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Semiotik och bildundervisning 
 
Anders Marner 
föredrag på kursen CDsemiotiskt Tegs centralskola 12.2.1997  
 
 
 
Bildämnet befinner sig i en omstruktureringsfas på grund av en ny läroplan och kursplan och 
därför att ämnet har utvärderats i en Nationell utvärdering. 16 Ny forskning påverkar också ämnet. 
I USA har Arts Propel som metod utvecklats ur Project Zero och i Sverige har Göran Sonesson 
under 80-talet utvecklat en bildsemiotik. Situationen i konsten och i mediavärlden har också 
påverkat ämnet. Konstvärlden förlorar i betydelse medan mediabilden ökar i betydelse. 
 
Följande framställning är ett försök att anknyta ämnets metodik till den moderna bildsemiotiska 
forskningen som Göran Sonesson bedrivit och till Howard Gardners forskning i Project Zero 
samt till metodiken i Arts Propel. Den är också ett bidrag till att lösa de problem som den 
nationella utvärderingen pekat på. 
 

Ett språk för bilder 
 
Nationella utvärderingen visar att vad som görs i salarna är bilder, men att man inte så mycket 
talar om dem. Om man ska samtala om bilder måste det emellertid finnas språk och begrepp som 
går att använda. En av bildlärarens uppgifter är att lära eleverna ett sådant språk för att underlätta 
i bildsamtalet. Rakel, screen, akvatint, barock, valör, färgtriangel, NCS, ögonpunkt osv. Även för 
lärare i Bild är språk viktigt. T ex om man ska gå igenom perspektiv kan man inte bara säga: 
"Först gör man så här, och sedan gör man så här" osv. En gemensam begreppsapparat är viktig 
för att lära eleverna ett språk så att de vet vad man pratar om. Semiotik är ett språk för bilder, ett 
metaspråk. 
 

Semiotiken 
 
Semiotik  betyder ursprungligt teckenlära.  Semiotiken är intresserad av hur mening uppstår 
generellt, hur tecken och betydelser fungerar i allmänhet; vad bild, språk, upplevelse, konst, 

                                                 
16 Se mer om den nationella utvärderingen i Bild i Skolverket: Den nationella utvärderingen av 
grundskolan våren 1992 Bild huvudrapport Skolverkets rapport nr 22 Stockholm 1993 

 34



litteratur, medvetande, varseblivning osv är för människan. I det att den studerar betydelse 
generellt liknar den naturvetenskaperna. Men semiotiken är inte, som astronomin, intresserad av 
att jorden är rund, utan istället av att vi upplever jorden som platt. Den är intresserad av 
kvaliteter, inte som naturvetenskapen kvantiteter. Att intressera sig för kvaliteter delar den med 
samhällsvetenskaplig forskning och humaniora. 
 
Semiotiken konstruerar modeller och intresserar sig för generella processer som belyser 
människans upplevda värld, till skillnad från konstvetenskapen som däremot oftast är intresserad 
av individuella konstnärer eller speciella konstverk. Den står också i motsättning till romantikens 
individualism men också till positivismens atomism och till en naiv uppfattning om vad 
verklighet är. Semiotiken kan ses som en allmän betydelselära eftersom Göran Sonesson menar 
att det också finns former av betydelse som inte är baserade på tecken. I den varseblivna världen 
fångar vi upp betydelse bara genom att betrakta och uppleva den i livsvärlden  - världen tagen för 
given. I den varseblivna världen är det sammanhanget som ger betydelse. Det ena ger betydelse 
till det andra. Sonesson ger ett klassiskt exempel: vi får plötsligt på en skogsstig se en 
skogsarbetare med händerna på en yxa som han håller över huvudet. Detta är inget tecken 
eftersom vi känner till betydelsen och vet vad som kommer att ske; mannen kommer att med 
kraft föra yxan mot trädstammen framför honom. Innehållet följer naturligt på det första 
intrycket. Vi vet vad det är som sker eftersom vi varit med om liknande händelser tidigare eller 
kanske själv huggit med yxa. Den varseblivna världen består av regelbundenheter  och vår 
förväntan  gör att vi kan förstå situationen direkt. Upplever vi något svårbegripligt så söker vi 
den rimligaste tolkningen.  
 
Semiotiken som en betydelselära har underavdelningar som t.ex. lingvistik och bildsemiotik. 
Eftersom semiotiken är en vetenskap kommer undervisningen, om man kopplar semiotiken till 
den, att bli mer vetenskaplig. Undervisningen kommer att anpassas till de generella begrepp som 
semiotiken arbetar med. På det sättet kommer bildämnet, vid sidan av en konstnärlig grund, att få 
också en vetenskaplig grund. Därmed inte sagt att undervisningen med det förlorar sin praktiska 
inriktning. En vetenskaplig grund kommer att stärka läraren i dennes professionalism och 
han/hon kommer på ett nytt sätt att kunna ställa sig i relation till andra ämnen som också arbetar 
med betydelse: språk, svenska, matematik och musik.  
 

Generalisering 
 
I bildämnet har vi hyllat tanken "learning by doing". Man lär sig genom att göra. Allt fler har på 
senare tid börjat ifrågasätta delar av detta koncept. Nationella utvärderingen har visat att 
bildundervisning i alltför hög utsträckning handlar bara om att göra bilder. Idéerna om 
bildkommunikation och bildanalys tycks inte ha haft något nedslag i undervisningen trots att de 
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har diskuterats i c:a tjugofem år. Som ett alternativ till learning by doing talar man idag om 
"förståelse". Det som avses är att eleverna inte bara ska göra, utan också förstå vad de gjort. Ett 
exempel: En elev i åk 9 gör en expressionistisk bild och läraren tycker att den är häftig och bra. 
Eleven själv tycker däremot att bilden är dålig och barnslig. Eleven har alltså gjort en bra bild, 
men har inte förstått att det är en bra bild. Har eleven då gjort en bra bild? Knappast. Om eleven 
inte förstått vad han/hon har gjort kan man inte säga att de häftiga och bra bilderna verkligen 
gjorts. 
 
Learning by doing gav ett fokus på det viktiga i vad man gör här och nu. Men kognitiv psykologi 
har på senare tid visat att bildprocessen bör placeras i ett vidare sammanhang. En transferprocess 
ska äga rum som gör att eleverna kan flytta över erfarenheter och kunskaper från ett område till 
ett annat, från ett tillfälle till ett annat, från en medvetendenivå till en annan osv. Det betyder att 
man i bildundervisningen inte längre bara kan tillverka bilder. Det gäller istället att filtrera eller 
att processa kunskapen genom så många medier som möjligt: man ska samtala om den, tänka 
den, visualisera den i bild, använda den i verkligheten, se den, skriva om den, musicera och räkna 
ut den osv. Ju fler olika sätt man använt sig av kunskapen desto bättre.  
 
En parallell tanke finns i Skola för bildning  när man talar man om de fyra F:en: fakta, 
förtrogenhet, förståelse och färdighet. 17 Här föreligger alltså en intressant utveckling från olika 
håll, men mot ett gemensamt mål. Skolan som helhet har insett betydelsen av ett vidare 
kunskapsbegrepp som inkluderar också de typer av kunskaper som traditionellt omfattas av de 
estetiska ämnena. Samtidigt har man inom de estetiska ämnena också insett att de för ämnena 
specifika kunskapstyperna måste kompletteras med ett vidare kunskapsspektrum. 
 
Detta kräver generalisering och transformation både inom bildämnet och mellan olika skolämnen. 
Bild ska också ha betydelse för elevens aktiviteter vid sidan av skolan och i elevens framtid. När 
eleven ser en film på sin fritid ska bildlektionen kunna vara till stöd i förståelsen av filmen. 
Färglära ska inte bara vara en kul sysselsättning i åk 7 utan de ska kunna använda sig av färgläran 
de lärt sig i åk 7 även i åk 9 när de målar. Perspektivlära och frihandsteckning ska kunna ha 
betydelse för elevens perception och upplevelse av omvärld. Bild ska ha betydelse för språk och 
tvärt om. Man ska kunna jämföra surrealism och reklam osv. Allt hänger ihop och olika områden 
ska kunna befrukta varann. Det ena ska kunna relateras till det andra.  
 
Generalisering är alla skolämnens problem eftersom kunskapsinhämtning ofta tenderar att bli 
ytinlärning, dvs råplugg och inte djupinlärning. Eleverna kopplar inte ihop för att få en kumulativ 
effekt på sin kunskap. Man pluggar för provet, sen glömmer man allt. I Bild så gör man en bild 

                                                 
17 Utbildningsdepartementet: Skola för bildning Huvudbetänkande av Läroplanskommittén SOU 
1992:94 Stockholm: Allmänna förlaget 1992 
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och sen är det bra med det. För att få en kumulativ effekt på kunskap och färdighet måste 
undervisningen ha en röd tråd och läggas ihop till sekvenser där de olika delarna förstärker 
varann. Detta är motsatsen till additiv undervisning där del oförmedlat läggs tid del. Lärdomar 
från den tidigare lektionen ska användas i den senare, vilket ger samband och sammanhang. Från 
baskunskaper till projekt, från färglära till målning, från collage till assemblage, från 
modellteckning till att placera människan i en miljö, från skrift till layout, från komposition till 
innehåll, från serier till film osv. Det är viktigt att de kunskaper man får förs upp på en mer 
generell nivå. I en lektion bör ett sådant perspektiv redan från början vävas in i planeringen.  
 
Bild måste ta upp de stora frågorna, undervisa i konstfilosofi osv., då duger det inte med additiv 
undervisning där man bara oreflekterat går igenom en massa tekniker. Stoffträngseln är nu så stor 
i vårt ämne att man måste generalisera och låta delen belysa helheten. Man väljer kanske endast 
en ism i stället för alla. Man väljer en teknik istället för alla osv. och sedan får samtalet efteråt 
belysa hela området. 
 

Howard Gardner 
 
Den amerikanska bildpedagogiska ansatsen omfattar Project Zero, ett forskningsprojekt startat av 
Nelson Goodman och lett av utvecklingspsykologen och piagetlärjungen Howard Gardner. Man 
baserar sig på Piagets utvecklingspsykologi. Här föreligger en grundläggande skillnad mellan den 
i Sverige tidigare i bildpedagogik dominerande psykoanalytiska skolan baserad på Freuds och 
C.G. Jungs tänkande. Men den kognitiva psykologin har tidigare alltför ensidigt betonat tänkande 
i betydelse av logik och matematik, det är här Gardner med sin teori om multiple intelligence 
infört ett teoretiskt perspektiv som infogar bild och konst i det kognitiva och som gör reda för 
vikten av lek, bild, konst, fantasi osv. i barnets och människans utveckling. Gardner upptäckte att 
barnets kompetens inte var lika utvecklad inom olika områden och att en språkligt obegåvad 
pojke hur lätt som helst kunde montera ned och sätta ihop t.ex. en pump. 
 
Enligt Piaget får det lilla barnet mellan 0 och 2 sina intryck direkt, genom sinnena och upplevda 
som fragment. Sedan, när barnet efter c:a andra året nått det pre-operationella (symboliska, 
semiotiska) stadiet börjar det att leka, drömma och symbolisera. Det är då en kotte kan stå för en 
kossa, då en bild får ett innehåll och då barnet kan prata och få mentala bilder. Barnet lär sig att 
behärska kulturens olika former och symboler. Vid ca 8 års ålder kan barnet lära sig att 
manipulera en synbild, ett objekt i olika lägen. Det har då nått det konkret-operationella stadiet 
och når senare det abstrakta tänkandet, de formella operationernas stadium, som enligt Piaget är 
utvecklingens slutpunkt. Dessa stadier är för Piaget ett universellt mönster, alla människor är i 
detta hänseende lika. 
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Piaget var emellertid naturvetare, biolog, och såg alltför linjärt på utvecklingen mot formella 
operationer, dvs. ett rent matematiskt språk. Hur hade hans teori varit utformad om han varit 
konstnär, frågar sig Gardner. Piaget är enligt Gardner alltför mekanistisk, och ser den vuxne som 
en rationell problemlösare, en dator. Och om ett barn befinner sig på en viss nivå när det gäller 
ett visst innehåll, så gäller det också alla andra innehåll. Men Piaget står också för en interaktion 
mellan miljö och människa (ackomodation och assimilation). Han ser tänkandet som ett brett 
begrepp omfattande alla teckensystem och betydelsesystem, även senso-motorik. Problemet är 
dock enligt Gardner att stadiet kan vara mer eller mindre utvecklat hos ett barn beroende på att 
vissa innehåll är mer familjära för barnet. Ungdomar kan ha specifika begåvningar, en kille kan 
sätta ihop och ta isär en pump, men samtidigt vara svag i språk. Det finns dessutom olika 
kognitiva "stilar".  
 
Därför leddes Howard Gardner in på teorin om multiple intelligences, en mer finfördelad teori, 
när det gäller område och tid. Han ser intelligensen som differentierad till sju olika områden: den 
språkliga, den logisk-matematiska, den musikaliska, den spatiala, den kroppsligt-kinestetiska, 
den mellanmänskliga och den personliga. Utvecklingen mellan dessa intelligenser är ojämn och 
beroende av övning. Dessa intelligenser övas i olika sammanhang i och utanför skolan och har 
sitt ursprung i olika nivåer av tänkandets utveckling. 
 
Under den individuella människans utveckling skapas stegvis teckenfunktionen och hennes 
semiotiska kompetens. I Howard Gardners teori är det Nelson Goodman som lagt grunden med 
sin bok Languages of Art  där konstnärligt språk givits egenart och differentierats i olika typer. 
När det gäller människans symbolskapande gäller det inte längre bara matematik och språk - en 
"logik- über alles" som Piaget tycks mena. Languages of Art handlar just om hur matematik och 
språk skiljer sig från bild och musik osv. Tyvärr svarar dock inte Goodmans syn på relationen 
bild och språk mot vad vi vet från empiriska studier varför jämförelsen blir irrelevant. Göran 
Sonessons forskning i t.ex. Pictorial Concepts och Bildbetydelser sätter in relationen i en 
fenomenologisk semiotik och lyckas därigenom ge egenart åt bildens sätt att fungera.  
 
En poäng i Gardners teori om multiple intelligence är att motsättningen mellan 
utvecklingspsykologi och inlärningspsykologi upphävs. Barns bildutveckling följer inte bara ett 
givet schema, utan den ses som beroende av inlärning. Den intuitiva och symboliska kunskapen 
och färdigheten som barnet får automatiskt från födelsen och erövrar i livsvärlden kräver inte 
inlärning och omfattar t ex ord, bilder, gester, musik, ramsor osv. Denna måste dock kompletteras 
av skolan i bildämnets fall med t.ex. perspektivlära, färglära etc. och konsthistoria. För att höja 
nivån i bildproduktionen så måste den ursprungliga kunskapen skolas, dvs möta kunskaper som 
inte spontant inhämtas. Och skolans kunskap måste också möta elevens för att förankras i dennes 
livsvärld och det gör den bäst om den kunskapen blandas med färdigheten, dvs det som barnet 
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eller ungdomen utvecklar på sin fritid, i livsvärlden. Enligt Gardner är nämligen det senso-
motoriska stadiet ursprunget till den vuxnes färdighet. Att koppla livsvärldskunskap (dvs den 
kunskap vi tar för given) till skolkunskap är mycket svårt. Det är i detta utbildning ofta 
misslyckas. Den får ingen inverkan på eleven, kunskaperna ligger kvar på ytan, Den stöts bort 
eftersom den inte integreras. Också livsvärldskunskapen är begränsad på det sättet att den 
används bara i det sammanhang den inlärts.  
 
Den nya kunskapen bör tillföras i en naturlig situation, dvs. när man gör bilder, då den kan vara 
till nytta. Färdigheterna ska övas tillsammans med kunskaperna. Ett sådant koncept kan 
övervinna det problem som bildundervisningen brottats med; det fria skapandets svaga effekt 
motverkas eftersom ny kunskap tillförs och eleven står inte bara och stampar på en och samma 
punkt. Och dessutom förankras skolkunskapen och blir inte bara till teoretiskt eller 
konstvetenskapligt råplugg. Gardner har uttryckt det så att den amerikanska progressivismen 
(learning by doing) bör möta den kinesiska traditionalismen (fasta konsttraditioner) på så sätt att 
båda dessa traditioner övervinns. Det är inte bra att bryta ned undervisningen i fack, dvs att dela 
upp konsthistoria för sig, måleri för sig osv. Också semiotik är en tvärvetenskap som strävar efter 
att övervinna det separata. 
 

Didaktik  
 
I didaktik talar vi om vad?, varför? och hur?. Varförfrågan är i viss mening överordnad vad och 
hurfrågan. Syftet bestämmer vad och hur man ska göra. Syftet kan vara relaterat till övergripande 
mål i läroplanen (demokrati, jämställdhet osv.) men kan också vara relaterat till mål i kursplanen 
gällande media eller konst osv.).  
 
Men varförfrågan har vid sidan av de senaste läroplanerna och kursplanerna traditionellt 
besvarats i bildämnet med en psykoanalytisk argumentation - det gäller att finna sig själv. Man 
har då med själv menat något som ligger bortom eller bakom den människa som en elev är; något 
ursprungligt som ligger längre bak i medvetandet och i tiden. På det sättet förväntas eleven att ta 
reda på vem han/hon är i ett tillbakablickande. Lite elakt formulerat har idealet varit den typ av 
bilder som görs av barn i förskoleåldern. Medan eleven själv först och främst på grund av sin 
ungdom vill se framåt, har bildundervisningen blickat bakåt, mot en identitet som främst inte 
räknar med framtid, utan förfluten tid. Man har också i undervisningen haft ideal som i konsten 
etablerades strax efter sekelskiftet 1900. Kopplat till detta ligger också en föreställning om att en 
passiv lärarroll bäst stödjer elevens eget skapande. Man skulle kunna påstå de flesta bildlärare 
inte längre omfattar sådana ideal, men troligen är det inte så lätt att överge dem. Precis som 
kristedomens värderingar lever vidare ("Du ska icke stjäla") trots att de flesta inte längre är 
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troende så lever modernismens och psykoanalysens värden kvar på ett obestämbart sätt, som en 
del av kulturen. 
 
Vinsten med att arbeta med ett semiotiskt perspektiv i bildundervisning är främst didaktiskt. 
Varförfrågan kommer att ställas på ett nytt sätt och vad och hurfrågorna kommer därefter att 
aktualiseras. Eftersom semiotikens begreppsapparat inte bara är tillämpbar på konst utan också 
kan skapa klarhet i massmediavärldens bilder aktualiseras hur?, vad? och varförfrågan på 
bildområdet på ett nytt sätt av semiotiken. Video och datorbild som moderna produktivkrafter på 
bildens område kan möta semiotikens också moderna sätt angripa bildernas betydelser. 
Semiotiken har i samtiden utvecklats som ett vetenskapligt svar på informationssamhällets 
utveckling.  
 
Bildundervisningen har sett medier som något negativt och som en källa för "påverkan", ett hot 
snarare än ett löfte. Det är en sådan syn på medier som möjliggör 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 stått för indoktrinering.  
 
Eftersom semiotik särskilt betonar avgörande aspekter av bild kommer vadfrågan framförallt att 
besvaras med ett krav på relevans. Det som tas upp i undervisningen kommer att bli det centrala i 
bildbegreppet och konstbegreppet etc. En rensning kommer att ske i stoffträngseln. Tidigare 
additivt ackumulerade arbetsområden som lägger tonvikten på en uppradning av tekniker och 
olika typer av handgjord konst kommer att behandlas mer selektivt.  
 
Hurfrågan kan först och främst ställas i relation till den tidigare nämnda passiva lärarrollen. 
Läraren tonade då ned sin egen insats och eleven uppmanades att finna sig själv. En passiv lärare 
speglar elevernas egna föreställningar snarare än att utveckla dem. Ungefär som hötorgskonst 
eller dansbandsmusik. Följden blir att eleven kommer att ligga kvar i en tidigare utvecklingsnivå. 
Läraren håller upp en spegel framför eleverna. Skillnaden mellan sändare och mottagare blir 
väldigt liten. Budskapet, om det finns något, glider lätt in eftersom motståndet är minimalt. 
Mottagarna (eleverna) förändras inte och främmandegöringen är minimal. Varken den 
konstnärliga eller den vetenskapliga grunden kommer att tillfredsställas i en sådan metodik.  
 
Det finns en skillnad mellan sändare och mottagare i undervisningssituationen eftersom läraren är 
expert och eleven är novis. Läraren måste erkänna den skillnaden för sig själv och acceptera den 
rollen som också eleverna i de flesta fall vill ha eftersom också de i framtiden vill bli experter. En 
aktiv lärarroll innebär inte automatiskt passiva elever eftersom eleverna måste aktivera sig för att 
kunna utvecklas. Men sändningen måste ta hänsyn till elevernas värld och det nya i sändningen 
måste förankras i elevens värld annars kommer det att glida av, glömmas. Sändaren (läraren) får 
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inte glömma att målet med undervisningen är att också eleverna ska vara sändare, dels i 
bildsamtal, men också i produktion av egna bilder. Då är det läraren som är mottagare. Den mest 
givande situationen är den där sändar- och mottagarrollerna hela tiden skiftar i 
klassrumssituationen, dvs. en interaktiv situation. Interaktivitet kan liknas vid en bro. Det är 
genomsläpplighet åt båda hållen, läraren till eleven och eleven till läraren. Auktoritär 
undervisning eller laissezfaireundervisning är envägskommunikation. Enbart läraren sänder eller 
enbart eleven. Den är som ett fönster; det är mer genomsläpplighet inifrån och ut än utifrån och 
in. 
 

Induktiv och deduktiv metod  
 
Induktiv metod är att gå från det specifika till det allmäna eller generella. Ett exempel: När det 
gäller perspektivlära kan eleverna först börja teckna av föremål och sedan delar av rum. De får 
lära sig syfta och sen upptäcker de behovet av att kunna enpunktsperspektivet och då går läraren 
igenom det. Eller t.ex. att man börjar med att måla och sedan går man igenom färglära när 
eleverna märker att det är bra att kunna mer. Fördelen med den här metoden är att man får en 
mjuk ingång i ett arbetsområde och att eleverna motiveras till att lära sig mer genom att de själva 
upptäcker nödvändigheten av utökad kunskap. Faran med metoden är att man kanske aldrig 
riktigt når fram till det generella, att man inte har något kunskapsmål i processen och att själva 
processen är målet, vilket är problemet med "fritt skapande" som en ständigt upprepad specifik 
verksamhet, utan generalitet och baserad på inspiration för stunden. På så sätt får man ingen 
spridning på kunskapen, ingen transfer, ingen inlärning som är tillämpbar i vidare sammanhang. 
Om matematikens problem är att man aldrig når fram till det specifika så är bildämnets problem 
att man aldrig når fram till det generella. Innehållet i undervisningen blir bara själva görandet. 
 
Deduktiv metod är att göra tvärt om. Man gå från det generella till det specifika, man utgår från 
begrepp eller ett helhetssammanhang som eleverna sedan arbetar med. Ett traditionellt exempel 
på deduktiv metod i bildundervisningen är t.ex. i perspektivlära, när man först går igenom 
enpunktsperspektiv, vilket är det generella. Sedan får eleverna tilämpa principerna genom att 
sätta sig inför ett motiv och teckna, vilket är det specifika. Fördelen med deduktionsmetoden är 
att man snabbt får grepp om sammanhanget och helheten. Faran är att man aldrig riktigt kommer 
fram till det specifika-vad man ska ha kunskapen till. Så kan ske när läraren går igenom 
perspektivet och sen får eleverna rita perspektiv, men utan att sätta sig inför motivet, genom att 
teckna bara utifrån principerna. Elevens eget arbete blir då bara ett exempel på den teori som 
tillämpas och någon egen kreativitet kommer inte tillstånd. Konsekvensen blir att teorin blir helt 
abstrakt, det blir teori för dess egen skull och den används inte. Man fastnar i det teoretiska och 
abstrakta. Detta är matematikämnets problem. Eleverna förstår inte vad man ska ha den till. Här 
finns ett didaktiskt problem vad gäller undervisningens hurfråga som bara kan lösas med 
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interaktivitetens princip. Men troligen är det just nu mer deduktion vi behöver i 
bildundervisningen. 
 
I de följande laborationerna (CD-semiotiskt. Bild med semiotisk inriktning - ett arbetsmaterial för 
åk 7-9) har vi ofta valt det deduktiva perspektivet eftersom vi velat framhäva den semiotiska 
kunskapen så tydligt som möjligt. Men lektionsförslagen kan om man vill väldigt lätt 
transformeras om till induktiv metod. Med en induktiv metod kommer uppläggningen av 
lektionerna delvis att bli annorlunda. Framför allt kommer det semiotiska perspektivet (som är 
likamed det generella perspektivet) att betonas senare i processen, ibland kanske först i den 
avslutande genomgången. De här presenterade lektionsförslagen kan alltså placeras in i olika 
typer av sammanhang där betoningen av det deduktiva eller det induktiva kan öka eller minska. 
Här har läraren en frihet att tillsammans med eleverna (se Lpo 94) välja metod och mängden 
semiotiskt innehåll i undervisningen. Laborationerna är dock först och främst tänkta att vara ett 
stöd i en vidare bildundervisning för att förstärka den teoretiska aspekten och förståelsen av bild 
på ett mer generellt plan i enlighet med de slutsatser som kan dras av Nationella Utvärderingens 
resultat. 
 
Sekventieringen av laborationerna kan ses som bildens vandring från dess relation till livsvärlden 
till dess retorik och dess vidare centrifugala spridning i samhället som kommunikation mellan 
människor och kulturer. 
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