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Aspekter på bildsamtal: 

kort sammanfattning av M. J. Parsons How We 
Understand Art 
 
 
Anders Marner 
 
 
Bildsamtal är en lättare och mindre pretantiös form av bildanalys. Bildsamtal bör vara en naturlig 
del av varje bildundervisning. Trots att man talat om bildanalys i 25 år i bildlärarsammanhang 
har man enligt Nationella Utvärderingen inte lyckats att få in den på ett bra sätt i undervisningen. 
En felaktig metodik kan vara en av orsakerna. Analysmetoderna har varit för stela och 
hierarkiska och har varit inriktade på att "avslöja" bildernas dolda propagandabudskap. Eftersom 
eleverna ofta tycker om mediebilder har de slagit bakut. 
 
Bildsamtalet är relativt ostrukturerat till sin form och kräver därför att läraren är kunnig i 
bildanalys så att samtalet inte hamnar i oväsentligheter. Därför behövs, åtminstone om man talar 
om konst, förutom semiotisk teori bl.a. en kognitiv teori om estetisk utveckling hos barn och 
ungdomar. Michael J. Parsons har skapat en sådan teori. 
 
Den kognitiva utvecklingspsykologin handlar om hur vi når en alltmer komplex förståelse av 
olika fenomen i successiva steg. Parsons´ teori handlar om utvecklingen av estetisk förståelse och 
teorin är jämförbar och kompatibel med Piagets stadieteori men behandlar inte hur barn ser på 
tingen i verkligheten eller intellektets utveckling utan om hur de ser på estetik och sig själva i 
relation till det estetiska. De fem olika stadierna är följande: 1 Favoritism, 2 Realism och skönhet, 
3 Expressivitet, 4 Stil och form och 5 Autonomi. Han har intervjuat barn, ungdomar och vuxna 
och deras svar har samlats i dessa fem olika stadier av förståelse.  
 
Ett barns förståelse blir på detta sätt något annat än den vuxnes, något kvalitativt annorlunda och 
inte som en vuxens fast mindre. Varje nytt steg innebär en ny insikt, som är typisk. Ett "steg" är 
ett mönster av idéer och inte personliga egenskaper. Det betyder att ett barn ofta har ett 
sammanhängande mönster av idéer eller också flera olika mönster samtidigt. Mönstren används 
av barnet för att bilder ska få mening. Varje nytt steg i denna utveckling innebär att det nya 
mönstret blir mer adekvat  än det tidigare och innebär också en ny insikt och en ökning av 
komplexiteten i den estetiska uppfattningen. Varje nytt steg är också en minskning av barnets 
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biologiska beroende och egna egocentricitet därför att andras perspektiv blir alltmer viktiga. 
Samtidigt utvecklas vi  från beroende till självständighet. Men denna nya självständighet är inte 
en ny egocentricitet, utan den grundar sig socialt.  
 

Stadium 1 Favoritism 
 
Utgångspunkten för bildbetraktandet är enligt Pearsons en tänkt punkt zero som är prelingvistisk 
och där vi uppfattar en intuitiv glädje över bilder. Färg är viktig och barn föredrar starka, klara 
och mättade färger. Vi tror på detta stadium att alla ser det vi själva ser. Det är det som är 
egocentriciteten. Före ca 1,5 års ålder uppfattar dock barn inte bilder. Det bilden föreställer är 
oviktigt på detta stadium, den är istället föremål för associationer. Det spelar heller ingen roll om 
bilderna är föreställande eller icke-föreställande, alla bilder är lika bra för det lilla barnet. 
Grunden för detta är barnets nyfikenhet på materiella föremål av olika slag.  
 
Barn responderar estetiskt från början men responsen är inte underbyggd av undervisning utan 
sker spontant. Barns konstupplevelse är dock inte lik den vuxnes. Barn är heller inte  små 
konstnärer, att utgå från det vore en vulgärromantisk uppfattning. De saknar många insikter om 
konst och de är främmande för mycket av konstens mening. Många betydelser i bilder gjorda av 
vuxna har heller ingen mening för barn eftersom de ännu inte tagit del av aspekter av vuxenlivet. 
Som barn måste vi succesivt bekanta oss  med konst  för att nå allt djupare insikt i problematiken 
parallellt med att vi utvecklar vår identitet.  
 
Barn läser in saker i bilden t ex som när ett barn gillar en Pollockbild därför att det i 
färgfläckarna ser lakritsgodis. Det är lakritsassociationen som gör att barnet gillar bilden. Eller 
när en flicka gillar en renoirbild av en kvinna som leker med en hund därför att flickan själv har 
en katt som hon tycker om att leka med. Ibland har barn favoritfärger, ofta kalla. Favoritfärgen är 
ett uttryck för barnets egocentrism i det att en favoritfärg bara kan ses av den som ser den i 
motsats till t ex en färgs styrka, som kan uppfattas av alla. 
 

Stadium 2 Realism och skönhet 
 
På detta stadium ska bilden helst representera något som är känt från livsvärlden. Icke-
föreställande konst är inte meningsfull till skillnad från stadium ett. Attraktiva eller vackra motiv 
föredras. Känslor i bilden är de känslor som är en del av motivet t ex i form av gester och 
leenden. Den enda stil som är intressant är realism. Förutom realism och skönhet kan 
bedömningsgrunden också vara skicklighet, men då i att göra realistiska bilder. Detta stadium är 
en utveckling från det tidigare därför att barnet här skiljer mellan vad som ses och vad som som 
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bara associeras till bilden. Det är också en utveckling estetiskt sett därför att en estetisk preferens 
utvecklas, vilket innebär att man är kritisk till vissa bilder. Barn i stadium ett tyckte ju om 
praktiskt taget alla bilder. 
 
Bilder som ses i stadium två föreställer fysiska objekt oberoende av hur de är målade som om det 
bilden föreställer har en oberoende existens, som ett fönster. Vi ser igenom bildens uttrycksplan i 
semiotisk mening och går direkt på innehållet. En bild kan vara vacker på flera sätt, men 
skönheten som uppfattas i stadium två är motivets skönhet. Skönheten överförs från det verkliga 
föremålet t ex en solnedgång till bildens solnedgång. Bilden som sådan är genomskinlig. 
Skönhetsvärden som ses på det här stadiet har blivit till normer, något som alla måste eller 
förväntas tycka. Barnet som uppfattar denna sorts skönhet tror att alla tycker som han/hon. Idén 
om skönheten, som ju egentligen är en kulturell konstruktion, tar på detta sätt plats i föremålet 
som finns på bilden.  
 

Stadium 3 Expressivitet 
 
Äktheten i uttrycket eller tanken är viktig på detta stadium. Styrkan i engagemanget, kreativitet, 
originalitet, djupet i känslan är vad vi söker i en bild. Det kan gälla konstnärens känsla men också 
betraktarens intryck. Detta stadium är individuellt i motsats till det andra stadiet. Betraktaren vill 
helst inte prata om sin känsla för bilden och kan ofta inte heller. Skönhet och det bilden 
föreställer har blivit sekundärt, ovidkommande eller ej önskvärt. Psykologiskt är detta stadium ett 
framsteg därför att andras t ex konstnärers inre erfarenhet medvetandegörs och föreställningen 
om att man kan få kontakt med andra genom bilder. Dessutom medvetandegörs den egna 
erfarenheten som något inre och unikt. 
 
Estetiskt är det också frågan om ett framsteg därför att vi blir medvetna om det relativt 
irrrelevanta i motivets skönhet och realism som den enda stilen och om skicklighet som grund för 
bedömningen. Detta öppnar för ett större spektrum av konstverk, t ex från modernismen). Här 
kan en bild ha ett "fult" motiv och ändå vara en "bra" bild. Till skillnad från stadium två då det 
viktiga var att bilden föreställde kan vi nu se något mer abstrakt och subjektivt i det föreställande. 
Expressiviteten tar ett helhetsgrepp på bilden men vi har svårigheter i att göra reda för vad det är 
som skapar expressiviteten. 
 

Stadium 4 Stil och form (beroende av studier) 
 
Det är nu vi blir medvetna om att mötet med en bild är ett socialt fenomen. Vi blir medvetna om 
traditionen på konstens område och man kan nu diskutera konst. Det finns ett medium och en stil. 
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Tolkningen kan utvecklas och korrigeras. Det finns ett samband mellan verk och mellan stilar 
och konsten själv har en tolkningshistoria. Man lägger särskilt märke till textur, färg, form och 
djup och placerar in verket i ett estetiskt sammanhang i enlighet med vad man lärt sig. 
 
Psykologiskt är framsteget här att vi tar in hela det estetiska perspektivet och detta är kognitivt 
mer komplicerat än att omfatta en individs psykologi som det gällde på det expressiva stadiet. 
Estetiskt är detta ett framsteg därför att den i semiotisk mening plastiska nivån, färg, form och 
textur beaktas och dessutom stilen. Tidigare var det bara motivet (stadium två) och känslan 
(stadium tre) i bilden som beaktades. Det är nu man kan vägledas av konstkritik och börja stå på 
egna ben i bedömningen av bilden. 
 
Det är viktigt att nå sin egen subjektivitet som betraktare men denna subjektivitet är i tredje 
stadiet privat. I fjärde stadiet vidgar vi perspektivet, tolkandet blir utsträckt till ett resonerande.  
 

Stadium 5 Autonomi (beroende av studier) 
 
Individen är åter central i detta stadium precis som i stadium tre, men nu på en ny nivå. De 
värden traditionen erbjuder är aldrig fasta, ett konstverk är aldrig en gång för alla fixerat i sin 
betydelse, det förändras historiskt beroende på hur det tolkas. Verket skapas så att säga inte när 
det görs utan det skapas fortlöpande när människor tolkar det på olika sätt. En bedömning görs på 
detta stadium och den är baserad på det tidigare stadiets kunskap, men också på egna 
erfarenheter. Här kan stilar omgrupperas; stilen är inte längre en given kategori. 
 
Detta innebär ett psykologiskt framsteg därför att vi överger kulturen sedd som tradition för att 
istället "skapa" kultur. Traditionen är inte längre given utan levande, men stadiet ställer krav på 
nyanserade omdömen. Vi är inte längre bara "i" kulturen, utan vi "ser" också på den. Estetiska 
framsteg på detta stadium är att subtiliteten ökar, samtidigt som vi kan kritisera traditionen och 
det bestående. Vi förstår också konst som ett sätt att utveckla sig själv i relation till andra. 
 
Bedömningen blir det viktigaste i det femte stadiet precis som motivet i andra, uttrycket i det 
tredje och mediet i det fjärde. Bedömning finns på alla stadier men här har vi lämnat det 
konventionella och befinner oss i det postkonventionella (efterkonventionella). Vi accepterar inte 
längre bedömningar bara för att de görs i traditionens namn utan analyserar argumenten och 
fattar egna beslut.  
 

Några reflexioner 
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Den kognitva utvecklingspsykologin ser på barns bildutveckling på ett delvis annat sätt än 
psykoanalysen. Parsons ser barns utveckling av konstförståelse i stadium 2, när de intresserar sig 
för skönhet och realism,  som något positivt. Det positiva ligger bl.a. i att barnet gör ett estetiskt 
val i motsats till stadium 1 då alla bilder i princip är bra. Detta synsätt står i motsats till t.ex. 
Herbert Read, som i psykoanalysens efterföljd, menar att intresset för föreställande bilder är som 
något som pådyvlas barn utifrån och som medför att barnet sviker sin personlighet. Här finns hos 
Read en civilisationskritik som inte finns hos Parsons.  
 
Konstnärlig stil är enligt Parsons inte viktig för barn i stadium två och egentligen inte heller på 
stadium tre. Här skiljer sig Parsons syn från t.ex. Howard Gardner som hävdar möjligheten till 
kunskap om stilar mycket tidigt. Parsons menar att barn visserligen kan lära sig t.ex. "van Goghs 
stil"  på stadium två men denna kunskap skulle då inte vara meningsfull för barnet. 
 
Parsons bok skapar ordning i vad som tidigare varit ganska kaotiskt och i bild- undervisningen är 
den viktig som grund för didaktiken i bildbetraktande, bildtolkning, konstpedagogik och 
bildsamtalsmetodik. Mot bakgrund av alltför fyrkantiga bildanalysscheman både från 
konstvetenskaplig och bildpedagogisk sida ger Parsons en struktur som gör reda för såväl barnets 
som konstens intressen på området. En fast grund i konstförståelsens olika stadier kommer efter 
läsning att ge ökad trygghet när bildläraren ger sig in i bildsamtal med sina elever. Läraren kan 
strukturera samtalen bättre och stödja eleven i det stadium denne befinner sig i eller försiktigt 
peka på en möjlig ny nivå i förståelsen genom att ställa de rätta frågorna. På grund av områdets 
eftersatthet befinner sig många elever på onödigt låga nivåer eller på flera olika nivåer samtidigt 
därför de inte tänkt igenom problematiken. De kan då tillsammans med läraren reda ut de frågor 
som kräver en lösning. 
 
Inte minst ställer boken frågor om bildlärarens egen syn på konst och också här kan en process 
påbörjas. Lärarens och elevens olika förståelsehorisonter kan med hjälp av boken komma i 
rörelse och den enligt den nationella utvärderingen så eftersatta bildanalysen får här ett teoretiskt 
och didaktiskt stöd.  
 
Tyvärr tycks en av bokens grundtankar vara att en av bildlärarens huvuduppgifter är att skapa 
förståelse speciellt för den modernistiska konst med dess betoning av färg, form och textur, men 
detta är ett alltför snävt förhållningssätt. Men detta får inte skymma att boken är en av de absolut 
viktigaste i samtida bildpedagogik. 
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