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FÖRORD 
 
Föreliggande rapport är en sammanställning av skriftligt material i CD-semiotiskt 
(läs: Se det semiotiskt), ett projekt stött av KK-stiftelsen och Umeå kommun. 
Projektet kan ses som ett utvecklingsarbete i syfte att föra in moderna medier, 
datorgrafik och en ny teoribildning i bildämnet och är gränsöverskridande i den 
meningen att det är ett samarbete mellan vetenskap, lärarutbildning, skola och 
konstnärlig verksamhet. Huvuddelen av projektet var en kurs för lärare och 
lärarkandidater som löpte under vårterminen 1997.  
 
 
 
 
 
Umeå september 1997 
 
Anders Marner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 

Innehåll 
 

Anders Marner: Utvärdering av projektet CD-semiotiskt            6 
Anders Marner: Bildbetydelser - Göran Sonessons bildsemiotik- en sammanfattning             16 
Anders Marner: Semiotik och bildundervisning             34 
Anders Marner: Aspekter på bildsamtal- 
kort sammanfattning av M. J. Parsons How We Understand Art            44 
Göran Sonesson: Den visuella semiotikens system och historia            49 
Anders Marner: Tecknarens rum- fenomenologiska aspekter på teckning            77 
Alfredo Castro och Anders Marner: CD-semiotiskt. Bild med semiotisk inriktning - ett 
arbetsmaterial för åk 7-9:  
 

Laborationer inriktade främst mot åk 7            104 
 
Uttryck och innehåll - form och substans - droodles 
Teckentyper I 
Från det avbildade rummet till det referentiella rummet 
Från det avbildade rummet till det referentiella rummet - bildtolkning I 
Från det avbildade rummet till avbildningsrummet  
Plastiskt språk: kamouflage 
Plastiskt språk: linjen 
Från avbildningsrummet till det avbildade rummet 
Retorik: främmandegöring - brott mot schemata och normer 
 
Laborationer inriktade främst mot åk 8            124 
 
Betraktarens plats i bilden 
Teckentyper II 
Konstruktionsarter, funktionsarter och cirkulationskanaler 
Mediebiografi 
Skivomslag 
Propagandabilder 
Retorik: Närmandegöring 
Bildsamtal- reklambilder 
Bildanalys av reklambilder 
Logotyper 
Bilders dialogicitet 

 4



Vem är betraktaren? 
Retorik: Främmandegöring  
 
Laborationer inriktade främst mot åk 9            150 
 
Från det avbildade rummet till det referentiella rummet 
- bildtolkning II - "Bildtolkning utifrån egna erfarenheter" 
Intertextualitet 
Metasemiotiska bilder- parafraser 
Teckentyper III 
Från text till bild 
Plastiskt och piktoralt språk: modernism 
Surrealism 
Musikvideo i skolan 

 
Anders Marner: Avslutande rapport (ej med i den tryckta versionen) 
CD-semiotiskt - det globala klassrummet 174 

 
 

 5



 

Utvärdering av projektet CD-semiotiskt 
 
Anders Marner 
 
 

1. Bakgrund 
 
Sedan 70-talet har det i Umeå funnits en semiotisk studiegrupp bland bildlärare/ konstvetare i 
Umeå. Initiativtagarna var Alfredo Castro och Anders Marner. Semiotik har under en längre tid 
varit en beståndsdel i de deltagande bildlärarnas undervisning i grundskola och gymnasium. 
Göran Sonessons bildsemiotik, som utvecklades under 80-talet och resulterade i böckerna 
Pictorial Concepts och Bildbetydelser, lade en ny grund för studierna.  
 
I början av 80-talet hade Alfredo Castro semiotiska inslag i sin bildundervisning på högstadiet på 
Tegs Centralskola i Umeå. På 90-talet fördjupades den semiotiska inriktningen. Anders Marner 
har introducerat Sonessons bildsemiotik på bildlärarutbildningen vid Umeå Universitet. 
 
Parallellt med den semiotiska inriktningen har gruppen arbetat med frågor om de moderna 
mediernas roll i bildundervisningen. Frågorna gällde främst IT, datorgrafik och de moderna 
mediernas ställning i grundskolans bildämne mot bakgrund av ämnets traditionella betoning av 
hantverk som gruppen upplevde som en ålderdomlig kvarleva av ett förgånget konstideal. Medan 
gymnasieskolan utvecklats med ett medieprogram har mediepedagogiken i grundskolan inte fått 
den uppmärksamhet den förtjänar. 
 
Som ytterligare en bakgrund till projektet kan nämnas att konstnärsgruppen CASMO INFO 
(Alfredo Castro och Hans Anders Molin) under 90-talet integrerat moderna medier i sin 
konstnärliga verksamhet och därmed förtydligat målet med projektets didaktiska verksamhet.  
 
Den tidigare verksamheten har bl.a. resulterat i projektet Semiotiska uppgifter, dokumenterat på 
CD-ROM, samt Net-Art,  ett digitalt nordiskt interaktivt bildprojekt.  
 

2. Syfte 
 
Projektet Cd-semiotiskt (läs “Se det semiotiskt“) har presenterats som en kostnadsfri kurs som har 
som ambition att lära ut ett nytt sätt att förstå bildämnet och att arbeta med datorgrafik i ämnet. 
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Kursen vände sig i första hand till klass- och bildlärare samt bildlärarstudenter. Avsikten var att 
arbeta med datorgrafik inom en semiotisk ram och med didaktisk inriktning. Vissa av de teman 
som presenterades skulle dock i skolan även kunna utföras på ett traditionellt manuellt sätt. Ett 
begränsat antal deltagare var önskvärt (åtta, max tio deltagare) eftersom antalet datorer med 
kapacitet var begränsat på den plats där kursen skulle gå, datalabbet på Tegs centralskola. Kursen 
skulle pågå under vårterminen 1997 (en kväll i veckan eller i överenskommelse med deltagarna). 
 
Avsikten var att deltagarna skulle arbeta med datorgrafik (programmet Corel Draw och Corel 
Photo) och på internet. Teoretiska moment skulle varvas med praktiska och didaktik med 
inriktning mot grundskolan skulle betonas. 
 
Men projektet var, förutom kursen, även tänkt att innefatta grundskoleelever på Tegs 
Centralskola. Eleverna skulle i datorgrafik arbeta med de teman som didaktiskt och semiotiskt 
diskuterades på kursen. 
 

3. Medverkande i projektet 
 
Projektet CD-semiotiskt är initierat av konstnärsgruppen CASMO INFO/Alfredo Castro och 
Hans Anders Molin. Projektets huvudansvarige, textproducent och lärare har varit Alfredo 
Castro, bildlärare, konstvetare och konstnär/datagrafiker. Hans Anders Molin, 
konstnär/datagrafiker, är tillsammans med Alfredo Castro ansvariga för undervisningen i kursen. 
Alfredo Castro har även producerat texter till kursen. 
 
Övriga medverkande är, som textproducent, Anders Marner, universitetsadjunkt och lärare på 
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet, doktorand i konstvetenskap. Anders Marner 
har sammanställt ett textmaterial till kursen bestående av en serie lektionsförslag för åk 7-9 
baserat på bildsemiotik och med inslag av datorgrafik. Han har även skrivit en sammanfattning 
av Göran Sonessons bildsemiotik och en artikel som diskuterar didaktiken i ämnet: Semiotik och 
bildundervisning. Vidare har tillkommit texter om den kognitiva synen på konstförståelse och 
tecknandets fenomenologi och även en artikel om bildkonstens situation i informationssamhället. 
Marner har även fungerat som bildpedagogisk konsult och har också haft föreläsningar och lett 
seminarier i kursen. 
 
Som textproducent och vetenskaplig konsult har Göran Sonesson, docent i semiotik vid Lunds 
Universitet, medverkat. Sonesson har skrivit två artiklar speciellt för kursen: I tidsåldern för 
bildens digitala reproduktion samt Den visuella semiotikens system och historia. Göran 
Sonessons bok Bildbetydelser  har vid sidan av övriga texter varit kurslitteratur. 
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Projekthandledare har varit Inger M Andersson, docent i Pedagogik vid Umeå Universitet. Inger 
Andersson har med påtagligt intresse deltagit i ett flertal möten och även på kursens seminarier. 
Det första mötet var med projektets huvudansvarige och sedan med de övriga medverkande samt 
kursdeltagarna under ett antal kvällsseminarier. Kontinuerliga kontakter har under projektets 
gång upprätthållits. 
 

4. Genomförande 
 
Projektets teoretiska och praktiska del började under vårterminen 1996 med planering, 
strukturering, textproduktion, materialanskaffning m.m. Projektets elevinriktade del initierades 
redan under höstterminen 1996 med att datorgrafikintresserade elever arbetade med projektets 
teman.  Eleverna arbetade med bildsemiotiska frågeställningar och med datorgrafik. De arbetade 
under skoltid och i bildämnet, men även i hemmet om dator med tillräcklig kapacitet fanns till 
hands. De har utfört en serie laborationer och färdigställt ett hundratal bilder som lagrats i den 
CD-ROM som kursens deltagare kommer att erhålla under höstterminen 1997. De 
grundskoleelever som redan under hösten hade ingått i projektet fortsatte även under 
vårterminen. 
 
Arbetet har resulterat i en större förståelse för informationssamhällets bilder och deras funktion. 
 
Som program lämpligt för högstadiet valdes Corel Draw, ett vektorbaserat program som 
möjliggör snabbare arbete med i datorteknisk mening mindre kapacitet. Corel Draw bör betraktas 
som standardprogram för bildarbete på högstadiet eftersom man med relativt svaga PC-datorer, 
som ofta finns ute i skolorna, kan laborera med relativt komplicerade bilder. Corel kan använda 
även JPG-format (t.ex. pixeluppbyggda fotografier) i kombination med Corels CDR-filer, som är 
vektorbaserade. Till Corel Draw hör även bildbanker som är lämpliga att använda i 
skolsammanhang. Tillsammans utgör detta ett kraftfullt verktyg för bildhantering i skolans värld. 
 
Eleverna har även haft kontakt med projektet via e-post, där ett utbyte av bilder och annan 
information mellan lärare och elev ägt rum. I denna digitala bilddialog har en ny bildpedagogik 
vuxit fram där den traditionella förmedlingspedagogiken har gett vika för interaktivitet. I 
relationen mellan lärare och elev uppstår dialogicitet och såväl elev som lärare kan vara såväl 
sändare som mottagare. Läraren kan t.ex. kommentera elevens bild genom ingrepp i bilden, men 
utan att förändra elevens originalbild. Detta betyder att eleven själv kan ta ställning till lärarens 
förslag.  
 
Ur den nya bildteknologin uppkommer också nya relationer mellan elev och elev som i slutändan 
befrämjar samarbete och därmed skolans demokratimål. I det kollektiva bildarbetet byter 

 8



eleverna, beroende på kompetens, kunskap med varandra. Alla kan inte allting utan måste själv 
anlita andra elevers kompetens för att lösa ett visst problem.  
 
En viktig aspekt av elevers bildarbete med dator är simultaniteten och interaktiviteten. Arbetet 
förutsätter ett flöde mellan olika typer av kunskap: förtrogenhet, förståelse, fakta och  färdighet. 
Ljud, text och bild samverkar, vilket gör att kunskapen processas mellan “båda hjärnhalvorna“. 
Eleverna arbetar vid skärmen, hämtar information från internet eller andra bild- och textbanker 
samt från varandra. Rationalitet och kreativitet samverkar alltså. 
 
Under vårterminen 1997 startade projektet med kursen för vuxna deltagare (huvudsakligen lärare 
och lärarstuderande) med föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och praktiska laborationer i 
datasalen på Tegs Centralskola. Vuxna deltagare i kursen har varit studerande från 
Bildlärarlinjen: Rebecka Sundbom, Kristina Pauser-Lindgren, Petra Hoffmann och Christine 
Rydén. Eva Dahlberg från Grundskollärarlinjen (Bild/Svenska) och Tora Windal-Emilsson, 
Gymnasielärarlinjen har också deltagit. Deltagande bildlärare har varit Fazlollah Bigonah, Tegs 
Centralskola och Solja Krapu, Bild-Svenska, Holmsunds Centralskola. Inger Lindberg, 
klasslärare på Böleängsskolan och Maria Stam, metodiklärare och universitetsadjunkt på 
Institutionen för estetiska ämnen, har också deltagit i kursen. 
 
Kursens föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer pågick under vårterminen 1997 från 
den 20 januari till i slutet på maj en kväll i veckan eller efter annan överenskommelse med 
deltagarna, t.ex. heldagsarbete under en helg. Man varvade kontinuerligt de teoretiska innehållet 
med det praktiska arbetet. Det praktiska arbetet bestod av laborationer med datorgrafik (med 
Corel Draw) och var upplagt efter kompendiet CD-semiotiskt, ett arbetsmaterial. Bild med 
semiotisk inriktning för högstadiet.. Det vänder sig till lärare och består bl.a. av en svit 
lektionsförslag anpassade till högstadiets undervisning. Fanns behov av mer praktiskt arbete i 
datalabbet kunde man tillmötesgå den önskan eller fanns behov av fördjupade teoretiska studier 
kunde det praktiska arbetet brytas med seminarier i semiotik eller didaktik.  
 
 
 
För de teoretiska avsnitten i kursen har följande litteratur ingått: 
 

Casmo Info: Allt som förflyktigas blir fast. Heterogenesis, tidskrift för visuell konst 
nr 11, april 1995 
Castro, A. & Marner, A., CD-semiotiskt, ett arbetsmaterial. Bild med semiotisk 
inriktning för högstadiet. Manuskript.  
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Castro, A., Pixlar ur infosamhällets bildretorik. Heterogenesis, tidskrift för visuell 
konst nr 15, april 1996 
Marner, A., Aspekter på bildsamtal - en kort sammanfattning av M.J. Parsons "How 
We Understand Art". Manuskript. 
Marner, A., Bildbetydelser - Göran Sonessons bildsemiotik, en sammanfattning. 
Manuskript  
Marner, A., Ryktet om måleriets död är inte överdrivet. Tidskriften 90-tal mars 1997 
nr 20 
Marner, A., Semiotik och bildundervisning. Manuskript. 
Marner, A., Tecknarens rum - fenomenologiska aspekter på teckning. Manuskript. 
Sonesson, G., Bildbetydelser Lund: Studentlitteratur 1992 
Sonesson, G., Den visuella semiotikens system och historia. Manuskript. 
Sonesson, G., I tidsåldern för bildens digitala reproduktion. Manuskript. 

 
Göran Sonessons bok Bildbetydelser har deltagarna i kursen erhållit utan kostnad. Deltagarna 
kommer också under höstterminen 1997 att få en CD-ROMskiva med all använd litteratur, utom 
boken Bildbetydelser. Dessutom kommer skivan att innehålla allt bildmaterial framställt av såväl  
kursdeltagare som elever. Vidare innehåller CD-ROMskivan utvärderingar och annat skriftligt 
material från projektet, hemsidan [http://www.uk.umea.se/tegro/tegc/index.html] och material 
från sidoprojekt och förgreningar som Net-Art och Blowing in the Wind. 
 
Projektet finansierades med medel från KK-stiftelsen och Umeå Kommun. 
 

5. Projektets förgreningar 
 
Under projektets gång har det utvidgat sig till två olika områden: 
 
a: Blowing in the wind:  
 
Casmoinfos internetprojekt Blowing in the wind har inbjudit deltagarna i projektet CD-semiotiskt 
att medverka i det interaktiva delen av Blowing in the Wind. Säväl grundskoleeleverna som 
deltagare i kursen ingick i Casmoinfos projekt under vårterminen med produktion av datorbilder. 
(Se mer om Blowing in the Wind i artikeln Ryktet om måleriets död är inte överdrivet i 
Kulturtidskriften 90-tal, mars 1997 nr. 20 samt på hemsidan [it-center.se/casmoinfo]) 
 
b:  Samarbete Svenska och Bild: 
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 Ett delmoment av CD-semiotiskts elevorienterade del gällande teckentyper, dvs. om skillnader 
mellan bildspråk och det verbala språket, ledde till ett samarbete mellan ämnena Bild och 
Svenska på Tegs Centralskola. Projektet har därmed involverat alla elever i årskurs sju och tre av 
dess lärare (Petra Norqvist, Eva Nerpin och Britt Hansson). Ämnet Engelska är också delaktigt. 
 

6. Reaktioner på kursen 
 
Kursdeltagarna har varit positivt inställda till projektet. P.g.a. intresset för kursen har man varit 
tvungen att öka deltagarantalet från ursprungligen 8 till 11 deltagare. 
 
Efter kursen genomförde de deltagande en skriftlig och muntlig utvärdering. I utvärderingarna 
framkom att deltagarna i kursen fått en ny syn på bild, på bildämnet och på didaktik. Många har 
kommit till insikt om hur fruktbar semiotiken är i bildundervisning i kombination med 
datorgrafik. De deltagande lärarkandidaterna uttrycker också en önskan om att få mer semiotik i 
sin utbildning till bildlärare. Någon hävdade att semiotik är en teori som befrämjar samarbete 
mellan ämnen i skolan eftersom semiotiken är tvärvetenskaplig och är tillämpbar på språk, bild, 
musik och på kunskap över huvud taget.   
 
Självstudietiden utanför kursens träffar, som ägde rum en gång i veckan, kunde utnyttjas för 
inläsning men också, för dem som hade tillgång till dator, för praktiskt arbete vid datorn. Ett 
problem i kursen har varit att några av deltagarna inte haft tillgång till egna datorer och därför 
inte kunnat utnyttja självstudietiden till bildarbete i den utsträckning de önskat. Vidare har man 
eftersökt en tätare koppling teori och praktik. Teorin har ibland varit för teoretisk och praktiken 
för praktisk. Detta har dock motverkats av kompendiet CD-semiotiskt, ett arbetsmaterial. Bild 
med semiotisk inriktning för högstadiet som innehåller en serie lektionsförslag för 
högstadieundervisning.  Det är viktigt att det är en praktisk yrkesteori man bygger upp och inte 
bara en teori för dess egen skull. Deltagarna har även uttryckt en önskan om en förlängning av 
kursen. 
 
I kursens förlängning vore det intressant att studera dess effekt genom att få ta del av bild- och 
klasslärarnas och de utgående bildlärarkandidaternas framtida arbete med den problematik som 
diskuterats i kursen. Samtliga deltagare har uttryckt en vilja att inom yrket använda de kunskaper 
man fått i kursen. Kanske kan man med e-post byta erfarenheter inom gruppen eller t.o.m. visa 
sitt arbete på hemsidor som inkluderar länkar till varandra. 
 
Skolverket har visat ett påtagligt intresse i.o.m. att projektets huvudansvarige erbjöds att föreläsa 
om projektets innehåll i Stockholm förra hösten.  
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Inger Andersson har manifesterat ett intresse för projektet och särskilt framhävt det under sin 
föreläsning vid KK-stiftelsens projektsymposium i Umeå 17 april 1997. Hon har också föreslagit 
att projektet skall presenteras utförligt för KK-stiftelsens representant i augusti 1997 och vidare 
att man i förlängningen av projektet kan producera CD-ROMbaserat läromedel med det material 
som produceras i projektet som grund. Stig Eklund, prefekt för Institution för estetiska ämnen har 
följt projektets gång och har erbjudit CD-semiotiskt att publicera sin slutrapport i institutionens 
rapportserie. I Bildforum, tidskrift för bild- och medielärare, har Anders Marner och Alfredo 
Castro skrivit artiklar i anknytning till projektet (se Bildforum 1.97) och kommer senare att 
rapportera om projektet. 
 
Projektet kommer också att redovisas vid Bildbiennalen i Linköping 2-3 februari 1998. 
 
 
 
 

7. Reflexioner 
 
Utvecklingsarbetets betydelse måste synliggöras i skolan 
 
Att arbeta med ett omfattande projekt innebär en större arbetsbelastning för de medarbetande 
lärarna ovanpå den övriga pedagogiska verksamheten. Det vore önskvärt att projekt av den här 
typen kunde leda till sänkt undervisningsskyldighet för lärare som arbetar i projektform. På något 
sätt måste det synas i bemanningsplanen att utvecklingsbenägna lärare försöker förnya 
undervisningen. Det vore vidare önskvärt att skolledningen tydligare kunde deklarera för övriga 
kollegor sin positiva inställning till att medarbetarna arbetar i projekt. Utvecklingsarbetets villkor 
bör diskuteras mot bakgrund av iakttagelsen att det på vissa skolor tycks finnas en negativ 
inställning mot att lärare arbetar i projektform. Projektarbete är en kreativ process som gagnar 
hela skolan. 
 
Vikten av mötet mellan vetenskap, didaktik, teknologi och konst 
 
Ett av de mest intressanta aspekterna med projektet är mötet mellan vetenskap och didaktik. 
Skola, lärarutbildning och forskning har i projektet förenats på ett kreativt sätt. En serie 
transformationer har möjliggjort att en vetenskapligt baserad semiotik kan användas av 
skolelever i åk 7-9. Detta riktar upp bildundervisningen och nyttiggör forskningen. Ett annat 
oväntat möte har ägt rum mellan konst och teknologi. Man förväntar sig penslar och vattenfärg i 
bildundervisning men istället har man använt datorer. Mot bakgrund av den nationella 
utvärderingen i Bild, där man visat att den mesta tiden i bildsalarna går åt till att enbart skapa 
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bilder, är projektet CD-semiotiskt ett steg i rätt riktning eftersom semiotik lyfter fram 
mottagarsidan och receptionen av bilder som central i kulturen.  
 
Läromedel i multimedia 
 
Projekthandledaren Inger M Andersson har i diskussioner antytt att gruppen efter avslutningen av 
projektet CD-semiotiskt bör ägna sig åt läromedelsproduktion. Synpunkten är viktig eftersom det 
i projektet har samlats en vetenskaplig, didaktisk och datorgrafisk kompetens som skulle kunna 
möjliggöra produktion av läromedel lagrat i CD-ROM och med inriktning mot bild- och 
medieundervisning i grundskola och gymnasieskola. Målgruppen skulle kunna vara 
internationell. Här föreligger en kreativ utmaning som visar på framtida möjligheter för modern 
bildundervisning. 
 
IT i bildundervisningen - nästa steg? 
 
Ytterligare ett framtidsperspektiv är en större satsning på IT i bildundervisning. Under rubriken 
“Förståelse och medmänsklighet“ i Lpo 94  talar man om att “skolan ska främja förståelse för 
andra människor“ och att “Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap...“. 
Man betonar också internationaliseringen och den kulturella mångfalden. Skolan ska vidare vara 
en social och kulturell mötesplats. Om skolan skall svara mot samhällsutvecklingen - inte minst 
ungdomskulturen - förutsätter det moderna medier. “Förståelse och medmänsklighet“ kräver 
informationssamhällets medier i dagens skola.  
Med IT finns en mångkulturell potential att överskrida kulturgränser. Teknologin skapar närhet 
trots avstånd. Det är det som är innebörden av den slitna klyschan “den globala byn“. Men 
klyschan är tydligen inte så sliten eftersom dess betydelse ständigt ökat mot bakgrund av etniska 
konflikter och främlingsfientlighet. Den lilla “etniska byn“, nationen eller individen, ja varje 
mental och geografisk gräns, bör ersättas av en föreställning om en global by om vi ska kunna 
leva vidare tillsammans utan konflikter. Bildmedier är av oerhört stor vikt i ett sådant arbete. 
Bilden är just det som gör det främmande nära och är därför omistlig i omvärldsorienteringen. 
Det innebär att bildens betydelse är generell i skolan och inte bara viktig i bildämnet. 
Problematiken belyser vikten av bildkunskap och visuell kompetens i ett helhetsperspektiv 
genom skolans alla årskurser. 
IT i bildundervisningen kan innebära t.ex. att grupparbeten kan genomföras av elever i olika 
skolor utan att träffas, vilket pekar framåt mot en ny syn på mediebaserad socialitet. Eleverna 
kommunicerar på nätet kring bilder och bilders betydelser i t.ex. miljöfrågor, etiska och andra 
frågor. Vänorter och vänskolor kan genomföra dialoger i realtid - “chatta“ - och diskutera via e-
post eller i konferenser.  
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Mera konkret uttryckt kan ett antal bildkommunikativa övningar genomföras mellan eleverna i 
respektive skolor i form av dialoger. Bilder kan vandra runt mellan eleverna i de olika skolorna 
och successivt förändras, för att sedan visas på CD-ROM i sammanhängande bildberättelser där 
eleverna kan se sin egen bild som ett element i bildcirkulationen. Två elever i två olika skolor 
kan skapa parafraser varandras bilder. En elev kan genomföra skriftlig bildanalys på en annan 
elevs bild. Eleverna kan berätta om sig själva i bild, om sin miljö och kultur. De kan utbyta bilder 
som i CASMO INFOS och Umeå kommuns kulturkontors gemensamma projekt Net-art, med 
ungdomar från hela Norden. Se Net-Arts hemsida på internet 
[http://www.uk.umea.se./kultur/tullkam/netart.htm]. 
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