkande kraft i konst över huvud 
taget, som ett sätt att göra det bekanta främmande. Konstens främsta uppgift är att 
avautomatisera vår varseblivning, att få oss att se med nya ögon på en företeelse. 
Han menar att ett konstverk är uppbyggt av en svit grepp som är avgörande för dess 
konstnärliga effekt (Sklovskij 1971). Redan i den formalistiska skolan tas ett vidare 
perspektiv på betydelseproblematiken genom att inte endast språk och litteratur 
studerades, utan också film, teater och folklore. Man stod i förbindelse med den ryska 
futurismen och andra modernistiska strömningar. Roman Jakobson, en central gestalt 
inom semiotiken som var aktiv redan inom den formalistiska skolan, har hävdat: 

De av oss som sysslade med språk lärde sig att överföra relativitetsprin-
cipen på den språkliga processen; vi drogs konsekvent i denna riktning 
av den sensationella utvecklingen inom modern fysik och av kubismens 
teori och praktik inom måleriet, där allt var baserat på relationen mel-
lan delar och helheter, mellan färg och form, mellan representation och 
det representerade.22

Vygotskij upptog idéer från den formalistiska skolan, bl.a. via sin tre år äldre kusin, 
D.I Vygodskij, som stod den nära (Veresov 1998:58).23 Kusinen citeras i Vygotskijs 
(1971) avhandling, The Psychology of Art, som lades fram 1925. I stort ansluter Vy-
gotskij till den formalistiska skolan i boken. Han förskjuter precis som formalisterna 
konstens perspektiv från individuell psykologi till en fråga om text. Utgångspunkten 
för en konstens psykologi är varken konstnären eller läsaren/betraktaren utan verkets 
material och form. 

Den kritik Vygotskij riktar mot formalismen gäller t.ex. den tendens till ”hedonism” 
som enligt honom vissa formalister för fram. När Sklovskij hävdar att varseblivnings-
processen är ett självändamål tolkar Vygotskij det som en strävan efter skönhet och 

22 Citatet återges i Aspelin & Lundberg (1971:37), men är hämtat från Jakobson (1962:632).
23 Vygotskij ändrade i början av 20-talet en bokstav i sitt efternamn för att skilja sig från sin välkände 

äldre kusin (Veresov 1999:55).
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välbehag i konstupplevelsen och därför som en tillbakagång till Immanuel Kants 
föreställning om konst som ”intresselöst betraktande”. En sådan syn på formalismen 
förefaller dock mindre rimlig, bl.a. mot bakgrund av formalismens nära koppling 
till den tidens ryska futurism, som kan tyckas vara långt från Kants ”intresselösa 
betraktande”. Den formalistiska skolan polemiserar mot den romantiska konstteorins 
överdrivna psykologisering. Vygotskij kritiserar dock denna anti-psykologism och 
överdrivna formalism genom att istället påtala främmandegörandeteorins psykolo-
giska karaktär. Han argumenterar alltså här inom-formalistiskt. 

Vygotskij diskuterar också formalismens uppdelning i material – form. Med ma-
terial avser formalisterna ett för-estetiskt ännu icke arrangerat verklighets- eller 
språkmaterial och med form avses det estetiska arrangemanget som ordnar greppen 
i en sammanhängande struktur. Formen ordnar materialet och innehållet och är 
den konstnärliga slutprodukten. Vygotskijs kritik går ut på att också materialet är 
viktigt i konstverket. Man kan anta att han här delvis missförstår formalismen och 
ser frågan alltför bokstavligt, som om formalisterna inte nog beaktar vilket material 
ett verk är framställt av. Formalisternas perspektiv är dock snarare det att betydelsen 
av materialet bäst uppfattas sett från formens perspektiv, den estetiskt ordnande 
principens perspektiv. Påpekas bör också att den kritik som riktas från Vygotskij mot 
formalismen ofta gäller tidiga polemiska och ultra-formalistiska texter. Som stöd för 
sitt resonemang citerar däremot Vygotskij ofta senare formalistiska texter, t.ex. av 
Jurij Tynjanov (Vygotskij 1971:219, 220, 222).

När så Vygotskij lägger fram sin egen teori om konstens psykologi baserar han den 
på formalisternas material – form-dikotomi, eller snarare på narratologins syn på 
förhållandet mellan den för-estetiska kronologiska handlingen och den estetiska 
kompositionen, dvs. det sätt som författaren arrangerar om till exempel ett tidsförlopp 
för att främmandegöra detta, i t.ex. en novell eller en tragedi. Vygotskijs poäng är att 
det finns en konflikt mellan dessa aspekter och att det förväntade händelseförloppet 
i kronologin förstörs av kompositionens förlopp, vilket leder till vad Vygotskij kall-
lar katharsis. Resonemanget förs med inom-formalistiska argument trots att han i 
boken också ansluter till en reflexlära. Idéer från Pavlovs och Bechterevs reflexläror, 
som var aktuella vid den här tiden, tycks ha haft visst inflytande. 

Den formalistiska skolan är viktig för den senare utvecklingen av Vygotskijs socio-
kulturella teori och hans syn på mediering. Den formalistiska synen på konstverket 
som grepp och som objektiverad text riktar uppmärksamheten mot ett kulturper-
spektiv i motsats till vad ett traditionellt psykologiserande perspektiv på konst skulle 
ha gjort. Via greppen och verket kan människans medvetande länkas till ett kulturellt 
sammanhang, snarare än till att betraktas som autonomt växande. De socio-kulturellt 
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utvecklade redskapen, verken och greppen, medierar mellan aktörerna. På liknande 
sätt som den formalistiska skolan kritiserar den gamla psykologistiska skolan för att se 
konstverket endast som en följd av det skapande geniet så kritiserar Vygotskij senare 
Piaget för att hävda att människans tänkande är en utveckling ur det ”autistiska” 
tänkandet, som bortser från t.ex. uppfostran (Vygotskij 2001:55f.). 

I sin senare utveckling omfattar den formalistiska skolan redan en socio-kulturell 
teori, t.ex. Jurij Tynjanov som placerar ”den litterära räckan” bredvid ”angränsande 
kulturella och sociala räckor” i sin uppsats Om litterär evolution (Tynjanov (1971:85), 
publicerad 1927. Bachtin-kretsen, Pragskolan och Tartuskolan fördjupar senare allt 
mer den socio-kulturella ansatsen inom semiotikens ram.

Kreativitet och kombination

I följande avsnitt diskuteras den parallell som finns mellan Vygotskijs syn på kreativitet 
och Bachtins syn på dialogicitet. Det gemensamma perspektivet ligger i att aktörens 
relation till medieringen beaktas, snarare än språkets reproduktiva upprepbarhet, 
som många lingvister tidigare lagt fokus på. Jag inleder med att presentera Vygotskijs 
huvudtankar om kreativitet. 

Vygotskij inleder boken Fantasi och kreativitet i barndomen (1995), som publicerades 
1930, med att hävda att kreativitet är en mänsklig aktivitet som skapar något nytt 
oavsett om det är ett ting eller en mental konstruktion. Därmed tydliggörs hans 
strävan efter att undvika såväl ensidig materialism som ensidig idealism. Människans 
värld innefattar såväl människan som den värld hon befinner sig i. Därefter belyses 
dikotomin mellan reproduktivt återskapande och kombinatorisk förmåga, där fantasins 
verkande kraft ses som kombinatorisk kreativitet i ett vidare perspektiv, i relation till 
såväl konst som vetenskap och teknik. När man redogör för Vygotskijs teori beaktas 
oftast det tekniska redskapet i förhållande till det psykologiska redskapet, dvs. relatio-
nen mellan praktik och teori. Här kan vi med Vygotskijs kreativitetsteori lägga också 
det estetiska perspektivet till de hållningar människan intar till verkligheten. Såväl 
reproduktion som kombination kan vara verksamma inom dessa tre grundhållningar. 
I själva verket är kreativitet och fantasi enligt Vygotskij en del av det dagliga livets 
aktivitet och inte förbehållet utvalda genier, såsom man ofta föreställer sig det.

Vygotskij särskiljer ett antal former av samband som förenar fantasins aktivitet med 
verkligheten. Han menar att ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer ma-
terial förfogar hennes fantasi över. Här återfinner vi formalismens relation material 
– form. Fantasi ses som nya kombinationer av ursprungliga element hämtade från 
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upplevelsen av verkligheten. Ett annat samband gäller de föreställningar och bilder 
som växer ur t.ex. studier. De kan ses som fantasier, men också som en sekundär 
erfarenhet. Sambandet kan tolkas som att människan inte är begränsad till enbart 
egna erfarenheter och att de medier vi använder kan utvidga föreställningar om den 
värld vi lever i. I detta fall stödjer sig verkligheten på fantasin och inte tvärt om, 
som i det första fallet. 

Genom att fantasi och känslor står i förhållande till varandra kan fantasi skapa 
känslor och känslor ge upphov till fantasier. I t.ex. drömmar frammanas fantasier 
och via konst kan känslor frammanas. Känslor understödjer uppfattningar om den 
varseblivna världen och t.ex. synintryck kan tvärtom ge upphov till känslor. 

Ännu en relation mellan verklighet och fantasi gäller de produkter som förverkligas 
via fantasin; som materialiseras eller ”kristalliseras”, som Vygotskij uttrycker det.24 
Ursprungligen är de hämtade ur vår verklighet, men har bearbetats till produkter av 
fantasin, för att sedan återvända till den verklighet den en gång kom ifrån.

Den skapande fantasins mekanism är enligt Vygotskij tvåledad. I ett första moment 
raseras det naturliga sambandet mellan de element som tidigare utgjorde en sam-
manhängande erfarenhet. Vygotskij kallar det dissociation. Den komplexa helheten 
styckas upp i bitar, varav vissa sätts i förgrunden och förstoras, medan andra skjuts i 
bakgrunden och förminskas. Dissociationen leder till en förvanskning av de ingående 
elementen. Efter dissociationen följer associationen. De dissocierade och förändrade 
elementen ska i associationen kombineras till en ny helhet. Processen avslutas inte 
förrän fantasin gestaltats eller kristalliserats och sålunda återvänt till den verklighet 
den tänkes härstamma ifrån. 

Det är i diskussionen om fantasins mekanism lätt att känna igen Vygotskijs och den 
formalistiska skolans sätt att tänka i material – form-dikotomin. I boken The Psycho-
logy of Art använder han som tidigare nämnts den med material – form-dikotomin 
jämförbara narratologins syn på förhållandet mellan den för-estetiska kronologiska 
handlingen och det sätt som konstnären omarrangerar ett tidsförlopp för att främ-
mandegöra detta, i t.ex. en novell eller en tragedi.

Vi känner också igen Vygotskijs sätt att beskriva den skapande fantasins mekanism 
i surrealismens teori och praktik. Isoleringen kan, med konstvetaren Jan-Gunnar 
Sjölin, ses som det första steget i surrealismens kreativa process vars syfte är att skilja 

24 Den förverkligade fantasin ses som ”kristalliserad fantasi”. Begreppet är ursprungligen hämtat från 
Théodule Armand Ribot, professor i jämförande och experimentell psykologi vid College de France.
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ut objektet från livsvärlden med dess enligt surrealismen orimligt begränsande re-
gelbundenheter, rutiner och regler (Sjölin 1991:47). En sådan operation motsvarar 
det Vygotskij kallar dissociation. Ett av de skäl surrealismen har för sitt intresse för 
collage är just att (bilderna av) objekten där är separerade från sina respektive kon-
texter. Via borttagandet leder isoleringen till friställandet av tinget och dess följande 
disponibilitet för fantasier. Ofta följs isoleringen och friställandet (i t.ex. collaget) av 
en omplacering, där föremålet ställs bredvid ett annat föremål. Omplacerande (dépay-
sement) är för André Breton det centrala greppet i surrealismen (Sjölin 1991:41ff.). 
Omplacerandet motsvaras av Vygotskijs association, eftersom den förutsätter den 
tidigare dissociationen. Den visuella retoriken har semiotiskt studerats av Göran 
Sonesson, som presenterat en systematisk bildretorikmodell i fyra dimensioner.25 

Inte sällan påtalar man kreativiteten i relation till en individuell konstnär eller fors-
kare. Man antyder en inre verksamhet präglad av fritt skapande som grogrunden 
för kreativiteten. Enligt Vygotskij är kreativitet dock beroende av sociala situationer, 
kulturer och miljöer. En ”sparringpartner” eller ett ”bollplank” kan intersubjektivt 
öka kreativiteten. Geografiska korsvägar och kosmopolitiska mötesplatser kan därför 
bidra till att konformitets- och konsensustryck inom en viss kultur luckras upp. 
Genom internaliseringsprocessen bidrar miljöer och dialogicitet till utveckling av 
individuell kreativitet.

Gajdamaschko (1999:695) sammanfattar Vygotskijs syn på kreativitet på följande 
sätt: 

(a) creativity has social origins and is culturally and historically deter-
mined; (b) creativity has a mediated structure; and (c) creativity exists 
not as a separate function but as a part of a more complex system, and 
changes during developmental stages.

För att få ytterligare grepp om vad kreativitet kan vara i ett semiotiskt perspektiv, kan 
det vara rimligt att utgå från språket, sett i Saussures perspektiv, och ställa det i relation 

25 Modellen placerar surrealistisk bildretorik och övrig bildretorik i ett sammanhang, vilket möjliggör att 
man kan se retoriska likheter och skillnader oavsett olika funktion och stilar etc. Sonesson, Göran (1996), 
”De la retórica de la perceptión a la retórica de la cultura/Från varseblivningens till kulturens retorik” 
i Heterogénesis, nr. 15, april/abril 1996, s. 1ff. Se också Sonesson, Göran (1996/1997), ”Approaches of 
the Lifeworld Core of Pictorial Rhetoric” i Visio. La Revue de l´association internationale de sémiotique 
visuelle, vol. 1, no. 3, automne 1996, hiver 1997, s. 49ff. och Sonesson, Göran (1998), ”Rhétorique du 
monde de la vie”. Paper presenterat vid International Association for Visual Semiotics´ femte kongress 
i Siena i juni 1998, Lund: Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet. I tryck: 
Sonesson, Göran (2004), ”Rhétorique du monde de la vie” i Henault, Anne, & Beyaert, Anne (eds), 
Ateliers de sémiotique visuelle, Paris: PUF.
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till Vygotskijs kreativitetsproblematik och till Bachtins syn på talhandlingen. Ur ett 
semiotiskt perspektiv bidrar Vygotskijs syn på kreativitet till att beakta möjligheten 
av att förändra en struktur, en genre eller en norm. 

En av Saussures dikotomier när det gäller språket är den mellan la langue och la parole. 
La langue är språket som ett betydelsesystem, en uppsättning av ljud och ord och 
reglerna för deras kombination. Språksystemet är abstrakt, en kod och en struktur, 
en bygglåda med en uppsättning av små delar som fungerar som uttrycksmedel. La 
parole avser språkets syntagmatiska realisation i tid och rum, här och nu i enskilda 
yttranden eller texter som byggts upp enligt de regler som språket ställer upp. 

Läggs ensidigt fokus på la langue som verkande kraft kan följden bli att la parole 
endast ses som en följd av la langue. Som om språket skapar talet och de begrepp 
som används redan är definierade i språket (i lexikon) och kombinationsreglerna styr 
talets och skriftens utformning. Man kan alltså i det perspektivet säga att språket 
skapar talet. I varje yttrande skulle man alltså finna det upprepbara, som är i linje med 
språkets struktur. Instrumentellt uppfattat blir la parole då endast en tillämpning av 
reglerna, en upprepning i tal eller skrift som förutsätter språket som system eller kod. 
Strukturalismen i Saussures efterföljd har traditionellt haft problem med att analysera 
språkliga yttranden på grund av dess mångfald och dess ”kreativitet”.26

I Vygotskijs dikotomi reproduktion och kombination kan vi känna igen Saussures 
dikotomi la langue och la parole. Språkets system möjliggör ständig upprepning och 
reproduktion, medan kombinatorikens kreativitet och fantasi istället tycks möjliggöra 
oändligt nya kombinationer. 

Vygotskijs kreativitetsteori, och även Michail Bachtins bidrag till den semiotiska 
problematiken, är att visa att utöver upprepbarheten kan något vara skapat med 
intention, i relation till en speciell situation eller i dialog. Det är uppmärksamheten 
på själva talhandlingen och talsituationen som är viktig för Bachtin, precis som kom-
binatoriken är viktig för Vygotskijs syn på kreativitet. Subjektet använder språket i 
yttrandet, enligt Bachtin, men bakom yttrandet finns också språkets system. Vygotskij 
placerar dessutom den kreativa kombinatoriska akten i ett vidare perspektiv än enbart 
inom språket, inom vetenskap, teknik och estetik samt inom vardagslivet.

26 En sådan syn på parole skulle dock sannolikt inte delas av Saussure själv eftersom han lämnade utsägelsen 
därhän ur forskningen och såg den som en individuell akt. Bachtin har skrivit: ”the single utterance, 
with all its individuality and creativity, can in no way be regarded as a completely free combination of 
forms of language, as is supposed, for example, by Saussure (and by many other linguists after him), 
who juxtaposed the utterance (la parole) as a purely individual act, to the system of language that is 
purely social and mandatory for the individuum” (Bakhtin1986:81).
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Bachtins dialogicitetsbegrepp och Vygotskijs kreativitetsteori inbegriper en kritik 
av en syn på språkets funktion som ensidig förmedlare av entydig information och 
reproduktion. Bachtin betonar i sin semiotiska teori tal och text och den kommuni-
kativa handlingen i ett yttrande samt dess besvarande. I denna tanke finns språkets 
flexibilitet, föränderlighet och dess kreativa potential antydd. Samtidigt som den 
bygger på Saussures betoning av språkets strukturella och synkrona uppbyggnad står 
dialogiciteten i polemik mot språkets upprepbarhet. 

När man talar om kreativitet sker det ofta i termer av skapande i en här och nusitua-
tion, i en autonom process som styrs av intention eller kontext, som om koder eller 
normer inte existerar. Den atomistiska föreställningen om fritt skapande och den s.k. 
personlighetsteorin har lagt grunden för ett sådant sätt att tänka, inte minst inom 
estetiska verksamheter, och även i skolan (Löfstedt 1985). Man bör dock inte tolka 
Bachtin eller Vygotskij som om de ansluter talhandlingen eller kreativiteten till en 
atomistisk syn på individens skapande. Kreativitet kan inte finnas i den fullständiga 
frihetens oberoende, eftersom ett sådant tillstånd inte kan finnas, varken i ett socio-
kulturellt eller i semiotiskt perspektiv. Avstamp tas i en given kultur och situation, där 
ett antal normer redan föreligger, som föreskriver t.ex. hur ett konstverk får se ut. I 
en situation före kreativitet föreligger ett antal tillgängliga normer och scheman som 
kan realiseras. I kreativiteten förvandlas dessa normer till material för den kreativa 
processen. Ur materialet skapas form, tecken som i bästa fall avviker från normen 
och från det ursprungliga materialet. Den skapande akten, med utgångspunkt i en 
aktuell norm, kan i bästa fall ses som en transgression till något utanför normen (som 
sedan kan införlivas med normen). Efter den kreativa processen föreligger det nya 
tecknet som potentiellt material och norm för ännu en kreativ process.

En kreativ akt kan, när det gäller teckenframställning, ses som ett successivt närmande 
av uttryckssidan och innehållssidan i tecknet till varandra (se mer om teckenbegreppet 
längre fram). När det t.ex. gäller bildkonst kan det ske i en kombination av vision 
och gestaltande (Josephson 1991). Ur ett antal potentiella möjligheter som föreligger 
i form av konkurrerande koder, genrer eller normer, separeras i den skapande akten 
substansen successivt från formen, till ett tecken. Den betydelsepotential som initialt 
föreligger i ett valt teckensystem, konstart eller en eller flera konstriktningar begränsas 
successivt vid varje val som äger rum i den kreativa akten så att en betydelse till sist 
föreligger som utesluter ett antal andra betydelser. 

En vald norm kan t.ex. på konstens område innebära att endast vissa färger är möjliga 
att använda, eller att vissa motiv föredras. Under den kreativa akten avlägsnar sig 
idealt verket från normen, eller alternativt att flera normer samverkar. Den hand-
ling som utförs har en intention. Intentionen måste emellertid förmedlas via ett 
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teckensystem, en norm eller en genre. Inte alla intentioner kan uppfyllas inom ett 
specifikt teckensystem eller genre. Därför kan realiserandet av en intention inne-
bära att intentionen deformeras av teckensystemet eller genren, eftersom valet av 
teckensystem eller genre också begränsar vilka betydelser som kan gestaltas. Ju mer 
man behärskar ett teckensystem och känner till dess villkor, desto mer kreativitet 
kan utvinnas ur det. Den kreativa akten har dessutom en relativ självständighet, 
eftersom det finns en tröghet i processen som kräver överväganden och beslut 
under arbetets gång, som kan avlägsna resultatet från såväl norm som intention. 
I processen ställs vidare det enskilda elementet i relation till de andra elementen 
och till verkets helhet. Tänkbara element övervägs för att förkastas, modifieras eller 
föras in i verket. 

I diskussionen ovan om den kreativa processen har exempel från konstnärligt ska-
pande använts. Som nämnts tidigare kan dock kreativitet enligt Vygotskij förekomma 
inom såväl konst som inom praktik och teori, ja, på livets alla områden. Den kan 
därför uppfattas som bred och medieneutral. Tilläggas bör också att material-form-
dikotomin, som nämndes i diskussionen av den formalistiska skolan, återkommer 
i ovanstående diskussion av den kreativa processen. Teckensystemet, normerna och 
genrerna blir till material i den kreativa aktens formande.

Socio-kulturell dialogicitet – talgenrer och sociala språk

Om man accepterar tanken att samhället innefattar olika kulturer och att skolan 
bör förhålla sig till samhällets kulturer; om man vidare förutsätter att olika kulturer 
premierar olika typer av kunskap och olika värden, så bör skolan i det perspektivet 
inte endast ses som en ”stor berättelse”, en rörelse mot vetenskapliga begrepp, utan 
snarare som en mötesplats mellan olika kulturer.

Wertsch (1993 och 1997) försöker att djupare förstå Vygotskijs socio-kulturella 
perspektiv, som han anser inte blev teoretiskt fullbordat, genom att anknyta det till 
Bachtins begrepp speech genres och social languages (se bl.a. Bakhtin 1986). 

Eftersom Saussure koncentrerade sin forskning på la langue och lämnade la parole 
därhän som forskningobjekt, så är Bachtins insats paradoxalt nog, att också när 
det gäller utsägelsen, kunna hävda att den är organiserad. Bachtin har skrivit: ”the 
single utterance, with all its individuality and creativity, can in no way be regarded 
as a completely free combination of forms of language” (Bakhtin 1986:81). Olika 
subkulturer, generationer, klasser etc. använder enligt Bachtin olika typer genrer, som 
befästs eller förändras i monologiska eller dialogiska situationer. På så sätt kan Bachtin 
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enligt Wertsch förtydliga de tankar som Vygotskij formulerade strax före sin död 
1934 i kapitel sex i Tänkande och språk (Vygotskij 2001), som gäller institutionellt 
situerade lärandesituationer. Därmed kan den ”stora berättelsens” vertikala och hie-
rarkiska sätt att tänka om skolans väg mot de vetenskapliga begreppens renhet med 
Bachtin snarare ses i ett annat mer heterogent och samtidigt horisontellt perspektiv; 
skolan som en mötesplats för gestaltning och dialogicitet. 

Enligt Bachtin finns en heterogenitet i den dialogiska situationen, mellan olika genrer 
och sociala språk, inom yttranden och texter och mellan dem. Att successivt lära sig 
att använda och bemästra olika genrer och sociala språk innebär att tal och texter 
återanvänds, mer eller mindre smälta, och i förhållande till varandra. Det som sägs är 
ofta till hälften någon annans formulering. I en sådan intertextualitet bryts texterna 
mot varandra. Bachtin (Morris 1994:73f.) kallar det ”heteroglossi”.

Vygotskij betonar riktningen utifrån-in när det gäller lärande och använder begrep-
pet internalisering om denna process, vilket skulle kunna antyda en viss passivitet i 
lärandet från den lärandes sida, om vi tolkar det i termer av lärarens aktivitet i förhål-
lande till den lärandes passivitet. Internalisering kan ses som att den lärande först lär 
sig utföra någonting på det sociala fältet, i relation till en verklig annan person eller 
med materiellt stöd. Därefter utförs det av den lärande själv, i förhållande till en fiktiv 
annan. Wertsch (1998) talar vidare om appropriation i linje med Bachtin; att ta något 
från andra för att göra till sitt (s. 53ff.).27 Betoningen ligger i appropriationen på 
den lärandes egen aktivitet och egna förhållningssätt i lärandet. Wertsch och Bachtin 
utgår ifrån att det finns en spänning och friktion mellan aktören och medieringen. 
Aktören kan göra motstånd mot en viss typ av mediering (1998:166f.). Inte sällan 
är det dock den lärande, aktören, som klandras om lärandet inte är framgångsrikt 
(45f.), medan man t.ex. i skolan inte, i linje med den ”stora berättelsen”, ifrågasätter 
vilken ”cultural tool” som ska användas vid bedömning av den lärande.28 Man tar 
ofta inte nog hänsyn till ömsesidigheten i relationen mellan aktören och medieringen 
och inte heller vad medieringen gör med aktören. De medieringar vi använder är 
enligt Wertsch ofta spin-off-produkter, utvecklade för andra syften, t.ex. militära eller 
religiösa, än de aktuella användningarna har (58ff.). Han påpekar vidare att varje 
mediering innebär såväl hinder som möjligheter (Wertsch 1998:38).

27 Rogoff (1995:152f.) diskuterar appropriering i tre varianter. Appropriering kan ses som internalisering, 
i linje med Vygotskijs syn, eller som något externt som importeras för att passa den mottagande partens 
syften, eller som en transformationsprocess som äger rum under deltagande i en aktivitet (i vid bemär-
kelse). Wertsch (1998:46ff.) påpekar också att internalisering som begrepp ofta blir för begränsat eftersom 
lärande i många fall aldrig blir fullt ut internaliserade, t.ex. kan komplicerade multiplikationer ofta inte 
utföras med huvudräkning. Därför föreslår han termen mastery om vissa fall av ”internalisering”. 

28 ”Cultural tool” är Wertschs (1998) begrepp som avser medierande redskap i vid bemärkelse.
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Den som tar emot ett meddelande gör, i linje med en föreställning om appropriering, 
inte alltid en gynnad tolkning, sett från sändarens perspektiv. Snarare tolkas med-
delandet i termer av mottagarens delvis annorlunda föreställningsvärld och kultur. 
Såväl Wertsch (1998) som Dysthe (1996) hänvisar till semiotikern Jurij Lotmans 
”funktionella dualism” i synen på text (utifrån ett vidare semiotiskt textbegrepp), 
som innebär en uppdelning i ”univocal” (enstämmig) och ”dialogic” (dialogisk) text. 
I dialogisk kommunikation är det inte alltid önskvärt med konsensus, snarare är 
dynamiken i den ena röstens förhållande till den andra en viktig poäng i dialogen. 
Den andre kan hålla med eller inte och i nästa stund är det den andre som talar och 
den som tidigare talade blir mottagare och följaktligen den andre. En sådan dialog 
har inte, som den enstämmiga kommunikationen, en passiv reception som mål, 
utan kan ses som en kreativ process som genererar ny mening. De båda parterna 
kan båda uppleva sig som subjekt, som skapar mening och kunskap. Därför kan inte 
transportmetaforen, såsom den gestaltas i t.ex. Shannon och Weavers traditionella 
kommunikationsmodell (Weaver 1959:98) vara fullständig. Den bygger på att sän-
daren förmedlar ett meddelande som, visualiserat som pilar från vänster till höger, 
förs över till den passiva mottagande parten.

Bachtin skriver:

Det dialogiska sättet att söka sanningen är oförenligt med den officiella 
monologismen, som gör anspråk på att äga en färdig sanning, och är även 
oförenligt med den naiva självsäkerheten hos människor som tror sig veta 
någonting, dvs. tror sig äga vissa sanningar. Sanningen föds inte i en 
enskild människas huvud, den föds mellan människor, som gemensamt 
söker sanningen i ett dialogiskt umgänge (1991:118).

Det bör dock tilläggas att när man talar om socio-kulturell metod och att kommu-
nikation är situerad, så avses enligt semiotiken inte endast att en text (i en vid och 
semiotisk bemärkelse) tolkas enbart pragmatiskt, i ett snävt kontextuellt sammanhang, 
här och nu och för stunden. Enligt semiotikern Göran Sonesson (2002) finns alltid 
regelbundenheter och ordning utöver kontexten. Tolkning av ett enskilt meddelande 
kräver trots allt vissa konstanta element, typer, som kan medieras mellan aktörerna. 
Även kontexten, miljön, är av typkaraktär och inte enbart av här och nu karaktär. 
Det är i det perspektivet man bör förstå Bachtins kommunikativa genrer och sociala 
språk och Vygotskijs syn på den kulturellt bestämda kreativitetens medierade struktur. 
Utformningen av meddelandet kräver val av en genre eller en blandning av olika 
genrer. I tolkningen av relationen mellan genrer uppstår en retorik. Situering kan 
följaktligen innebära såväl fördröjning som att röja väg för det nya.
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Med hjälp av Bachtins speech genres och social languages och Vygotskijs tidigare 
diskuterade breda syn på kreativitet och främmandegöringsbegreppet kan vi synlig-
göra ett mer horisontellt sätt att tänka om mediering än det vertikalt/hierarkiska sättet 
som också kan formuleras i form av Bachtins monologism eller som den tidigare 
diskuterade ”stora berättelsen” om skolan.

Kultursemiotiken som socio-kulturell teori

Som tidigare nämnts var formalismen och Pragskolan på väg mot en socio-kulturell 
teori när de hävdade att verket tänktes vara placerat i en kontext som ingår i ett än 
vidare sammanhang. För att förstå ett konstverk kan vi enligt Pragskolan inte endast 
gå till det enskilda verket. Normen bidrar också till betydelsen. Normer kan vara 
preferenser vid en viss tidpunkt, oavsett när verket framställts. 

Tartuskolan inom semiotiken har gått vidare på denna väg och utvecklat en kultur-
semiotik som påstår sig förklara mekanismen bakom begreppet kultur. Med kultur 
menas då en enhet som avgränsas av aktörerna inom kulturen. Man kan syfta på 
den västerländska kulturen, en nationell kultur, konstvärlden, surrealism eller t.o.m. 
en individs föreställningar. Varje kultur ser sig som något särskilt, och definierar 
något som ligger utanför denna kultur. Hardcore- eller technomusiker avgränsar sig 
från andra typer av rockmusik och i konsten försöker man hålla amatörister eller 
hötorgskonstnärer utanför. Det som är innanför kallas i Tartuskolan för text och det 
som ligger utanför kallas icke-text. Sådana oppositioner är historiska varianter av 
inklusion respektive exklusion.

I den historiska processen införlivar dock kulturen icke-text, som då förvandlas till 
text. Men processen deformerar det som införlivas eftersom det måste avläsas med 
kulturens kod. I konsten t.ex. handlar modernismen om hur de i inledningsskedet 
utstötta konstnärerna, t.ex. impressionister, blev text genom att i konstens värld bli 
begripliga inom systemet, och senare uppskattade inom breda kretsar av samhället. 
Text förvandlas också till icke-text; 1800-talets salongskonst förlorade under 1900-
talet sin tidigare upphöjda ställning, och placerades som icke-text utanför konstens 
värld.

Inom kulturen finns också ett centrum och en periferi. När en text en tid befunnit sig i 
centrum så förstenas den och behov uppkommer av att andra texter från periferin eller 
t.o.m. icke-text kommer in i centrum. Tartuskolan gör också en distinktion mellan sän-
darorienterade och mottagarorienterade kulturer. Sändarorientering innebär i Sonessons 
(1992) tolkning av Tartuskolan att mottagaren försöker återvinna de delar av avsändarens 
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kod som inte överlappar med den egna. I mottagarorientering har istället sändaren till 
uppgift att överlappa de delar av mottagarens kod som inte stämmer med den egna. 
Diktaturer, liksom konst och vetenskap, är ofta sändarorienterade. Underhållningskultur 
och kanske den västerländska kulturen överhuvudtaget är mottagarorienterad.

Begreppen sändar- och mottagarorientering antyder en relation mellan kulturer, vilket 
kräver en utvidgad kultursemiotisk modell än den ovan presenterade. Text och icke-text 
kan i en utvidgad kultursemiotisk modell kompletteras med extra-text. Relationen 
mellan text och extra-text är den mellan två kulturer som står i ett dialogiskt förhållande 
till varann och extra-text är den kultur som betraktas av den första kulturen. Icke-text 
karakteriseras av att inte ha någon relation alls till text och extra-text. Det finns en 
parallell mellan relationen mellan kulturer och den mellan personer; själv och andra. 
Peirce talar om kulturer som ”compact persons” (Sonesson 2000:7). Text skulle då 
motsvara subjektet, extra-text motsvarar icke-subjektet, som subjektet står i förhållande 
till. Icke-text motsvaras av en icke-person, som subjektet inte har ett förhållande till. 
Icke-personen har en parallell i språkets personliga pronomen ”han”, ”hon”, ”den”, 
”det”; den eller det som det talas om i dialogen mellan ”jag” och ”du”. I livsvärlden 
(se mer om livsvärlden längre fram i artikeln), som präglas av intersubjektivitet, är 
relationen mellan ”jag” och ”du” ömsesidig. Det jag ser av den andre kan ses också 
hos mig själv, men endast av den andre. Sonesson (2000) försöker alltså här koppla 
Bachtins (och Peirces) analys av själv och den andre till kultursemiotikens syn på text, 
(extra-text) och icke-text. Bachtins perspektiv på själv och den andre vidgas alltså i 
kultursemiotiken till ett perspektiv på kulturernas inkluderande och exkluderande, 
deras konflikter och deras möjligheter till dialogicitet eller integration.

Medier som medieringar

Semiotiken låter inte traditionella eller normativa uppfattningar om vilka medie-
ringar som anses viktiga styra analysen. Dess styrka visas bl.a. i dess möjlighet att 
vetenskapligt studera utvecklingen av de moderna medierna.

Dagens medier förmår släppa igenom alltfler av livsvärldens sinnesförnimmelser. 
Alltmer subtila egenskaper och finfördelade bilder kan medieras (Sonesson 1997:73f.). 
Parallellt med utvecklingen av olika sinnesförnimmelsers mediering pågår en utveck-
ling från envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Man kan tala om dessa 
medieringar i termer av genomsläpplighet.

Tvåvägskommunikation fanns redan i det gamla informationssamhället i form av 
samtal face-to-face, liksom möjligheten till visuell varseblivning och kroppskontakt. 
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Samtalet kunde då emellertid endast föras på höravstånd och bilden kunde bara visas 
för den som fanns inom synhåll. I livsvärlden kan vi själva gripa in. Vi kan inte gripa 
in i en film eller en bild, den visas eller utspelas istället framför våra ögon. Men i 
virtual reality kan vi som betraktare och deltagare gripa in, precis som i livsvärlden. 
Det möjliggör alltså tvåvägskommunikation och interaktivitet. I television och på 
Internet kommer sannolikt interaktiviteten successivt att öka.

Det moderna s.k. informationssamhället möjliggör också en ökad spatial spridning 
av information. Ökande spatial upprepbarhet, innebär att samma meddelande kan 
föreligga på fler ställen än bara ett. Temporal spridning innebär att det lagras så att 
det kan upprepas också i tid. 

Jurij Lotman i Tartuskolan ser människans sammanhängande värld av kommunika-
tion som ett system. Han kallar det semiosfären och jämför det med det ekologiska 
systemets biosfär (Lotman 1990). Lotmans begrepp semiosfären påminner om 
Marshall Mc Luhans gamla föreställning om en global by. En by, vilket innebär att 
alla har kontakt med varandra, men en global sådan. De moderna medierna över-
bryggar tid och rum och möjliggör närhet trots avstånd. Skillnaden mellan äldre 
och yngre informationssamhälle är räckvidden. Medierna bär på ett löfte om en mer 
genomskinlig värld, en global by, om man tänker sig att relationen mellan sändare 
och mottagare vore jämbördig. Samtidigt kontrollerar och äger ett minskande antal 
medieföretag med större och större makt, allt fler medier, vilket sannolikt gör t.ex. 
nyhetsrapportering mer sändarorienterad. 

Idag finns ett behov av ett globalt samtal och en global kultur. Är en global text–extra-
text-relation (jag – du – relation) möjlig eller är det enda alternativet i en konfliktfylld 
värld relationen text – icke-text? Hur vi än besvarar den frågan kräver det moderna 
informationssamhället en uppdaterad socio-kulturell begreppsapparat informerad av 
modern semiotik eftersom kommunikation inte längre endast är samtal face-to-face 
eller skriftspråk. Också medier är medieringar. Vygotskij hann inte bidra med det och 
Tartu-skolans kultursemiotik är utvecklad efter hans död. Skolans sätt att tänka om 
kommunikation måste uppdateras så att den tidigare diskuterade ”stora berättelsen” 
kan modifieras. Skolan bör därför möta processerna i det moderna informations-
samhället i högre utsträckning än tidigare.

Något om teckenbegreppet 

Vygotskij dog 1934 och hann varken skapa en edu- semiotik eller ta del av den 
senare utvecklingen av semiotiken i Prag, Tartu och den övriga världen. Hur hade 



103

hans socio-kulturella teori kunnat se ut i en tänkt förlängning av hans verksamhet? 
I det följande går jag in på den moderna semiotikens syn på teckenbegreppet och 
försöker relatera dessa analyser till Vygotskijs perspektiv.

Mot slutet av sitt liv tycks Vygotskij ha varit på väg mot en allt mer utvecklad semiotisk 
inställning till sitt forskningsområde. Här kan man åter spåra den tidigare diskute-
rade formalistiska skolans inflytande.29 1932 skriver han i sina anteckningsböcker 
att analys av tecknens mening är: ”the only adequate method for analysing human 
consciousness” (Wertsch 1985:79). Wertsch menar att förändringen i Vygotskijs 
sätt att tänka går ut på att visa att det är teckenanvändningen som förändrar de 
kognitiva och mentala processerna i stället för tvärt om. I atomistisk psykologi, som 
tar individens psykologi som mått och utgångspunkt (Wertsch 1993), är tecknen 
endast en följd av kognitiv eller mental aktivitet. Vygotskij kan med en socio-kulturell 
teori alltså hävda det omvända. I utvecklingen av psychological tools, tecken, ligger 
människosläktets kreativitet nedlagd, de är sociala till sin karaktär. Wertsch (1985: 
80f.) menar vidare att tecknet först är kommunikativt och senare blir ett instrument 
för tänkandet, för inre mentala processer.

Vygotskij utgår från en jämförelse mellan s.k. technical tools, verktyg och red-
skap, och jämför dem med s.k. psychological tools, dvs. tecken. Oftast avser 
han språkets tecken, som i Tänkande och språk, men vidgar ibland begreppet. 
Han skriver:

the following can serve as examples of psychological tools and their complex 
systems: language; various systems for counting; mnemonic techniques; 
algebraic symbol systems; works of art; writing; schemes; diagrams; maps; 
and mechanical drawings; all sorts of conventional signs; etc (Vygotskij 
1981:137).

Ett tecken är ett ting som står för ett annat ting. Språket, bilder, medier och symboler 
innehåller tecken av olika slag. Enligt den moderna semiotiken är dock endast vissa 
betydelser av teckenkaraktär (Sonesson 1992) och därför av en annan sort, i viss 
mening mer komplexa än betydelsen av de ting vi omger oss med. Vissa föremål 
kan dock också vara tecken. Tecknet skapar en viss distans till omedelbarheten och 
tillgängligheten i livsvärlden, det hänvisar till något annat som det självt inte är. Det 
är alltså två saker samtidigt och den andra saken växer ur den första. Dels har tecknet 
en betydelse och dels finns ett underlag för betydelsen. Tecknet transporterar med-
vetandet snabbt från en verklighet till en annan, från en fiktionsgrad till en annan. 

29 Enligt en rysk Vygotskijforskare, L.A. Radzikhovskij, som citeras i Wertsch (1985:9).
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I det moderna informationssamhället är vi hela tiden omgivna av tecken. Sonessons 
(1992) teckendefinition är hämtad från den tyske filosofen Edmund Husserl och 
från Piaget. 30 Den ena delen av tecknet, som kallas uttrycket, är direkt närvarande 
i medvetandet, men inte viktig. Den andra delen är innehållet, som är indirekt 
närvarande och det viktiga i tecknet. Uttrycket står för innehållet. 

Inom den moderna semiotiken talar man om tre teckentyper: index, ikoniskt tecken 
och konventionellt tecken. Uppdelningen av tecknen i tre typer gjordes ursprungligen 
av filosofen C.S. Peirce, som är den andre av semiotikens två föregångare. Det som 
skiljer teckentyperna åt är att de har olika relationer mellan uttryck och innehåll. 
Jägaren, detektiven och läkaren spanar efter index. För jägaren betyder ett spår i snön 
att ett visst djur har varit på platsen. Ett fingeravtryck är för detektiven ett index på 
att brottslingen tidigare varit på brottsplatsen. En talstörning kan för läkaren vara 
ett index för en hjärninfarkt. Om ett föremål eller en händelse inte längre bara är sig 
själv nog, utan hänvisar till något annat i närheten så är det ofta ett index. Rök kan 
vara ett tecken för eld. En vattenpöl på marken kan vara ett tecken för att det har 
regnat. Exemplen är abduktiva index, vilka kräver att man är bekant med betydelsen 
innan, som regelbundenheter i den upplevda världen. I ett index har innehållet varit 
eller är i närheten av uttrycket (kontiguitet) eller är eller har varit en del av uttrycket 
(faktoralitet). Om man pekar på någonting (med t.ex. ett vapen, pekfingret eller 
en pil) är enligt Sonesson pekandet ett index för det som vi pekar på. Ett sådant 
performativt index skapas i den stund utpekandet äger rum, till skillnad från ett 
abduktivt index, som är beroende av regelbundenheter i livsvärlden för sin tolkning. 
Med hjälp av index i vidare bemärkelse tolkar vi varje dag vad vi upplever med våra 
sinnen så att det blir meningsfullt. Livsvärlden är full av sådana indexikaliteter, som 
ännu inte är tecken med ett separerat uttrycks- och innehållsplan. De blir till index, 
till tecken, i den stund vi ser ett uttryck i relation till ett innehåll.

En annan teckentyp är det ikoniska tecknet. En bild är ett ikoniskt tecken. I en bild 
tycker vi att uttrycket är likt innehållet. Färger och former på ett papper eller på en 
målarduk kan vara uttrycket i en bild. Bilden är själv ett ting som står för ett annat 
ting. Innehållet, det som bilden avbildar, kan t.ex. vara ett hus eller en människa. Men 
om vi tänker efter så är den lilla pappersbilden av en människa på fotografiet inte så 
likt en verklig människa. Bilden är oftast mycket mindre, är platt och har varken näsa 
eller ögon. Likheten uppkommer mot bakgrund av en fundamental skiljaktighet. 
Det är vår ”fantasi” som gör bilden ”verklig”. I en bild ser vi ett materiellt föremål, 
ett papper, en målarduk med färgpigment eller ett fotografi med silversalter el. dyl. 

30 När man i kurslitteratur diskuterar förhållandet Piaget och Vygotskij framställs de för övrigt ofta som 
varandras motsatser. Så är emellertid inte fallet.
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Det är det föremål vi alldeles uppenbart ser, men det är inte det som är det viktiga. 
Istället är det färgerna och formerna såsom de formas till en illusion av en varsebli-
ven värld. Det är det som är innehållet i bildtecknet. Bild är dock endast en typ av 
ikoniska tecken. Skådespelaren i en roll, utställda föremål som representerar andra 
föremål av samma sort, dockor mm. är andra typer av ikoniska tecken.

I språket är tecknen konventionella, vilket är den tredje teckentypen. Det konventio-
nella tecknet har ingen annan relation mellan uttryck och innehåll än att man lärt sig 
den. Saussure, hävdar att språket är ett system av tecken där de ingående elementen 
i ett språkligt tecken (uttryck och innehåll) är fritt relaterade. Tecknets utseende, 
bokstavskombinationen eller ljudkombinationen, är inte motiverat i förhållande till 
dess innehåll, idén eller begreppet. Bokstäverna betyder ingenting, de är enbart till 
för att man ska kunna skilja orden åt. På svenska betyder ordet ”hus” en plats där 
människor bor. Hus har olika benämning på olika språk, t. ex. ”house” på engelska 
och ”casa” på spanska. Man säger med Saussure att språket är ”godtyckligt” eller 
”arbiträrt” därför att man inte kan motivera ordet med något annat än att man i ett 
visst språk bestämt att just den bokstavskombinationen betyder ”en boning för män-
niskan”. Inte heller är innehållet i tecknet motiverat i relation till dess motsvarighet i 
verkligheten. Godtyckligheten i språkets uppdelningar visar sig ibland i en jämförelse 
mellan olika språk. Den danske lingvisten och semiotikern Louis Hjelmslev visar 
att språken inte bara har olika namn på en viss företeelse, utan också att ”samma” 
företeelse ibland är segmenterad på olika sätt i olika språk.31

Om vi ser Husserls teckendefinition i relation till hur den fungerar i språket så är det 
skrivna ordet ”hus” eller ljudkombinationen ”hus” närvarande för oss i medvetandet, 
men i sammanhanget oviktigt. Innehållet, begreppet eller idén, är inte direkt närva-
rande, men är däremot det som ordet eller ljudet syftar på, det som är det viktiga.

I ett tecken måste det finnas en skillnad mellan uttrycket, som är det skrivna ordet, 
det uttalade ljudet eller färgerna på pappret och innehållet, som är det som tecknet 
syftar på. Eftersom både uttrycket och innehållet är mentalt, i medvetandet, så 
kommer en viss del av den materia som bär upp uttrycket och en viss del av inne-
hållssidan att bli oväsentlig för teckenfunktionen. Den delen kallas efter Hjelmslev 
(1943) substansen. Den del som bär upp själva teckenfunktionen kallas formen. 
Formen i tecknet är allt det som behövs för att genomföra rörelsen mellan uttryck 
och innehåll så att tecknet kan fungera. Substans finns dock alltid kring både ut-

31 Hjelmslev (1943:48ff.). Hjelmslev visar i en tabell (s. 50) hur föreställningen av ett träd, kombinatio-
nen av ett antal träd och det material som kan utvinnas ur träd inte bara benämns olika utan också 
segmenteras olika i danskan, tyskan och franskan. Se också Sonesson (1989:72f.).
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tryck och innehåll. På uttrycksplanet finns i skriftspråkets substans, t.ex. aspekter 
som teckensnitt och storlek. I innehållsplanet kan substansen vara den verklighet 
(referenten) tecknet syftar på i en given situation eller en potentiell betydelse som 
inte föreligger i en viss teckenanvändning. Genom uppdelningen i form och substans 
blir det i teorin möjligt att utvinna olika tecken i samma substans, vilket är viktigt 
när det gäller t.ex. konstnärlig bild. 

Ovanstående framställning av semiotikens syn på tecknet är bredare, i betydelsen att 
den omfattar fler fenomen än språket, som traditionellt ofta hävdas. Den är också 
mer systematisk, i det att den definierar tecknet och ordnar tecknen i grupper, än 
Vygotskijs tidigare relaterade uppräkning av diverse olika tecken. Såväl ikoniska som 
konventionella tecken ses som tecken, men av olika slag. Föremål kan i vissa situatio-
ner vara ikoniska tecken eller index. Analysen av teckentyperna, som bygger på Peirces 
teckentriad, kan alltså avsevärt informera och fördjupa Vygotskijs teckenteori.

Semiotiska funktioner

Inom semiotiken har det förts en lång diskussion om de semiotiska systemens funktio-
ner. Såväl Vygotskij som modernare semiotisk teori har funktionsteorier. Här relateras 
Vygotskijs olika funktionsbegrepp till annan semiotisk forsknings syn på funktion. 

Enligt Saussure hade språket en huvudsaklig funktion, att sortera och förmedla innehåll. 
Den formalistiska skolan (se Sklovskij 1971:49f.) skiljde mellan två språkliga funktioner, 
den praktiska (instrumentella), dvs. att sortera och förmedla innehåll, och den estetiska. 
Medan det praktiska språkbruket automatiserades och förkortades, som formler, var 
den estetiska funktionens uppgift som nämnts att ”återställa förnimmelsen av livet”. 

Pragskolan förde formalismens tankar vidare och placerade dem i ett mer systematiskt 
sammanhang. Litteraturvetenskapen sågs i relation till lingvistiken som i sin tur 
ansluter till semiotiken som övergripande perspektiv. De diskuterade funktionerna 
kan gälla fler teckensystem än språket och den estetiska funktionen kan ses i relation 
till konstarterna. Roman Jakobson, som varit verksam såväl i den formalistiska skolan 
som i Pragskolan, har utvecklat en mycket inflytelserik modell för tecknets olika 
funktioner. Utgångspunkten är de olika delarna av kommunikationsprocessen, dvs. 
sändare, mottagare, meddelande, referens, kod och kanal. 

Då man talar om en referentiell funktion är det som avses en orientering mot kon-
texten, mot det denotativa, det kognitiva eller snarare mot referenten, det åsyftade 
fenomenet i verkligheten. Det motsvarar den formalistiska skolans praktiska, in-



107

strumentella språkbruk. Pragskolan har blivit dock känd för sin utveckling av teorin 
kring den estetiska funktionen, vilken innebär att den konstnärliga effekten ligger i 
betoningen av själva tecknet i dess komplexitet. I poesi är den estetiska funktionen i 
arbete när man förflyttar intresset från ordets ursprungliga innehåll till dess uttryck, 
t.ex. då man rimmar, vilket leder till att andra innehåll aktualiseras.

Förutom referentiell och estetisk funktion kan ett tecken enligt Roman Jakobson 
också ha emotiv eller konativ funktion (Jakobson1974b:143f.). Enligt Jakobson har 
tecknet en emotiv funktion om sändaren är aktiv i den kommunikativa akten. Den 
emotiva funktionen ger uttryck för talarens attityd till det han/hon talar om. Ett 
exempel på den emotiva funktionen i språk är ordet ”jag” eftersom dess utsägelse 
förutsätter en sändare som är den person som ordet avser (Sonesson 1992:104). 
Den konativa funktionen däremot förutsätter att det finns en mottagare som är 
närvarande i kommunikationen. I bild kan man enligt Sonesson tala om en sådan 
konativ funktion i bilder med perspektiv eftersom de förutsätter en plats varifrån 
bilden ses (Sonesson 1992:105). Den konativa och emotiva funktionen tillsammans, 
som betonar relationen mellan sändare och mottagare, kan kallas en interpersonell 
funktion.32 Jakobson talar vidare om en metalingvistisk (metasemiotisk) funktion 
och då avses t.ex. när man talar om själva språket. En bild som avbildar en annan 
bild, eller mer precist är en kommentar till en annan bild eller sin egen tillblivelse, 
kan vara metasemiotisk. Vidare talar Jakobson om en fatisk funktion som avser 
att betona kontakten inom kanalen. Den förekommer i ritualiserade formler och i 
dialoger med avsikt att förlänga kommunikationen för sin egen skull.

Centralt för Pragskolan är teorin om dominanten. Den innebär när det gäller ett 
meddelandes funktioner att en av dess funktioner dominerar. När det gäller t.ex. ett 
passfotografi är den referentiella funktionen dominant, medan det i ett konstverk 
förutsätts att den estetiska funktionen dominerar, vilket t.ex. visas i modernismens 
relativa ointresse för det avbildade. Den dominerande funktionen kommer att reglera 
och deformera de övriga funktionerna (Jakobson 1974a:118ff.). Samtliga funktioner 
föreligger dock potentiellt i varje meddelande. Estetisk funktion kan vara verksam 
utan att vara dominant i t.ex. ritualer, erotik, matkultur, mode, arkitektur etc.

I olika delar av Vygotskijs verk kan man återfinna en diskussion av funktionsbe-
greppet. Han har en funktionsteori, men den är enligt Wertsch (1985:88ff ) inte 
systematiserad. Wertsch gör därför ett försök att ställa samman de olika funktio-
nerna. Enligt Wertsch diskuterar Vygotskij skillnaden mellan signalfunktion och 

32 Begreppet är hämtat från lingvisten M.A.K. Halliday. Se Halliday (1973:41f.). I den interpersonella 
funktionen räknar Halliday också in det Jakobson och Vygotskij kallar fatisk funktion.
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betecknande funktioner och avser i det första fallet en respons på ett yttre stimuli, 
vanlig hos djur. Betecknande funktion avser snarast det omvända, att människan 
har en semiotisk inställning till den värld hon lever i. Diskussionen förs av Vygotskij 
utifrån Pavlovs reflexlära. Han diskuterar också social och individuell funktion och 
avser då den sociala funktionens betydelse för utvecklingen av den individuella, 
intrapsykologiska, funktionen. I anslutning till det talar han om social kontakt och 
emotionell frigörelse som varianter av social funktion, men inriktad mot spädbarnets 
förhållande till modern. Kommunikativ och intellektuell funktion är varianter av 
social och individuell funktion, där tänkandets intellektuella funktion ställs i relation 
till kommunikationen. 

Indikativ och symbolisk funktion avser två aspekter av begreppets innehåll. I indi-
kativ funktion står tecknet för ett referentiellt innehåll, bestående av verkliga ting. 
Ordet så att säga pekar ut referensen. Barnets språk utvecklas sedan via spontana 
vardagsbegrepp till dekontextualiserade vetenskapliga begrepp, mot en allt mer 
utvecklad symbolisk funktion.

I relation till Jakobsons funktionsmodell kan man iaktta att Vygotskij, i de funktioner 
han beskriver, betonar relationen mellan sändaren och mottagaren, vilket är i linje 
med hans syn på förhållandet mellan inter- och intrapsykologiskt sätt att förhålla 
sig. Vidare kan vi se att han beaktar olika nivåer (indikativ och symbolisk) av vad 
Jakobson kallar den referentiella funktionen. Social kontakt när det gäller spädbarn 
ligger nära Jakobsons fatiska funktion. Båda tycks återanvända socialantropologen 
Bronislaw Malinowskis begrepp. Funktionerna är utvecklade ur de problem Vy-
gotskij sysselsatte sig med i den aktuella forskningssituationen och har inte samma 
heltäckande systematiska karaktär som präglar Jakobsons modell. En metasemiotisk 
funktion saknas, vilket föranleder Wertsch (1985:145ff.) att utvidga Vygotskijs se-
miotik med detta perspektiv. Wertsch menar att Vygotskijs sätt att endast analysera 
ordet hindrade honom att utvidga analysen till ett metasemiotiskt perspektiv. För att 
genomföra en sådan ansats krävs en längre sekvens, där den ena delen av sekvensen 
behandlas metasemiotiskt av den andra.

I sin genomgång av de funktioner som Vygotskij definierar nämner Wertsch inte den 
estetiska funktionen. Samtidigt är det uppenbart att Vygotskij diskuterar just skillna-
den mellan praktiskt och estetiskt språk när han i Psychology of Art berör skillnaden 
mellan den för-estetiska kronologiska handlingen och den estetiska kompositionen, 
dvs. det sätt som författaren omarrangerar ett tidsförlopp i syfte att i en roman el.dyl. 
främmandegöra detta. Man skulle också mot Wertsch kunna hävda att Vygotskij i 
Psychology of Art analyserar längre språkliga sekvenser, eftersom han där analyserar 
t.ex. fabler och Shakespeares Hamlet. Wertsch menar att Vygotskij har ordet som 
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central analysenhet. En av poängerna med litteraturstudiets analys av längre språkliga 
sekvenser med semiotikens begreppsapparat är att få teoretisk jämförbarhet mellan 
olika typer av språk, t.ex. estetiskt och referentiellt. Vissa lingvister anser dock att 
satsen är den största enhet man kan analysera (Jakobson 1974b:142f.). Semiotiken 
känner idealt inga sådana begränsningar, utan rör sig från tecknet till kulturen, via 
versen, novellen, romanen, bilden och filmen. 

Att inte Wertsch och andra diskuterar Psychology of Art i relation till Vygotskijs 
övriga verk har sannolikt att göra med att estetiska aspekter anses ha med ”smak” 
eller ”subjektivitet” att göra, och ses som ogripbara i förhållande till kognition och 
begreppsbildning, som däremot anses ha allmängiltig karaktär. Semiotikens syn på 
betydelsebildning oavsett traditionella gränssättningar kan här bidra med ett sam-
manhållet perspektiv som inte marginaliserar estetisk funktion och inte separerar 
språket och betydelsebildningens olika funktioner till olika vetenskaper med sinse-
mellan olika begreppsapparater. 

En analys av skolans verksamhet utifrån Jakobsons funktionsmodell skulle kunna synlig-
göra att relationen sändare och mottagare och den emotiva och konativa funktionen kan 
implicera en sändar- respektive mottagarorientering med över- respektive underordning 
i processerna. Emotiva, sändarorienterade, förhållningssätt skulle också kunna döljas 
bakom argument för referentialitet och för den ”stora berättelsen”. Elevaktiva arbetssätt 
i skolan skulle kunna visa på brister i interpersonella relationer lärare–elev. dvs. omvänd 
enstämmighet. En sådan analys kan vidare leda till att den i skolan marginaliserade 
estetiska funktionen skulle kunna ta plats på ett mer kraftfullt sätt. 

Avslutande kommentarer

Vygotskij avled mitt i sin gärning och hade inte möjlighet att nå fram till den enhets-
vetenskap/semiotik han strävade efter. Hans olika bidrag är inte fullt ut homogenise-
rade. Semiotiken har dock idag större möjlighet att skapa en sådan enhetsvetenskap 
om mediering, på samma sätt som fysiken på 1900-talet band ihop bl.a. teorin om 
gravitationskraften, elektromagnetismen och radioaktiviteten till en och samma teori. 
Semiotiken kan därför informera den socio-kulturella teorin.

Främmandgöringsbegreppet såsom det presenterats beskriver en delvis annan berät-
telse än den ”stora” berättelsen som diskuterades i artikelns inledning. Den tycks 
leda i rakt motsatt riktning: ”att återställa förnimmelsen av livet”, ”att visa att stenen 
är av sten” genom att stegra varseblivningens svårighet och varaktighet. Den ”stora” 
berättelsen vill dekontextualisera och rycka bort människan från den värld hon lever 
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i till en abstrakt värld av systematiska begrepp, vilket skulle kunna leda till alienation. 
Den andra berättelsen vill återställa henne i en autentisk och aktualiserad upplevelse. 
Båda dessa perspektiv är relevanta i skolan, inte bara det ena.
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Det vertikala/hierarkiska  
och det horisontella 

medieringsbegreppet

Via bl.a. Jerome Bruner och Roger Säljö diskuteras i artikeln den vetenskapliga 
relevansen av det vertikal/hierarkiska medieringsbegreppet och dessutom dess didak-
tiska relevans i skolan. Begreppet multimodalitet berörs också i detta sammanhang. 
Livsvärlden presenteras som den primära kunskapskällan, som innefattar såväl en 
jag-här och nu situation med rums- och tidsdimensioner som intersubjektivitet. 
Livsvärldsbegreppet förs in som nödvändig motvikt till det vertikal-hierarkiska 
medieringsbegreppet som ser språket som en ”master-code”.

Resonemanget mynnar ut i en diskussion av vad ett horisontellt medieringsbegrepp 
skulle kunna avse. Här anknyts till Wertschs tal om ”a toolkit-approach”. Exempel 
ges också på hur det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet kan fungera i skol-
praktiken.

Artikeln avslutas med en diskussion av vad estetiska läroprocesser är och kan vara 
och därefter följer en konklusion där några slutsatser dras ur de resonemang som 
förts i artikeln. Utvecklingen av vetenskapliga begrepp och konstens främmandegö-
ringsgrepp, dess strävan efter att återställa förnimmelsen av livet, ses som två viktiga 
aspekter av skolans mål. Dessutom ses vetenskaplig begreppsbildning och konstens 
främmandegörande funktion som viktiga områden som kan inverka på livsvärlden, 
sedd som en primär kunskapskälla.

I Roger Säljös bok Lärande i praktiken (2000) beskrivs ett socio-kulturellt perspektiv 
som med hjälp av Vygotskij poängterar tecknets medierande funktion i samhället. 
Aktören står inte i en direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Men 
när Säljö kommer in på bild så tycks ett sådant perspektiv inte längre gälla. Män-
niskan nöjer sig inte med att registrera och avbilda som neutral observatör (s. 168), 
hävdar han. Varseblivning beskrivs i boken som något negativt; vi framställs som 
”fångar under våra sinnesintryck” (s. 232). Endast språket förmår höja människan 
över här och nu-situationen. Han skriver t.ex. om ”den semiotiska – teckenberoende 
och innebördsskapande – kraft som finns hos det mänskliga språket och som gör det 
till något helt annat än en neutral spegel av omvärlden” (s. 86). När det gäller bild 
framhävs endast fel, begränsningar, svagheter och problem, eftersom bild enbart ses 
som något som föregått skriftspråkets utveckling. 
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Trots att en socio-kulturell modell tillämpas, dvs. att medieringarnas bruk i samhället 
betonas, kan Säljö hävda att skriftspråket historiskt ersatte användningen av bild, 
som om bild var viktig före skriftspråkets utveckling, men inte efter det att skrift-
språket etablerats. Som om det inte funnits bilder under de ca. 5000 år som gått 
sedan skriftspråket började utvecklas. Mot bakgrund av att dagens samhälle är det 
mest bildtäta i historien, såväl vad gäller produktion och funktion som distribution 
av bilder, är detta ett märkligt påstående. 

I sin kritik av bilden hävdar Säljö att bild inte har perspektiv eller retorik (s. 167ff.), 
och att den inte har den funktion som är önskvärd i många sammanhang. Det är 
vidare svårt att påstå med hjälp av bilder. Bilder har svårt att argumentera. Det är 
svårt att beskriva händelseförlopp och ge förklaringar med bild. Semiotisk och retorisk 
funktion är enligt Säljö vidare svår att erhålla i bilder. Att kommunicera vissa sorters 
kunskap är också svårt. Hur uttrycker man ängslan över att drabbas av olycka i bild? 
Hur beskriver man skeenden i bild? frågar sig Säljö. När Säljö diskuterar bild tycks 
det vara underförstått att bild inte är ett tecken, utan snarare en direkt registrering 
och således i avsaknad av semiotisk funktion. 

En semiotisk analys av bild som mediering visar, som tidigare nämnts, att bild, precis 
som språk, är ett betydelsesystem, en resurs, med såväl uttryck som innehåll. Bilden 
har emellertid inte som språket två artikulationer, men är likväl ett tecken, eftersom 
uttryck och innehåll i tecknet ligger på två olika plan (Sonesson 1989 och 1992). 

Vad gäller perspektiv så kan man konstatera att praktiskt taget varje bild förutsätter 
att det avbildade objektet ses från ett visst håll och att det därmed ses i ett visst per-
spektiv, som bildens betraktare kan välja att träda in i. Perspektiv är f.ö. ett begrepp 
som har med det visuella att göra (latin: genomseende, se igenom eller blicka in i). 
Det är som nämnts en aspekt av den emotiva funktionen. Synvinkeln kan framhäva 
vissa av objektets egenskaper och delar. Picasso har dock blivit känd för att framställa 
objektet ur två olika perspektiv i samma bild. Bilden har vidare en retorik som har 
att göra med hur den avviker från förväntningar och regelbundenheter bl.a. i livs-
världen. Retoriken ligger t.ex. i hur värden kan överföras från det ena till det andra 
objektet i bilden, hur kraftfullt två icke-förväntade objekt tillsammans integreras i 
en bild eller hur de kan stå i opposition till varandra. På det sättet uppstår visuella 
”liknelser” och ”metaforer” (Sonesson 1996, 1996/97, 1998). Kända exempel finns 
i surrealism eller i reklam. 

När Säljö hävdar att bild inte har den funktion som är önskvärd i många sam-
manhang jämför han bild med språk, men på språkets villkor. Han tänker sig ett 
teckensystem för kommunikation av begrepp och i vetenskapligt syfte, i linje med 
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skolans tidigare diskuterade ”stora berättelse” (se s. 86ff.). Därmed tillämpar han den 
så ofta förekommande pan-lingvisticismen, vilken inte kan vara kompatibel med en 
modern socio-kulturell teori.33 

Man kan konstatera att bilden, i den funktionsmodell som etablerats av semiotikern 
Roman Jakobson (se s. 106f.), kan uppta samtliga de funktioner han ställer upp. 
När Säljö hävdar att det är svårt att påstå och argumentera med hjälp av bilder kan 
man hänvisa till tema och rema-begreppen.34 I bild, liksom i språkliga sekvenser, 
kan man ofta fastställa det överordnade, som kallas tema och är ”det som det talas 
om” och det underordnade kallat rema och ”det som sägs om det som det talas om”. 
Temat är ofta det som i bilden är störst, det som fångar uppmärksamheten först eller 
som på något annat sätt är viktigast. I reklam vet vi t.ex. att den produkt som det 
görs reklam för är temat. Om man kan identifiera tema och rema kommer man att 
kunna avläsa bildens budskap och följaktligen dess påstående. Då överförs ett bety-
delseinnehåll från remat, som är en sändande del av bilden, till temat, som är den 
mottagande parten för påståendet. Det uppstår en läsväg där ett betydelseinnehåll i 
en transferprocess överförs till det tematiserade och skapar ett betydelsetillägg. Med 
en tema och remakonstruktion kan man lättare se att en bild, precis som en språklig 
sats, kan ha ett kognitivt eller retoriskt innehåll.

Att hävda att man i bild inte kan beskriva händelseförlopp, skeenden eller ge för-
klaringar är ett märkligt påstående mot bakgrund av att rörlig bild och serier kan 
beskriva händelseförlopp samt också ge förklaringar till varför händelser äger rum 
och hur de äger rum. I själva verket finns möjligheten att beskriva händelseförlopp 
även i en enstaka bild, eftersom varje bild, sedd som ett utsnitt ur tiden, även kan 
suggerera ett förflutet och ett kommande. Sannolikt är det så att vad man i språkliga 
sekvenser måste suggerera är just rumsligheten, medan vad man i en stillbild måste 
suggerera är temporaliteten. På det sättet är såväl stillbild som rörlig bild narrativa 
till sin karaktär (Sonesson 1997). 

När Säljö diskuterar narrativitet tycks han avse berättelser framställda i språk. Men 
eftersom narrativitet inte är mediespecifik kan den förekomma såväl i bild och språk 
som i livsvärlden, som har temporalitet (och spatialitet) som utmärkande egenskaper. 

33 Pan-lingvisticism kan vara epistemologisk då all mening är tillgänglig för oss endast via språkets medie-
ring, t.ex. då Roland Barthes använder begreppet förankring (ancrage) när det gäller språkets inverkan på 
bildens betydelse eller ontologisk, då all mening är byggd på språkets modell. (Sonesson 1998:87).

34 Den engelske lingvisten Michael Halliday har talat om en theme- rheme relation som innebär att man 
i en sats skiljer mellan theme, som är det som det talas om, och rheme, det som sägs om det som det 
talas om (Halliday 1985:39ff.). Sammalunda skulle man kunna göra i bild. Se mer om tema och rema 
i Marner 1999, 2000:129ff.)
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Säljö skriver att ”Man skulle kunna hävda att människan är en berättande – eller 
narrativ – varelse. /.../ Hon nöjer sig inte med att registrera och avbilda omvärlden 
som en neutral observatör.” (s. 168) Narrativiteten hänförs alltså till skriftspråket 
och registreringen hänförs till bild. Om en socio-kulturell teori inte kan synlig-
göra varken det mediespecifika eller det medieneutrala så förlorar den sin mening, 
eftersom den socio-kulturella teorin är uppbyggd just för att studera människans 
förhållande till mediering. 

Att det, som Säljö hävdar, är svårt att kommunicera viss sorts kunskap i bild, är san-
nolikt riktigt. Eftersom de olika teckensystemen är uppbyggda på olika sätt för att 
kunna mediera olika typer av kunskap kan det dock inte vara en anmärkning mot 
bilden, eftersom man omvänt skulle kunna hävda att det finns viss typ av kunskap, 
t.ex. rumslig, som inte språket lika lätt som bild kan förmedla. 

I boken Lärande i praktiken ( Säljö 2000) förekommer en ensidig anslutning till den 
s.k. skriftspråkskulturen, som visar sig genom att det är det snäva textbegreppet, i 
betydelsen skriftspråk, som genomgående används. Text förstås som den visuellt 
tillgängliga versionen av ordet (s. 241), snarare än, som ofta är brukligt i semiotiska 
sammanhang, som verk härledda ur alla slags semiotiska system. 

Trots att den socio-kulturella teorins grund är jämförelsen mellan redskap och 
teckensystem och deras medierande funktion, finns i boken en negligering av andra 
tecken- och betydelsesystem än språket, trots att titeln, Lärande i praktiken, antyder 
en övergripande syn på lärandet i skolan. Musik som mediering nämns inte, och när 
bild diskuteras nämns den endast i relation till skriftspråkets utveckling, och som ett 
passerat stadium i människans utveckling. När det gäller språk diskuteras endast dess 
instrumentella, referentiella och begreppsbildande funktion. Dess estetiska funktion 
tas inte upp till behandling. Vi kan konstatera att den socio-kulturella teorin här 
saknar en uppdaterad semiotisk grund, vilket medför att medieringarna och teck-
ensystemen inte behandlas i sin fullständighet och att vissa typer av medieringar 
behandlas styvmoderligt. Den medierande människan kan inte synliggöras i teorin 
och de olika medieringar som trots allt förekommer i skolan beaktas inte. 

Också skolan använder idag det vidgade textbegreppet. Det vidgade textbegreppet 
förekommer t.ex. i Kursplan 2000 i ämnena bild och svenska. Kursplanen i bild for-
mulerar det sålunda: ”Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som 
till exempel tal, text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp” (Skolverket 
2000:10). I kursplanen i svenska skriver man ”Att tillägna sig och bearbeta texter 
behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, 
rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, 



118

uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 
texter även bilder.” (Skolverket 2000:98).

Carin Jonsson, doktorand i Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, har i ett opublicerat 
paper (2003) påtalat att en väl onyanserad syn på språkets dominans när det gäller 
kommunikation inte är ovanlig i pedagogisk forskning om läs- och skrivprocessen. Den 
återfinns bl.a. hos Ria Heilä-Ylikallio (1994). I hennes bok Mönster i förskolbarns möte 
med skriftspråket diskuteras bl.a. bildens förhållande till skriftspråket i ett ontogenetiskt 
(en individuell människas utveckling) perspektiv. Hon menar att ”Barnens möte med 
skriftspråket ser ut att följa mönstret för den mänskliga skriftkulturens utveckling – från 
bild till text” (s. 156). Så kan naturligtvis vara fallet, men därav följer inte nödvändigtvis 
att barnet upphör att använda bilder och att teckna efter att ha lärt sig att skriva och 
läsa. Användningen av olika typer av medieringar är inte enbart en utvecklingsfråga, 
eftersom de olika medieringarna ofta inte utesluter varann.

Heilä-Ylikallio (1994) talar också om en utveckling från kontextberoende till kontex-
toberoende i teckenanvändningen. Hon menar att bild är kontextberoende (s. 156) 
medan skrift är kontextoberoende. Ett sådant påstående är diskutabelt sett ur ett 
semiotiskt perspektiv. Bildens innehåll är som nämnts alltid något fundamentalt an-
norlunda än dess uttrycksplan. Delar av uttrycksplanet är, som i alla andra tecken, en 
del av kontexten, t.ex. papper, färg etc. Bildens innehåll är däremot något fundamen-
talt annat, illusionen av ett annat objekt, som oftast inte tillhör kontexten. Bilden, i 
skapandesituationen, sett från sändarens/bildskaparens perspektiv, behöver heller inte 
vara nära motivet (här: kontexten). Barnet som tecknar behöver inte nödvändigtvis 
ett motiv framför sig för att framställa bilden, utan kan framställa den i enlighet med 
ett val av relevanta former ur en grafisk repertoar och ur livsvärldsscheman. Detta 
gäller också för konstnären. Fotografiets exponering behöver däremot en ursprunglig 
kontext, ett motiv. Betraktandet av en bild, vare sig det gäller ett fotografi eller en 
annan bild, kräver dock inte den ”ursprungliga” kontexten, i den mån en sådan 
finns, för dess förståelse. Bilden kan tolkas även om betraktaren inte känner till ett 
ursprungligt motiv, eftersom vi använder internaliserade och typiska regelbundenheter 
från livsvärlden, kategorier, kroppsscheman etc. för att tolka bilden. Bilder behöver 
alltså inte presentera specifika här och nu-situationer för att tolkas. Det beror på att 
fotografiets tolkning inte är en tolkning av en orsak (av exponeringssituationen), 
utan snarare en tolkning av bildens betydelse (Sonesson 2002:11).

Själva poängen med bilden är ofta just att den kan förflyttas i tiden och rummet, 
och upprepa delar av sin betydelse på en annan plats och i en annan tid, precis 
som skriftspråket, alltså dekontextualiseras. I semiotikern C. S. Peirces teckentriad, 
konventionellt tecken, ikoniskt tecken och index, är det istället ett index som kan 
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fungera kontextuellt, eftersom relationen mellan uttryck och innehåll när det gäller 
index i många fall är baserad på närhet eller del/helhet. Typiska index är rök som 
tecken för eld, symptom som tecken för sjukdom, spår som tecken för det på platsen 
begångna brottet etc. Att peka är också att hänvisa indexikaliskt. Index kräver ofta 
kontextuell närhet eller del/helhet, medan bilden kan dekontextualiseras, eftersom 
den inte kräver ett varseblivningssamband.

Man skulle rentav kunna hävda att det här inte är frågan om en socio-kulturell 
teori utan snarare om en fylo- och ontogenetisk teori. Språkdominansen, pan-lin-
visticismen, tar sig bl.a. uttryck, som vi sett hos Säljö och Heilä-Ylikallio i en tänkt 
fylogenetisk (människosläktets) och ontogenetisk (individens) utveckling, från mer 
elementära erfarenheter till det mer komplexa språket, som på ett eller annat sätt 
antas ersätta erfarenheter och bild. Därför kan man säga att ett vertikalt/hierarkiskt 
medieringsbegrepp tillämpas. 

Peter Tul’viste, som ansluter till Tartuskolan, diskuterar begreppet heterogenitet, 
ursprungligen hämtat från antropologen Lévy-Bruhl, som diskuterat den ”primitiva 
människans” tänkande. Tul’viste menar att människans olika sätt att tänka utveck-
lingsmässigt skiljer sig åt kvalitativt snarare än att stå på en lägre och högre nivå 
(Tul’viste 1987). 

Utifrån detta resonemang synliggör Wertsch (1997:96ff.) tre olika positioner vad 
gäller heterogenitet. Den första heterogeneity as genetic hierarchy, avser en rangord-
ning av typer av mediering så att senare utvecklade former av mediering anses vara 
bättre och mer kraftfulla. En andra position, heterogeneity despite genetic hierarchy, 
avser inställningen att olika medieringar visserligen kan ordnas utvecklingsmässigt, 
men att man därav inte kan dra slutsatsen att de senare är bättre och mer kraftfulla. 
En tredje position, nongenetic heterogeneity, antar att rangordning varken vad gäller 
utveckling eller styrka kan förekomma. Sett utifrån Wertschs (1993) diskussion av 
olika typer av heterogenitet när det gäller mediering och tänkande ansluter Säljö till 
heterogeneity as genetic hierarchy. Han menar att senare utvecklade former av mediering 
är bättre och mer kraftfulla. 

Frågan om också Vygotskij kan sägas omfatta ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbe-
grepp vill jag i denna artikel lämna därhän. Klart är emellertid att boken Tänkande 
och språk kan suggerera en anslutning till ett sådant begrepp.35 Wertsch (1993:16) 

35 Vygotskij, L.S. (Rieber, Robert W. dd.) (1997), The Collected Works of L.S. Vygotsky Vol. 4 The history of 
the development of higher mental functions, transl. Marie J. Hall, prologue by Joseph Glick, New York: 
Plenum.
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påpekar att han kallar sin teori socio-kulturell, medan Vygotskij kallar den socio-
historisk. Wetsch menar att man därmed riskerar att reducera kulturella skillnader 
till historiska skillnader, vilket Vygotskij enligt Wetsch tenderade att göra. Wertsch 
menar också att Vygotskij, som företrädare för upplysningens rationalism, ansluter 
sig till tanken att språket på olika nivåer successivt utvecklar den abstrakta tanken 
(1998: 39), där dekontextualiserade begrepp ger ett mer kraftfullt perspektiv på verk-
ligheten än kontextualiserat tänkande. Wertschs egen diskussion av olika medieringar 
gäller dock som nämnts synliggörandet av att såväl möjligheter som hinder följer på 
valet av en viss typ av mediering (1998:38ff ). Han citerar t.ex. Gusfield (1989) som 
hävdar att ”culture and language not only open doors to experience, they also form 
a prison which constricts and narrows” (Wertsch 1998:40).

En viktig källa till det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppets inflytande är san-
nolikt Jerome Bruner. Han hävdar i sin ursprungliga medieringstriad, att vad han 
kallar enaktiv, ikonisk och symbolisk representation är människans tre sätt att repre-
sentera världen (Bruner 1967). I tre steg utvecklas människan från att handla och 
manipulera tingen med ett minimum av reflektion och att instabilt följa endast ett 
spår (enaktiv). Därefter följer ett steg som innefattar bilder som representerar något 
större delar av omvärlden (ikonisk). Språket kommer därefter med en hantering av 
påståenden snarare än objekt (symbolisk). Utvecklingen går mot dekontextualisering, 
ett allt större oberoende av den omedelbara omgivningen. Ju mer man mognar ju 
större är sannolikheten att den symboliska nivån väljs. Bruner (1967) tänker sig alltså 
att en progression från enaktiv, via ikonisk, till symbolisk nivå, var en utveckling 
från omedelbar upplevelse till fasta begrepp, där den senare nivån tänktes ersätta den 
tidigare. Han refererar ett experiment där utgångspunkten är att:

If the child customarily deals with things in terms of their image pro-
perties, though he may in fact have the language necessary to deal with 
them in a more poweful linguistic way, it must be that reckoning by the 
appearance of things inhibits his use of linguistic categories for dealing 
with the situation (Bruner 1967:15f.).

Här tänker man sig alltså att bild, eller snarare perception, förhindrar språkligt och 
abstrakt tänkande.

Användningen av Bruners triad blir nästan absurd när man hävdar att en senare nivå, 
som den symboliska och språkliga nivån, ”absorberar” den tidigare nivån, gör den 
tidigare nivån obegriplig och att man inte längre minns den (Bruner et al. 1966:64f.). 
Bruner och hans medarbetare tycks alltså tänka sig att begrepp och formler verkligen 
kan ersätta hantering av redskap, perception och bild. I det tekniskt orienterade 
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samhället går utvecklingen i skolan från showing till telling: ”Verbal understanding, 
the ability to say it and to enumerate instances becomes the criterion of learning in 
such a context, in contrast to /…/ wisdom and resourcefulness about how to behave-
both practically and morally.” (Bruner et al. 1966:62f.).

En sådan vertikal/hierarkisk progression har Bruner (2002) numera lämnat till för-
mån för en horisontell modell. Han framhåller att det är Eleonor Roschs forskning 
om prototyper som givit honom en ny syn på den ikoniska nivån, som för honom 
innefattar också visuell varseblivning.36 Bilder visar inte bara det specifika eller par-
tikulära hos händelser och objekt, enligt Bruners tolkning av Rosch, utan fungerar 
som och ger upphov till prototyper av klasser och händelser som blir riktlinjer och 
referenspunkter för andra fall (s. 185). Bruner tillägger också i Kulturens väv (2002) 
att den symboliska nivån är ”ganska ”sönderanalyserad” jämfört med de andra 
formerna” (s. 185).

Semiotikern Göran Sonesson (1992:239) menar, med stöd av Rosch, att större 
delen av mänskligt tänkande, även i språket, sker som prototyper. Vad Rosch kallar 
”natural categories” definieras inte av tillräckliga och nödvändiga egenskaper, utan 

Språk (symbolisk nivå)

  
Bild (ikonisk nivå)

Manipulering av ting (enaktiv nivå)

Tabell 3. Det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet: De medieringar som 
människan utvecklar socio-historiskt blir bättre och mer och mer kraftfulla. 
Artens utveckling motsvaras i den individuella utvecklingen. Den senare 
utvecklade medieringen utplånar mer eller mindre den tidigare.

36 Semiotiskt sett är dock visuell perception och bild två olika fenomen. Bild är som vi konstaterat ett 
tecken, med uttryck och innehåll på två olika diskontinuerliga plan, medan visuell perception oftast 
äger rum i samma plan.
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snarare av prototyper, av de bästa exemplen, som i sin tur omges av andra fall av 
minskande tillhörighet till kategorin (Sonesson 1989:67). Det tycks som om kate-
gorierna byggs upp av index, av en förväntan om att t.ex. ett djur med vingar också 
ska ha fjädrar, även om så inte alltid är fallet. Logik, vetenskapliga och systematiska 
begrepp tycks snarast vara att betrakta som specialfall av det mänskliga tänkandet. 
Också varseblivning och verksamhet i livsvärlden, liksom bild, bygger på normer, 
scheman och kategorier och har följaktligen betydligt större räckvidd än att endast 
gälla för stunden och där man befinner sig. Det innebär att vi inte endast bör tala 
om en ”preexisting nonlinguistic category” som Vygotskij inte kände till (Wertsch 
1985:102), utan om kategorier som inte alls är lingvistiska. Kognition äger inte 
endast rum i språket.

En kategoriindelning är baserad på vilka dimensioner som två instanser tillåts variera 
och samtidigt tillhöra samma kategori (Sonesson 1989:72). De semiotiska systemens 
uppgift är bl.a. att manipulera våra erfarenheter och vår kategoribildning i enlighet 
med sina respektive sätt att verka. Här verkar t.ex. språk, bild, metaforik samt de 
olika mediernas och konstarternas betydelser tillsammans med livsvärldens sätt att 
skapa betydelse. De olika betydelsevärldarna bildar en komplex helhet som inte 
utesluter spänningar dem emellan.

Multimodaliteten

En edu-semiotiker med en delvis annorlunda infallsvinkel på mediering än Säljö och 
Heilä-Ylikallio är Gunther Kress vid Institute of Education, University of London, 
och hans medarbetare. Kress et al. (2001) hävdar att man enligt gängse pedagogiska 
teorier antar att kognition bygger på och är beroende av skriftspråket. Om andra 
former av representation förs fram hävdar man enligt Kress att de är särskilda områden 
med specifika möjligheter. Denna iakttagelse stämmer med mina tidigare redovisade 
iakttagelse av aktuell kognitionsforskning.

Kress, som bygger på och vidgar M.A.K. Hallidays sociala kommunikationsteori 
och funktionella grammatik, menar att den kognitiva utvecklingen är knuten till 
ett bredare spektrum av representationsformer och att varje samhälle använder flera 
typer av representationsformer.37 De olika formerna av representation har olika 

37 Halliday talar om den ideationella funktionen (som motsvarar den referentiella funktionen i Jakobsons 
modell) den interpersonella funktionen gällande relation sändare och mottagare (som motsvarar emotiv, 
konativ och fatisk funktion i Jakobsons modell) och den textuella funktionen, som knyter ihop text 
och kontext i en given situation.
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potential och olika kognitiva möjligheter och är kopplade till olika sociala grupper 
och skapar subjektivitet på olika sätt. Emotionella och kognitiva aspekter kan inte 
så lätt särskiljas i de olika typerna av representationsformer, som i samhället och i 
skolan fungerar i ett samspel.

Den offentliga kommunikationen använder allt fler representationsformer och 
befinner sig i förändring, menar Kress. Individens teckenproduktion står i relation 
till den semiotiska repertoar som successivt modifieras och utvecklas parallellt 
med utvecklingen av subjektivitet. Individer är skapare av mening, snarare än bara 
förverkligare av föreliggande konventioner. Relationen mellan semiotikens dubbla 
teckenbegrepp /uttryck och innehåll/ är alltid beroende av det respektive intresse 
de olika parterna i kommunikationsprocessen har. Teckenproduktionen ses som en 
transformationsprocess som omformar de kulturellt tillgängliga representationspro-
cesserna, och skapar ett nytt tecken, vilket Kress ser som samma sak som lärande. 
Den materiella substansen ses som ett medium som bearbetas av kulturen till medel 
för representation och meningsskapande resurser, där olika ”modes” har olika me-
ningspotentialer och begränsningar.

De olika representationsformerna står i ett förhållande till varandra och samspelar i 
samhällslivets olika verksamheter. Skolan anser sig dock fortfarande vara skriftspråks-
baserad. I det multikulturella samhället är det dock ett problem med föreställningen 
om skriftspråkets dominans och den är heller inte, enligt Kress, överensstämmande 
med den faktiska teckenanvändningen, t.ex. i undervisningen i naturvetenskap, som 
omfattar en mängd ”modes” som Kress et al. (2001) analyserar i termer av retorik. 
Visande och framställning av såväl två- som tredimensionella modeller, visualise-
ringar och illustrationer, tabeller, mindmaps och uppställningar av olika slag ingår 
i undervisningen. Demonstrerade objekt, gester och handlingar i rummet studeras 
av Kress och hans medarbetare. I åskådliggörandet av t.ex. gaser i kemiämnet blir 
genom lärarens kroppsrörelser och användning av analogier hela lektionssalen för-
vandlad till en gasbehållare och läraren själv blir en partikel i den. Elever och lärare är 
i klassrumssituationen aktörer som representerar och kommunicerar i olika ”modes” 
och utifrån sina olika intressen.

Det finns en ibland kanske framtvingad och egentligen inte diskuterad visualisering 
i skolan. En snabb titt i en gammal lärobok i ett naturvetenskapligt ämne jämförd 
med en modern lärobok i samma ämne visar vad multimodalitet idag kan innebära 
i skolan. Kress (2000) hävdar att det idag är helt missvisande att påstå att läroböcker 
primärt bygger på skriftspråket. Han ger exempel på naturvetenskapliga läromedel, 
där bild och språk har smält samman till en ny kommunikationsform och där bild 
aldrig bara är en repetition av vad som sägs via skriftspråket. 
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Den gamla naturvetenskapliga läroboken innehåller en linjär och kompakt samman-
hängande text där det finns få utgångar. Texten är komplicerad och hierarkisk, inne-
håller många bisatser och har ett abstrakt opersonligt språk. Den moderna läroboken, 
däremot, är inte lineär, och har flera påbörjade och avslutade enheter, framhåller Kress 
& Ogborn (1998). Språket är enklare, mer konkret och innehåller ett direkt tilltal av 
eleven. Den innehåller dessutom ett stort antal bilder med vidhängande bildtexter. 
Bilderna kan vara i form av diagram, sprängskisser eller fotografier och serier som 
visar händelseförlopp. De lämnar en typ av information som språket är mycket sämre 
på att förmedla (Kress & Ogborn 1998). Någon kanske skulle säga att språket har 
degenererat genom att det har förenklats. Utifrån vår utgångspunkt har dock språket 
blivit mer funktionellt. Lärobokens upplägg av text och bild är mer mottagarorienterat 
och dialogiskt. Bild hör på det sättet naturligt hemma i den obligatoriska skolan.

Kress ställer den skriftspråksbaserade monomodala tanken mot den multimodala. Den 
monomodala engelska termen ”extra-linguistic” blir på samma sätt som den tidigare 
nämnda termen ”icke-verbal” (s. 87) oanvändbar i ett multimodalt perspektiv efter-
som den förutsätter språket som centralt och andra medieringar som perifera. Kress 
och hans medarbetare studerar i Kress et al. (2001) multimodaliteten och retoriken i 
naturvetenskaplig undervisning bortom föreställningen om språkets abstraktion och 
dekontextualisering.38 Ett horisontellt medieringsbegrepp förs följaktligen fram av 
Kress och hans medarbetare, i motsats till Bruners, Säljös med fleras vertikala och 
hierarkiska medieringsbegrepp. 

Livsvärlden som betydelse

Ett viktigt argument mot det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet är att begrep-
pet och formeln aldrig kan ersätta livsvärlden, som är människans primära kunskaps-
källa. Livsvärldsbegreppet är utvecklat ur Edmund Husserls fenomenologi och har 
vidareutvecklats av Alfred Schütz (1999), Peter L. Berger och Thomas Luckmann 
(1998) samt Göran Sonesson (1989). I livsvärlden, där vi oftast befinner oss, utgår 
vi från en jag- här och nu-situation. Där navigerar vi med kropp och medvetande 
i tid och rum, utifrån förväntningar från scheman och där vi använder tingen som 
medieringar. Begreppet avser inte endast den ”yttre” verkligheten, utan inkluderar 
såväl den som upplever som det som upplevs. Såväl överdriven objektivism eller 
materialism som överdriven subjektivism eller psykologism kan undvikas när subjekt 
och objekt förenas. 

38 Se också Kress & van Leeuwen (2001) och Marner (1998).
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I livsvärlden skapar människan betydelse genom att betrakta och uppleva den. Den 
är världen tagen för given. Samtidigt som vårt perspektiv är egocentriskt, med jag, 
här och nu som utgångspunkt, är det också sociokulturellt och intersubjektivt. Vi är 
som individer också en del av en ”semiotisk ekologi” (Sonesson 1996:7). Livsvärlden 
är alltså inte en kaotisk mångfald, utan är redan tolkad. 

Bachtins relation jaget och den andre, som ofta diskuteras enbart utifrån talhandling 
och dialogicitet, har i livsvärlden en grund i förhållandet mellan kropparna som 
befinner sig i rummet och blickarna mellan aktörerna. I relationen till den andre 
blir vi själva till och den andres föreställning om mig är aldrig densamma som min 
egen. Wertsch (1998:116) citerar Bachtin:

To be means to be for the other, and through him, for oneself. Man has 
no internal sovereign territory; he is all and always on the boundary; 
looking within himself, he looks in the eyes of the other or through the 
eyes of the other... I cannot do without the other; I cannot become myself 
without the other; I must find myself in the other, finding the other in 
me (in mutual reflection and perception).

I livsvärlden är det mesta typiskt och inte i första hand specifikt, vi upplever det 
specifika medierat genom en kategori, en typ. Den omedelbara varseblivningen 
kan ses som en förvetenskaplig hypotes. Del och helhet står i relation till varann. I 
en följd av medvetandeakter ordnade i rum och tid kan vi uppleva livsvärlden som 
oupplösligt kontextuell. Kunskap föreligger alltså redan i det vi ser och upplever och 
i förhållande till tingen. Den formuleras inte endast med hjälp av och i språket. 

Schütz´ formulering om livsvärlden som världen tagen för given kan antyda en rigid 
regelbundenhet, därför kan det vara värt att påpeka att den för honom också medger 
vad han kallar projekt. Han skriver:

Alla projekt innebär att man anteciperar det framtida beteendet med 
hjälp av fantasier. Men det är inte den pågående handlingsprocessen utan 
den fantiserade akten – den slutförda handlingen som utgör startpunkten 
i alla projekt. Jag måste visualisera eller föreställa mig det tillstånd som 
ska uppnås genom min framtida handling innan jag kan börja teckna 
de första stegen i en sådan framtida handlingskedja som ska leda fram 
till tillståndet ifråga (Schütz 1999:46).

För att framställa ett föremål krävs kroppslig och mental närvaro i en livsvärld. I 
handens rörelser vid användandet av verktygen och redskapen, som av den handlande 
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upplevs som en förlängning av kroppen, upprepas den beprövade erfarenheten vid 
tillverkningen av ett föremål. I den approprierade vanan, i bekantskapen med verktyg 
och redskap, är de inte längre endast ting. Kroppen ”förstår” själv den rörelse som 
utförs med verktyget eller redskapet som totalitet, inte bara del för del eller sekvens 
för sekvens. Merlau-Ponty (1997:106ff.) jämför den med det sätt som vi förstår en 
bekant melodi. De moment som utförs har utförts tidigare på samma sätt kanske 
i generationer. De föreligger som modeller i kroppen och i medvetandet och kan 
ses som en del av en specifik livsvärlds organisation, t.ex. en yrkesverksamhets, ett 
skolämnes eller varför inte också ett forskningsområdes. Denna typ av kunskap får 
inte förfuskas i en socio-kulturell teori. Filosofen Bengt Molander (1995) påtalar 
denna risk i sin polemik med Säljö (1995) i Slöjdforum. 

I den socio-kulturella teorin påtalas ofta relationen mellan technical tools och psycho-
logical tools. Psychological tools som språket är utvecklade ur technical tools. Det tycks 
emellertid som om de tekniska redskapens hantering i socio-kulturell teori ofta alltför 
snabbt lämnas därhän för att påtala vikten av språket som psychological tool. ”Den stora 
berättelsen” (se s. 86ff.)om skolan tenderar att ta livsvärldens mångfacetterade kunskap 
för given och dessutom nonchalera det moderna informationssamhällets olika mediering-
ar, för att alltför hastigt kunna svinga sig upp på de vetenskapliga begreppens höjder. 

Vilken är de semiotiska likheterna och skillnaderna mellan den av Vygotskij dis-
kuterade relationen tekniskt verktyg och tecknet? Enligt Sonesson (1989, 1992) är 
verktyget ett ting och likheten mellan ett ting och ett tecken är att båda ingår i större 
serier. De kombineras i förväntade sammanhang. Bredvid tallriken finns kniv och 
gaffel samt ett glas och föremålen står på ett bord. Språkets tecken är integrerade 
systematiskt och kan kombineras tillsammans i serier (syntagm) och har element 
som är utbytbara för varann (paradigm). 

Mer precist har enligt modern semiotik verktyg och tecken alter-funktionaliteten 
gemensam (Sonesson 1989:132f, 1992:301), dvs. deras identiteter är externt be-
stämda. Om tecknet har uttryck och innehåll har verktyget funktion och verkan. 
Men vi kan inte dra slutsatsen att verktyget är ett tecken om vi följer Sonessons 
teckendefinition. Tecknet har där två delar, den ena, uttrycket, upplevs som direkt 
närvarande i medvetandet, men är inte det viktiga. Det är inte tematiserat. Den 
andra är indirekt närvarande samt det viktiga, innehållet. 

Verktygets uppgift är också annorlunda än tecknets; det tjänar att utföra praktiska 
handlingar som på ett eller annat sätt förändrar den materiella världen, medan tecknets 
uppgift är att beskriva världen eller att förändra medvetandet. Verktyget och tecknet 
skiljer sig alltså båda åt, men har en gemensam kärna.
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Manuella verksamheter, hävdar Säljö (2000:239), intellektualiseras i det moderna 
samhället. Filosofen Jean Baudrillard (1988) hävdar på liknande sätt att vår värld 
är simulerad. Såväl Säljö som Baudrillard bortser alltså från livsvärlden som primär 
kunskapskälla. Livsvärlden upphör dock inte endast därför att komplexiteten ökar 
i den moderna världens olika typer av medieringar. Begreppsmässig kognition eller 
simulering kan inte i grunden hota kroppens och medvetandets rörelse i tid och rum. 
Intellektuell verksamhet har enligt Säljö byggts in i de artefakter som vi använder 
(s. 82). Så är ofta fallet, men artefakten som sådan är trots det kvar i livsvärlden och 
det är fortfarande vi människor som med kroppen och medvetandet använder den, 
även om handhavandet förändras med en ny typ av mediering. En film kräver olika 
mått och steg i livsvärlden för att produceras, planering, hantering av apparatur och 
rekvisita mm. Även om visningen som sådan är en ”simulering” för en del av med-
vetandet, är dock vår kropp och en annan del av vårt medvetande kvar i livsvärlden, 
i biosalongen.

I de medieringar som utvecklas i det moderna s.k. informationssamhället är skrift-
språkskulturen inte längre entydigt dominant. När man formar skolan och talar 
om den som en skriftspråkskultur (Säljö 2000) tycks man, om den är begreppslig, 
också ofta bortse från att kunskapen bör återföras till livsvärlden, och via design 
och konstruktion kunna användas i människans olika verksamheter; bli till, som 
Vygotskij säger, ”kristalliserad fantasi”. En sådan verksamhet äger inte rum i enbart 
en begreppslig värld, utan snarare i sekvenser som innefattar såväl konceptualisering 
och visualisering som realisering. Ett överdrivet normativt perspektiv på mediering, 
baserat på ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp, osynliggör bredden och mång-
falden av de medieringsprocesser som kan vara aktuella i ett synkroniskt perspektiv, 
samt relationen mellan de olika medieringsprocesserna. 

Det kan vara kontraproduktivt för såväl skolan som samhället som helhet att inte 
beakta ett bredare perspektiv på mediering, genrernas mångfald och livsvärldens 
roll för lärandet.

En verktygslåda – det horisontella medieringsbegreppet

En slutsats utifrån ovanstående framställning kring det vertikala/hierarkiska medie-
ringsbegreppet kan vara att en modern socio-kulturell teori istället bör bygga på 
ett horisontellt medieringsbegrepp, snarare än ett vertikalt/hierarkiskt. Wertsch 
(1997:93ff.) är inne på en liknande tanke när han talar om ”a tool kit approach”. 
Visserligen kan det inte finnas ett helt horisontellt medieringsbegrepp eftersom varje 
samhälle och kultur rangordnar sina medier på olika sätt. Trots det är det viktigt 
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att kunna tänka över medieringarna i ett horisontellt perspektiv. Den relevanta 
frågan att ställa om en mediering i ett horisontellt perspektiv är: vad kan man 
göra, tänka, uppleva med/i den aktuella medieringen? Kroppen, föremålet, bilden, 
musiken, språket, den matematiska formeln samt externa medier som datorn är 
eller medger olika typer av medieringar för att skapa olika typer av betydelser. I 
de olika betydelsesystemen kan olika typer av kunskap medieras. Det ena mediet 
upphäver inte det andra, såsom det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet 
uppfattar det. Istället är det så att en mångfald av medieringar behövs i en multi- 
eller intermodalitet. 

Kroppen är nödvändig i hantverk och dans och är utöver det både en nödvändig 
förutsättning för och en del av medvetandet. Livsvärlden kan ses som den primära 
instans kring vilken alla andra betydelsesystem måste ställas i relation till och tvingas 
stå i ett relativt spänt förhållande till. Den är inte enbart av här och nu-karaktär, 
utan också typisk. Också bild är typisk, och kan åskådliggöra rumslighet. Film kan 
åskådliggöra händelseförlopp. I språket kan man skapa begrepp och underlätta 
reflektion, men det kan också användas estetiskt. 

Den diskuterade dikotomin mellan verbal och icke-verbal kunskap (s. 87) kan 
upplösas om man kan klargöra att bakom begreppet tyst kunskap eller icke-verbal 
kunskap döljer sig ett antal olika betydelsefenomen och medieringar som alla kräver 
plats i den socio-kulturella betydelsebildningen. Redan semiotikens förgrundsge-
stalt C. S. Peirces elementära teckentriad, konventionellt tecken, ikoniskt tecken 
och index, medger en betydligt djupare förståelse av betydelsefenomenen än ovan 
nämnda dikotomi. Peirce är för övrigt den som introducerat medieringsbegreppet 
i det moderna tänkandet.

Ännu en slutsats kan vara att en allmän didaktik, som inte beaktar olika typer av 
medieringar och skolämnen baserade på mediespecifika hemmedier, kan ifrågasät-
tas om den inte förmår synliggöra komplexiteten i de olika typerna av medieringar 
och om den därigenom fördunklar och osynliggör delar av människans kunskapsu-
niversum. Feminismen hävdar ibland att när män talar om människan, så avses 
mannen. Semiotiken skulle sammalunda kunna hävda att när skolan talar om kom-
munikation, så avses språket. Här behövs ytterligare forskning inom det semiotiska 
området för att utveckla en utbildningssemiotik (edu-semiotik) för pedagogiskt 
arbete/ utbildningsvetenskap som kan belysa människans kunskapsuniversum i dess 
vidgade multimodalitet. 

Många aktörer inom skola och forskning har, som konstaterats, fortfarande den 
logocentristiska och etnocentriska föreställningen om att kunskap endast finns i 
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språket och att människan utanför språket inte kan skapa mening. Inom pedagogisk 
forskning tycks fortfarande finnas en uttalad hierarki mellan t.ex. hantverk, bild och 
språk. Inom språket är det endast vissa av dess funktioner som beaktas, t.ex. kognitiv 
begreppsbildning. Wertsch (1998:135) diskuterar i linje med detta genren ”official 
science”. Utanför och utan begreppens disciplin famlar vi i blindo tycks man tänka. 
Detta sätt att tänka är tvivelaktigt såväl intuitivt som semiotiskt sett. 

Arbetet med värdegrund kan i skolan vara mer verksamt och effektivt i bild, dans, 
mode eller musik, eller i kombinationer – i olika multimodaliteter. En odemokra-
tisk etik eller ideologi som till exempel främlingsfientlighet eller rent av fascism kan 
ibland vara svår att bemöta intellektuellt eller med s.k. fakta. Åsikter tycks ibland 
vara odiskutabla. Den kan bemötas med en annan ideologi eller en annan etik som 
inte nödvändigtvis behöver läggas ut i form av språk. 

Såväl medier som skola är lärandemiljöer oavsett genrer. Underhållning i medierna 
är inte en ovidkommande förströelse som man kan ta med en nypa salt. Underhåll-
ning är värdegrundens och ideologins slagfält. Kläder, musik och bilder är uttryck 
i ungdomskulturen för en kulturell kamp. I själva verket avgörs många ungdomars 
värderingar idag inom underhållningens område. Också underhållningens s.k. för-
dummande effekt är ett sorts lärande, ett inverterat lärande.

Faktaupplysning och information kan ha begränsad räckvidd när det gäller för-
djupade frågor om den egna kroppen i relation till livsvärlden. Uppfattningar om 
kroppen, som när det t.ex. gäller sjukdomar som fetma, anorexi och bulimini, berör 
kulturfrågor direkt relaterade till livsvärlden och till mediernas värld. I dessa frågor 
är en vidgad syn på vad mening och mediering är av största vikt, också i skolan. Här 
öppnas möjligheter för estetiska läroprocesser, estetiska ämnen och för ett horisontellt 
medieringsbegrepp att göra en insats. 

Det snäva kunskapsbegreppet har tidigare dominerat i skolan. Trots att man i lä-
roplanen talar om kunskap i form av de fyra F-en: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet (Utbildningsdepartementet u.å. och 1992), betraktas fortfarande språk 
och matematik ofta, såväl i skolan som i medierna, som de viktigaste medieringarna, 
t.ex. i talet om s.k. kärnämnen i grundskolan. Begreppet kärnämne förekommer dock 
inte i grundskolans styrdokument, utan är kopplat till gymnasieskolan och avser de 
ämnen som finns i alla gymnasieprogram. Man har alltså en hierarkisk uppfattning 
om relationen mellan de fyra F-en. Om Säljös och Bruners med fleras fylogenetiska 
och ontogenetiska samt vertikala/hierarkiska syn på förhållandet hantverk, bild och 
språk, är spridda inom skolvärlden, är det lätt att förstå t.ex. bildämnets marginalise-
rade roll i skolan.39 Det är också lätt att förstå att estetiska ämnen och läroprocesser 
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marginaliseras när man inom forskningen använder funktionsmodeller för medie-
ring som stympar den estetiska funktionen, genom att, sett i ett kultursemiotiskt 
perspektiv, gör den till icke-text. Den i teorin förutsatta ontogenetiska utvecklingen 
från hantverk, via bild till skriftspråk kan bli en självuppfyllande profetia om den 
rådande ”stora berättelsen” i skolan medför att estetiska ämnen och läroprocesser 
marginaliseras som endast andningshål, eller rent av lyfts ut från schemat.

Ett exempel på det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet i verksamhet i skolan 
ges av Kerstin Bergqvist (2001:44f.). Hon återger ett samtal om elevens egen plane-
ring mellan en klasslärare och en flicka, Sara, 8 år. Läraren inleder samtalet med att 
påtala elevens eget inflytande över lärandet:

Läraren: Är det något som du tycker du skulle vilja ha på planeringen som 
du inte har som finns att jobba med där inne (i klassrummet)?

Sara: Vad finns det där inne egentligen (skratt)? 

L: Det har du inte tänkt på? Det är ingenting speciellt som du har tänkt på? 

S: (viskar) Jag undrar fall det står ritar här nånstans? 

L: Det står bild. 

S: Ja just det bild. Kan man ta det till ritbok att man ritar i den boken? 
För jag har ju ritbok också. 

L: Ja ritboken har man ju tänkt att den kan man ta om man jobbat 
väldigt mycket så känner man att jag orkar inte längre hålla på med det 
här ända till vi ska gå och äta för nu börjar jag bli trött i huvet. Då 
kan man ta sin ritbok en liten stund och sätta sig ner och rita. Å när 
man känner att man behöver koppla av från nånting då. Då använder 
man den. För det här bild som står här det är ju mera när vi gör något 
tillsammans eller att jag säger att den här veckan... 

39 Andra exempel på en syn på bild som ett problem i skolans läs- och skrivinlärning är diskussionen om 
bild i Imsen (1988:283f., 1992:308f., 2000:161f.) som refererar till Bruner. Hon undrar, som Wetterholm 
(2001) påpekar, om bilder är fördummande och eventuellt kan hindra den verbala språkutvecklingen. 
Imsen diskuterar också om bilder kan vara skadliga och förhindra annan kunskap. Imsen (1988) försvarar 
dock TV-tittande med argument som att det talas också i TV, och att man talar med varandra under 
TV-tittandet. Delar av detta resonemang är dock ersatt i Imsen (1992 och 2000).
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S: .. .så ska vi göra bild.
 
L: .. .så ska vi göra bild och då skall ni till exempel måla en gris eller nåt 
sånt där om jag får för mig nåt sånt.
 
S: (skratt) Ja.
 
L: Då är det bild. Så ritboken är egentligen inte tänkt att den är utan den 
tar man lite när man känner att nu har jag varit så duktig och jobbat så 
mycket så nu behöver jag koppla av. Då kan man ta den.
 
S: Mmm.

Bergqvist tolkar samtalet som att Sara av läraren lär sig vilken typ av inflytande och 
ansvar hon har i skolan. Sara lär sig också skilja skolarbete från lek och vila, vad 
som räknas som ett ämne och vilka aktiviteter som är relevanta i skolan. Bild ses 
som belöning efter avklarat arbete och kan användas för att koppla av från annat 
”viktigt” arbete. Läraren förmedlar enligt Bergqvist institutionens starka traditioner, 
som anammas av eleven och omsätts i klassrummet, trots att samtalet kretsar kring 
hennes eget inflytande på sitt lärande. Ett annat exempel på det vertikal/hierarkiska 
medieringsbegreppet är när Lars-Åke Kernell i boken Att finna balanser. En bok om 
undervisningsyrket (2002:73f.) diskuterar skolans olika ämnen främst i termer av 
skillnaden mellan natur- och samhällsvetenskaper.

En acceptans av ett horisontellt medieringsbegrepp i skolvärlden och inom utbild-
ningsvetenskap skulle avsevärt kunna förbättra villkoren för såväl estetiska ämnen 
som estetiska läroprocesser och bidra till en mer kreativ skola.

Estetiska läroprocesser

Ett begrepp som blivit allt mer populärt under senare tid är begreppet estetiska 
läroprocesser. Utgångspunkten för begreppet är att lärande och estetisk verksamhet 
har något gemensamt. Alexandersson (2000) använder termen estetiska kunskaps-
processer. Han menar att det finns en egendomlig distinktion mellan skapande och 
kunskapande och att estetiska arbetsprocesser också är kunskapsprocesser. Centralt 
i de estetiska arbetsprocesserna är att de skapar mening. Människan har en avsikt 
och detta skiljer sig från en oförnuftig, blind verkan av en orsak. Den kunskap vi får 
genom sinnena finns inte vid sidan av kognitiva processer, utan är själv en kognitiv 
process.
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Han menar vidare att uppdelningen av världen i skolämnen eller i enlighet med 
ett schema är historisk och i botten bygger på Platons kunskapsaristokratiska syn 
på separationen teoretiskt och praktiskt. Skapande är när vi drivs framåt av våra 
egna frågor och våra egna mål, vilket också kan vara att sätta sig in i andras frågor, 
strävanden och svar.

Skolan måste svara för meningsfullhet och kunna beröra, hjälpa eleven att gestalta 
erfarenheter i världen, stödja eleven att kunna uttrycka sina upplevelser, stödja elevens 
upplevelse och tolkningsförmåga, ge eleven flera språk, uppmuntra elevers förmåga att 
kritiskt granska visuella yttryck samt lägga grund till elevens problemlösningsförmåga 
och kreativitet, hävdar Alexandersson. 

När begreppet estetiska läroprocesser används av Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) 
avses ett möte mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper och 
andras. Mötet sker via ett medium (en form, en gestaltning, en framställning, en 
berättelse, ett konstverk). Om mötet innebär en förändring av tankar, föreställningar 
och handlingar så är det en estetisk läroprocess (s. 122).

Under rubriken Ett förändrat läraruppdrag hävdas i En förnyad lärarutbildning, 
Regeringens proposition 1999/2000:135, s.9, att:

Läraren måste också utmana barns och ungdomars föreställningar och visa 
på andra kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten. Som 
lärare bör man sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt 
att konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg i skolans vardagliga 
arbete som öppnar dörrar mellan kulturliv och skola. 

Estetiska läroprocesser presenteras här som ett sätt för alla lärare och ämnen att 
erövra kunskap, och säges alltså vara av vikt i fler sammanhang än enbart inom 
estetiska ämnen. 

Ett sätt att förstå begreppet estetiska läroprocesser kan vara att beakta semiotikens 
syn på det estetiska, för att om möjligt utifrån den kunna vidga synen på vad som 
är estetiskt. I följande tabell ( tabell 4 ) har vi i vår kunskapsöversikt (Marner & 
Örtegren 2003) försökt ställa instrumentella läroprocesser mot estetiska läroprocesser. 
Uppställningen bygger i grunden på skillnaden mellan instrumentellt och estetiskt 
såsom det formulerats av den formalistiska skolan. Om man som den formalistiska 
skolan skiljer mellan instrumentell och estetisk funktion skulle man också kunna 
skilja mellan instrumentella och estetiska läroprocesser. Instrumentella läroproces-
ser har ett fokuserat och redan givet mål bortom själva processen och präglas av att 
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vara till för andra än aktörerna själva, medan estetiska läroprocesser präglas av att 
aktörerna aktivt deltar i och ”äger” processen, samt att processen har ett värde också 
som process.

Estetiska läroprocesser ses här som en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de 
i sig estetiska ämnena. I estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än 
endast en behållare för obearbetad information. Läraren är en iscensättare av kun-
skapssituationer och handledare snarare än en förmedlare av redan färdig kunskap. 
Kunskap finns i och genom olika medier och genrer snarare än endast inom skrift-
språket och skolboken. Kunskap växer ur dialoger elev- elev och lärare- elev snarare 
än ur lärarens monolog och är engagerande och förvånande snarare än förväntad 
och från början given.

Instrumentella läroprocesser Estetiska läroprocesser

Eleven som en behållare  Eleven som medskapare 
för kunskap i en kunskapsprocess

Läraren som förmedlare av Läraren som iscensättare 
redan färdig kunskap av kunskapssituationer

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö

Fakta Upptäckt

Atomisering Transfer, överskridning

Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet

Svar utan frågor Kunskap ur dialog

Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap

Reproduktion Kreativitet

Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegrepp

Ytkunskap Djupkunskap

Förväntad kunskap Förvånande kunskap

Fasta begrepp Skapande begrepp

Entydig kunskap Mångtydig kunskap

Tabell 4. Dikotomisk sammanställning av instrumentella och estetiska 
läroprocesser(Marner & Örtegren 2003:82)
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Främmandegöringsbegreppet är för formalisterna centralt för synen på estetisk funk-
tion (Skolvskij 1971). Det innebär som nämnts avautomatisering och den medvetet 
försvårade varseblivningen, eftersom perceptionsprocessen då kan ses som ett mål i sig 
och syftar till fördröjning och fördjupning. Dess motsats automatisering är det sätt 
som livsvärlden ibland blir till rutin, upprepningar av scheman och mönster. Det är 
alltså en speciell typ av varseblivning som avses, att se någonting på ett annat eller ett 
nytt sätt. Främmandegöringen avser, vilket bör påpekas, såväl brott med förväntningar 
i livsvärlden som i en specifik konstvärld, medievärld eller ett annat fält.

Som också nämnts är teorin om dominanten viktig i semiotiken, bl.a. när det gäller 
Jakobsons funktionsbegrepp. En av funktionerna kan dominera ett meddelande. Den 
dominerande funktionen kommer att reglera och deformera de övriga funktionerna. 
Inom litteraturen, poesin och i konstvärlden är den estetiska funktionen dominant. 
Jan Mukarovsky (1971) och Roman Jakobson (1974ab) menar dock att den estetiska 
funktionen kan spela en viktig roll även i andra sammanhang än inom konst och 
utan att vara dominant. Den kan vara verksam i t.ex. ritualer, erotik, matkultur, 
mode, arkitektur etc. Samtliga funktioner tänkes dock föreligga åtminstone poten-
tiellt i varje meddelande. Det betyder att estetiska processer kan verka inom flera av 
skolans ämnen utan att vara dominanta, men trots det vara verksamma. Som en av 
flera förhållningssätt till olika skolämnen kan alltså estetiska läroprocesser informera 
skolan i dess helhet.

Lärande kan ses som en förskjutning från ett sätt att tänka och göra till ett annat sätt 
att tänka och göra, vilket kan antyda att främmandegörande processer är verksamma i 
lärandet. Att med ny kunskap och nya begrepp sätta såväl förväntad livsvärldskunskap 
som för-givet-tagna begrepp inom vetenskapen ifråga, kan i det perspektivet ses som 
en variant av främmandegörande. Kanske kan ett exempel på en estetisk läroprocess, 
som har koppling till matematik, vara när man uppmärksammar relationen mellan 
former i naturen och geometri eller när man beaktar matematikens roll i förhållande 
till de föremål vi skapar och omger oss med i livsvärlden.

Det finns emellertid problem med begreppet estetiska läroprocesser. Det används 
ofta i förskolan som paraplybegrepp för estetisk verksamhet, i stället för de specifika 
estetiska ämnen som förekommer i skolan.40 Om begreppet estetiska läroprocesser 
används i skolan såsom det används i förskolan, i stället för estetiska ämnen, och 
om lärare i estetiska ämnen i förlängningen ersätts av lärare i estetiska läroprocesser 

40 Se t.ex. Myndigheten för skolutveckling (2004), Faktisk fantasi - barns språkutveckling genom skapande, 
s. 54. http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F113&
cmd=view
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eller om kursplaner i de respektive estetiska ämnena ersätts av en kursplan i este-
tiska läroprocesser kommer begreppet inte att fungera produktivt, utan kommer 
istället att medföra en kompetenserosion hos elever och lärare. Lärarna kommer att 
avprofessionaliseras i sin ämneskompetens. Om begreppet däremot används inom 
skolans alla ämnen kan det bidra till att synliggöra ett helhetsperspektiv på skolans 
kunskaps- och medieringsprocesser och belysa det estetiska perspektivets relevans för 
allt lärande. Begreppet estetiska läroprocesser kan alltså vara ett produktivt begrepp 
i skolan, men inte på bekostnad av estetiska ämnen.

Ytterligare en tveksam användning av begreppet är när den estetiska dimensionens 
relevans diskuteras i relation till dess eventuella nytta på andra ”viktigare” områden. 
Det kan ske när man talar om den s.k. Mozarteffekten, som tänkes stärka kognition 
inom teoretiska ämnen. Enligt Alexandersson (2000:9) hävdar Elliot W. Eisner att 
den forskning som studerat detta påstådda fenomen är alltför anekdotisk. Ellen 
Winner och Ellen Cooper har vidare enligt Alexandersson utvärderat ett stort antal 
studier i denna fråga och funnit att mycket få av dem klarar en kritisk granskning. 
Flertalet innehåller ”lösa påståenden” (Alexandersson 2000:10).

Harland et al.(2000), som undersökt fenomenet i Storbritannien, sammanfattar sina 
synpunkter i ett något mer modererande perspektiv:

From a wider sample of schools, there was no sound evidence to support the 
claim that the arts boost general academic performance at GCSE. From 
the case study-schools, however, staff and pupils identified some transfer 
effects, especially in art and drama but less so in music (s. 295).

Hur det än förhåller sig med Mozarteffekten så innebär den att den estetiska funk-
tionen används instrumentellt för att tjäna det andra ämnet, vilket inte behöver vara 
fel. Men en sådan funktion kan inte vara uttömmande som argument för estetiska 
läroprocesser.

En annan syn på begreppet estetiska läroprocesser har att göra med att ordet estetik 
kommer från det grekiska ordet aisthesis, som betyder förnimmelse. Med begreppets 
användning på detta sätt vill man påtala all mänsklig kunskaps början i sinnesförnim-
melse, för att därmed vidga kunskapsbegreppet bortom språk och kalkyl, och för att 
betona vikten av kunskap från sinnena. Överbetonar man kunskap från sinnena när 
det gäller estetiska läroprocesser kan man ha accepterat dikotomin mellan kropp och 
medvetande, samt mellan praktik och teori, genom att helt enkelt invertera värde-
ringen genom att ensidigt ansluta till kropps- och praktikperspektivet.

149
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Ett annat syfte kan vara att uppväga ”teoretiska” ämnens dominans i skolan genom att 
införa andningshål med estetiska läroprocesser. Om syftet är att upphäva dikotomin 
är sådana perspektiv på estetiska läroprocesser knappast eftersträvansvärda. Estetiska 
läroprocesser handlar inte om att måla istället för att räkna, inte om andningshål i den 
annars teoretiska skolan. Att koppla begreppet alltför entydigt till sinnesförnimmelse 
är att ansluta till ett mer ålderdomligt och romantiskt orienterat estetikbegrepp, som 
kan ha betydelser som t.ex. skönhet.

Tabell 4 kan tyckas vara väl yvig och dikotomierna, som kan uppfattas som varandra 
uteslutande, kan tyckas vidarebefordra en traditionell motsättning mellan processer 
i s.k. viktiga ämnen och processer i estetiska ämnen. Om begreppet estetiska läro-
processer uppfattas felaktigt, vilket ibland sker, kan det finnas skäl att inte använda 
begreppet. Om man istället använder begreppet kreativa läroprocesser, vad skulle 
det kunna innebära? 

Kreativa läroprocesser

Semiotikern Jurij Lotman diskuterar kreativitet i termer av att objekt eller tankar 
som tillhör två kulturer eller världar förenas, och i denna retoriska situation uppstår 
en spänning där objektet eller tanken ses i ett nytt sammanhang. Lotman skriver: 

Creative thinking both in science and in art is based on analogy and fol-
lows the principle of co-joining objects and concepts which could not be 
brought together without a rhetorical situation (Lotman 1990:45).

I Lotmans sätt att tänka jämställs alltså operationerna inom konst och vetenskap. Att 
förflytta objekt och begrepp mellan olika världar eller kulturer kan ses som en variant 
av främmandegörande. Främmandegörande i ett vidare perspektiv har att göra med 
idén om att betrakta företeelser på ett annat och nytt sätt. Att främmandegöra blir 
då ett sätt att förflytta något i sig välbekant till en främmande sfär, där det kan verka 
produktivt i det nya sammanhanget. Förfarandet kan kallas kreativt och gäller alltså 
inte längre enbart inom konsten. Centralt här är den överskridande transfereffekten 
som står i motsats till faktainlärandets atomisering. 
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Tabell 5. Sammanställning av reproduktiva och kreativa läroprocesser

I sammanställningen i tabell 5 prövar jag att placera reproduktiva och kreativa läro-
processer i topp med underställda medierande och kognitiva dimensioner. Mediering 
fokuserar på realisering av ett innehåll och kognition avser inre mentala processer. 
Lärare och elever ses som två typer av aktörer i processerna med olika typer av rela-
tioner mellan varann. 

Alla medieringar kan använda kreativiteten. Därför bör man inom kreativa läro-
processer använda ett horisontellt medieringsbegrepp, i betydelsen att man måste 
ställa frågan till medieringen om vad man kan göra, tänka och uppleva med den. 
Man bör inte inledningsvis ta för givet att skriftspråket är den bästa medieringen för 
alla kommunikativa syften. Syftet bestämmer val av mediering och genre. Även det 
vidgade kunskapsbegreppet, det vidgade textbegreppet och multimodaliteten bör 
vara centrala. Samtidigt måste det mediespecifika kunna fokuseras. Man kan dock 
också i en kreativ läroprocess tänka sig relationer mellan olika typer av medieringar, 
intermodalitet, i sekvenser av t.ex. konceptualisering, visualisering och realisering.

För att inte skapa en onödig dikotomi mellan att närma sig en norm och avvika från 
en norm bör kreativa läroprocesser också omfatta ett spektrum av relationer mellan 
normer och normbrott. Den kreativa läroprocessen distanserar sig från den ytinlär-
ning för ”utomjordingar” som matar korttidsminnet med detaljkunskaper och fakta 

 Reproduktiva läroprocesser  Kreativa läroprocesser

Mediering Vertikalt/hierarkiskt medie- Horisontellt medieringsbegrepp
 ringsbegrepp, snävt textbe- vidgat textbegrepp, medie-
 grepp, skriftspråksbaserat specifik multimodalitet

Kognition Upprepbarhet, återskapande, Kombination, främmande-
 memorering, automatisering, görande, vidgat kunskaps-
 snävt kunskapsbegrepp begrepp

Eleven som aktör Eleven som en behållare för Eleven som medskapare i en
 kunskap. Eleven anpassas till kunskapsprocess, approprie-
 medieringen ring

Läraren som aktör Läraren som förmedlare av Aktiv lärarroll, läraren som
 redan färdig kunskap, ger iscensättare av kunskaps-
 svar utan frågor situationer

Relation mellan Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö,
aktörer Omvänd enstämmighet kunskap ur dialog 
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som avtentas och därefter glöms bort. Upprepbarhet, återskapande, memorering och 
automatisering kan ses som delar i en reproduktiv strategi i skolan, medan en kreativ 
läroprocess präglas av ett fokus på kombination och främmandegöring.

I begreppet appropriering, som är relevant när det gäller kreativa läroprocesser, finns å 
ena sidan en öppenhet mot den andres kunskap eller en vald mediering samtidigt som 
tillägnelseprocessen sker på delvis egna villkor. I approprieringen minskar successivt 
avståndet mellan aktören och medieringen, som kan vara teknisk, konstnärlig eller 
intellektuell, för att till sist idealt integreras. I den processen förutsätts inte endast 
aktörens anpassning till medieringen, vilket är vanligt i reproduktiva processer, utan 
också medieringens anpassning till aktören.

Om lärande präglas av förändring från ett sätt att göra, tänka och uppleva till ett 
annat sätt att göra, tänka och uppleva finns ett samband mellan lärande, kreativitet 
och främmandegöring. Om främmandegöringsbegreppet är centralt för konsten och 
den estetiska funktionen, men även kan tillämpas på andra områden, som på veten-
skap och på livsvärlden, bör främmandegöring vara en viktig ingrediens i en kreativ 
läroprocess. Enligt Ziehe (2000:79ff.) präglas en aktuell skoldiskurs av pragmatism, 
vardaglighet och integration, dvs. ligger alltför nära livsvärldens förväntningar. I 
en sådan situation kan främmandegöringsbegreppets användande i skolan ta sig 
uttryck i specifika kreativa insatser som motverkar det som Ziehe (2000:90) kallar 
”hopkok”. Projekt med en utmärkande profil kan verka främmandegörande i en 
alltför slätstruken skola.

Kreativa läroprocesser kan för elevens del inte innebära att eleven är en behållare för 
redan innan färdigformulerad kunskap, utan snarare att eleven är delaktig i kunskaps- 
och medieringsprocesserna. Undervisningen präglas inte av lärarens svar i avsaknad av 
elevens frågor, utan kunskapen växer ur medieringarna och dialogerna. Läraren bör 
därför inte inta en passiv lärarroll, utan förutsätts vara aktiv och delaktig i multimodala 
dialoger samt vara en iscensättare av de kreativa kunskaps- och medieringsproces-
serna. Flerstämmigheten är central i kreativa läroprocesser, i relationer lärare-elev, 
elev-lärare och elev-elev, där flerstämmigheten dels förutsätts vara multimodal, dels 
präglas av autentiska och fullbordade kommunikativa processer. Enstämmighet från 
lärarens sida, men även omvänd enstämmighet (i t.ex. laissez-faire-undervisning, fritt 
skapande och i alltför individuella studiegångar), gynnar inte kreativa läroproces-
ser. Läraren kan ge en bred ram för elever att verka inom, som möjliggör elevernas 
alternativa val. Elever kan också verka i mer eller mindre självgående grupper som 
genomför större eller mindre kommunikativa projekt. Projekten kan då vara baserade 
på elev-elev-relationer eller kontakter mellan elever och andra aktörer.
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Uppställningen i tabell 5 kan ses som ett redskap för didaktisk analys. Det finns 
emellertid skäl att varna för en alltför kraftfull opposition mellan de två kolumnerna. 
De är inte varandra uteslutande. För att kombinera krävs t.ex. något att kombinera. 
Enligt formalismens dikotomi material/form (se s. 91) krävs material för att kunna 
arrangera materialet på ett annat sätt. Enligt Vygotskij krävs ett mått av erfarenhet 
för att kunna genomföra kreativa kombinationer (se s. 92). Det tyder på att man bör 
vara försiktig i användandet av dikotomin. I viss mening förutsätts aspekter ur den 
vänstra kolumnen i den högra. Också omfattningen av de sekvenser som forskaren 
analyserar är viktig i sammanhanget. Det kan visa sig att ett valt utsnitt kan inne-
hålla såväl reproduktiva som kreativa läroprocesser i sina olika delar, vad gäller t.ex. 
arbetsformer, innehåll, organisation, institution, styrdokument och aktörer.

Två citat, det ena från Att lära och leda och det andra från Vygotskij, kan belysa 
släktskapet i sättet att tänka om lärande respektive om kreativitet. Det gemensamma 
perspektivet är främmandegöring. 

Med lärande avses att förståelsen av ett fenomen, en företeelse eller en 
situation förändras; från att förstå något på ett visst sätt till att förstå 
detta på ett annat sätt. Vi ser det vi lärt oss ”med andra ögon” (Utbild-
ningsdepartementet SOU 1999:63).

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting 
nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en kon-
struktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar 
och ger sig till känna i människans inre (Vygotskij 1998:11). 

En konklusion

Den socio-kulturella teorin har ännu inte blivit en socio-kulturell teori, pga. att den 
hittills varit alltför normativ. Det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet bör därför 
ersättas av det horisontella inom utbildningsvetenskap/pedagogiskt arbete.

Att erkänna livsvärlden som primär kunskapskälla och att se vetenskap och konst 
som retoriska i förhållande till livsvärlden (se Tabell 6) förminskar varken konsten 
eller vetenskapen. De olika perspektiven utesluter inte varann. Artikeln uppmunt-
rar inte till anti-intellektualism i skolan, utan erkänner istället förekomsten av flera 
olika sätt att nå kunskap, inklusive via begreppsbildning och systematisering. Den 
i artikeln Vilken Vygotskij (s. 86) diskuterade ensidiga ”stora berättelsen” om skolan 
kan dock ifrågasättas. 
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Utgångspunkten för såväl den ”stora” berättelsen som främmandegöringsgreppet 
(se Vilken Vygotskij s. 89), är ett avstamp i livsvärlden och dess för-givet-taganden. 
Syftet i båda berättelserna är att förändra livsvärldens perspektiv genom att till detta 
perspektiv tillföra andra perspektiv. I såväl konst som vetenskap kan kreativitetens 
retoriska verkan ses som varianter av främmandegörande, att göra det bekanta 
främmande. 

Återställa förnimmelsen
av livet            Livsvärden  Vetenskapliga begrepp
Främmandegöring     Systematisk kunskap

Tabell 6. Livsvärlden som primär kunskapskälla och konst och vetenskap som 
retoriska i förhållande till denna.

Båda dessa perspektiv är viktiga i skolan. Skolan bör därför ge plats också för de olika 
estetiska ämnena. Utöver det bör skolan iscensätta projekt där hantverk, medier, bild 
och språk förenas i kommunikativa och medierade situationer. Dessa situationer bör 
präglas av såväl konceptualisering som av visualisering och realisering. Ett framlyft 
kreativt perspektiv är en angelägenhet för såväl skolans ämnen och värdegrund som 
för elevernas livsvärld. Dessa projekt kan genomföras i skolan, men också utanför 
skolan, i förhållande till närsamhället och till kulturinstitutioner. Sammanfattningsvis 
bör det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet ersättas av det horisontella medie-
ringsbegreppet även inom skolan.

Såväl en kreativ/estetisk dimension som ett horisontellt medieringsbegrepp är centrala 
i en skola som accepterar tanken på att den befinner sig i ett informationssamhälle. Ett 
ensidigt fokus på ett vertikalt och hierarkiskt medieringsbegrepp hör snarare hemma 
i en äldre typ av samhälle präglat av katekesen och industrialismen, där skriftspråk 
och kalkyl var avgörande medieringar. Därmed inte sagt att begreppsbildning inte 
hör hemma i ett informationssamhälle.
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