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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 
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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. 

 6



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 
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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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Bildbetydelser - Göran Sonessons bildsemiotik 
- en sammanfattning  
 
 Anders Marner 

 
 
 
Semiotik betyder ursprungligen teckenlära. Ibland kan man stöta på begreppet semiologi, som 
betyder samma sak, fast då rotat inom en viss tradition inom semiotiken, den strukturalistiska 
saussuretraditionen. 
 
Semiotiken är inte intresserad av individuella betydelser, utan istället av hur mening uppstår 
generellt. Hur tecknen och betydelserna fungerar i allmänhet; vad bilder, språk, upplevelse, 
medvetande osv. är för den vanliga människan - i livsvärlden - världen tagen för given. 
Semiotiken är inte intresserad av att jorden är rund, som astronomin, utan istället av att vi 
upplever jorden som platt. Den är intresserad som humaniora och samhällsvetenskaperna av 
kvaliteter, inte kvantiteter, som naturvetenskapen. Den konstruerar modeller som belyser 
människans upplevda värld. Konstvetenskapen är intresserad av individuella konstnärer eller 
specifika konstverk. Semiotiken är intresserad av bild, litteratur, språk, konst, perception, 
upplevelse osv., men i allmänhet. Den står i motsättning till romantikens individualism men 
också till positivismens vetenskapliga mätningar och atomism. Den står också i motsats till en 
naiv uppfattning om vad verklighet är. Semiotiken kan ses som en allmän betydelselära vars 
underavdelningar är t.ex. lingvistiken och bildsemiotiken. 
 
Följande framställning av bildsemiotikens grunder baseras på artiklar skrivna av semiotikern 
Göran Sonesson, men framför allt på boken Bildbetydelser (1992). Sonesson vill utvidga 
semiotikbegreppet till att betyda betydelselära, eftersom han menar att det också finns former av 
betydelse som inte är baserade på tecken. I den varseblivna världen fångar vi människor upp 
betydelse genom att endast betrakta och uppleva den. Vi kan inte skilja livsvärlden från den så 
kallade verkligheten. Inte heller kan vi i livsvärlden skilja på verkligheten och kulturen. Vi ser 
med våra sinnen, men inte med ett s.k. "innocent eye". Verkligheten är redan tolkad. Vi hör ljud, 
ser föremål, vi kan ta på sakerna omkring oss och även agera och ingripa i denna livsvärld. 
Livsvärldens centrum är oss själva, på den plats vi befinner oss och just nu. Det är den "zero 
degree" som är lika med den vanliga världen, som är så lite medierad som möjligt. Olika grupper 
av människor lever i i viss mån olika livsvärldar. Därför kan konflikter uppkomma i mötet mellan 
de olika grupperna och kulturerna som bottnar i den egna livsvärldens främlingsrädsla. 
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I den varseblivna världen är det  sammanhanget som ger betydelse. Det ena ger betydelse till det 
andra. Sonesson ger ett exempel: vi får plötsligt på en skogsstig se en vedhuggare  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 gjort det själv. Den 
varseblivna världen är full av regelbundenheter  och vår förväntan  gör att vi kan tolka 
situationen. Upplever vi något obegripligt så söker vi förklaringen i den mest rimliga tolkningen. 
Om vi däremot fotograferar vedhuggaren, så rycker vi ut honom ur det naturliga sammanhanget, 
och ett ikoniskt tecken uppstår. Betydelse är således ett mer allmänt fenomen än vad tecken är. 
 
Sonessons teckendefinition finner han hos filosofen Husserl. Tecknet har där två delar, den ena - 
uttrycket - upplevs som direkt närvarande i medvetandet men är inte det viktiga (inte tematiserat). 
Den andra är indirekt närvarande, men är det som är det viktiga - innehållet. Tecknet 
transporterar medvetandet från en fiktionsgrad till en annan. 
 
Om vi överför detta till språket så är det skrivna ordet HUS eller ljudkombinationen ´hus´ 
närvarande för oss i medvetandet, men i detta sammanhang ganska oviktiga. Innehållet, dvs. 
begreppet, är inte direkt närvarande, men är däremot det som ordet eller ljudet syftar på, dvs det 
som är det viktiga. I en bild ser vi ett materiellt föremål, ett papper, en målarduk el.dyl. med 
färgpigment. Det är detta föremål man alldeles uppenbart ser, men det är inte detta som är det 
viktiga, utan istället färgerna och formerna såsom de formas till en illusion av en varsebliven 
värld. Det är det som är innehållet i tecknet. 
 
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 viss del av den materia som bär 
upp uttrycket och en viss del av innehållssidan att bli oväsentlig för teckenfunktionen. Den delen 
kallas substansen. Den del som bär upp själva teckenfunktionen kallas formen. Formen är allt 
som krävs för att tecknet ska kunna fungera. Men i praktiken finns alltid substans kring formen.  
 
Inom semiotiken pratar man om tre olika sorters teckentyper: det konventionella tecknet, det 
ikoniska tecknet och indexet. Det som skiljer teckentyperna åt är att de har olika relationer mellan 
uttryck och innehåll. Det konventionella tecknet har ingen annan relation mellan uttryck och 
innehåll annat än att man lärt sig den. Den är godtycklig. Språket är konventionellt och 
överenskommet. I det ikoniska tecknet t.ex. bilden är relationen baserad på intrycket av likhet 
och när det gäller indexet är den baserad på närhet eller del/helhet, dvs vi ser ett spår efter ett djur 
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som är ett index av detta djur. Man kan också peka ut saker med index, dvs. skapa dem i den 
situation man befinner sig i. 
 
Uppdelningen av tecknen i tre typer gjordes av den amerikanske filosofen C S Peirce, och just 
ikoniciteten sedd som en likhetsrelation har kritiserats inom semiotiken. Ett av argumenten mot 
ikonicitet är att alla saker i universum i viss mening är lika varandra. T.ex. så är alla föremål, djur 
och växter gjorda av materia. Och både djur och människor är lika just i det att de är levande. 
Men de är trots det inte tecken för varann. Ett annat argument är att om bilden är lik ett föremål 
så måste föremålet också vara likt bilden, vilket inte är fallet. En tavla är därför i viss mening mer 
lik en annan tavla än det den föreställer.Men dessa argument är inte giltiga enligt Sonesson. Det 
finns en skillnad mellan likhet  och identitet. Två tavlor är lika varann i betydelsen att de tillhör 
samma kategori. De är i viss mån identiska, har samma egenskaper, precis som två bilar av 
samma modell kan vara identiska . Men i en bild finns i stort sett inga egenskaper gemensamma 
mellan uttrycket (papperet, färgen) och innehållet (illusionen av ett visst motiv). Ett porträtt av en 
människa är inte tredimensionellt och rör inte på sig och har inte hål i näsan etc., men den 
människa som porträttet föreställer har sådana egenskaper. Sonesson menar att bilder ger en 
upplevelse av likhet mot bakgrund av en fundamental olikhet.  
 
Han menar också att bara föremål med låg status, t.ex. färg och papper kan vara uttryck åt 
innehåll med hög status t.ex. levande personer och tredimensionella föremål. Om en bil ska vara 
tecken för andra bilar måste teckenrelationen paradoxalt nog vara mer konventionellt betingad, 
t.ex. genom att vara med på en bilutställning. Genom att ställa ut bilen på en utställning förväntas 
bilen (som en överenskommelse) vara ett tecken för andra bilar av samma märke. I trafiken 
däremot ser man inte bilen som ett tecken, utan helt enkelt som en bil. 
 
Man har försökt att göra ikoniciteten konventionell, dvs. inte baserad på likhet utan på inlärning 
och överenskommelse. Men bilden är enligt Sonesson inte konventionell, ett argument är att små 
barn som inte sett bilder förr direkt kan uppfatta dem. Man behöver alltså inte känna till bilder, 
det räcker med att man känner till den typen av föremål som bilden föreställer. Man behöver 
således inte lära sig att se bilder. 
 
Det finns alltså enligt Sonesson alltså två typer av ikonicitet. Med primär ikonicitet  menas bilder 
där uttryck och innehåll inte har gemensamma egenskaper, och med sekundär ikonicitet  menas 
föremål som har vissa gemensamma egenskaper eller rent av identitet. Där krävs då en 
konvention för att vi ska se ikoniciteten. T.ex. att föremålet visas på en utställning. Vidare så 
föregår teckenrelationen upplevelsen av likhet i det sekundära ikoniciteten, och är ett villkor för 
att den ska framträda. I den primära ikoniciteten däremot föregår likhetsupplevelsen 
teckenrelationen. Den primära ikoniciteten är baserad endast på proportioner som 
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överensstämmer mellan uttryck och innehåll, inte på gemensamma egenskaper. Det är i den 
primära ikoniciteten stor skillnad mellan uttryck och innehåll, de tillhör olika kategorier. 
 
Men bilder kan dock vara konventionella i viss mening eftersom seendet är konventionellt, dvs. 
uppbyggt på visuellt tänkande och är ett seende i prototyper. En annan typ av konventionalitet är 
att uttrycket är en helt annan kategori än det det föreställer och visar detta innehåll efter egna 
förutsättningar. 
 
Språkliga tecken analyseras oftast i semiotiken i två delar. Om vi utgår från en sats, en rad ord 
som bildar betydelser, så kan de först analyseras i en betydelsebärande del, orden, och sedan i en 
betydelseskiljande  del, bokstäverna. I den betydelseskiljande delen finns inget innehåll. 
Bokstäverna betyder inget, de är enbart till för att man ska kunna skilja orden åt. Denna 
uppdelning kallas den dubbla artikulationen.  
 
Företrädare för vad som skulle kunna kallas "den lingvistiska imperialismen" delade in bildens 
delar på samma sätt , t ex semiotikern Umberto Eco, i boken Den frånvarande strukturen (1968). 
Men bilder fungerar enligt Sonesson inte på detta sätt. De kan inte brytas ned till de delar som 
bara är betydelseskiljande. Istället är det så att bildens minsta beståndsdelar blir 
betydelsebärande. En bokstav förblir en bokstav i ordet, men i bilden blir ett streck en detalj i 
bildens betydelse, en del av vad bilden föreställer. När helheten väl skapats i medvetandet, så 
projiceras delbetydelserna ned till varje enskild detalj i bilden. I språket betyder "an" inte näsa i 
ordet ansikte, men vissa streck i en teckning föreställer en näsa. Detta kallar Sonesson 
resemantisering och menar att det är typiskt för bilder. Bl.a. av denna anledning är tanken att 
"bilden är ett språk" diskutabel. 1 Om man ser bilder som språk så blir bilden konventionell och 
uppbyggd av betydelseskiljande enheter precis som bokstäver och ljud som fogas samman till 
betydelsebärande enheter. Om man ska tala om bilder som språk så måste man vara medveten om 
de avsevärda skillnaderna mellan bild och språk sedd ur semiotisk synpunkt. Sannolikt kan man 
bara tala om ”bilden som språk” i metaforisk betydelse. 
 
Många semiotiker talar om två betydelseskikt i en bild: det piktorala och det plastiska. Det 
piktorala skiktet är den illusion av en varseblivbar företeelse som uppstår i bilden. Det plastiska 
skiktet har de egenskaper som bilden har som föremål som uttryck, innehållet är mer eller mindre 
abstrakta egenskaper. Färg, form och textur är de viktigaste egenskaper som bilden har som 
föremål och dessa blir till betydelser. Särskilt inom modernismen har de plastiska tecknen 
använts flitigt. Vinklade geometriska former ger ofta en kall, hård upplevelse i en bild, och 
rundade former upplevs kanske som mjuka och feminina. Det plastiska skiktet i bilden är 

                                                 
1  Utbildningsdepartementet Kursplaner för grundskolan (Lpo -94) 1994 Stockholm: Fritzes förlag s. 4 
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sekundärt ikoniskt eftersom t.ex. färgen står i en betydelserelation till innehållet, som är 
egenskaper som färgen själv har, t.ex. klarhet, värme etc. 
 
I och kring en bild finns flera olika rum. Det första rummet är den yta som är den plats där en 
illusion uppstår. Det är alltså bildens uttrycksplan och uppkommer när man ser bilden som om 
där inte fanns någon bild. I så fall ser man bara fläckar, former och färger. Detta kallas 
avbildningsrummet. 2 Det andra rummet är det avbildade rummet, det rum man ser som en 
illusion på bilden. Det avbildade rummet är bildens innehåll. Ytterligare ett rum är det 
referentiella rummet, en förlängning av bildens innehåll. Det är den tänkta plats som omger 
fotografen eller målaren vid sitt staffli. Det referentiella rummet är alltså mer än det avbildade 
rummet; ett rum som man framsuggererar eller kan föreställa sig i fantasin. Den suggestionen 
behöver inte nödvändigtvis inte innefatta fotograf eller målare. Ofta kan vi se bilden som om det 
är vi som betraktare som betraktar det bilden visar. Det referentiella rummet är vad som finns 
bakom de delar av tingen som visas i det avbildade rummet, men också saker som vi kan 
föreställa oss utanför bildens ramar. Det är också färg, ljud, smak, lukt och rörelse etc. I det 
referentiella rummet finns också en referentiell tidsdimension på så sätt att vad som föregår och 
kommer efter tidsutsnittet läggs till bilden. Till dessa rum kommer avbildbarhetsrummet som är 
den plats varifrån bilden betraktas. Ramrummet  är den direkta förlängningen utanför bilden av 
avbildningsrummet, det är ramen i en bild samt väggytan eller papperet omkring bilden. Dessa 
olika rum är viktiga för bilden på olika sätt. Man måste t.ex. skilja det referentiella rummet från 
det avbildade rummet. Det referentiella rummet är ett tillägg till innehållet i det avbildade 
rummet, men är ändå en del av bildens betydelse. I ramrummet fullbordas former i bildens 
avbildningsrum. T.ex. om det finns ett cirkelsegment i avbildningsrummet fullbordas det till en 
cirkel utanför bilden i ramrummet.3 
 
I praktiken är tecknen som vi avläser omkring oss sällan renodlade i de tre tidigare nämnda 
kategorierna, konventionellt tecken, ikon och index. Ovanpå relationen mellan uttryck och 
innehåll, avbildningsrum och avbildat rum, finns alltså relationen mellan avbildat rum och 
referentiellt rum. Den senare relationen är oftast inte en teckenrelation eftersom de olika planen 
är av samma natur och kontinuerliga i relation till varann. Den är en indexikalitet. 
 

                                                 
2 Sonesson, G., Bildbetydelser Lund: Studentlitteratur 1992 s. 183 
3 I Pictorial Concepts har Sonesson en annan uppdelning av bilden som är inspirerad av Husserl. 
Bilden kan ses som ting eller som en yta, bildtinget. I bildtinget finns ytterligare ett plan som visar bilden sedd som 
bild, bildobjektet. Här framträder bilden som tredimensionell, men figurerna är i den storlek bilden är framställd i, 
eventuellt svart/vita osv. Båda dessa nivåer i bilden är enligt Sonesson del av bildens uttrycksplan. I bilden finns 
ytterligare två plan, dels bilden sedd som en del av livsvärlden, bildsubjektet. I förlängningen av innehållet kan 
bilden indexikaliskt också ställas i relation till referenten. Bilden avser då en speciell plats och en speciell situation, 
vad som "egentligen" hände på den och den platsen. Referenten vidgar bilden utanför det i bilden synliga. Sonesson, 
G., Pictorial Concepts Lund: Lund University Press 1989 s. 272 
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I bilder finns alltså sekundära tecken som fungerar indexikaliskt. De är följaktligen baserade på 
närhet eller del/helhet. En bild är indexikaliskt kopplad till det rum som kan tänkas omge det 
utsnitt som varje bild är, men även till den tänkta verkliga värld som omger bilden. En bild är 
kopplad indexikaliskt till det tänkta rum som kan tänkas omge det utsnitt som varje bild är, men 
även till den verkliga värld som omger bilden. Är bilden ett porträtt och personen tittar på den 
som målat bilden, så tittar ju personen också på oss som betraktar bilden. Blickar, av bilden 
avskurna delar av föremål m.m. pekar indexikaliskt ut utanför bilden. T.ex. ett fotografi är både 
en bild och en indexikalitet, men i olika av sina egenskaper. Ett föremål på det piktorala planet i 
en bild (ett innehåll ) kan också peka vidare mot ett annat innehåll som föremålet är en del av 
eller är associerat med pga. närhet. Helgonattribut och andra ikonografiska tecken är ikoniska 
tecken som förknippas som indexikaliteter med ett annat innehåll. 
 
Dansken Louis Hjelmslev är den som lanserat konnotationsbegreppet  inom semiotiken. En 
konnotation är enligt Hjelmslev ytterligare ett meddelande som ligger ovanpå denotationen (som 
är uttryck och innehåll i tecknet). Detta konnotationsspråk är ett språk vars uttrycksplan är det 
andra språket. Tecken som betyder detsamma från denotationens synpunkt kan betyda skilda ting 
från konnotationens synpunkt beroende t ex på hur ordet uttalas. Varje gång jag säger något säger 
jag också:"jag talar norrbottniska". När det gäller bilder innebär det att ett och samma motiv, men 
målat i olika stilar eller ismer kan med konnotationsspråk berätta för oss om de är akvareller eller 
oljemålningar eller vilken ism eller stil de tillhör. Ibland kan vi bli lurade; en datormanipulerad 
bild kan konnotera "fotografi" men inte vara ett regelrätt foto. Konnotationsbegreppet har blivit 
missbrukat och i Sverige har t.ex. Gert Z Nordström, efter Roland Barthes, använt det felaktigt 
anser Sonesson. Skillnaden mellan denotation och konnotation är enligt Gert Z Nordström 
skillnaden mellan grundbetydelse - en sorts "verklig" betydelse och bibetydelse, som kan vara en 
känslomässig betydelse. Idén bygger på den antisemiotiska tanken att verkligheten framträder för 
oss utan tolkning. T.ex. ordet ´älskling´ skulle enligt detta förenklade konnotationsbegrepp enbart 
vara konnotation, vilket i teorin är omöjligt. 4 
 
I språket byggs betydelserna upp av betydelseskiljande element, ljud eller bokstäver. Man kan 
kalla dem oppositioner  eftersom deras viktigaste egenskap är att skilja sig från varann. Även 
betydelsebärande tecken i språket är oppositioner i den meningen att de konstruerats för att skilja 
olika innehåll åt. I bilder byggs mening först upp som varseblivningsenheter. I andra hand står de 
i opposition till andra enheter. Det är inte oppositionen som skapar bildens innehåll utan den 
tillför istället mer betydelse. Oppositioner i bilder är följaktligenregulativa, inte konstitutiva. 
Oppositioner i bilder existerar inte, som i språket, före verket i ett system av regler och enheter 
som kan realiseras och kombineras med hjälp av reglerna, utan de är intertextuella,  dvs. är en 
relation mellan bilden och en tidigare bild. Oppositioner inom en bild kallas kontraster och 
                                                 
4 Sonesson, G., a.a. 1992 s. 195  
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oppositioner mellan bilden och en annan företeelse är in absentia. Oppositioner i bilder är inte 
heller strukturella som i språket,  dvs. oppositionen definieras enbart av polerna mellan vilka de 
råder, istället är de abduktiva, dvs. den får sin innebörd i relation till en allmänt accepterad 
regelbundenhet.  
 
Inom strukturalismen talar man om koder, som fungerar styrande i olika sammanhang. Det är 
strukturalisterna som ligger bakom den lingvistiska imperialismens försök att göra bilden 
kodstyrd, likt det konventionella språket. Sonesson, som är rotad i den fenomenologiska 
traditionen, avvisar kodbegreppet när det gäller bilder och perception, men vill ändå inte upplösa 
verkligheten i kaos. Han talar om schemata. Schemat är det övergripande sammanhang som 
förenar separata företeelser med hjälp av en ordning. Schemat assimilerar  företeelser till kända 
tolkningskategorier och ackomoderas  själv om kategorierna inte passar till upplevelsen. Schemat 
innehåller handlingsföljder och händelseföljder, det skapar förväntningar om vad som ska ske. 
Schemat talar om för oss vad som är viktigt och oviktigt. Normen  är dess hårda kärna, men 
scheman är ofta flexibla. Inom den modernistiska konsten t.ex., kan man säga att det viktigaste 
schemat är ständig förändring, att ständigt bryta schemat. Detta kallar Sonesson modernismens 
mekanism. 5 
 
När vi inom språket talar om retorik avser vi ett indirekt sätt att uttrycka oss. I sammanhanget 
finns ett direkt, förväntat sätt att använda orden, men i retoriken använder vi oss av det sätt som 
inte är förväntat. Liknelser och metaforer är retoriska. Groupe µ  är en belgisk semiotikgrupp 
som arbetat med bildens retorik. De utgår från en degree zero, och avvikelser från den är 
retoriska. Degree zero kan vara det förväntade sätt som livsvärlden uppenbarar sig för oss, t.ex. 
att det bredvid en tallrik finns kniv och gaffel och att tallriken först är tom, för att sedan fyllas 
med mat och sedan åter bli tom. Det kan också vara att bilden är gjord på ett visst sätt, i en viss 
stil. Nollpunkten kan vara en generell eller lokal norm. De retoriska greppen kan vara rent 
piktorala eller rent plastiska. De kan vidare vara in absentia (frånvarande) eller in præsentia 
(närvarande i bilden). De kan vara sida vid sida  eller de kan sammansmälta. Surrealismen 
änvänder särskilt ofta sådana retoriska figurer. Piktoralt-plastiska figurer  är figurer där den 
retoriska funktionen råder i ett skikt medan det som gör det möjligt att tolka figurerna finns i det 
andra skiktet. Piktoralt -plastiska figurer är vanliga inom modernismen.  
 

Retoriska dimensioner 
 

                                                 
5 Sonesson, G., "Beyond the Threshold of the People´s Home" i Combi-Nacion Imagen Sueca Umeå 
1993 s. 55 
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Göran Sonesson har utvecklat Groupe µs retorikmodell till en modell i fyra retoriska 
dimensioner, integration, likhet/opposition, fiktionsgrader och kategoriretorik. Minst två av de 
fyra dimensionerna måste vara retoriska för att en retorisk effekt ska uppstå. I den första 
dimensionen, som gäller integrationen mellan tecken eller figurer inom tecken, är det 
indexikaliska relationer av typ närhet (kontiguitet) och del/helhet (faktoralitet) som på en skala 
innebär en successivt ökande grad av brott mot förväntad integration. Svag integration är t.ex. en 
kontiguitet mellan två separata tecken i olika språksystem, t.ex. så hävdar titlarna på många av 
Magrittes verk att de föreställer något annat än det de föreställer (Ceci n'est pas un pipe). 
Integrationen ökar om två bilder ställs samman eller om två objekt på ett oväntat sätt ställs 
samman i en och samma bild. Då uppstår en enkel sammanställning. Genom den suggereras en 
likhetsrelation mellan objekten trots att de inte är lika. Formeln är "närhet ger likhet". 
 
En ännu större integration kan vara t.ex. om man som i en bild som föreställer Kapten Haddock i 
Tintin (Hérge) placerar buteljer på platsen för ögonen. När ett objekt som saknar en del får en 
annan del i den saknade delens ställe uppstår en faktoralitet från del till helhet vilket betyder att 
en likhet mellan den ersatta och saknade delen uppkommer, men framför allt kommer den insatta 
delen (buteljen) att säga något om den andra termen i faktoraliteten (Haddock) - att han är full 
och galen. 
 
Om vissa delar i ett objekt i en bild sammanfaller med delarna av ett annat objekt ökar 
integrationen ytterligare och de delar som saknas i objektet kommer att ersättas av det andra 
objektets delar och vice versa. Betydelsen blir då att objekten får gemensamma egenskaper 
utöver de egenskaper som sammanfaller, vilket är en faktoralitet från del till helhet med dubbel 
abduktion. 
 
Observera att retoriken gäller i relation till såväl livsvärlden som i relation till andra bilder. T.ex. 
surrealistiska bilder är ofta starkt retoriska i relation till livsvärldens ordning, till vad de är bilder 
av. Men eftersom surrealismen i konstvärlden inte längre har en central plats och eftersom dess 
grepp är allmänt förekommande också i media är dess retoriska effekt i relation till andra bilder 
relativt svag.  
 
Den andra dimensionen gäller graden av identitet eller opposition mellan elementen i retoriken. 
En större likhet än förväntat gäller t.ex. mellan berget Fujiyama och vågen i Hokusais Vågen 
eftersom de har triangelformen gemensam. Retoriken som uppstår mellan elementen i de 
varianter som ovan diskuterats i integrationsdimensionen är samtliga avsedda att öka likheten 
mellan elementen. En spänning mellan termerna innebär däremot t.ex. att Magritte i Le Viol ställt 
samman en del av en kvinnokropp inne i en kvinnas ansikte. Delarna hör samman, men är i fel 
ordning. Ökar spänningen ytterligare kan konträra termer som är viktiga i en viss kultur eller 
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konträra termer som hänför sig till eller är antropologiska universalia sammanställas. 
Kontradiktoriska termer  (logiska oppositioner) kan bara finnas mellan bild och språk, t.ex. i 
titeln: Ce ci n´est pas un pipe, inte mellan bild och bild. Om två objekt med motsatta egenskaper 
ställs samman kommer de motsatta egenskaperna att accentueras, med likheterna som bakgrund. I 
den klassiska retoriken kallas det för en oxymoron och är en sammanställning med opposition. 
Här utvecklar Sonesson Groupe µs modell som endast innefattar likhetsrelationer och inte 
medger oppositioner. 
 
Den tredje dimensionen avser bildens fiktionsgrader. En variant av retorik gäller då element som 
är verkligare än bilden, t.ex. verkliga föremål i kubistiska collage. Om bilden innehåller två 
bilder kommer en spänning att uppstå mellan de olika fiktionsgraderna, mellan det som visas och 
det som suggereras. Dimensionen ersätter alltså relationen mellan præsentia och absentia i 
Groupe µs modell. En bild av ett föremål kan ha gestalt som ett annat eller vara deformerat till ett 
annat. Det kan också omtolkas av bildkontexten. Ett fiktivt bildföremål kan ha konturer av andra 
föremål. I en bild kan också två helt olika ting sammanfalla. 
En annan aspekt av retoriken när det gäller fiktionsgrader i den tredje dimensionen gäller 
bildavbildningen, dvs. när bilden avbildar en annan bild t.ex. i parafrasen. Den kan ha en klass av 
bilder som motiv, t.ex. Manets Olympia efter Goya, Tizian etc. En bild kan också vara i en 
"lånad" stil eller "lånad" situation, t.ex. analytisk kubism i Richard Hamiltons Las Meninas eller i 
Cindy Shermans Film Stills. En bild av en bild vilken som helst är en generisk bildavbildning, 
t.ex. bildavbildningarna i Livias hus i Pompeji, men en bild som har en igenkännbar annan bild är 
en specifik bildavbildning, dvs. en parafras. Bildavbildningar kan också innehålla idiotyper 
(personliga stereotyper), dvs. innehålla penseldrag som är typiska för en annan konstnär. De kan 
vara approprierade från en annan konstnärs æuvre, t.ex. Sherrie Levines approprieringar av Egon 
Schiele. 
 
Grunden för retoriken mellan bildkategorier, den fjärde retoriska dimensionen, är Sonessons 
diskussion av modernismen i form av två sinsemellan skilda processer som man skulle kunna 
kalla centripetala respektive centrifugala. Den centripetala processen är inåtgående och strävar 
efter att skala bort så mycket som möjligt från konsten för att nå dess minsta gemensamma 
nämnare, de essentiella egenskaperna i konstverket som ting. Påverkan utifrån är inte önskvärd i 
en sådan process som strävar efter att reducera konst till "konst". Processen strävar efter renhet 
och söker en konstens minsta gemensamma nämnare. 6  En sådan rörelse är centripetal. 
 

                                                 
6     ibid. s. 57.  
Se också min diskussion av centripetalitet och centrifugalitet i Marner, A., "Ryktet om måleriets död är inte 
överdrivet" i Tidskriften 90-tal nr 20 1997. 
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Den centrifugala processen däremot strävar efter att inkorporera nya områden och successivt 
utvidga sig till områden den först inte omfattade. Den processen skulle kunna sägas omfatta 
bildens konstruktionsart, funktion och kanal som enligt Sonesson är tre olika aspekter ur vilka 
man kan studera bilder. 7 Med konstruktionsart menar Sonesson det sätt som bildtecknet är 
uppbyggt. Bara vissa delar av bildens uttryck och innehåll är relevanta i en viss konstruktionsart. 
Målning, teckning, fotografi, film etc är exempel på olika konstruktionsarter. Med funktioner 
menas socialt avsedda effekter eller funktioner som bilder förväntas ha, det kan t.ex. vara reklam, 
konst eller underhållning. Känner vi till en bilds funktion kommer vi att förstå bilden på ett 
speciellt sätt utifrån vissa förväntningar. I cirkulationskanalerna  färdas bilderna till sina 
mottagare. Relationerna mellan centripetal och centrifugal rörelse och mellan konstruktionsarter, 
funktioner och kanaler sett i relation till retorikbegreppet leder till förväntningar av olika slag 
som infrias eller inte infrias.  
 
Det visar sig när det gäller Sonessons bildkategorier att vissa konstruktionsprinciper, funktioner 
och kanaler ofta följs åt, t.ex. så är målningar (en konstruktionsart) ofta konst (en funktion) och 
tavlor på ett galleri (en kanal). En målning, ett konstverk och en tavla är ju samma sak, kan man 
kanske tro, men semiotiskt sett är det tre olika aspekter av ett föremål.  
 
Vanligtvis förknippar vi konstbegreppet med en viss typ av bilder, framför allt målning och 
teckning, men kanske också objekt och installationer, oftast är det dock frågan om tavlor. Konst 
görs hantverksmässigt och distribueras i ett eller ett fåtal exemplar. Den hantverksmässiga synen 
på konsten visar sig t.ex. i många konstnärers preferens för ålderdomliga tekniker; grafiker 
fortsätter med etsning och kopparstick trots otidsenligheten. Konstnärliga fotografer kommer 
t.ex. troligen att hålla fast vid den optisk/kemiska processen trots att den strax blir helt 
elektronisk i övriga sammanhang. Man brukar säga att konst är nyskapande men om man ser till 
nyskapandet när det gäller konstruktionsarter, funktioner och kanaler finns skäl att tvivla på att så 
är fallet. Konstnären håller fast vid hävdvunna framställningssätt och konstverkets kanaler är 
främst galleriet och museet, de nya massmedierna utnyttjas inte så ofta. Det är föreställningen om 
det handgjorda unika konstverket, parallellt med idén om det intresselösa betraktandet, som gör 
att den traditionella bildkonsten är inkompatibel med det s.k. informationssamhället. 
 
Konstälskaren förväntar sig ett konstverk i form av en tavla som är målad för hand, medan t.ex. 
medieproducenten eller -konsumenten förväntar sig en mekanografiskt framställd 
populärkulturprodukt distribuerad i ett massmedium. Det är två av de prototypiska sätt som 
kulturprodukter idag skapas, fungerar och distribueras. Den förra förväntningen kan sägas vara 
centripetal eftersom konst där nöjer sig med att befinna sig i konstvärlden sedd som en avgränsad 
särskiljd värld och populärkultur ses där som icke-text i Moskva/Tartuskolans mening. Den andra 
                                                 
7      Sonesson, G., a.a. 1992 s. 265f. 
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förväntningen kan sägas vara centrifugal vad gäller konstruktionsprincip och kanal eftersom man 
strävar efter spridning, men som funktion är stora delar av populärkulturen dock inte centrifugal 
efter som den inte ses som konst utan som underhållning och är begränsad i snäva genrer. 
Centrifugaliteten vad gäller funktion måste ses som en strävan efter att förena oförenligheter ( 
t.ex. "blanda högt och lågt" ) och populärkulturens separata stereotypa genrer (western, 
agentfilm, hårdrock, jazz etc.) kan oftast inte göra detta. 
 
Om konstruktionsarten behandlas centrifugalt kommer olika typer av bilder eller tecken 
överhuvudtaget att kunna integreras i ett verk eller i en viss typ av konst. Även olika stilar och 
genrer kommer att kunna förekomma i verket. Ett centripetalt verk däremot kommer att sträva 
efter en renodlad stil och kommer att låta endast ett framställningssätt vara allenarådande i linje 
med Clement Greenbergs mediespecifika ideal. Om funktionen behandlas centrifugalt kommer 
ett konstverk att ha två eller flera funktioner. Det innebär att om i ett verk flera funktioner 
integreras kommer en retorik att uppstå eftersom den förväntan om att ett verk ska fungera på ett 
visst sätt inte infrias och betraktaren tvingas att avläsa bilden på ett annat sätt. Så kan ske i 
Olivero Toscanis Benettonreklam. Centripetal funktion innebär däremot att verket befinner sig i 
konstvärlden och att det får sitt värde därur. Distributionens retorik kan sägas ligga i att en 
förväntan om att möta ett verk i en viss kontext inte infrias och att man istället möter verket i en 
annan kontext, utanför konstvärlden. Om distributionen behandlas centrifugalt kommer bilderna 
att söka sig nya kanaler och multipliceras på nya sätt och därmed spridas i större upplagor och på 
nya sätt. Centripetal distribution avser att verken inte multipliceras utan distribueras ett och ett 
som tavlor el. dyl. till museer, konsthallar eller hem. Sonessons tre bildkategorier utvidgar 
retoriken till att omfatta såväl konstruktionssätt som funktion och kanal. Ur detta följer 
Sonessons fjärde retorikdimension. 
 

Bildanalys 
 
En bildanalys bör enligt Sonesson utgå från vad vi vet om hur varseblivningen fungerar. Det 
piktorala skiktet kan tolkas utifrån lämpliga schemata, en bild av en naken kvinna kan analyseras 
i relation till ett kroppsschema eller ett erotikschema. När strukturalister t.ex. analyserar det 
plastiska skiktet utgår de direkt från binära  oppositioner oavsett de gestaltlagar som är detta 
skikts perceptuella grund. Men eftersom vi betraktar omvärlden som prototypisk, dvs vi ser inte 
allt, alla detaljer, mångfald, kaos osv. utan istället söker oss till det mest "ekonomiska" seendet, 
så blir geometrins former specialfall av sådana prototyper. Oppositioner i det plastiska skiktet 
kan ses som relationer mellan sådana förut givna prototyper. Men för att inte analysen ska bli för 
stelbent måste också antityper  beaktas, dvs avvikelser från det prototypiska. I det plastiska 
skiktet kan vidare bildens olika delar undersökas vad gäller färg, form och textur. Relationer, 
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riktningar, gränser, topologi och oppositioner ska beaktas vad gäller innehåll. I slutändan kan 
man jämföra analysen i de båda skikten och se om betydelsen sammanfaller. 
 
Bilder är tecken och tecken används för att kommunicera med. Inom konstvetenskapen har detta 
inte varit viktigt utan själva sändandet eller närmast produktionen av bilden har varit det 
viktigaste. Detta är i linje med den romantiska uttrycksestetiken.  
 
Enligt semiotiken placerar avsändarakten tecknet i tid och rum. Den tycks förutsätta en 
avsiktlighet, ett beslut att sända, vilket är problematiskt, eftersom vi inte alltid vet andras 
avsikter. Om vi vet sändarens avsikter så härrör den informationen sannolikt från ett annat 
meddelande än själva bilden; ett meddelande som kräver en egen tolkning. Inom 
informationsteorin har tankeinnehållets förflyttning betonats. Modellen ställs oftast upp så att 
betraktaren ska tänka sig tecknets transport från vänster till höger, från sändare till mottagare. I 
en ”lyckad” kommunikation har sändaren överfört sitt meddelande till mottagaren. Att så är fallet 
antyder att kommunikation måste äga rum på sändarens villkor, vilket ofta inte är fallet. Den 
klassiska kommunikationsmodellen från informationsteorin Man har då ofta missat något när 
man pratat om ett budskap som föregår själva tecknet, eftersom innehållet finns i tecknet. Den 
klassiska kommunikationsmodellen från informationsteorin har också kritiserats för att den "kod" 
man talat om, som möjliggör överföring av innehåll, aldrig helt delas av sändare och mottagare, 
utan bara delvis. Man har också ofta missat något när man talat om ett budskap som föregår 
själva tecknet, eftersom innehållet finns i själva tecknet. 
 
När det gäller bildkommunikation ur mottagarens synpunkt använder Sonesson pragskolans 
modell. Den är utvecklad av Roman Jakobson och Jan Mukarovsky. Pragskolans modell 
använder inte kodbegreppet utan talar om "norm". Mottagaren är den viktiga personen i 
kommunikationen, tvärt emot den romantiska uttrycksestetiken. Mottagaren är "den 
varseblivande" och blir inte "påverkad" av information utan har redan en norm som 
informationen anpassas till och anpassar. Pragskolan hävdar vidare att en viss del av 
kommunikationsmodellen kan vara dominant  i en kommunikation. När det gäller bilder, men 
även alla andra tecken är det ofta, kanske oftast referenten  (den verklighet som tecknet handlar 
om) som är det viktiga, själva tecknet och dess uttrycksplan är då bara en transportör av tecknet. 
Särskilt känd har pragskolan blivit för sin utveckling av den estetiska funktionen. Den är 
pragskolans definition av "det konstnärliga" och innebär att betoningen ligger på själva tecknet 
och särskilt då dess uttrycksplan. I poesi är den konstnärliga funktionen i arbete när man 
förflyttar intresset från ordets innehåll till dess uttryck, t ex då man rimmar. När det gäller bilder 
är det inte alltid viktigt vad  bilden handlar om (referenten) utan hur den är gjord. Att beakta 
tecknet som totalitet, uttryck och innehåll, vad bilden handlar om men också hur den är gjord, är 
att se det ur estetisk synvinkel.  
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När man betraktar en bild så blir den ett varseblivningsobjekt (som inte är identiskt med det 
konkreta objektet = "tavlan" som materiellt ting) och bilden konkretiseras  i enlighet med den 
estetiska norm som råder i mottagarsituationen. Normen är en kanon av förebildliga verk och 
regler föreskriver hur bilder ska göras. Normen befinner sig ständigt, åtminstone inom 
modernismen, i rörelse. Därför kan man säga att konstens funktion är att betraktas och att 
avautomatisera  stereotyp varseblivning.Verket har obestämdhetsställen  som konkretiseringen 
uppfyller, men ständigt på nya sätt. Den estetiska funktionen är verksam som dominant i konstens 
värld, men verksam utan att vara dominant i ceremonier, riter, politiska manifestationer, 
uppfostran, erotik, ätande etc  och även i andra typer av bilder,  t ex i reklam. I dagens 
postmodernistiska konst är det t ex Duchamp som är kanon och förebildlig, dvs. norm. Mona Lisa 
med mustascher, L.H.O.O.Q. är ett förebildligt verk. Pragskolans estetik innebär också att vad 
som är konst bedöms av betraktaren och därför kan många fler föremål än bara konstverk ses som 
konst. I själva verket vilket föremål som helst som fångar den initierade betraktarens intresse. 
 
Förutom referentiell och estetisk funktion kan ett tecken enligt Roman Jakobson också ha emotiv 
eller konativ funktion.8 Ett exempel på den emotiva funktionen i språk är ordet ”jag” eftersom 
dess utsägelse förutsätter en sändare som är den person som ordet avser. 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. 9 Jakobson talar vidare om metalingvistisk 
(metasemiotisk)  funktion och då avses t.ex. när man talar om ett ords betydelse. En bild som har 
en bild i bilden. en parafras, kan vara metasemiotisk. Vidare talar Jakobson om en fatisk funktion  
som avser att betona kontakten inom kanalen. 
 
För att förstå bilder och kulturen överhuvud taget kan vi inte bara gå till det enskilda verket. 
Pragskolans teorier visade oss detta. Det var normen som gav estetisk betydelse till verket utöver 
ikonisk eller plastisk betydelse och normen är estetiska preferenser vid en viss tidpunkt oavsett 
när bilden är gjord. Moskva/Tartuskolan inom semiotiken har utvecklat en kultursemiotik som 
påstår sig förklara mekanismen bakom "kultur". Med kultur menas då en enhet som avgränsas av 
aktörerna inom kulturen. Man kan syfta på den västerländska kulturen, en nationell kultur, 
hårdrockens kultur eller kulturen inom konstens värld etc. Varje kultur ser sig som något särskilt, 
och definierar något som ligger utanför denna kultur. Hårdrockare avgränsar sig från rappare och 
i konsten försöker man hålla amatörister eller hötorgskonstnärer utanför. Det som är innanför 
kallas i Moskva/Tartuskolan för text  och det som ligger utanför kallas icke-text. Dessa 

                                                 
8 Jakobson. R., "Lingvistik och poetik" i Jakobson, R., Poetik och lingvistik. Stockholm: Norstedts 
Kontrakurs 1974 s. 143f 
9 Sonesson, G., a.a. 1992 s. 105 
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oppositioner är historiskt givna varianter av inneslutandet  respektive uteslutandet . Kultur är 
kosmos i relation till icke-textens kaos. I den historiska processen införlivar dock kulturen icke-
text, som då förvandlas till text. Men i den processen deformeras den eftersom den läses med 
kulturens kod. I konsten handlar modernismen om hur de från början utstötta konstnärerna blev 
text, dvs begripliga inom systemet dvs i konstens värld (men inte i livsvärlden ). Text förvandlas 
också till icke-text, t.ex. 1800-talets salongskonst förlorade under 1900-talet sin upphöjda 
ställning. 
 
I kulturen finns centrum och periferi. När en text befunnit sig i centrum ett tag så förstenas den 
och behov uppkommer att andra texter från periferin eller t o m  icke-texter kommer in i centrum. 
Moskva/Tartuskolan gör en distinktion mellan avsändarorienterade och mottagarorienterade 
samhällen. Avsändarorientering innebär att mottagaren försöker återvinna de delar av 
avsändarens kod som inte överlappar med hans egen. I mottagarkulturen har istället sändaren 
uppgiften att överlappa de delar av mottagarens kod som inte stämmer med hans egen. Diktaturer 
är sändarorienterade och konstens värld är också sändarorienterad. Underhållningskulturen och 
kanske är den västerländska kulturen överhuvud mottagarorienterad. Inom pedagogiken pågår en 
ständig debatt om sändar- respektive mottagarorientering. 
 
Det som rekonstrueras i media är olika livsvärldar som medieras via tal, skrift och bild. Bild är 
t.ex. först och främst information om hur någonting ser ut i livsvärlden. På ett oansenligt 
underlag, t.ex. papper, kan man beskriva hur något annat än papperet ser ut. Innehållet i media är 
oftast den livsvärld vi har omkring oss, men bakom detta skal av närhet består medierna i 
uttrycksplanets substans av elektroner, nollor och ettor, av silversalter eller färg. 
 
Information är en mycket viktig samhälls- och kulturskapande faktor. Det är den som håller 
samman ett samhälle eller en kultur. Men information har alltid funnits och därför kan man säga 
att alla samhällen är och har varit informationssamhällen.  10 Man måste alltså tänka sig att även 
tal och gester är media. Det som möjliggör talet är att det har en materiell bärare, ljudvågorna 
som transporteras genom rummet till en annan människa. Tal är dock ett tillfälligt medium som 
utvecklas i tiden och tar slut efter det att talet avslutats. Bara om vi konverterar talet i ett mer 
beständigt medium kan det lagras temporalt. Skriften har en annan bärare, några krumelurer på 
ett papper. Skrift, precis som tal, innebär att ett medvetandeinnehåll frigörs och blir oberoende av 
det individuella medvetandet, det objektiveras. Just objektiveringen av medvetandeinnehållet, att 
det flyttar ut från det individuella medvetandet (och sedan in igen), är media. Läskunnighet bröt 
ned det enskilda minnets barriär och ökade distansen till subjektet vilket innebar att 

                                                 
10  Sonesson, G., Bildbetydelser i informationssamhället - några preciseringar till grundbegreppen. 
Rapport 2 från projektet ”Bildbetydelser i informationssamhället. Manuskript. Institutionen för konstvetenskap, 
Lunds Universitet u.å. s. 12 

 29



objektiviteten och rationaliteten ökade. Samhällets minne blev större och omfattade alla dem som 
kunde läsa, inte bara den enskildes minne. Skrift innebar vidare, om vi talar om de gamla 
högkulturerna, att informationen kunde spridas i rummet, spatialt, särskilt med papyrus som var 
lättransporterat. Det kunde också spridas temporalt, i tiden, särskilt med de babyloniska lertavlor 
som var beständigare än papyrus och kunde lagras. Tryckt skrift innebar vidare att 
objektiveringen och den spatiala spridningen i rummet ökade än mer eftersom identisk 
information kan upprepas ett flertal gånger på ett flertal olika platser. 11 
 
Om vi för över resonemanget till bild innebär det att synen ger information direkt i medvetandet. 
Det föreligger alltså ingen objektivering och synintrycket dör ut med den som upplevt det. En 
bild målad på en klippvägg är däremot en objektivering, precis som tal och skrift. Målningen på 
en klippvägg innebär dock minimal spatial spridning eftersom den är orörlig, målningen på duk 
ökar spridningsmöjligheten eftersom den kan förflyttas både i tid och rum och träsnittet ökar den 
möjligheten ytterligare på grund av att det kan mångfaldigas. Mångfaldigandet ökade med 
fotografiet som följdes av den fotomekaniska reproduktionsprocessen och televisionen. TV-
programmet gör den spatiala spridningen möjlig till ett stort antal TV-apparater runt jordklotet. 
Media innebär vidare att allt fler sinnesförnimmelser från livsvärlden kan medieras: i telefon och 
radio ljud, i fotografiet bild, i television ljud tillsammans med rörlig bild och på sikt kommer 
virtual reality att innebära att även taktilitet kan förmedlas globalt, eller snarare i vad den ryske 
semiotikern Jurij Lotman kallat semiosfären, en sammanhängande värld av kommunikation som 
är ett system precis som det ekologiska systemets biosfär.12  
 
Parallellt med utvecklingen av olika sinnesförnimmelsers mediering pågår en utveckling från 
envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Radio är genomsläpplig åt bara ett håll och 
alltså envägskommunikation. Det som släpps igenom är tal. Telefon däremot är, när det gäller tal, 
genomsläpplig åt båda hållen, vilket betyder att sändaren kan vara mottagare och tvärt om. 13 I 
television och på Internet kommer interaktiviteten successivt att öka. 
 
Bilder är antingen chirografiska  (handgjorda) eller mekanografiska (maskintillverkade). Först 
existerade den unika chirografiska bilden. Men uniciteten hade då ingen särskild kvalitet. Det 
fick den i och med konstbegreppets uppkomst. De mekanografiska bilderna tog över mer och mer 
från de chirografiska som förbehållits konstens värld.  
 

                                                 
11  ibid. 9ff 
12  Lotman, Y., "The Semiosphere" i Lotman, Y., Universe of Mind A Semiotic Theory of Mind.  
London New York: I.B. Tauris, 1990 s. 121ff 
13  Sonesson, G., "The Multimediation of the Lifeworld" Bidrag till semiotikkongressen i Kassel, mars 
1995, Lund: Konstvetenskap 1995 
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I livsvärlden kan vi själva gripa in. Vi kan inte gripa in i en film eller en bild, den utspelas istället 
framför våra ögon. Men i s.k. virtual reality kan vi gripa in precis som i livsvärlden. Det är alltså 
tvåvägskommunikation och interaktivitet. Internet är genomsläpplig åt båda hållen med tal, skrift, 
bild, rörlig bild och snart kanske också känsel, om man får tro forskarna. I MUD (multiusers 
dungeon) sker kommunikationen i realtid och sändare och mottagare kan byta roller. Men allt 
sker i skriftspråk. I MOO (MUD object oriented) är aktörerna inte längre bara sändare och 
mottagare utan också tecken inne i bilden. MUD och MOO är genomsläppliga åt båda hållen, 
medan t.ex. television endast är genomsläppligt åt ett håll. 14 Vi kommer i framtiden att kunna 
göra alltmer saker virtuellt, samtala, träffa människor, röra vid dem och själv beröras. Det 
innebär att media förmår släppa igenom och alltfler av livsvärldens sinnesförnimmelser, alltmer 
subtila egenskaper ochfinfördelade bilder. Göran Sonesson har liknat envägskommunikationen 
vid ett fönster eftersom man ser bättre ut genom än in genom ett fönster. Tvåvägskommunikation 
har han liknat vid en bro, som är lika lätt att passera från båda hållen. 15 
 
Antalet bildoriginal har ökat, men också antalet exemplar (kopior) från originalen. Bilder 
cirkulerar kring oss i fler och fler kanaler, alla tider på dygnet. Dagens bildtyper kan jämföras 
med renässansens fasta fresker i endast ett exemplar i ett palats avsett för ett begränsat antal 
betraktare. Vi får ett större antal bildarter med allt snävare sociala funktioner. På 1700-talet var 
konsten ibland pornografisk, t.ex. Bouchers sängkammarinteriörer. Idag har vi flera 
pornografiska genrer. Bilder riktas allt aktivare på bestämda tider och platser mot oss. Det sker 
en allmän bildförtätning. Samhällets systemvärld i form av medier griper allt mer resolut in i 
människans livsvärld, men den värld den avbildar är trots det och paradoxalt nog livsvärlden. Vi 
lever idag i världens historiskt sett mest bildtäta samhälle. 
 
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. Den 
största fördelen med medier är att de överbryggar tid och rum och möjliggör närhet trots avstånd. 
Skillnaden mellan äldre och yngre informationssamhälle är räckvidden. Den globala byn skulle 
nu kunna förverkligas. Tvåvägskommunikationen fanns ju redan i det gamla 
informationssamhället i form av samtal, liksom möjligheten till visuell perception och 
kroppskontakt. Men samtalet kunde då bara föras på höravstånd och bilden kunde bara visas för 
den som fanns inom synhåll. Men idag ställs krav på ett globalt samtal, en global kultur och 
kanske till och med globala kroppskontakter.  
 

                                                 
14  Sonesson, G., ”Livsvärldens mediering. Kommunikation i ett kultursemiotiskt rum.” I Holmberg, C-
G. & Svensson, J., Medietexter och medietolkningar. Nora: Nya Doxa 1995 s. 36 
15  Sonesson, G., "The Multimediation of the Lifeworld" Bidrag till semiotikkongressen i Kassel, mars 
1995, Lund: Konstvetenskap 1995 
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Moderna massmedier är trots allt bara en vidareutveckling ur grottmålningen och ur talet. Det 
som lagts till är den spatiala och den temporala upprepbarheten samt den globala räckvidden. Det 
nya under 1900-talet är att nu också bilden kan multipliceras och upprepas, skrift i form av den 
tryckta boken kunde multipliceras redan på 1400-talet. 
 
Enligt Sonesson kan man som nämnts dela in bilder i tre kategorier: konstruktionsarter, 
funktionsarter och distributionskanaler. Fotografi är ett exempel på en konstruktionsart som i 
semiotikens inledningsskede ansågs naivt ikonisk, dvs såsom verkligheten själv. Den lingvistiska 
imperialismen hävdade däremot att den, som alla andra bildtyper var konventionell och krävde en 
kod för avläsning. Den senaste semiotiken hävdar att fotot enbart är ett index, ett avtryck. 
Sonesson menar att fotografiet är konventionellt och ett index men i första hand ikoniskt, om man 
kan se vad bilden föreställer. Det konventionella i fotografiet ligger i att det är en transformation 
från verklighetens tredimensionella värld till två dimensioner. Även rörelse och färg (i sv/v foto) 
tas bort. Ramen begränsar utsnittet och storleken på figurerna förändras.Enbart visuell 
information som är enögd och i perspektiv kommer med på bilden, inte t ex ljud. Fotografiets 
index består i att fotografiet, precis som hästen, när det gäller spår, en gång varit i närheten av det 
föremål som avbildats. Men sedan förflyttas bilden i tid och rum, men inte fotspåret. 
 
Film är en konstruktionsart som delar många egenskaper med bilden, särskilt den fotografiska, 
men rörelsen tillkommer. Filmen är inte sammansatt av bilder annat än i teknisk mening. Inte i 
semiotisk mening eftersom de enstaka bilderna inte syns vid varsblivning av film. Det är istället 
tagningen som är grundelementet. Tagningar kombineras i förhållande till tid och rum på många 
sätt. Filmens betydelsesystem är heterogent. Den lånar många av sina betydelser från den filmade 
verkligheten. Berättelseschemat är en av de grundläggande koderna. Det enda som är specifikt i 
film är bildrörelserna. 
 
Reklam är en funktionsart hos bilder. Syftet med reklamen är att mana till konsumtion och sprida 
positiva värderingar till företag/institutioner. Produkten måste i bilden visas fram och positiva 
värden (naturen, kvinnan, barndom, framgång, kärlek etc ) överföres från en annan bild, ofta 
indexikaliskt, pga närhet, till produkten och logotypen. 
 
Bilder cirkulerar överallt. Reklambilder söker oftast upp betraktaren, de finns där många 
människor samlas - på reklampelare och i media. Reklamen kan därför sägas vara 
mottagarorienterad. Konst finns i hemmen, men också på särskilda platser, gallerier och museer, 
där den söks upp av intresserade människor. Konst kan därför sägas vara sändarorienterad. 
 
Ting ingår i serier och kombineras efter regler, t.ex. ett bord förutsätter stolar, och en tallrik 
förutsätter också kniv och gaffel. Kläder kombineras i relation till kroppsdelar och lager i relation 
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till kroppen. Madonna gör därför en retorisk avvikelse när hon sätter korsetten utanpå, istället för 
som förväntat innanför, de yttre kläderna. I enlighet med konventioner kan ting bli till tecken. De 
kan stå för sig själva, eller för ett annat föremål av samma kategori eller för hela den klass av 
föremål som svarar mot kategorin. Detta kallas den sekundära ikoniciteten. Ett konstverk på en 
utställning betecknar inte bara ikoniskt ett annat föremål, det betecknar också sig själv i en 
sekundär ikonicitet. En konservburk i skyltfönstret betecknar alla burkar av samma typ. 
 
Inom konstvetenskap uppfattas skulptur som bild. Vi talar om skulptörer som  bildhuggare. Men 
semiotiskt sett är inte skulptur en bild eftersom man inte kan "se in" någon i grunden annan 
varseblivningsföreteelse i en skulptur än det som föremålet (skulpturen) förmedlar. I en bild är 
föremålet (duken, färgen) något helt annat än det som bilden föreställer. En grekisk skulptur delar 
istället egenskaper med människan som skulpturen föreställer, den har tre dimensioner och 
kroppsdelar etc. och är en sekundär ikonicitet. Om vi ska uppfatta den som tecken för en 
människa måste vi uppfatta vilka mänskliga egenskaper som den inte har (t.ex. färg, rörelse). Ju 
fler egenskaper som är överensstämmer mellan en skulptur och en människa ju svårare är det att 
se skulpturen som tecken för människa. Ibland är detta svårt, i t.ex. John Andreas skulpturer och 
på Mme Tussauds vaxkabinett. Det är praktiskt taget omöjligt när det gäller de konstruerade 
replikanterna i filmen Bladerunner som t o m utrustats med minne. Man måste se in i 
replikantens öga med ett optiskt instrument för att avgöra om den är människa eller replikant. 
Figurskulptur, vaxfigurer och replikanter är varianter av den sekundära ikoniciteten och pseudo-
identiteter enligt Sonesson. 
 
Gester och annat kroppsspråk, avstånd mellan människor, teater, performance, arkitektur och 
staden som betydelsesammanhang är andra exempel på företeelser som semiotiken studerar. Den 
värld vi lever i är en semiotisk värld full av betydelser, bl a tecken. Den varseblivna världen, 
livsvärlden, består inte bara av materiella ting som naturvetenskapen kan studera. Samma ting 
som naturvetenskapen studerar på sitt sätt, kan semiotiken studera som betydelse - som de ter sig 
för människan. Elden, som för kemin är en kemisk reaktion,  är för människan framför brasen 
något hemtrevligt, sällskapligt, eller om den är okontrollerad, något hotande eller katastrofalt. I 
livsvärlden bygger varje kultur upp sin hierarki av betydelse och sin ordning. Den betydelse ett 
föremål har kan inte mätas eller vägas, den kommer ur dess placering i ett schema, ett 
sammanhang. Den naturliga världen är därför enlig semiotiken ett betydelsesystem.  
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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 
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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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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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Den visuella semiotikens system och historia 
 
 
 
 
Göran Sonesson 
 
 
Termerna semiotik och semiologi  kan översättas med teckenlära, och så har de också blivit 
uttydda av sina tillskyndare i modern tid, Peirce respektive Saussure. Men under de senaste 
decennierna har ledande semiotiker som Umberto Eco och A.J. Greimas  ifrågasatt tecknets 
förmåga att tjäna som grundenhet för den vetenskap de företräder; och om man på ett eller annat 
sätt preciserar vad som skall menas med tecken, t ex med hjälp av vissa egenskaper som utmärker 
det språkliga tecknet, som väl Eco och Greimas tänkte på, kan man med goda skäl tvivla på att all 
betydelse har teckenform. Bättre kunde man därför tala om vetenskapen om betydelserna. I sina 
sista arbeten hävdade också Peirce att ”förmedlingen” (”mediation”) skulle vara semiotikens 
ämne och att tecknet var en underart av denna; och Saussure uttalade i ett fragment tanken att den 
speciella synpunkt semiotiken anlägger på tingen just består i att intressera sig för synpunkterna 
själva. 
 

Bildsemiotikens system 
 
Man kan tvista länge med dem som sysslar med bilder om vad en bild är. Men frågar vi det stora 
flertalet personer som inte på något sätt utger sig för att vara experter på bilder, så skall vi finna 
att den mest karaktäristiska eller prototypiska bilden för dem huvudsakligen bär på två 
egenskaper: den är en sammanställning av färgpigment på en plan, tvådimensionell yta: och den 
står inte bara som ett tecken för en scen i den verkliga tredimensionella varseblivningsvärlden 
utan ger dessutom upphov till en upplevelse av likhet mellan ytan och scenen, inte bara globalt, 
utan bit för bit. Att likheten är styckvis fördelad innebär att det i en bild av ett ansikte är vissa 
streck och punkter som ”står för” munnen, andra för näsan, osv., medan däremot i ordet ”ansikte” 
enbart alla bokstäverna tillsammantagna betecknar ansiktet som helhet, med alla dess delar och 
egenskaper. 
 

Bildsemiotiken i semiotiken 
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Sedan vi väl har fasthållit en central bildkategori bjuder det ingen större svårighet att i 
förhållande till denna bestämma (om också inte till fullo analysera) en rad gränsfall, belägna på 
olika avstånd och på olika dimensioner, alltifrån den nonfigurativa bilden till skulpturen och till 
dessa bådas förening i konstobjektet. Bildsemiotiken sysslar med att klargöra sådana kategorier: 
den är nämligen vetenskapen om representation medelst bilder, precis som lingvistiken är 
vetenskapen om representation med hjälp av ord. Därav följer en dubbel uppgift: dels gäller det 
att jämföra bilder med andra sätt att överföra betydelse, särskilt då med andra närliggande 
betydelsetyper, t.ex. andra tecken som åtföljes av en likhetsupplevelse (sk. ikoniska tecken) och 
andra betydelser som förmedlas visuellt; och dels skall en typologi över bildtecknets 
variationsmöjlighet upprättas, där exempelvis fotografiets särart beskrives i förhållande till 
teckningen. Om en bild kan vara mer eller mindre typisk som sådan, så finns det inte längre klara 
gränser mellan de två uppgifterna. 
Betraktad som ett av många sätt att förmedla betydelser över den visuella sinneskanalen gränsar 
bilden till en rad andra visuella fenomen, från gester och balett över bokstäver till byggnader och 
skyltdockor; i egenskap av ett tecken vars uttryck förbindes med innehållet av en likhetsrelation 
(ikonicitet) befinner sig bilden i grannskapet av ett antal andra ikoniskt grundade företeelser, från 
ljudhärmande ord och programmusik över metaforer till abstrakta symboler och 
utställningsföremål. Eftersom även andra tecken är bilder kan vara både visuella och ikoniska 
(t.ex. en del gester, metaforer och utställningsföremål)  kommer indelningarna delvis att  
överlappa varandra.  
Man kan översätta ordet semiotik med vetenskapen om tecknen eller betydelserna. I denna 
mening är alla human- och socialvetenskaper semiotiska: de handlar om vilka betydelser olika 
delar av omvärlden har för människorna, antingen alla människor eller bestämda folkslag eller 
andra grupper. Konstvetenskapen är bara en av de semiotiska vetenskaperna. Semiotiken som 
sådant, däremot, handlar om hur betydelser uppstår. 
Bildsemiotiken, som är en del av den allmänna semiotiken, handlar om hur färgfläckarna på den 
plana ytan blir till tecken och till det särskilda slag av tecken vi kallar bild; den handlar om hur 
vissa av dessa färgfläckar tillsammans bildar större helheter som kan identifieras med företeelser 
i upplevelsevärlden, som inte är platta, och som ibland rör sig, är levande, talar till oss, och till 
och med gör bilder av oss. Den handlar också om de betydelser som bilder förmedlar just för att 
de inte är identiska med vad de avbildar utan är färgfläckar fördelade på en plan yta. 
Hur delar som vi varseblir kan komma att stå för helheter som vi inte ser är en annan fråga för 
semiotiken i allmänhet och bildsemiotiken i synnerhet. Delarna kan existera i rummet, som den 
bit av det större varseblivningsrum bildytan återger; eller de kan förekomma i tiden, som det 
avstannade handlingsförlopp bilden visar. Vissa bilder står för helheter som de är i något slags 
beröring eller annan förbindelse med, som spegelbilder och fotografier. Semiotiken undersöker 
hur vi blir förmögna att fylla ut tomrummen i det varseblivna, på grundval av den 
bakgrundskunskap vi har med oss till bildseendet. 
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Bildsemiotik och konstvetenskap 
 
Bildsemiotiken sysslar också med hur bilden förhåller sig till andra bilder, tidigare sådana, 
samtidiga eller senare skapade. Den ställer frågor om hur bilden påverkas (eller inte påverkas) av 
andra betydelsesystem, som det verbala språket, som förekommer i dess titel, i kritikernas 
uttalanden, osv. Den behandlar bildens plats i den kommunikationsakt genom vilken bildmakaren 
förmedlar den till en bildbetraktare, bildmakarens tänkta närvaro i bilden och den 
mottagarsituation som akten definierar för betraktaren. Den sysselsätter sig med de sociala och 
kulturella omständigheter under vilka bilden blir bild för betraktaren (och ett visst slag av bild, t 
ex en konstbild). 
En annan vetenskap som sysslar med bilder är konstvetenskapen. Enligt en traditionell och ännu 
vanlig uppfattning består dess studieobjekt av en uppsättning bilder härstammande från olika 
epoker och olika länder (men mest ur den västerländska kulturkretsen), som är åtminstone delvis 
historiskt förbundna, men som har utvalts därför att de från vår nuvarande kulturs eller från ett 
visst lands historiska horisont framstår som särskilt värdefulla. I konstvetenskapen är det 
vanligen inte frågan om att undersöka i vad mån dessa föremål också sammanhålles av några inre 
egenskaper. Samlingen kan vara hur heterogen som helst. I centrum för intresset står istället det 
som är unikt för var och en av dessa bilder. 
Bildsemiotiken, däremot, har inte som ämne en eller annan historiskt avgränsad samling bilder, 
utan bilderna som sådana: med andra ord, bildens egenskaper i den mån dessa skiljer sig från 
sådana som återfinnes hos andra kända förmedlare av betydelser eller information (eller 
överensstämmer med dem); och de egenskaper hos bilden som kan variera utan att bilden upphör 
att vara bild, och som därför bidrar till att avgränsa bildens underarter. Konstbilden är en sådan 
möjlig bildart vars utmärkande egenskaper semiotiken är intresserad av att fastställa. Men alla 
andra bildarter, oavsett om de avgränsas historiskt eller mera systematiskt, är också väsentliga för 
semiotiken. 
I ett samhälle som vårt, i vilket bilderna har blivit ett av de dominerande betydelsesystemen, är 
det lika viktigt att förstå hur bilderna förmedlar betydelser som att undersöka hur det verbala 
språket gör det, i synnerhet som det finns all anledning förmoda att förmedlingen tillgår på 
mycket olika sätt i de två fallen. Genom att förklara de allmänna kategorier som alla bilder, också 
konstbilder, bygger på, gör bildsemiotiken samtidigt det möjligt att djupare förstå det säregna hos 
vissa bilder, både hur de kan utnyttja egenskaper som förekommer hos alla bilder för att uppnå en 
speciell effekt, och hur de kan avvika från annars allmänna bildkategorier. Det är av denna 
anledning bildsemiotiken är speciellt relevant för skolans bildundervisning, som inte kan syfta till 
att fostra fram konstnärer, utan till att skapa en allmän kompetens att göra och tolka bilder. 
Det finns numera personer som menar att konstvetenskapen kan vara en allmän bildvetenskap 
och alltså också intressera sig för bildens allmänna egenskaper, och att den kan ägna sin 
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uppmärksamhet åt bilder som inte gäller för att vara konstverk, t.ex. masskulturens bilder. 
Eftersom den verklighet alla human- och socialvetenskaper beskriver (till skillnad från 
naturvetenskapens konstruerade värld) är en och sammanhängande ligger det inte något störande 
i att vissa vetenskapers studieobjekt delvis överlappar, som tycks vara fallet med bildsemiotiken 
och konstvetenskapen i en viss tolkning. Det är i det särskilda perspektiv de anlägger på 
verkligheten som vetenskaperna skiljer sig. 
Å ena sidan härleder sig denna perspektivskillnad till de modeller och analysverktyg som den 
semiotiska forskningstradition har utvecklat och som skiljer sig från de föreställningar som föres 
vidare i den konstvetenskapliga traditionen. Semiotiken kan uppfattas som en serie texter som är 
mer eller mindre sammanbundna av sina inbördes referenser, genom att senare texter på nytt tar 
upp och vidare bearbetar frågeställningar som först behandlades i de tidigare texterna. 
Konstvetenskapliga texter sammanbindes på samma sätt av att de sysslar med mer eller mindre 
samma personer och verk och försöker klargöra vissa, framfört allt historiska samband, mellan 
dessa. De sammanhang som för de olika semiotiska texterna till varandra är mera av det 
begreppsliga slaget. Det är därför man kan knappast kan förstå vad semiotiken är utan att känna 
till dess historia. 
En grundläggande skillnad mellan konstvetenskapens och bildsemiotikens perspektiv följer av att 
bildsemiotiken är en del av semiotiken och är i ständig kontakt med dess övriga områden. Därför 
är det också en viktig uppgift för bildsemiotiken att jämföra bildtecknen med andra tecken, både 
för att fastställa vad alla tecken har gemensamt, och för att undersöka hur de kan skilja sig åt. 
Semiotiken är i grunden en jämförande vetenskap. I praktiken har detta ofta kommit att innebära 
att man jämför bilden med de språkliga tecken, som är bäst studerade. I detta ligger ingen 
lingvistisk reduktionism: sådana jämförelser får ofta skillnaderna att framstå så mycket tydligare. 
Men jämförelser med andra betydelsesystem är också väsentliga för förståelsen av bildtecknet, 
precis som andra teckenslag behöver jämföras med bilderna för att framstå i sin särart. Det är 
också därför det är omöjligt att i fortsättningen tala en bildsemiotikens historia enbart. 
 
 
 

Semiotikens historia i korta drag 
 
Många av de tankefigurer och problemkomplex som idag dominerar semiotiken kan utan vidare 
spåras till antiken. Själva termen har likaså rötter i antiken men infördes i mera pregnant 
bemärkelse av den engelske filosofen John Locke på 1600-talet. Å andra sidan är det enbart under 
det sista århundradet som ett avgränsat studiefält för semiotiken, egna modeller och  bestämda 
metoder har uppstått, och bara sedan 1960-talet har den fått sina egna institutioner. 
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Semiotiska ansatser under antiken 
 
Teckenanvändning föregick teckenbruk, i antikens Grekland och Rom, som i andra kulturer. De 
tecken som man först upptäckte som sådana, för att de vållade problem, var symptomen på 
sjukdomar och de järtecken och andra mystiska samband som tänktes säga något om framtiden. 
Hippokrates, som traditionellt brukar gå under titeln läkekonstens fader, kallades redan under 
förra seklet för ”semiotikens fader”, för att han försökte beskriva relationerna mellan kroppsliga 
förändringar och de sjukdomar dessa vara tecken på. 
De första mera teoretiska försöken handlade, som det sedan också har varit fallet under sekler, 
om de språkliga tecknen. Efter Platons dialoger där Sokrates debatterade tecknets natur, var det 
framför allt Aristoteles som avhandlade tecknen. Han menade att de bestod av ljud som stod för 
själstillstånd som i sin tur stod för ting. Medan ljuden varierade från kultur till kultur var 
själstillstånden och tingen desamma för alla människor. Det är en tanke som stod tämligen 
oemotsagt tills upplysningstiden och sedan bara ifrågasattes igen av den strukturalistiska 
semiotiken, som vi skall se längre fram: att också tolkningarna kunde variera med kulturen (och 
ibland också tingen) anade en del av upplysningstänkarna, men för strukturalisterna blir samma 
tanke till dogm. 
De stoiska filosoferna kodifierade föreställningen om tecknet som något treledat: uttrycket var 
inte bara skilt från innehållet, utan innehållet, uppfattat som det som man tänker om tinget, är 
skilt från det ting som man hänsyftar till. Ett ord i ett språk överför inte bara information om ett 
föremål i sinnevärlden, utan presenterat detta på ett visst sätt. På samma sätt kan man säga att en 
bild i en viss stil avbildar tinget sett på ett särskilt sätt. Innehållet är aldrig identiskt med 
föremålet som vi möter det i upplevelsevärlden. 
Men stoikerna studerade också ett annat fenomen som de kallade för tecken, och som har större 
likhet med det som dominerade den antika medicinen och astrologin: satser som sa att om något 
var fallet, så förelåg också något annat, t.ex. att om rök syntes, så fanns det eld någonstans. De 
intresserade sig framför allt för de mera formella relationerna som långt senare kom att kallas för 
implikation (”om…så”). Uttryck och innehåll är här inte helt olika fenomen som i språket (och i 
bilden): snarare är det förra en del av det senare, som röken är en del av det totala fenomenet 
elden, och som sjukdomssymptomen är en del av sjukdomen. 
På gränsen mellan antiken och medeltiden sammanfattade kyrkofadern Augustinus de kunskaper 
som ditintills utvunnits om tecken. Såsom kristen propagandist hade han att redogöra också för 
ett slags tecken som kom att spela en allt större roll under medeltiden: ting och handlingar 
(framför allt i Bibeln) som uppfattas som tecken för andra ting och handlingar (t.ex. händelser i 
Gamla testamentet som står för händelser i det Nya, eller händelser i samtiden som betecknar 
dem i Bibeln). 
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Lockes grundande av semiotiken 
 
Det är i det allra sista kapitlet av John Lockes  stora bok ”An essay concerning human 
understanding” (1690) som semiotiken (också kallad ”the doctrine of signs”) explicit införes som 
en vetenskap för sig, vars uppgift det är att studera ”the nature of signs the mind makes use of for 
the understanding of things, or conveying its knowledge to others” (2: 309). Såsom en definition 
av semiotiken förefaller detta fortfarande relevant. Det visar fram mot den vidare förståelse av 
semiotikens uppgift som dominerar i vår tid. 
Men vi bör genast beakta två begränsningar. Termen införes i samband med en uppdelning av all 
mänsklig kunskap på tre områden, där semiotiken ställes i motsats till fysiken, som sysslar med 
tingen såsom de är i sig själva, och praktiken, som skall studera sådana handlingar varigenom 
man kan uppnå det goda och det nyttiga, och varav etiken är en viktig del. Denna uppdelning har 
sina rötter hos stoikerna, men med användning av annorlunda termer. Semiotiken, i denna 
mening, motsvarar alltså allt vad vi numera kallar human- och socialvetenskaperna. Den andra 
begränsningen ligger i en efterföljande precisering av definitionen: att semiotiken också kunde 
kallas logik, eftersom den användbaraste teckentypen är språket.  
Efter Locke kan vi emellertid följa semiotikens historia kontinuerligt fram till vår tid, och det 
längs två utvecklingslinjer, varav den ena domineras av filosofer inom den tyska kultursfären 
som företrädesvis har kommit att ägna sig åt klassifikation av de möjliga typerna av tecken (t ex 
Leibniz och Husserl), medan den andra har sin hemvist i Frankrike och är mer inriktad på 
beskrivningen av empiriskt föreliggande betydelsefenomen. Förenklat skulle vi kunna säga att 
den förra, under loppet av 1800-talets sista hälft, mynnar ut i Peirce, medan den senare något 
senare inkarneras i Saussure. I senare tiders semiotik har sedan dessa traditioner delvis renodlats, 
delvis blandats och överskridits. 
Till den förra traditionen kan vi räkna Lambert, som var den förste att använda termen semiotik 
som namn på ett verk. Mera grundläggande insatser gjordes kanske dock av Brentano, Bolzano, 
Husserl, m.fl., som före Peirce eller samtidigt med honom klassificerade tecken, med delvis andra 
namn än dem som vi har övertagit från Peirce, men på ett i grunden snarlikt sätt. 
I Frankrike kom Lockes empiriska filosofi att inspirera upplysningsfilosoferna, i synnerhet Abbé 
de Condillac, som studerande skillnaderna mellan språk och gester, en visuell teckentyp som 
hand ansåg mera grundläggande. Lärjungar till Condillac var den s.k. ideologiska skolan, som 
använde termen ideologi för det som Locke hade kallat semiotik. De lade semiotiken, som de 
alltså kallade för ideologi, till grunden för hela utbildningssystemet, som byggdes upp under den 
tid Napoleon var konsul. Såsom kejsare kom emellertid Napoleon att upptäcka de politiska 
farorna med för mycket bildning, och i sin kamp mot ideologerna komma han att ge upphov åt 
den negativa betydelsen av ideologi som Marx har spritt till vår tid. 
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 Bland alla viktiga bidrag till semiotiken som den ideologiska skolan lämnade är J.M. 
Degerandos stora bok om tecknen (1800) de viktigaste: det innehåller en mycket mera komplex 
och i vissa avseenden mer subtil teckenklassifikation än den tradition som mynnar ut i Peirce. 
Dessutom uppehåller sig Degerando vid skillnaden mellan bilder och verbalspråk, och han gör 
också vad som förmodligen är den första hänvisningen till moderna kommunikationsmedel, till 
telegrafen, som ännu hade en visuell form: den fungerade med hjälp av pilar som fälldes upp och 
ned på stolpar, utplacerade på höjder där de kunde ses från fjärran. 
 

Semiotiken två grundläggare 
 
Som semiotikens stora, självklara klassiker framstår dels den schweiziske språkvetaren Ferdinand 
de Saussure (1871-1913), och dels den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce  (1839-
1914). I båda fallen gäller att större delen av deras verk, i alla fall den semiotiskt relevanta delen, 
kom att publiceras efter deras död, först fragmentariskt (Saussures ”Cours de linguistique 
générale” 1916, Peirces ”Collected Papers” under 30-talet) men på senare tid alltmera 
fullständigt. Deras bidrag är väldigt olika och olika omfattande: vad som är en viktig, men aldrig 
fullt utbildad tanke hos Saussure är nyckelordet för hela Peirces livsverk. Samtidigt inbjuder 
Saussures konception till konkret studium av betydelsesystem, medan Peirces abstrakta system 
lätt blir till en teoretisk tvångströja. Trots att både verken kommit till oss i fragmentarisk form är 
Saussures tankar betydligt mera sammanhängande och lättolkade; men så utvecklades också hans 
teori under en betydligt kortare tid. 

Saussure och hans eftervärld 
 
Vad Saussure egentligen grundlade var den allmänna språkvetenskapen, och de nya begrepp han 
införde var i första hand menade att karaktärisera det som var gemensamt för alla verbala språk. 
Genom att utförligt diskutera det språkliga tecknets  natur gjorde Saussure emellertid 
språkvetenskapen redan från början semiotisk. I en berömd sats hävdade han också 
nödvändigheten av att skapa en vetenskap, som han kallade semiologi, som skulle studera 
”tecknens liv i samhället” och vars ”lagar också  skulle vara tillämpliga på språkvetenskapen”. 
Semiologins plats bland vetenskaperna, menade han, var bestämd på förhand: närmare bestämt 
skulle den vara en del av socialpsykologin, som själv är en del av den allmänna psykologin.  
Utöver detta hade emellertid Saussure väldigt lite att säga om den nya vetenskapen: i ”Cours”, 
som sammanställdes av några elever, och i senare publicerade fragment, kan man finna strödda 
anmärkningar om det konventionella hos mimspråk, sociala konventioners teckenkaraktär och 
skillnaden mellan språkets linearitet och bildens mångdimensionalitet. Det var genom en rad 
sentida efterföljare, som, med en direkt omvändning av Saussures formulering, utgick från att 
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språkvetenskapens lagar var tillämpliga också på andra betydelsefenomen, som Saussure fick sitt 
stora inflytande inom semiotiken. 
Som Saussures efterföljare inom semiotiken kan man räkna de ryska formalisterna,  som verkade 
under vårt sekels första två decennier och som främst sysslade med litteratur och teater, och 
Pragskolan under 30- och 40-talen, som var verksam inom språkvetenskapens och de estetiska 
vetenskapernas område, liksom Köpenhamnskolan kring Louis Hjelmslev, främst under 40- och 
50-talen, som huvudsakligen var en språkvetenskaplig riktning, och den s k franska 
strukturalismen under 60-talet, vars förtjänst är att ha spritt semiotiska modeller till snart sig alla 
mänskliga fenomen. Eric Buyssens grundade en annan funktionalistisk variant av Saussure-
traditionen under 40-talet, som i senare tid har företrätts av Luis Prieto, Georges Mounin, and 
Jeanne Martinet, som skrivit om målningens betydelser. Någon rent saussureansk semiotik har 
knappast förekommit sedan dess. Saussures bestående insats, från allmänsemiotisk synpunkt sett, 
är främst hans teckenmodell, som på flera viktiga punkter är överlägsen dem som än idag råder i 
många läger. Så uppfattas både uttryck och innehåll som delar av tecknet och som relativt 
fristående från den verklighet tecknet hänvisar till. En sådan teckenmodell behöver dock inte vara 
tillämplig på alla betydelsefenomen. 
En aspekt av Saussures teckenmodell som emellertid kan visa sig ha en mycket vidare giltighet 
än tecknet är skillnaden mellan form och substans: mellan sådana särdrag som måste vara 
närvarande för att något skall höra till en viss kategori, och sådana som kan utbytas fritt, eller i 
alla fall inom vissa variationsramar, utan att kategorien övergår i en annan. Denna tankefigur har 
preciserats av Hjelmslev, men den har inte alltid blivit rätt förstådd av senare semiotiker. 
Saussure införde ett antal begreppspar för att tala om språket som senare semiotiker, framför allt 
de franska strukturalisterna, överförde till andra betydelsesystem. Ett av dessa är skillnaden 
mellan betecknande och betecknat, eller uttryck  och innehåll. I språket är uttrycket (en 
föreställning om) ett ljud, och innehållet är ett begrepp, en idé, eller (föreställningar om) 
personer, föremål och andra företeelser. I en bild är uttrycket (en föreställning om) färgfläckar 
ordnade på ett visst sätt på en plan yta, medan innehållet är en (föreställning om en) visuellt 
varseblivbar situation.  
Enligt Saussure är innehållet, likväl som uttrycket, delar av tecknet, och först tecknet som helhet 
står för verkligheten, till vilken det förhåller sig relativt fritt (”arbiträrt”, eller ”godtyckligt”, i 
Saussures terminologi). Med andra ord är tecknet inte identiskt med vad det står för, inte ens 
teckeninnehållet. Vi har sett att denna distinktion finns redan hos Aristoteles och stoikerna: det är 
i betonandet av de godtyckliga relationerna mellan alla dessa delar som Saussures egentliga 
insats består. 
En annan viktig distinktion som Saussure införde var den mellan ett betydelsesystem och dess 
olika konkreta manifestationer, t ex språket som en uppsättning av ljud och ord och reglerna för 
deras kombination, i motsats till särskilda satser och texter använda på bestämda platser vid vissa 
tidpunkter. Systemet består, enligt denna uppfattning, av två axlar, den syntagmatiska och den 
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associativa, mera kända, med Hjelmslevs terminologi, som syntagm och paradigm. Syntagmet är 
den ordning i vilket tecken kombineras; paradigmet är det urval av enheter som kan inta samma 
plats i syntagmet. Eftersom språket är lineärt kan dess enheter, orden, bara placeras efter 
varandra, i talat språk i tiden och i skrivet från vänster till höger (i västerländsk skrift). En av de 
få saker Saussure har att säga om bilder är att de är mångdimensionella, men detta kan knappast 
innebära att enheter i bilder ingår i syntagm, som utbreder sig i många dimensioner, t ex i ytans 
två dimensioner eller det fiktiva rummets tre. Om man, som många bildsemiotiker, antar att 
bildens enheter är de föremål och personer som avbildas, så måste man konstatera att det inte 
finns några allmängiltiga regler för hur de skall kombineras. Med en annan uppfattning om vad 
bildelementen är kan man finna vissa regler, men de gäller då bara för vissa genrer, perioder eller 
traditioner inom bildframställningen. 
Inom starkt kodifieras genrer, som det ryska ikonmåleriet, kan t ex personkategorier som helgon, 
gudomliga varelser, präster och vanliga människor bara placerar på vissa platser i bildrummet (jfr 
Uspenskij 1976a). Om istället färger uppfattas som bildens element, så kan man förmodligen 
hitta bildgenrer och epoker inom vilka vissa färgkombinationer varit föreskrivna, eller åtminstone 
förbjudna. Inga sådana regler gäller emellertid för alla bilder. Dessutom finns det många regler 
för bilder som inte har att göra med bildelementens ordning, utan t ex med deras relativa storlek, 
vilka färger de kan ha osv. Bildernas system innehåller alltså mycket mer än en syntagmatik. I 
modern semiotik talar man därför hellre om de normer och schemata som råder i bilder och 
betraktar syntagmen som ett särfall. 
Av samma skäl är det problematiskt att tala om paradigm i bilder: det finns inga regler för vad 
som kan bytas ut mot vad. I språket kan bara ett substantiv ersätta ett annat substantiv, en 
preposition en annan preposition, osv. I en bild kan alla element bytas ut mot vilka andra element 
som helst. Det är möjligen i den avbildade världen, i referentens sfär, som paradigm finns: en 
hund bytes mot en annan hand, en bilmodell mot en annan — men inget hindrar oss, från bildens, 
till skillnad från verklighetens synpunkt, att byta hunden mot en bil. 
Ytterligare en distinktion som göres av Saussure gäller diakroni och synkroni, med andra ord, ett 
historiskt respektive ett systematiskt betraktelsesätt. Till skillnad från vad som ofta har hävdats 
av hans uttolkare, isynnerhet de fransk strukturalisterna, avfärdade Saussure ingalunda det 
historiska studiet: han ville bara hålla det åtskilt från det systematiska. Mot en sådan indelning 
hävdade redan Pragskolan på 30-talet att historien också var strukturerad, och att rester av 
historia alltid finns i strukturen. Men denna kritik är förstås något helt annat än en återgång till ett 
för-saussureanskt stadium. Vi väntar ännu på den första strukturella historieskrivningen utanför 
lingvistiken. 
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Traditionen från Peirce 
 
Den andra officiella grundläggaren av semiotiken, Charles Sanders Peirce, å sin sida, var en 
betydande logiker, som filosofiskt sett var starkt påverkad av Kant. Liksom den senare utgick han 
från att verkligheten för oss framstår som organiserad i ett fåtal grundläggande kategorier, inom 
ramen för vilka den först blir uppfattbar. Peirces kategorier kallas Ettheten, Tvåheten och 
Treheten (”Firstness”, ”Secondness” och ”Thirdness”). Tanken är, grovt talat, att alla fenomen i 
verkligheten måste uppfattas antingen som något enskilt, eller också som delade på två eller tre 
element. Ettheten bildar utgångspunkten, det som är något i sig själv; Tvåheten är något som står 
i opposition eller någon annan relation till det förra, som gör motstånd, osv.; och Treheten är 
förgrening eller förmedling av de båda andra. 
Tecknet är ett exempel på Trehet, eftersom det oupplösligt består av tre led: ”representamen”, 
”objekt” och ”interpretant”, vilket i stort sett innebär uttryck, innehåll och det senares konkreta 
tillämpning, vilket innefattar den synvinkeln från vilken uttryck och innehåll förenas. Varje 
tecken kan därför kategoriseras i enlighet med de tre sätt på vilka var och en av de tre leden kan 
skifta: efter uttryckets egen natur, det slags relation som sammanbinder uttryck och innehåll och 
tillämpningens särart. Trots den rigida karaktär som vidlåter klassifikationssystemet (och som 
blir tydligare hos en del av Peirces sentida efterföljare) och den svårutgrundliga definitionen av 
de tre grundläggande kategorierna lyckas Peirce i själva verket göra en rad intressanta och subtila 
analyser, även av sådana samtida innovationer som fotografiet. 
Vissa delar av Peirces tänkande har sedan länge övat inflytande på logiker, filosofer och 
vetenskapsteoretiker och har fått sina avläggare inom behavioristisk psykologi. Redan under 30-
talet utgav Charles Morris böcker som omtolkade Peirces system i behavioristisk och 
positivistisk riktning. Detta tjänade i någon mån att rättfärdiga Peirce i relation dåvarande 
filosofiska och vetenskapsteoretiska ideologier, men nutida semiotiker har i regel inte mycket till 
övers för den omtolkningen. Också Umberto Eco, den mest kände av alla nutida semiotiker, har 
med tiden blivit alltmer Peirce-påverkad. I Tyskland växte en mycket rigid form av Peirce-exeges 
fram redan på 50-talet i och med den s k Stuttgartskolan, som i Frankrike under de senaste 
decennierna fått en något mildare motsvarighet i Perpignanskolan. Samtidigt har en del termer 
och tankegångar från Peirce vunnit insteg i alla former av semiotik. 
Terminologiskt ”vann” Peirce: den internationella associationen antog redan 1969 termen 
”semiotik” som vetenskapens namn. På 60-talet såg det emellertid ut som om Saussure skulle bli 
den mest inflytelserike när det gäller tankegodset. Det vore emellertid i dag i hög grad 
missvisande att uppfatta semiotikerna som enbart Saussures och Peirces efterföljare, inte bara för 
att åtminstone de ortodoxare varianterna av dessa skulle ha väldigt lite att säga varandra. 
Viktigare är att semiotiken har en lång historia före Saussure och Peirce, och att denna numera 
spelar sin roll för semiotikens utveckling utöver de saussureanska och peirceanska 
frågeställningarna. 
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När den Peirceanska indelningen i Etthet, Tvåhet och Trehet användes på relationen mellan 
uttryck och innehåll, ger den upphov till distinktionen mellan tre slags tecken: ikoner, index och 
symboler. Betraktat som sådant är tecknet alltid en Trehet: det består av en relation och de två 
objekt som relationen förbinder, och som därför kan kallas dess relata: uttrycket och innehållet. 
Ikoner är tecken vars uttryck och innehåll i en eller annan bemärkelse har samma egenskaper. 
Varje relatum har dessa egenskaper oberoende av det andra och är därför en Etthet. Index är 
tecken vars relata alldeles bortsett från teckenrelationen står i något slags förbindelse, t ex för att 
de är eller har varit nära varandra, eller för att ett relatum är en del av det andra. De båda 
objekten betingar alltså varandra oberoende av teckenrelationen och bildar därför en Tvåhet.  
Tecken vars delar inte förbindes av någon av dessa relationer utan bara av själva 
teckenrelationen, grundar sig inte på några av andra skäl förekommande Ettheter eller Tvåheter 
utan uppstår enbart ut tecknets egen Trehet. Dessa kallar Peirce, med en idiosynkratisk 
terminologi, för symboler. Ordvalet är olyckligt eftersom termen ”symbol” i Europa, speciellt 
inom humaniora, brukar stå för ett slags ikoniskt tecken, t ex när man talar om symboler i 
konstverk, eller om symbolismen som konstnärlig riktning. Eftersom sammanbandet mellan 
relata i sådana tecken måste bero på en (vanligen outtalad) överenskommelse (en konvention), 
skall vi kalla dem för konventionella tecken. 
En annan tredelning av tecknen kan göras efter deras uttryck. Betraktat i sig självt är uttrycket 
enbart ett antal egenskaper, t ex de olika färgerna och linjer som utgör ytan i en bild, eller ljuden 
som skapar språktecknet. Detta kallar Peirce ”qualisign”. Samma bild kan också vara ett 
”sinsign” eller ”token” när det betraktas om en enskild företeelse i tid och rum, t.ex. reproducerad 
i ett visst exemplar av en bok. När man ser bilden som ett och samma tecken oavsett i vilken 
bokexemplar det uppträder, så ser man det som en ”typ” eller ett ”legisign”, eftersom den vilar på 
en lag eller, mera allmänt uttryckt, en överenskommelse. Ett token som manifesterar en typ på en 
viss tid och plats, t ex reproduktionen av en viss bild, är en replika. I språket är typen ordet såsom 
det uppträder i ett lexikon: av detta kan det finnas flera token, dvs  replika, i viss text. 
Peirces tredje indelning av tecknen skulle nu ha att göra med relationen mellan uttryck och 
innehåll såsom den uppfattas i tecknet, men detta verkar inte stämma. Rema, dicisign och 
argument är mer eller mindre utsträckta eller fullkomliga tecken, motsvarande ett ord, en sats och 
ett resonemang.  Peirce indelningar tar inte slut därmed. Han delar också vidare de kategorier han 
redan har urskilt. Så skiljer han exempelvis mellan två slags innehåll (två slags ”objekt” i hans 
terminologi): det omedelbara och det dynamiska objektet, ungefär svarande mot innehållet och 
referenten i den Saussureanska traditionen. Fördelen med Peirces konception är att de bägge 
objekten inte framstår som helt separata: det omedelbara objektet är en del av det dynamiska 
objektet som har framhävts. 
 

Skolbildningar under 1900-talet 
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Under vårt sekel är det till en början Saussures linje som överväger, i alla fall i Europa. De ryska 
formalisterna, som verkade i Moskva och Sankt Petersburg (sedermera Leningrad) under 10- och 
20-talen, var i hög grad inspirerade av Saussure, och kom att studera inte bara språket och 
litteraturen men också bland annat filmen, teatern och olika folkloristiska uttryck. De stod i 
förbindelse med företrädare för den ryska futurismen och andra modernistiska strömningar inom 
filmen och teatern; en del, som filmskaparen Sergej Eisenstein, var både utövande konstnärer och 
teoretiker. Också den mest kände företrädaren för Moskvacirkeln, Roman Jakobson, försökte sig 
till en början som poet, men kom så småningom att helt ägna sig åt forskarbanan. 
Jakobson har senare omvittnat i hur hög grad den samtida bildkonsten kom att prägla hans 
uppfattning om tecknet. Ändå tycks ingen av formalisterna (utom Jakobson under senare skeden) 
ha skrivit något om bildkonsten. Å andra sidan utvecklade de teorier om konstens funktion och 
utveckling som har anspråk på allmängiltighet. Formalismen såg det som något karaktäristiskt för 
konst att den bryter mot förväntningar uppbyggda i vardagslivet eller i tidigare konst 
(främmandegörelse eller avautomatisering). De ryska formalisternas konception utsattes redan på 
20-talet för hård kritik från den s k Bachtinkretsen, samlad kring Michail Bachtin (1895-1975), 
på grund av dess statiska och abstrakta karaktär. P.N Medvedevs 1928 utgivna bok mot 
formalismen (som en del menar skrevs av Bachtin) kritiseras också den senares brist på 
historiemedvetande, medan i gengäld den tyska formalismen, representerad av Wöfflin och Riegl, 
hålles fram som ett föredöme. V.N. Volocinov hade året innan siktat in sig på abstraktionen i den 
freudianska psykologin. I de böcker som publicerats av Bachtinkretsen är det emellertid inte det 
Saussureanska arvet som förnekas: snarare är det den av Saussure proklamerade grundvalen i 
socialpsykologin som här blir tagen på allvar, även om de egna inspirationskällorna låg på annat 
håll. I Volocinovs bok från 1929 har denna sociosemiotiska konception bäddats in i en marxistisk 
terminologi, som dock verkar ytligt påklistrad: det handlar aldrig om klasskonflikter, utom om 
skillnader mellan klasser, i själva verket om motsatsen mellan jaget och den andre. 
Bachtinkretsen tankemässiga grundvalar låg annars egentligen i de nykantianska filosofin, som 
Bachtin hade studerat i Tyskland, vilket dock inte ledde till ett stelt system liknande det hos 
Peirce.  
En direkt fortsättning på den ryska formalismen (som i viss mån absorberade Bachtins kritik) är 
den s k Pragskolan, som var verksam från 1926 till nazistockupationen av Tjeckoslovakien 1939. 
Här samsades Roman Jakobson och flera andra ryssar med tjeckerna Mukarovsky, Vodicka, 
Veltrusky,  m fl. Tillsammans med Saussure kom också den fenomenologiska filosofin som hade 
grundlagts av tysken Edmund Husserl att bidra med väsentliga element till Pragmodellen över 
konstverket. Mycket mer än formalisterna intresserade sig Pragskolans företrädare för 
betydelserna, historien och samhället. Litteratur, teater, folklore och bildkonst stod i centrum för 
uppmärksamheten. 
Både Moskvacirkeln och dess motsvarighet i Prag var milstolpar inom den rent 
språkvetenskapliga utvecklingen efter Saussure, framför allt när det gällde studiet av språkets 
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uttryckssida, fonologin. Det var också Köpenhamnscirkeln, vars främste företrädare var Louis 
Hjelmslev. I sin bok, ”Omkring sprogteoriens grundlæggelse” (1943), går den senare längre än 
någon annan i försöket att reducera betydelsefenomen till formella relationer och system. Här 
skärpes Saussures dikotomi mellan form och substans, och nya begrepp som skulle bli 
grundläggande för senare semiotik, såsom syntagm vs paradigm, denotation vs konnotation, 
språk vs symbolsystem, m m införes. Belgaren Eric Buyssens utgav samma år en liten bok där 
han också såg verbalspråket i ljuset av andra betydelsefenomen, bl a vägmärken, men han var 
inte så radikal i sin reduktionism och mera uppmärksam på skillnaderna mellan 
betydelsesystemen. Hans efterföljare inom den s k funktionalistiska skolan,  främst då Luis 
Prieto, har visat intresse för en rad enkla, starkt formaliserade, ofta visuella teckensystem som 
vägmärken, järnvägssignaler, heraldiska märken, m m. 
 

Den sociala ansatsen i Pragskolan 
 
Pragskolans modell, såsom den har utvecklats av Jan Mukarovsky, betonar 
mottagarens/varseblivarens roll i kommunikationen. Betydelseöverföringen regleras av normer, 
snarare än system eller koder. All betydelse är strukturerad. Här är struktur en helhet vars 
element är inbördes beroende.  Alla relationer mellan strukturens element och med element i 
andra strukturer måste därmed förmedlas över helheten. Det betyder att om en detalj i en bild 
påminner om en detalj i en annan bild, så har de ändå bara samma mening om deras relation till 
respektive helheter är desamma. Det kan alltså inte finnas någon enkel påverkan eller annan 
förbindelse från element till element.  
Det som är element i en struktur kan också vara en struktur i förhållande till sina delar; och varje 
struktur kan vara element i en större, överordnad struktur. En detalj i en bild är element i bilden, 
men bilden är i sin tur element i räckan av verk av samme konstnär, i samma genre, av samma 
typ, osv., och de senare är element i helheten kulturen. En funktion är ett elements plats i 
förhållande till en större helhet i vilken den ingår, betraktad från elements synvinkel. Alla 
element kan förmodas ha många funktioner. Det element, den struktur eller funktion som inte 
bara är central i helheten utan reglerar, bestämmer och omvandlar de övriga elementen och 
garanterar sammanhanget i helheten, kallas för dominanten. I de fenomen som vi brukar kallas 
konstverk tänkes den estetiska funktionen vara dominant och alltså använda andra funktioner för 
sina syften. Den ursprungliga frågan, som Pragskolan ärvde från de ryska formalisterna, gällde 
vilka funktioner som framför allt verbalspråket kunde uppfylla. Formalisterna skilde från början 
mellan s.k. praktiskt  och poetiskt  språk, där tonvikten i det senare fallet, på ett ”onaturligt” sätt, 
vändes bort från det tecknet handlade om till tecknet självt. 
Ett mera allmängiltigt uttryck finner denna tanke hos Mukarovsky, som skiljer referentiell, 
emotiv  och estetisk  funktion. Han anknyter här till den österrikiske psykologen Karl Bühlers 
(1934) s.k. Organon-modell över språkfunktionerna, den första explicita 
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kommunikationsmodellen, som inbegriper tre grundläggande element, nämligen talaren, 
lyssnaren och referenten (det som man talar om) Beroende på om ett tecken är övervägande 
inriktat på ett av dessa element tänkes det uppfylla en uttrycks-, appell- eller 
framställningsfunktion. Trots Mukarovskys referenser till Bühler är det emellertid bara två av 
deras funktioner som är desamma: Bühler har ingen funktion i vilken tecknets tingkaraktär 
betonas (den estetiska funktionen); och Mukarovsky tar inte upp funktionen med inriktning på 
mottagaren (Bühlers appellfunktion; i språket t.ex. imperativen).  
Dominantbegreppet är grundläggande för Jakobsons (1963) sena syntes av de olika 
funktionsteorierna, som har varit oerhört inflytelserik i all senare semiotik. Fastän det saknas en 
direkt hänvisning till den matematiska informationsteorin i Jakobsons text, är det uppenbart från 
terminologin, att det är denna som är syntesens förutsättning. Det finns nu, enligt Jakobson, sex 
faktorer som är konstitutiva för varje kommunikationsakt: sändaren (som svarar mot sändaren 
och kommunikationskällan i informationsteorin), mottagaren (som förenar mottagaren och 
destinationen), själva budskapet (dvs. tecknet med uttryck och innehåll, på sätt och viss 
signalen), kontexten (som inte förekommer tidigare), kontakten (som saknar motsvarighet, men 
som är det som bruset inverkar menligt på), och slutligen koden  (här i betydelsen ”system”). 
Medan alla dessa element måste vara närvarande vid varje kommunikationsakt, kan dock sådana 
akter skilja sig från varandra, genom att olika element göres till dominanta över de andra. Allt 
efter vilket element som betonas uppfylles sålunda följande funktioner (i samma ordning som 
ovan): den emotiva (som hos Bühler och Mukarovsky), den konativa (Bühlers apellfunktion), den 
poetiska (Mukarovskys estetiska), den referentiella (den självklara funktionen som många tar för 
den enda), den fatiska  (här lånar Jakobson från antropologen Malinowski, som använder termen 
för att beskriva skapandet av en viss stämning i en grupp, men för Jakobsons innebär den 
upprätthållandet av kontakt i kanalen) och slutligen den metalingvistiska (som är logikens term 
för ett språk som användes för att tala om ett annat språk).  
Mukarovskys modell behandlar teckens tolkning snarare än kommunikation i ovan anförda 
bemärkelse: konstverkets konkretiserande till estetiskt objekt eller, allmännare, artefaktens 
förvandling till varseblivningsobjekt. Både skaparen och varseblivaren är, för Mukarovsky, 
subjekt, tomma platser i en process som kan intas av olika individer. Samtidigt har båda aktiva 
roller: varseblivaren frambringar varseblivningsobjektet, såsom skaparen skapar verket. Båda 
verksamheterna är emellertid underkastade normer. De är främst underkastat en estetisk norm, 
men också andra normer (etiska, intellektuella, rent sociala, osv.) inkorporeras i dem. De senare 
normerna framstår emellertid som deformerade, i det de underordnas den estetiska normens 
syften (dvs. den estetiska funktionen, inriktningen på tecknet självt), som fungerar som dominant.  
Den estetiska normen konkretiseras på åtminstone två sätt: som en kanon, dvs en uppsättning 
(ofta implicita) regler för hur verk skall göras; och som en repertoar av förebildliga verk. Normer 
existerar, enligt Mukarovsky, i det kollektiva medvetandet: de har en tvingande karaktär för 
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medlemmarna i kollektivet. Det betyder inte att en individ inte kan göra uppror mot kollektivets 
norm: men detta sker då just mot  denna norm och medför postulerandet av annan norm. 
Mot den ena extremen övergår normen i skriven lag; åt den andra förvandlas den till blott en 
orienteringspunkt. Den estetiska normen skiljer sig från de övriga genom att den inom sin 
speciella domän, konsten, inte upprätthålles utan tvärtom hela tiden överskrides. Här upptar 
Mukarovsky de ryska formalisternas tidigare formulerade tanke på konsten som ett ständigt 
överskridande, en avautomatisering av såväl vardagslivets som den omedelbart föregående 
konstens för-givet-taganden. Trots detta kan normen bestå eftersom den estetiska funktionen och 
det estetiska värdet har en tillämplighet som går vida utöver konsten. Utan att vara dominant är 
den estetiska funktionen närvarande i ceremonier, riter och politiska manifestationer, liksom i 
samband med uppfyllandet av andra funktioner, som exempelvis uppfostran, ätande, erotik och 
arbete. Här lever den estetiska normen vidare utan att ifrågasättas. Konstens uppgift är alltså att 
driva normutvecklingen vidare, medan mera vardagliga områden, där estetiken har en roll att 
spela, fungerar som stabiliserande faktorer. 
Från den fenomenologiskt inspirerade estetiken Roman Ingarden upptar Mukarovsky själva 
tanken om konstverkets konkretisering i ett estetiskt objekt. Enligt Ingarden innehåller 
konstverket vissa tomma eller obestämda ställen, som måste fyllas ut av betraktaren. Men han 
föreställer sig inte att detta går till på ett godtyckligt sätt: konstverket bär i sig själv ett krav på att 
bli korrekt konkretiserat av betraktaren.  
Mukarovsky inför en sociologisk dimension: det är betraktarens samhälle, vars norm nu kan vara 
en annan än vid skapelseögonblicket, som föreskriver hur de tomma ställena skall fyllas ut, och 
som bestämmer de nya betoningar som skall läggas på verkets olika element, dvs. som utväljer 
dominanterna i strukturen. Redan Mukarovsky pekar på kritikern som en viktig ställföreträdande 
varseblivare, men hans lärjunge Felix Vodicka  tycks göra denne till det enda suveräna subjektet i 
processen. Troligare är det väl att kritikern själv mestadels är underkastad kollektivets normer. 
Och de estetiska normerna omvandlas ju, som Mukarovsky hävdar på annat ställe, framför allt av 
konsten. 
 

Semiotiska riktningar i samtiden 
 
Louis Hjelmslevs extremt formalistiska semiotik fick senare sina ivrigaste förespråkare bland 
företrädarna för den rörelse som har blivit känd under namnet den franska strukturalismen, och 
som verkade framför allt på 60-talet, och representerades av Roland Barthes, Louis Marin, m fl. 
Metodologiskt och teoretiskt var denna rörelse tämligen svag, men den hade två stora förtjänster: 
den tog itu med att beskriva en mångfald olika betydelsesystem, och inledde därmed också den 
första bildsemiotiken i större skala; och tack vara sin plats mitt på den intellektuella modescenen 
i Paris kunde den föra in semiotiken i det allmänna medvetandet.  
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Den s k Parisskolan eller Greimasskolan, som utbildades kring A.J. Greimas, framstod från 
början som en del av den franska strukturalismen. Den har emellertid överlevt den senare och 
skiljer sig också från denna genom sin användning av mera systematiska analysförfaranden, en 
striktare tolkning av framför allt Hjelmslevs idéer och en relativt sett mer rigorös teori. En annan 
säregenhet är att skolans begrepp och metoder delas av en stor grupp forskare, inte bara i Paris 
utan över hela världen. Trots att de flesta anhängare till Greimas har sysslat med litteratur, har 
skolan i själva verket gjort sina originellaste och mest fruktbärande insatser inom bild- och 
arkitektursemiotiken (främst representerad av Jean-Marie Floch och Félix Thürlemann, 
respektive Manar Hammad). Dessutom har Greimasskolans arbeten starkt påverkat många 
semiotiker som inte velat förskriva sig till dess doktrin helt och hållet (bl.a. den inom 
bildsemiotiken mycket viktiga belgiska Groupe µ). 
Två viktiga företrädare för den franska strukturalismen (även om den senare föddes i Bulgarien) 
som valt att ställa sig vid sidan om Greimasskolan är Gérard Genette och Tzvetan Todorov. Båda 
skrev ursprungligen enbart om litteratur och de kom med åren att ta avstånd från begreppet 
semiotik, som i Frankrike alltmer har kommit att identifieras med Greimasskolan. På 80-talet 
skrev Genette ett grundläggande verk om litteratur som hänvisar till annan litteratur, där han 
åstadkommer en typologi över intertextuella relationer, med vissa paralleller inom bildkonst och 
musik. Todorov sysslade på 70- och 80-talen alltmer med förhållandet mellan jaget och den 
andra, till en början anslutning till Bachtins verk, med sedan med alltmer sociologiska förtecken. 
På sistone har Genette åstadkommit ett grundläggande verk i två band om konstverket i 
allmänhet, och Todorov har studier holländsk 1600-talskonst. 
På 60- och 70-talen var Genette och Todorov, tillsammans med Barthes, Bremond, and några till, 
med om att grundlägga narratologin, en del av semiotiken som studerar berättelsestrukturen, 
oberoende av deras manifestation i språk eller andra medier. Den ursprungliga inspirationen för 
detta studium kom annars från den ryske formalisten Vladimir Propp, men det var de fransk 
strukturalisterna som generaliserade från den ryska undersagan till berättelsen i allmänhet. Senare 
tids systematisering av resultatet har dock framför skett i USA, speciellt i Gerald Princes verk, 
och där har också nya frågor uppkommit, som hur man kan skilja den abstrakta 
berättelsestrukturen som också finns i ”Barnet grät och pappa tog upp det” från sådant som gör 
något till en mer eller mindre ”bra” berättelse. En särskilt betydelse fick narratologin inom 
filmsemiotiken, grundlagd av Christian Metz, som också intresserade sig för andra filmfenomen. 
En andra generation efterföljare, som bl.a. François Jost, har på sista tiden utövat en viss kritik 
mot Metz, och i USA, där traditionen från Metz varit oerhört betydelsefull, har hans positioner 
ifrågasatts av en ”konstruktivistisk” riktning, hos bl.a. James Bordwell, som dock i grunden 
fortsätter traditionen från Metz. 
Jurij Lotman och B.A. Uspenskij är de mest framträdande företrädarna för den s k Moskva/Tartu-
skolan, som tillkom under 60-talet och tog sina grundelement framför allt från matematisk 
informationsteori, cybernetiken och Hjelmslevs teorier. Samtidigt kom arvet från den ryska 
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formalismen (inklusive Bachtinkretsen) och från Pragskolan att spela en stor roll. Uspenskij och 
Lotman har tillsammans författat åtskilliga artiklar om litteratursemiotik och, sedan 70-talet, 
kultursemiotik, speciellt inriktade på de teckensystem och kommunikativa förfaranden som 
präglat olika skeden av Ryssland historia. På egen hand har Uspenskij jämfört synvinklars och 
perspektivs uppträdandeformer i litteraturen och i bildkonsten, och han har också intresserat sig 
för det ryska ikonmåleriet, framför allt dess s k omvända, inre perspektiv,  och för medeltida 
bildkonst i allmänhet. 
Under tiden hade semiotiken följt en annan utvecklingslinje i USA. Redan en samtida till Peirce, 
Garrick Mallery, studerade från semiotisk synpunkt de nordamerikanska indianernas gestspråk 
och deras klippinskrifter. Charles Morris utarbetade mellan 40- och 70-talen en behavioristisk 
version av Peirces semiotik, som kom att få inflytande i den formella logiken. Från honom 
kommer den välkända uppdelningen i syntaktiska, semantiska och pragmatiska aspekter. Många 
sentida forskare i USA och Kanada har månat om den rätta tolkningen av Peirces skrifter. Från 
50-talet har Stuttgartskolan och på senare tid också Perpignanskolan försvarat en mycket rigid 
tolkning av arvet från Peirce. 
Många samtida semiotiker hämtar inspiration hos både Peirce och Saussure. De söker emellertid 
också andra grundvalar, inte bara i den föregående traditionen, utan också i reflektionen över, 
och användningar av teorier och resultat hämtade från andra vetenskaper. 
 

Moskva/Tartu skolan och kultursemiotiken.  
 
En modell för ”kultursemiotik” utvecklades först av den s.k. Moskva/Tartu-skolan, en grupp av 
sovjetiska semiotiker som på somrarna brukade samlas till möte i Tartu, i Estland. De mest kända 
företrädaran för denna riktning är Jurij Lotman och Boris Uspenskij, men de grundläggande 
texterna undertecknade av ett mycket större antal forskare. Många av dessa har senare tagit 
avstånd från dessa verk. Idag leder emellertid Jurij Lotmans direkte efterföljare i Tartu, Igor 
Chernov, en utbildning som förmedlar skolans arv från grundutbildning till doktorsgrad. 
Enligt de grundläggande artiklarna kan en kultur antingen uppfattas som en mängd ”texter” eller 
som mekanismen för produktionen av dessa. Här skall förstås termen ”text”, som så ofta i 
semiotiken, inte enbart uppfattas som något verbalt, utan som verk härledda ur alla slags 
semiotiska system; å andra sidan är en ”text” för Lotman inte varje realisation av ett semiotiskt 
system, utan enbart en som har givits speciell vikt i kulturen. Kriterierna för att tilldela vissa 
texter särskilt vikt kan skifta mellan kulturerna; ibland har den skrivna ”texten” varit mera 
värderad än den muntliga, ibland omvänt. 
Varje kultur uppfattar sig själv som immanent och definierar sig i förhållande till något utanför, 
till en icke-kultur. Oppositioner som natur vs kultur, artificiellt vs icke-artificiellt, etc., är 
historiskt givna varianter av inneslutandet respektive uteslutandet. För sig själv är kulturen i 
regel positivt laddad: den är kosmos som står mot det utanförliggande kaos. Under historien lopp 
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införlivar emellertid kulturen, som ”text” betraktad, ”icke-texten” i sig; nya ”icke-texter” 
uppkommer då, som genom avgränsning definierar den nya ”texten”, dvs. kulturen. 
Liksom kulturen definierar vissa texter som ”texter” i högre bemärkelse, så har den vissa 
uteslutningsmekanismer, vars funktion det är att förkasta andra texter utanför kulturen, i det 
”icke-textliga”. Kriterierna för dessa uteslutningar är skiftande beroende på kulturen. Å andra 
sidan kan kulturen komma att assimilera texter från andra kulturer, dvs. göra till ”texter” i högre 
bemärkelse sådant som tidigare var ”icke-texter”, för att de hade sitt ursprung utanför kulturen. 
Sådana ”texter” måste då först ”översättas” (inte bara verbalt), vilket leder till deformation, 
eftersom de läses med kulturens egen kod. Så småningom kan emellertid en ny kod komma att 
sättas upp som också omfattar sådana importerade ”texter”. 
Kulturer kan enligt Lotman klassificeras i enlighet med en rad dikotomier. En av de mest 
intressanta skiljer avsändar-orienterade och mottagar-orienterade kulturer. I den förra klassen av 
kulturer är det det esoteriska, det obegripliga, det otillgängliga som är högsta värde, och poesi, 
glossolali, esoterik, m.m., är de mest uppskattade genrerna; i den senare klassen sammanfaller 
begreppet mest begriplig med begreppet mest värdefull, och de viktigaste genrerna är prosa, 
framför allt essä, krönika, tidningsartikel, dokumentärfilm och television. I de sändar-orienterade 
kulturerna är det mottagarens uppgift att ”modellera” sig så mycket som möjligt efter sändaren, 
medan det istället i de mottagar-orienterade kulturerna är sändaren som förväntas anpassa sig 
efter mottagaren.  
I ett annat sammanhang har Lotman framfört tanken att ”sändare” och ”mottagare” börjar med 
bara delvis överlappande ”koder”, som de måste få att sammanfalla så mycket som möjligt under 
kommunikationens gång. Vi skulle därför kunna tolka skillnaden mellan mottagar- och 
sändarorientering så, att i det förra fallet ”mottagaren” förväntas återvinna de delar av 
”sändarens” ”kod” som inte överlappar med hans, medan i det senare fallet ”sändaren” har 
motsvarande uppgift. Även om den samtida västerländska kulturen, till skillnad från föregående 
historiska epoker, i hög grad är mottagar-orienterad, så tycks sändar-orientering i stor 
utsträckning fortbestå inom den speciella sfär som konstvärlden utgör. Konstpedagogiken utgår 
däremot uppenbarligen från ett mottagarperspektiv. 
Mot Lévi-Strauss tanke att utbytet på något sätt är grundläggande för hela kulturen framhåller 
Lotman att ackumulation av såväl information som varor föregår utbytet och är ett elementärare, 
mera grundläggande karaktäristikum för kulturen. Materiella objekt och information liknar 
varandra och skiljer sig från andra fenomen på två sätt: de kan ackumuleras, medan man t.ex. inte 
kan ackumulera sömn och andning; och de införlivas inte helt med organismen, som föda. el.dyl., 
utan förblir åtskilda objekt även efter mottagandet. Här tycks Lotman behandla tecknet som ren 
information, kanske för att han framför allt tänker på verbala texter, där det konkreta materiella 
underlaget i hög grad är utbytbart. En bild däremot är både materiellt objekt och information, 
både artefakt och varseblivningsobjekt. I tidsåldern för bildens mekaniska reproduktion är detta 
förstås inte riktigt lika sant. Men vi kan ännu ackumulera bilder i en dubbel mening: som 
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materiella ting, i bankfacket, eller som upplevelser i huvudet. Och på båda sätten upprätthåller de 
ett visst avstånd till kroppen. 
 

Semiotikens institutioner 
 
Semiotikens institutionalisering påbörjades under 1960-talet Den internationella 
semiotiktidskriften ”Semiotica” började utkomma 1967. Efter hand har den följts av en mångfald 
nationella semiotiktidskrifter, liksom av publikationer som specialiserar sig på delområden inom 
semiotiken, t ex ”Eidos”, som sedan 1989 särskilt ägnas bildsemiotiken, följd av ”Visio”, med 
samma inriktning, sedan 1996. År 1969 grundades ”International Association for Semiotic 
Studies” (också känd som ”Association Internationale de Sémiotique”, förkortad IASS/AIS), som 
en paraplyorganisation för alla semiotikintresserade och sedermera för mera specialiserade 
semiotikorganisationer. IASS:s stora kongresser har hållits i Milano 1974, i Wien 1979, i 
Palermo 1984, i Barcelona och Perpignan 1989; i Berkeley, USA, 1994, och i Guadalajara i 
Mexiko 1997. 
Bland de mera begränsade sällskap som skapats på nationsbasis inom ramen för IASS/AIS är 
några av de senaste ”Nordiska sällskapet för semiotik”, grundat 1987, och ”Svenska föreningen 
för semiotik”, som bildades 1991. Det är också helt nyligen, år 1989, som en association för 
semiotiker med särskild inriktning på bilder och andra visuella betydelsesystem har uppstått: 
”Association internationale de sémiotique visuelle” (”International Association for Visual 
Semiotics”: AISV/IAVS), med säte i Blois i Frankrike, där dess första kongress också hölls år 
1990, följd av kongresser i Bilbao 1992, i Berkeley 1994, och i Sao Paolo 1996. 
 

Skolor och traditioner inom bildsemiotiken 
 
Bildsemiotiken har sin egen historia, som inte alltid har följt den allmänna semiotikhistorien. 
Bara under kortare skeden, t ex under sextiotalets ikonicitetsdebatt, har bildtecknet stått i centrum 
för all semiotisk diskussion. Med tiden har också bildsemiotiken utbildat sina egna 
forskningstraditioner och modeller som enbart berör bildtecknet. Det är om dessa vi i 
fortsättningen skall tala. 
Bildsemiotikens början kan dateras exakt: det var år 1964 som Roland Barthes i ett nummer av 
tidskriften ”Communications” publicerade sin analys av ett fotografi som gjorde reklam för 
spagettimärket ”Panzani”. Visserligen skrev Barthes själv redan några år tidigare en annan artikel 
om det fotografiska budskapet; samma år åstadkom Mouloud en bok som kunde ha varit en 
värdigare inledning; och långt tidigare kan vi utan tvivel hitta många isolerade anmärkningar 
(delvis nämnda ovan) hos semiotiker som Degerando, Saussure, Peirce, Mukarovsky  och 

 67



Veltrusky. Men det är oundvikligen sant att alla sentida bildsemiotiker har definierat sig i 
förhållande till Barthes Panzani-artikel, även om det oftast har varit för att kritisera den. 
Mera relevant är det kanske att, hos definitivt för-semiotiska tänkare, söka ett närmande som 
förebådar bildsemiotiken. Kriterierna för detta måste då sökas hos det som vi tidigare har sagt om 
semiotiken som vetenskap: t.ex. dess jämförande, lagsökande och empiriska karaktär. Men de 
måste också sökas i bildsemiotikens specifika historia. 
Många har velat se Erwin Panofsky som en föregångare till semiotiken, i synnerhet då i hans 
mest kända bidrag, ikonologin. Särskilt har man i Barthes pionjärinsats velat se en upprepning av 
det ikonologiska systemet. På sistone har det blivit vanligare att (som redan Bachtin-kretsen 
gjorde) se Wölfflin och Riegl, i konstvetenskapen ofta uppfattade som Panofskys motsatser, som 
krypto-semiotiska tänkare. Man kan emellertid fråga sig om dessa bidrag har en tillräckligt 
lagsökande och empirisk karaktär för att räknas till semiotiken. Det finns anledning att 
återkomma till denna fråga sedan vi stiftat bekantskap med bildsemiotikens sentida historia. 
Nelson Goodmans filosofiska system kallas ofta inom filosofin för semiotiskt; men om det 
förvisso är lagsökande, så saknar det totalt empirisk karaktär. Goodman förkunnar själv att hans 
bildbegrepp är av hans egen tillverkning, och var och en som studerar vad han har att säga om 
språket skall upptäcka att han inte talar om verkligt existerande språk utom om logiska 
konstruktioner.  
Konsthistorikern Ernst Gombrich har spelat en stor roll i den tidiga bildsemiotiken, eftersom hans 
påvisande av konventionaliteten i bilder har citerats som stöd, inte bara i Goodmans, utan också i 
Ecos och Lindekens ikonicitetskritik. Hans direkta ingrepp i semiotikens historia kom emellertid 
i form av en kritik av den användning Goodman och Eco gjort av hans tidigare resultat: han 
menar nu (och anser själv att han alltid menat) att bilder i grunden är motiverade och bara 
sekundärt konventionella. Det är väl utifrån denna sena vändning mot vad han kallar ”den 
semiotiken filosofin” som man får förstå konsthistorikens Norman Brysons uppfattning att 
semiotiken står i diametral motsättning till Gombrichs skola som tar sin utgångspunkt i 
varseblivningen. Vi har emellertid sett att redan Pragskolan betonade varseblivningen som en 
utgångspunkt för semiotiken. I själva verket har också all strukturalistisk bildsemiotik hänvisat 
till varseblivningen som grund. Just därför kunde den stödja sig på Gombrichs tidigare resultat. 
Det är Gombrichs förtjänst att ha givit grundvalarna både för den strukturalistiska bildsemiotiken 
och för dess kritik. 
 

Allt började med Panzani 
 
Barthes artikel är ett närstudium av en till synes enkel annons för spaghettimärket Panzani, som 
föreställer några spaghettipaket, burkar med köttfärssås och packet med riven ost, som blandas 
med färska grönsaker i en nätkasse. Om artikeln som vanligt är briljant, så är den förvisso ingen 
bra analys: dess teoretiska apparat är mer skenbar än verklig; den introducerar en hel uppsjö av 
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konkurrerande terminologier mellan vars led den felaktigt sätter likhetstecken; och i slutändan 
säger den väldigt lite till och med om Panzaniannonsen. Likafullt är bildsemiotiken otänkbar utan 
denna Barthes artikel. 
Barthes argumentation är avklarad i tre, fyra steg. Först en intuitiv avläsning av det språkliga 
budskapet, behandlat som ”tecken” med denotation och konnotation. Sedan några exempel på 
bildens konnotativa skikt. Och därefter återstår det bara för Barthes att konstatera, att bildens 
denotativa uttryck är identiskt med dess innehåll och detta med referenten (men referenten är 
tydligen organiserad, för Barthes talar om denna som ett syntagm, i vilket konnotationerna är 
”fångna”). Barthes urskiljer två möjliga relationer mellan en språklig utsaga och en bild: språket 
bestämmer (”förankrar”) bilden eller de bestämmer varandra ömsesidigt. Konnotationen tjänar att 
göra denotationen obemärkt, konnotationsuttrycket ikläder sig oberoende av substansen former 
kända från klassisk retorik, alldeles särskilt som metonymier, och inte heller 
konnotationsinnehållen är specifika för bilder. 
Enligt Barthes konnoterar den språkliga termen ”Panzani” italienskhet. Vad den denoterar får vi 
aldrig veta: eftersom den är ett egennamn skulle de flesta teoretiker utan tvivel säga att den 
saknar denotation. Bildens denotation utgöres av spaghettipaketen, paketet med riven ost, burken 
med tomatsås, lökarna, champinjonerna, paprikorna och tomaterna, placerade i en nätkass som 
befinner sig på en obestämd yta och som hålles upp av någonting utanför bilden. Barthes urskiljer 
en rad bildkonnotationer. Italienskheten finns också där, representerad av vad Barthes kallar 
föreningen av tomaten, paprikan och trefärgen (gult, grönt, rött) på affischen. Vidare finns där en 
konnotation av ”stilleben”, en association till en välkänd genre inom konsten, som ofta består av 
fruktarrangemang. Barthes överväger också om bilden konnoterar ”annons” men avfärdar tanken 
med påståendet att den istället är en sådan. En annan konnotation är enligt Barthes ”överflöd”: 
den består dels i att presentera Panzaniprodukterna som en fullständig måltid, dels i likställandet 
av burken med tomatkoncentrat och de färska varor som omger den, vilket skapar ett slags bro 
mellan produkternas ursprung och deras sluttillstånd. Slutligen nämner Barthes som ytterligare en 
konnotation ”torghandeln”: denna, som främst beror av nätkassen, implicerar två positivt 
värderade bestämningar: att grönsakerna är nyskördade och att de är avsedda att användas vid 
matberedningen i det egna hushållet. 
Barthes analysstrategi förutsätter identiteten mellan en serie dikotomier hämtade från psykologi, 
sociologi och lingvistik: nämligen mellan kodad vs icke-kodad, varseblivningsmässig vs 
kulturell, bokstavlig vs symbolisk och denoterad vs konnoterad. Det finns (som vi delvis skall se 
nedan) all anledning att ifrågasätta att dessa egenskapspar måste följas åt. Men det märkliga är 
också, som Floch påpekar, att denna identifiering ligger bakom den ordning i vilken Barthes 
genomför de olika stegen av sin analys: först den språkliga denotationen, sedan språkets 
konnotation, så bildens konnotation och slutligen dess denotation. Det är, som Floch säger, som 
om Barthes utgick från den ”säkra koden”, verbalspråket (dvs de betydelser som är uppenbart 
konventionella och systematiska), för att så småningom täcka in allt mer tvivelaktiga kodningar, 
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eller som om han försökte extrahera det kodade i bilden i flera skikt under allt starkare motstånd, 
tills till slut bara bildens denotation finns kvar, som en rest eller ett ”privativt budskap”, som 
Barthes själv kallar det. 
I själva verket är identifikation mellan dikotomierna inte så total som Floch antar, för enligt 
analysordningen (och också enligt Barthes strödda anmärkningar) är den språkliga konnotationen 
mindre kodad än den språkliga denotationen, medan bildkonnotationen är mera kodad än 
motsvarande denotation! Den lingvistiska konnotationen förmodas göra starkare motstånd mot 
analysen än denotationen, medan fallet är det omvända i bilden: för övrigt tänkes 
bilddenotationen aldrig ge efter för analysen. Om inte annat så antyder detta att begreppen 
denotation och inte har samma innebörd hos Barthes när de tillämpas på bilder och på språk. 
Därmed ställer sig frågan om konnotationens innebörd i bilder. 

Problem med konnotationsbegreppet  
 
Enligt Barthes själv och de forskare som har tagit upp hans distinktion härrör skillnaden mellan 
denotation och konnotation från Louis Hjelmslev. För Hjelmslev är ett konnotationsspråk ett 
språk vars uttrycksplan är ett annat språk. En sådan definition är emellertid bara i sällsynta fall 
förenlig med de exempel som Barthes och hans efterföljare har anfört. Det kan därför vara 
anledning att här skilja mellan två traditionella sätt att hålla isär denotation och konnotation, en 
användning som införes av Hjelmslev och en fjärde användning som man finner hos Umberto 
Eco. 
Det är i själva verket frågan om fyra sätt att placera in denotation och konnotation i förhållandet 
till de verklighetsområden som bildar tecknet eller är i tecknets grannskap: uttrycket, innehållet 
och referenten. Innehållet uppfattas här som en mental storhet som är en integrerad del av 
tecknet, tillsammans med uttrycket, medan referenten ligger utanför tecknet, ofta i (den 
”fysiska”) verkligheten. I de två första distinktionerna, som kan kallas den logiska respektive den 
stilistiska, är konnotationen identisk med innehållet (eller en aspekt av detta) och denotationen är 
referenten eller en relation mellan  tecknet och referenten. I den Hjelmslevska distinktionen är 
denotationen en relation mellan innehåll och uttryck (dvs identisk med den primära 
teckenfunktionen) och konnotationen är en relation mellan två tecken, dvs mellan två enheter 
som var för sig har sina uttryck och sina innehåll. I vad Eco kallar konnotation och denotation 
föreligger en distinktion mellan olika enheter inom innehållet. 
Från logikens synpunkt är denotation liktydigt med extension, dvs med det föremål eller den klass 
av föremål som faller under ett visst begrepp, och konnotation är detsamma som intension, dvs en 
lista över de egenskaper som något måste ha för att höra till en klass. Mot de två konnotationerna 
”liksidiga trianglar” och ”likvinkliga trianglar” svarar samma denotation, mängden av alla 
likvinkliga trianglar, som inom ramen för Euklidisk geometri också är liksidiga. 
Enligt många stilistiska handböcker är denotation det ting i yttervärlden som ordet syftar på, eller 
ordets ”kognitiva betydelse”, ”huvudbetydelse”, etc. Denotationen är alltså en typ av innehåll, 
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som definieras av något slags mer eller mindre uppenbar korrespondens med den ”objektiva 
verkligheten” utanför tecknet, och konnotationen får täcka det som blir över, vilket ofta kallas för 
”emotiv betydelse”. Någon gång försöker man skilja konnotationerna från den känslomässiga 
betydelsen genom att säga att de förra omfattas av medlemmarna i sociala grupper. En sådan 
uppdelning mellan typer av innehåll är i bästa fall psykologiskt motiverad men är helt irrelevant 
för betydelsesystemets organisation: inget i tecknet själv markerar skillnaden. Det förblir 
dessutom obegripligt hur man skall kunna skilja denotation och konnotation i många vanliga ord 
på denna grundval, som exempelvis i ”älskling”, som skulle vara ren konnotation i denna 
mening. Hela distinktionen bygger på den antisemiotiska föreställningen att det finns en nivå av 
verkligheten som på något sätt är oss given utan varje tolkning. 
För Hjelmslev är konnotationen ett språk vars uttrycksplan är ett annat språk. Tecken, som 
betyder detsamma, och alltså är identiska från denotationens synpunkt, kan visa sig vara olika, 
betyda skilda ting, från konnotationens synpunkt: olika dialekter och stilarter, samma sats i skrift 
eller tal eller i dövstumspråkets gester, m m. Varje gång Hjelmslev säger något på danska, och 
alltså denoterar olika saker, så konnoterar han, genom själva valet att uttrycka dessa 
konnotationer på just danska, ”jag talar danska”. Ett parallellt men mer slående exempel är 
utlänningen som trots att han kan alla ord så bra och gör sig förstådd utan problem, dvs denoterar 
korrekt, därutöver konnoterar ”jag är utlänning” i allt han säger. Tungrots-r och tungspets-r som i 
svenskan inte ändrar betydelsen i ord, dvs denotationen, konnoterar talarens geografiska 
ursprung. Själva valet av ett visst uttryck för ett visst innehåll, av en variant snarare än en annan 
som realiserar samma uttrycksinvariant i betydelsesystemet i fråga, överför, genom sin variation, 
genom att avvika från eller ge något utöver invarianten, en andra betydelse, som Hjelmslev kallar 
konnotation. Mera allmänt sett skulle man kunna säga att notationen för Hjelmslev är en effekt 
som uppkommer varje gång man går från ett stratum till ett annat i tecknet och måste välja en av 
flera möjliga varianter för en invariant (en substans till en form, ett uttryck för ett innehåll, t o m 
ett innehåll för en referent). 
Liksom Barthes inför Eco (1968) sitt konnotationsbegrepp med hänvisning till Hjelmslev, men 
hans lista på exempel är mycket mera omfattande och av mer skiftande art, och hans definition (i 
Eco 1976) av konnotationen som en betydelse överförd av en annan betydelse visar på något helt 
annat, för Hjelmslevs konnotation överföres snarare av relationen mellan uttryck och innehåll. 
Eco (1976) tänker sig en damm, vars varningssystem har en signal med betydelsen 
(denotationen) ”för hög vattennivå”. Med kännedom om hur dammen fungerar vet vi att detta 
också innebär ”fara för översvämning”, och detta i sin tur kan tolkas som en instruktion till 
vakten att sänka vattennivån, dvs att släppa ut vatten. Dessa senare betydelser är enligt Eco 
konnotationer. De flesta teoretiker skulle här emellertid tala om (kontextuella) implikationer, för 
de följer logiskt ur denotationen tillsammans med en beskrivning av dammens uppbyggnad och 
dess relation till omgivningen. Det är här frågan om en relation mellan innehåll, precis som fallet 
är med implikationerna, inte mellan tecken, som i Hjelmslevs konnotationsbegrepp. 
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Konnotationer i Panzaniannonsen 
 
Frågan är nu om Barthes s k konnotationer sammanfaller med något av ovannämnda begrepp och 
speciellt med Hjelmslevs konnotationsbegrepp som Barthes själv hävdar. Det språkliga exemplet 
är oproblematiskt: ”Panzani” konnoterar utan tvivel sin tillhörighet till italienska språket, och 
mer allmänt sin icke-franskhet och däremot sin exotiska karaktär för den franske läsaren. 
Slutbokstaven är karaktäristisk för italienskan (och -ni associerar till många andra italienska 
familjenamn: Bernini, Pasolini, Garroni, etc); konsontantkombinationen ”nz” förekommer inte i 
franskan.  
En verklig bildkonnotation skulle ”stilleben” kunna vara. Om bilden bestod av andra kategorier 
av föremål och dessa var inbördes relaterade på annat sätt, så skulle den inte överföra innebörden 
”stilleben”. Om den nu gör det. En del konstvetare (som kan tänkas ha ett intuitivt begrepp om 
vad ett stilleben är för något) förnekar att detta är en del av Panzanibildens betydelse. För att 
kunna fastställa om bilden verkligen konnoterar stilleben behöver vi ha en undersökning av de 
egenskaper som utmärker verkliga medlemmar av genrekategorin stilleben.  
Trots Barthes förkastande av sitt eget förslag är det otvivelaktigt sant att Panzaniannonsen 
konnoterar annons: att egenskaper måste vara betonade för att konnotera stämmer inte med 
Hjelmslevs definition och uteslutes av hans exempel. Vilka egenskaper hos bilden som orsakar 
konnotationen ”annons” fordrar återigen en särskild undersökning. Observera emellertid att 
Panzanibilden både är och konnoterar ”annons” medan den (eventuellt) falskeligen konnoterar 
”stilleben”. Ett mera slående exempel på sådana falska konnotationer är de datorbilder vars 
uttrycksplan är utformade på ett sådant sätt att de konnoterar ”fotografi”, vilket kan jämföras med 
när en stockholmare försöker imitera skånska. 
Det är av flera skäl tvivelaktigt att någon av de övriga ”konnotationer” Barthes anför i 
Hjelmslevs mening kan betraktas som sådana. I så fall skulle de emellertid vara konnotationer 
hos verkligheten själv, inte hos bilden (inte ens hos dess piktorala innehåll, i alla fall inte 
specifikt för detta). Detta måste vara så av två anledningar. För det första är de egenskaper som 
Barthes kallar konnotationer (”överflöd”, ”torghandel”, etc) betydelser som härrör ur föremålen 
själva, i deras särskilda förhållande till varandra, och skulle kunna uppträda identiskt lika i ett 
arrangemang i ett skyltfönster, en utställningsmonter, osv. För det andra hävdar Barthes att 
bildens uttryck och innehåll är ”tautologa”, med andra ord, identiska, men i så fall kan de enligt 
Hjelmslevs uppfattning inte särskiljas och bildar inget språk: de kan därför inte bilda underlag för 
ett som ju är ett språk vars uttrycksplan är ett annat språk.  
Än svårare måste det dock vara att särskilja uttryck och innehåll i den varseblivna verkligheten. 
Det finns emellertid situationer i vilka verkliga ting blir tecken för sig själva, för den klass de är 
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medlemmar av, eller för liknande objekt. Eftersom sammanställningen av frukt och 
förpackningar här har fotograferats av och alltså lyfts ut från ett större sammanhang, så kan man 
uppfatta föremålen som tillräckligt betonade för att tjäna som tecken för sig själva. Men även om 
tomaten är tecken för tomat, eller för ett land där den ibland växer, nämligen Italien, så följer det 
inte att de egenskaper som Barthes anför kan vara konnotationer i Hjelmslevs mening.  
Antag att föreningen av färgerna vitt-grönt-rött (inte gult, som inte är en färg i italienska flaggan) 
manifesterade av frukterna och andra färgpartier i bilden tillsammans betyder ”italienskhet”; 
detta är i så fall ett sammansatt tecken, som följer av färgkonstellationen i bilden och som står i 
motsats till alla andra möjliga kombinationer av färger. Men vad de konnoterar är något sådant 
som ”färgsymbolism”: egenskapen att ha valt färger som tillsammans ger upphov till samma 
färgkombination som i den italienska flaggan. Detta är precis som när utlänningen säger ”Jag inte 
veta”. Detta är en kombination av tecken som betyder ”jag vet inte”. Men vad det konnoterar är 
”nybörjarsvenska”. 
Kanske kan Barthes konnotationer vara sådana i någon av de andra bemärkelserna. Men de har 
ingenting att göra med skillnaden mellan egenskaper och klasser av ting, som i den logiska 
distinktionen; och vi har sett att den stilistiska distinktionen leder till en helt godtycklig 
uppdelning. Barthes exempel kan kanske betraktas som konnotationer i Ecos mening, om vi 
medger att de är separata från sina denotationer: med andra ord, de är kontextuella implikationer. 
Men å ena sidan är Ecos konnotationsbegrepp så allmänt att väldigt lite är sagt därmed. Å andra 
sidan är förmodligen ändå för mycket sagt: det är inte självklart att Barthes konnotationer är mera 
indirekt givna än hans denotationer. 
 

En annan skiktmodell: ikonologin 
 
Många semiotiker (t ex Eco 1968:230; Floch 1978b; Larsen 1976; Porcher 1976:144ff) har trott 
sig kunna identifiera vad de uppfattar som Barthes konnotationsmodell med Panofskys (1955) 
välkända program för den ikonologiska analysen. Enligt Floch vilar Panofskys pre-ikonografiska 
nivå liksom Barthes icke-kodade denotation på en omedelbar upplevelse som inte fodrar någon 
vidare analys, och den ikonografiska nivån, som förutsätter en litterärt överförd kunskap, erinrar 
om vad Barthes kallar konnotationsuttrycket eller retoriken, medan den ikonologiska nivån, som 
hos Panofsky är den bakomliggande världsåskådningen, tycks ha likheter med vad Barthes 
betecknar som konnotationsinnehållet eller ideologin. Frågan är om dessa två analysschemata för 
bilder har mer gemensamt än att vara — något så ovanligt som analysschemata för bilder!  
Det är emellertid två helt olika saker att jämföra ikonologin med konnotationsmodellen, som 
Barthes menar sig använda, och med de analysprinciper som kan tänkas förklara Barthes egna 
exempel. 
Det är visserligen ganska sannolikt att Barthes denotationsnivå och Panofskys preikonografiska 
nivå står för ungefär samma fenomen: medan Panofsky menar att vi här behöver samma förmåga 
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som tillåter oss att känna igen den som hälsar på oss på gatan, hävdar Barthes att det fordras 
samma ”nästan antropologiska” (dvs för alla människor nästan (?) gemensamma) vetande som 
ligger inneboende i varseblivningen. Att det här kan vara frågan om samma företeelser beror 
antagligen på att det i bägge analysschemata är frågan om ett restbegrepp, dvs om det som 
analysen inte har något att säga om. Att båda analyserna gör halt på samma punkt kan förklaras 
av att motståndet här är som störst: vi har vad Bachelard har kallet ett epistemologiskt hinder, i 
detta fall ett slags oförmåga att se bilden för bara avbildade föremål, som ofta uppträder hos små 
barn men som vuxna inte heller går helt fria från. 
Det avgörande är likheter och skillnader mellan de två övre nivåerna i de respektive modellerna. 
Larsen hävdar att vi i Barthes termer klarare kan uttrycka Panofskys argument för att vissa 
målningar som tidigare hade uppfattas som Saloméavbildningar i själva verket är 
Judithavbildningar: för innehållet ”Judith” har vi ”ung kvinna + (tjänsteflicka) + svärd + 
avhugget huvud på fat”, medan innehållet ”Salomé” uttrycks med ”ung kvinna + (förälder) + 
avhugget huvud på fat”. Vissa färger och former denoterar innehållen ung kvinna, tjänsteflicka, 
förälder, svärd och avhugget huvud på fat, och dessa ingår nu vidare, enligt Larsen, som uttryck i 
ett nytt tecken som alltså antingen har innehållet ”Judith” eller innehållet ”Salomé” och 
följaktligen, enligt Larsens tolkning, konnoterar dessa.  
I själva verket utför Larsen här en särdragsanalys: han visar att de båda tecknen ”Judith” och 
”Salomé” har vissa drag gemensamma och skiljer sig i andra, precis som t ex orden ”pojke” och 
”flicka” i språket har samma betydelse med undantag för särdraget kön. Inget hindrar oss från att 
föra särdragsanalysen vidare i bilden och räkna upp de drag som karaktäriserar betydelsen ”ung 
flicka”; eller att åt andra hållet ta fram den nya betydelsen av ”Salomé + Johannes Döparen”. Vi 
får inte därmed konnotationsspråk på konnotationsspråk. Istället är det frågan om en 
sammanfogning av tecken till större tecken, precis som sammansatta ord eller satser bildas med 
andra ord (utan att därför betydelsen är den enkla summan av delarna). Här är det hela tecken, 
dvs deras uttryck och innehåll, som bildar nya uttryck och innehåll, inte, som i 
konnotationsspråket, själva sättet för uttryckets och innehållets sammanfogning i tecknet som ger 
upphov till en ny betydelse.  
Larsen förbiser också att den ikonografiska nivån består av berättelser och allegorier och att 
kunskapen som dess tolkning bygger på skall hämtas från litterära källor (jfr Panofsky 1955:40f, 
Kaemmerling 1979:485ff). Till skillnad från särdragsanalysen är dessa krav inte tillämpbara på 
andra nivåer (eller på alla bilder). Vad som ytterligare visar på skillnaden mellan 
tolkningsmodellerna, är att Panofsky placerar ”gestaltnings- och stilhistorien” på den första 
nivån, medan dess motsvarighet, de retoriska figurerna som enligt Barthes kan uppträda också i 
bilder, hamnar på den andra nivån. 
Den tredje nivån som Floch och Larsen vill se hos Barthes är i själva verket bara 
konnotationsspråkets innehållsplan, av Barthes betecknad som ideologin. Men Panofskys tredje 
nivå är någonting separat: åtminstone i den ursprungliga utformningen av modellen som 
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inspirerades av kunskapssociologin var det ett slags ”världsåskådning” som skulle förklara 
verket, men som låg utanför det som dess orsak, i samtida filosofers böcker. Dessutom tycks 
Panofsky ha tänkt på mycket större och grandiosare tankesystem än de enkla ”ideologier”, typ 
”italienskhet”, som Barthes anför.  
Sammanfattningsvis kan man alltså säga, att Panofskys andra, ikonografiska nivå stannar i det 
första denotativa skiktet, i den mån ikonografins symboler semiotiskt sett bara är sammansatta 
tecken; men att samtidigt konnotationsspråkets uttryck, Barthes retorik, hör in under Panofskys 
första, preikonografiska nivå, i den mån stilhistorien har att arbeta där. Och medan relationen 
mellan den andra och den tredje nivån i semiotiken är en inre, semiotisk relation, mellan det 
konnotativa tecknets två led, så är den hos Panofsky en kausalrelation, som förklarar tecknet ur 
något annat utanför det, ett tankesystem. 
Det sagda gäller för en korrekt användning av Hjelmslevs konnotationsbegrepp i bildsemiotiken; 
det gäller också för dem av Barthes exempel som är äkta konnotationer, nämligen betydelserna 
”stilleben” och ”annons”. Däremot kan det tyckas som om det fanns likheter med Barthes övriga 
exempel och ikonologins två övre nivåer; i båda fallen tycks vi ha att göra med något slags 
sammansatta tecken. Jämförelser försvåras av det faktum att Barthes i sin analys, till skillnad från 
i sina teoretiska uttalanden, inte särskiljer de två nivåer han kallar retorik och ideologi (han 
diskuterar i själva verket inte alls ”retoriken”, dvs uttrycket).  
Därtill är Barthes exempel inbördes väldigt olika: italienskheten i färgkombinationen vit-grön-
röd fordrar för sin tolkning kunskap om en (visserligen tämligen välkänd) separat kod, det 
internationella flaggsystemet. Även om detta inte är litterärt förmedlat och knappast vilar på 
någon mera utvecklad världsåskådning liknar det i alla fall ikonologin i att förutsätta en 
specialiserad kunskap. Detsamma kan inte sägas om Barthes andra exempel: ”överflöd”, 
”torghandel”, m m är synliga för vardagskunskapen och är väl praktiskt taget lika ”nästan 
antropologiska” som de elementärare betydelser de vilar på. Särskilt intressant är i detta avseende 
torghandeln som i Barthes tolkning utgör ett helt scenario av tidigare och följande handlingar 
som tar plats i vardagen: inhandlandet av varorna på torget och deras senare beredning i det egna 
köket. Men det sätt på vilka sådana vardagsbeteenden är mättade med betydelser och blir bärare 
av fundamentala värden är något som Panzanimodellen är oförmögen att redogöra för.  
 

Brister och utelämnanden i Panzanimodellen 
 
Det har varit nödvändigt att här relativt utförligt diskutera Barthes Panzanianalys, dels eftersom 
den utgör bildsemiotikens begynnelse, och dels för att den än idag i många läger uppfattas som 
det enda bildsemiotiken har att erbjuda. Barthes väsentliga insats var att insistera på att också 
bilder måste underligga en relevansprincip. I övrigt framstår analysen idag som alltigenom 
bristfällig. Men det allvarligaste man kan förebrå Barthes är inte hans förvrängningar av den 
teoretiska apparaten och av den analyserade bilden, utan allt vad han försummar att göra. 
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En av Barthes förutsättningar är att bilden i någon mening bestämmes eller begränsas till sin 
betydelse av en språkliga utsaga. Men en kritisk granskning av Panzanianalysen ger inget 
underlag för att bedöma i vad mån bildbetydelsen verkligen är lingvistiskt bestämd (vilket senare 
bildsemiotik i regel förnekar). Den enda del av den språkliga texten som Barthes nämner är 
märkesnamnet ”Panzani”; han ignorerar resten av den språkliga texten, både den övriga texten på 
förpackningarna och den som står på bildytan, fastän åtminstone den senare, till skillnad från 
märkesnamnet, har ett innehåll. Även i diskussionen av namnet ”Panzani” säger han ingenting 
om hur denna tänkes bestämma bildbetydelsen. 
En ännu allvarligare försummelse (för vilken Floch kritiserar Barthes) är att han ingenting säger 
om bildens plastiska skikt, dvs om hur bildens plana yta genom sin organisation förmedlar egna 
betydelser. Man kunde lätt göra en uppdelning av bilden i figur och grund, och av figuren i en 
inkluderande och en inkluderad del, som skiljer sig i en rad särdrag (se Sonesson 1989a,II.2.3). I 
själva verket ignorerar Barthes också bildens rent avbildande funktion: ingenting han säger skulle 
inte kunna ha sagts lika väl (eller lika illa) om ett tredimensionellt arrangemang av grönsaker och 
förpackningar på ett verkligt köksbord. Hans frågar sig inte ens om gränserna för bilden (som 
utesluter handen eller vad det är som håller upp kassen) och bildvinkeln på något sätt är 
ansvariga för de ”konnotationer” han urskiljer (se Sonesson 1989a,I.1.4 för ett förslag). Det är 
referenten, inte något av bildens skikt som Barthes analyserar. 
Resultatet av detta är förstås att Barthes inte kan förklara särskilt mycket av de betydelser som 
Panzanibilden bär på. I jämförelse framstår senare modeller som extrema närläsningar. 
 

Fortsättningen av Panzanitraditionen 
 
De flesta som har tagit sig an bildsemiotiken efter Barthes har känt sig föranledda att precisera i 
vilken utsträckning och i vilka avseenden de följer eller tar avstånd från Barthes. Under långa 
tider framstod bildsemiotiken för övrigt, särskilt i Skandinavien, som en oändlig upprepning av 
de grepp som hade introducerats i Panzaniartikeln. Å andra sidan är det ur kritiken av Barthes 
som de fruktbärande närmanden hos Greimasskolan, Groupe µ och Quebecskolan har uppstått. 
Barthes omedelbara eftervärld i Frankrike var av två slag. För det första fanns det en rad 
författare som fortsatte på Barthes väg med att studera reklambilder. Själv säger sig Barthes ha 
valt att analysera just en reklambild, eftersom allt i en sådan bild måste vara avsiktligt, och alltså 
betydelsemättat, vilket han menar följer av att bilden har det klart definierade målet att sälja en 
vara. Hans efterföljare var ofta knutna till reklambyråer och alltså direkt intresserade av 
reklamfunktionen som sådan, med syftet inställt på att, åtminstone på lång sikt, förbättra bildens 
säljförmåga. Mot detta kontrasterar den ideologikritiska karaktär som samma utvecklingslinje 
antog i Danmark och Sverige (t ex hos Gert Z Nordström och Peter Larsen) men också i England 
(hos Judith Williamson) och Tyskland (Hermann Ehmer m.fl.). På senare år har också Gunther 
Kress och David Hodge i England anslutet till Barthes-traditionen, mera än de fullföljer 
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tankelinjer från Hallidays allmänna semiotik, som de själva menar. Inom ramen för mera 
allmänna bildsemiotiska projekt skulle reklambilden senare tagas upp till behandling av bl a 
Jean-Marie Floch och Winfried Nöth. 
Den andra krets där Barthes tankegångar togs upp tidigt var de franska konstvetarna. Här var det 
framför allt Louis Marin som lade fram ett program präglat av arvet från Saussure och Hjelmslev, 
och som i hög grad kan ses som ett försök att göra mera explicita de grundantaganden som man 
finner i Barthes Panzanianalys. Flertalet av Marins senare publikationer, liksom de som 
författades av Hubert Damisch och Jean-Louis Schefer, är i grunden traditionellt 
konstvetenskapliga med ganska ytliga inslag av semiotisk terminologi. Damisch, liksom Jean-
François Lyotard, inträder i semiotikens historia framför för att ha ifrågasätt tillämpbarheten av 
Barthes modell på konstens bilder och eventuellt på bilder över huvud taget. Dessvärre är denna 
kritik av tvivelaktigt värde, eftersom den vilar på en jämförelse mellan två helt ojämförbara 
företeelser: en rent intuitiv, förteoretisk föreställning om bildens natur satt mot ett begrepp om 
det verbala språket sådant det rekonstruerats inom en vetenskap, nämligen den strukturala 
lingvistiken. Dessa författare utgår också från att den konception som förespråkas av Barthes är 
den enda möjliga inom semiotiken.  
Närmre oss i tiden har engelska konstvetare, som Norman Bryson, och amerikanska konstkritiker 
som Rosalind Krauss och Yves-Alain Bois återupptagit Barthes semiotik, tydligen helt okunniga 
om den kritik den utsatts för under de sista trettio åren. Deras bidrag präglas i allmänhet av en 
oansvarig användning av teoretiska begrepp som inte står Barthes egen efter men saknas hans 
originalitet. 
 

Eco och andra bildstormare 
 
Den italienske semiotikern Umberto Ecos bidrag till bildsemiotiken är väsentligt, oavsett det 
värde man tilldelar hans argument. För Eco gällde det ursprungligen att visa att bilder var lika 
konventionella som språkliga tecken och alltså i lika hög grad som dessa motsvarade Saussures 
semiotiska ideal. I sina första texter tänkte han sig också att bilden kunde delas i mindre enheter, 
precis som språkliga satser sönderfaller i ord och fonem (språkljud), men han blev med tiden 
alltmer skeptisk till möjligheten att etablera klara gränser mellan enheterna. Icke desto mindre 
framförde han tanken att bilden, liksom verbalspråket, var dubbelt artikulerad, dvs organiserad 
både i något liknade ord och något som liknade fonem; och han menade att filmen, som bygger 
på stillbilden, hade upp till tre artikulationsnivåer. 
Umberto Ecos (1968) första modell över bilden var i praktiken, trots författarens reservationer, 
direkt kalkerad på den strukturala lingvistiken. Bilden uppfattades som en ikonisk utsaga, dvs i 
någon mening ett fullständigt påstående eller en fullständig tanke, och kunde sedan delas upp i 
tecken, dvs relativt självständiga enheter med isolerade uttryck och innehåll. Vidare kunde 
åtminstone uttrycket delas vidare i små delar utan egen betydelse, som streck, kurvor, cirklar, 
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osv. I en eller annan variant har modellen kommit till flitig användning. Eco skulle emellertid 
själv komma att inse att den var orimlig. På senare tid har också Eco, vid de få tillfällen han ännu 
ägnar sig åt bilder, använt sig av en helt annan modell. Den går ut på att klassificera de relationer 
som råder mellan uttryck och innehåll i bilden, och mellan olika element i den avbildade världen, 
med hjälp av en teckentaxonomi som utvecklar och förfinar Peirces uppdelning i ikoniska, 
indexikaliska och konventionella tecken.  
Trots att han har sina rötter i anglosaxisk filosofi, framförde Nelson Goodman mycket snarlika 
argument mot tanken att bildtecknet skulle vara grundat på likhet. Redan från början uppreste han 
sig däremot mot tanken på att bilden skulle låta sig analyseras i smådelar. Bilden, menade han, 
var oändligt delbar — eller snarare godtyckligt delbar. Ingen modell för bildens analys kan alltså 
uppställas. 
En annan viktig bildsemiotiker är René Lindekens, vars försök att, i ett flertal böcker, utveckla en 
bildsemiotisk teori, hämtar inspiration ur många källor: hos Hjelmslev och Greimas inom 
semiotiken, i existentialistisk filosofi och i varseblivningspsykologin. Tesen om bildtecknets 
konventionalitet ville han leda i bevis genom att ta upp det mest motsträviga exemplet, 
fotografiet, till diskussion. Som ingen annan bildsemiotiker har Lindekens blandat metoderna: 
han har gjort regelrätta bildanalyser, genomfört varseblivningsexperiment och ägnat sig åt mer 
abstrakta resonemang. 
En rad andra författare hade i själva verket långt före Eco och Goodman hävdat att likhet inte 
kunde bilda någon grundval för tecknet. I fotografiets fall kom emellertid konventionalitetstesen 
bara att överleva under kort tid; ett tredje alternativ, närheten (indexikaliteten) har på sistone 
tilldragit sig uppmärksamheten. 
 

Den moderna bildsemiotiken 
 
De finns idag framför allt fyra riktningar inom bildsemiotiken som har varit skolbildande: 
Greimas- och Parisskolan, som tillämpar det abstrakta system som A.J. Greimas har utvecklat för 
den allmänna semiotiken (eller snarare vissa delar av det) i analysen av bilder; Groupe µ, i Liège 
i Belgien, som har använt sig av den gamla retorikens många figurer, omtolkade med hjälp av 
modern semantisk analys, för att förstå vad som händer i bilder; Quebec-skolan, som har sitt 
ursprung i den fransktalande delarna av Kanada, och som arbetar med gestaltpsykologiskt 
inspirerade modeller; och slutligen Perth-skolan, i Australien, som mest intresserar sig för vilka 
kommunikationsfunktioner som uppfylles av olika bildelement. De namnkunnigaste företrädarna 
för Greimasskolan när det gäller studiet av bilder är fransmannen Jean-Marie Floch och 
schweizaren Felix Thürlemann. Quebec-skolan domineras av Fernande Saint-Martin och Marie 
Carani, och den ledande inom Perth-skolan är Michael O’Toole. 
Fernande Saint-Martin har velat urskilja en femte skola (en fjärde för henne, eftersom hon inte 
nämner Perth-skolan) som hon kallar den svenska skolan, förträdd av bl.a. författaren till denna 
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historik. Man kan noga tycka att namnet skola är lite pretentiöst, men det kan i så fall gälla också 
en del av de övriga här nämnda. Låt oss i det följande kalla denna Lundaskolan. 
 

Bildens dubbla betydelseskikt 
 
Gemensam för Greimasskolan och Groupe µ är uppdelningen av bildens betydelser på två skikt: 
det ikoniska och det plastiska. Bildtecknet definieras här av att det har en överordnad ikonisk  
funktion, vilket innebär att tecknet bland annat också frammanar en illusionär upplevelse av en 
verklig (som tredimensionell uppfattad) varseblivningsscen. I denna mening har många bilder i 
konstvetenskapens mening (t ex ”abstrakta” eller ”non-figurativa” konstverk) ingen ikonisk 
funktion, men även de senare kan historiskt avledes av denna bildprototyp. Grundvalen för denna 
karaktäristik är utan tvivel Peirces definition av ikoniska tecken som tecken i vilka uttryck och 
innehåll sammanbindes av en likhetsrelation. Inom Greimasskolan har man emellertid tänjt 
begreppet så att det kommer att innebära enbart möjligheten att igenkänna det vardagliga och 
självklara, och i denna mening kan också litteraturen vara ikonisk. Avbildningsfunktionen är 
emellertid ett särfall av den senare (vi igenkänner den vardagligt varseblivna verkligheten) och 
svarar uppenbarligen mot vad Groupe µ avser med termen. I relation till Peirces 
ikonicitetsbegrepp innebär emellertid detta en inskränkning: också abstrakta likheter (t.ex. 
likheten mellan jämvikten hos en våg och hos rättvisan) är ikoniska för Peirce. Jag har därför 
föreslagit att detta särfall av ikonicitet borde kallas för piktoral funktion. 
För både Greimasskolan och Groupe µ har bildtecknet även en plastisk funktion. Denna avhänger 
av egenskaper som figurerna har reellt, i den mån de är tvådimensionella former på en plan yta. 
En cirkel eller allmänt rundad form kan t ex stå för mjukhet, en triangel eller rektangel för 
hårdhet (som i Lindekens experiment). Vissa former manifesterar diskontinuitet och andra är 
kontinuerliga, och dessa kan i sin tur i givna sammanhang bli bärare av skiftande innebörder. 
Greimasskolan: binära kontraster som grund 
Jean-Marie Floch, Félix Thürlemann och deras lärjungar står för en ortodox tillämpning  av A.J. 
Greimas allmänsemiotiska teori på bilder. De har vid det här laget utförligt beskrivit en rad 
bilder, såväl konstbilder som reklambilder, och såväl fotografier och skämtteckningar som 
målningar. Thürlemann visar en viss förkärlek för att studera Klees verk, men han har också 
intresserat sig för målningar från 1600-talet och för samtida installationer. Floch har skrivit om 
Kandinsky och om åtskilliga klassiska fotografer, men han har med tiden, uppenbarligen av 
pekuniära skäl, alltmer intresserat sig för reklambilder. Deras metod är vad man kan kalla 
verkanalytisk: de intresserar sig för en bild i taget och försöker behandla denna uttömmande. 
Deras modell bygger bl.a. på tanken att bilder består av binära (tvåledade) motsättningar, vars 
båda enheter finns närvarande i den givna bilden. Vidare antar de att bilden består av två skikt, 
ett ikoniskt sådant, genom vilket bilden frammanar en vision av en scen ur en möjlig 
varseblivning, och ett plastiskt, där den tvådimensionella ytan som sådan överför betydelser. 
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Greimasskolans modell (nedan kallad G-modellen) innebär i princip en tillämpning på bilder av 
samma modell som Greimas själv och hans många efterföljare har använt i analysen av litterära 
texter, myter, teaterpjäser, byggnadsverk, och mycket mera. I verkligheten använder sig 
emellertid företrädarna för bildanalysen inom Greimasskolan bara av vissa element ur denna 
omfattande arsenal av begrepp, och många av de senare uppträder bara så sporadiskt att de från 
systematisk synvinkel kan ignoreras.   
I G-modellen uppdelas varje bild i två fält, vilket tycks ske i det plastiska skiktet, utan hänsyn 
tagen till den ikoniska teckenfunktionen. Det visar sig sedan att dessa fält åtskiljes av en serie 
binära (tvåledade) oppositioner eller kontraster, så att om ett av fälten domineras av runda former 
är det andra företrädesvis kantigt, och om ett fält har mest mörka färger är det de ljusa som är 
mest framträdande i det andra fältet. Långa serier av sådana binära oppositioner kan i regel 
uppställas. 
Ibland befinner sig det ena fältet innanför det andra. Det kan då visa sig att det finns ytterligare 
ett fält inom det senare, som sedan innehåller ännu ett fält, och relationerna mellan de särdrag 
som präglar de respektive fälten kan vara sådana, att det andra fältet utifrån förhåller sig till det 
tredje, som det första förhåller sig till det andra, och så vidare. I andra fall ger en primär 
uppdelning skenbart fler fält än två, men det kan då visa sig att två av exempelvis tre fält har så 
många särdrag gemensamma, i förhållande till det tredje, att de från analytisk synpunkt kan 
betraktas som identiska. 
Det förhållandet att ett fält förhåller sig till ett annat som det andra till det tredje, eller som det 
tredje till ett fjärde, är matematiskt sett en proportion. Lévi-Strauss har försökt visa att många 
myter djupast sett kan analyseras i denna form. Inom Greimasskolan har man inte bara hävdat att 
vissa (eller möjligen alla) bilder är organiserade som sådana proportionaliteter, utan också att 
förhållandet mellan bildtecknets två skikt, det plastiska och det ikoniska, är av detta slag. 
Den version av G-modellen har framför allt använts av Jean-Marie Floch och dem som har 
inspireras av honom. Den andre mest kände företrädaren för bildsemiotiken i Greimasiansk 
tappning, Félix Thürlemann, använder sig i sina studier av några Kleebilder av en annan 
procedur. Medan Floch börjar från bildens totala plastiska yta och arbetar sig nedåt mot fälten 
och särdragen, så väljer Thürlemann att börja med de (relativt sett) yttersta elementen, nämligen 
de olika fristående, slutna formerna som uppträder i Kleebilden. Dessa uppställer han i tabeller 
indelade i kategorier efter hur mycket de liknar varandra, och tolkar sedan varje grupp kvasi-
ikoniskt (som ”träd”, etc.). 
 

µ-modellen: norm och avvikelse 
 
Den belgiska Groupe µ har, under tidens lopp, bestått av åtskilliga medlemmar, men de mest 
konstanta tycks vara lingvisterna Jean-Marie Klinkenberg och Jacques Dubois, estetikern 
Philippe Minguet och kemisten Francis Edeline. Grundelementen i deras konception är dels 
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hämtade från särdragsanalysen såsom den utvecklats av Hjelmslev och Greimas, och dels från 
den klassiska retorikens figurer. Deras första publikationer under 60-talets sista år och i 70-talets 
början handlade dock mest om språkliga former för retorik, men redan från andra hälften av 70-
talet kom utvecklingen av en bildens retorik, i en mer pregnant mening än den man finner hos 
Barthes, att uppta flertalet av deras publikationer. En sedan länge utlovad bok i detta ämne 
publicerades äntligen år 1992. 
Groupe µ antar också att bilden har två skikt, ett ikoniskt och ett plastiskt. Med undantag för en 
tidig artikel (Groupe µ 1976) har de emellertid arbetat verkklassifikatoriskt, dvs genom att 
placera in en grupp bilder i ett schema med hänsyn till vilken figur var och en innehåller, utan att 
försöka förklara bilderna i deras helhet. I övrigt utmärkes µ-modellen av att vara retorisk: den 
syftar till att beskriva avvikelserna från det ”normala”, det mest förväntade. Den har genomgått 
en rad förändringar under årens lopp. 
 Bilden tänkes bestå av två överlagrade tecken, ett ikoniskt och ett plastiskt, som båda har sina 
uttrycks- och innehållsplan, samtliga uppdelbara i form och materia. Med formen menas det 
knippe särdrag på endera planet som är nödvändigt för att det andra planet skall frammanas, dvs 
de särdrag som bildar grundvalen för solidariteten mellan planen; materien tycks däremot här stå 
för det som förmedlar särdragen, på uttrycksplanet t ex pigment på duk, utklippt papper, etc. 
Eftersom det är frågan om att upprätta en bildretorik är det avvikelserna från normen som är av 
intresse. Normen kan vara allmängiltig, dvs giltig i det samhälle som bilden skapas eller uppleves 
i.  Å andra sidan kan normen också vara lokal, om bilden själv bygger upp denna för att sedan 
bryta mot den. Det senare förfarandet är typiskt för Vasarely. 
Från plastiskt synpunkt är den normala bilden isomateriell, vilket betyder att den är gjord i en 
enda materia, t ex bara oljefärg, bara papper, osv; och alloformell, dvs den uppvisar skiftande 
former, inte bara en homogent färgad yta. Retoriska är då sådana bilder som avviker från denna 
norm genom att vara isoformella, t ex Vasarelys regelbundna följder av identiska figurer; de som 
tvärt emot normens föreskrifter är allomateriella, t ex Picassos papiers collés; och de som bryter 
mot normens båda principer, genom att använda olika material för att skapa ett enhetligt intryck 
(jfr Groupe µ 1978a;1979). 
Språkliga figurer måste antingen vara direkt närvarande i verket, som jämförelsen (t ex ”jorden är 
(rund som) en apelsin”), eller inte givna direkt i verket utan i tolkarens kunskap, som metaforen 
(när ”apelsin” genomgående används för ”jorden” i en dikt). Bilden har fler dimensioner; dess 
rum är mera sammansatt. En enhet kan uppträda i en annan förväntad enhets ställe; delar av båda 
enheterna kan uppträda tillsammans; de båda enheterna kan förekomma på olika ställen i bilden;  
eller bara en enhet kan vara närvarande, så att den andra måste tillföras ur tolkares kunskap (se 
Groupe µ 1988;1989b).  
 

Quebecskolan: topologiska relationer 
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Till skillnad från de övriga lägger Fernande Saint-Martin och Marie Carani tyngdpunkten på 
bildens plastiska nivå, som de uppfattar som organiserad i enlighet med principer hämtade från 
gestaltpsykologin och den matematiska topologin. Quebecskolan har därför också kommit att 
mest behandla ’icke-figurativa’ bilder. Quebec-modellen (hädanefter Q-modellen) modell består i 
själva verket av ett flertal inbördes fristående element. Den utgår från en indelning av bilden i en 
rad ”stora regioner”, som sedan eventuellt kan delas vidare i underregioner. Dessutom indelas 
bilden godtyckligt i ett rutnät med 25 rutor. Regionerna undersökes sedan utifrån sin storlek, sina 
färgvariationer, de elementära former gränserna bildar (inklusive figur/grund), deras texturer, 
deras vektoralitet (orientering) och deras inplacering i planet (som innefattar när- resp. fjärrsyn, 
synvinkel och perspektivtyp), samt de topologiska och Gestaltmässiga  relationerna mellan 
delarna. Det tycks som om den formaliserade delen av Q-modellen enbart angår det skikt som de 
andra modellerna betecknar som plastiskt; undantaget är perspektiven, som i denna tolkning har 
att göra både med ikoniska och plastiska aspekter. 
Topologin är en del av matematiken som sysslar med elementära geometriska förhållanden som 
grannskap, inneslutande, ordning, o dyl. Sådana rumsliga förhållanden förblir identiska under det 
att ett gummistycke på vilket de har inristats töjes ut eller tryckes samman. Piaget har visat att 
dessa är det slags rumsliga relationer som barn först lär sig behärska, bland annat också att 
överföra till teckningar. I själva verket spelar topologiska relationer, särskilt inneslutning, en stor 
roll också i exempelvis Flochs analyser, men de är där ej explicit betecknade som sådana. 
 

Perthskolan: inriktning mot avbildning, samband och samspel 
 
Michael O’Toole (1994) och hans elever vid universitet i Perth i Australien har utvecklat en 
modell som bygger på lingvisten Michael Hallidays språkuppfattning. Dess abstrakta karaktär 
gör att det inte finns skäl att tala om någon lingvistisk imperialism. Halliday vill se tre funktioner 
realiserade i språket: den ideationella (logisk eller upplevelsemässig), den mellanpersonliga (som 
innefattar inriktning på såväl mottagare och avsändare, omöjliga att skilja enligt Halliday) och 
den textuella (som har att göra med sambandet mellan tecknen). Mot detta svarar, enligt O’Toole, 
i bilden och skulpturen den representationella (avbildande) funktionen, den modala och den 
kompositionella; och i arkitekturen återigen den upplevelsemässiga, den mellanpersonliga och 
den textuella. Varje funktion kan förverkligas av enheter med olika rang (på olika nivå): i bilden 
från verk över episod och figur till led; i skulpturen från verk över figur till led; och i arkitekturen 
från byggnad över våning och rum till element. 
I korsningen av varje funktion och enhet kan sedan en rad välbekanta konstvetenskapliga begrepp 
passas in, såsom rytm och perspektiv (modal funktion av verket), linje och färg (modal funktion 
av figuren), proportion och diagonaler (kompositionell funktion av verket), etc. Som man ser 
bygger indelningen på ett oklart sätt på såväl uttryck som innehåll, och medan det ikoniska tycks 
begränsas till den representationella funktionen uppträder det plastiska tydligen i såväl modal 
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som kompositionell funktion. Det är inte alltid lätt att se analogin mellan bilden och språket, och 
O’Toole tycks själv förneka den när han byter namn på funktioner. I Hallidays språkmodell är 
den textuella funktionen något som talar om vad som hör ihop i en text (t.ex. pronomina), men 
O’Toole kompositionerna funktion är definitivt en del av det plastiska skiktet, dvs inte signaler 
på vad som hör samman utan en del av den estetiska uppbyggnaden. 
 

Lundaskolan: grundval i den sociokulturella livsvärlden 
 
Vad Lundaskolan har att erbjuda är mindre än en syntes men mer än bara eklekticism: ett kritiskt 
överskridande av sina källor. Ur kritiken av de andra samtida skolorna växer det fram något av en 
positiv doktrin. Företrädare för denna skola är framför allt Göran Sonesson, Anders Marner och 
Alfredo Castro. 
Lundaskolan vidmakthåller skillnaden mellan de ikoniska och plastiska skikten i bilden, men den 
döper om det förra till det piktorala skiktet. I semiotiken innebär ikonicitet, sedan Peirce, en 
teckenrelation grundad på att de ting som tjänar som uttryck och innehåll har egenskaper 
gemensamma. Och i denna mening kan båda de nämnda teckentyperna vara ikoniska: den 
illusoriska ytbilden liknar varseblivningsscenen, men en rund form liknar också exempelvis 
rundheten, som i sin tur, synestetiskt, liknar mjukheten: en den abstrakta jämvikten hos vår idé 
om rättvisan, som inte alls är åskådlig, liknar jämvikten vi kan se hos vågen. Det piktorala är 
alltså ett specialfall av ikoniciteten. 
Detta sammanhänger med en vilja att grunda bildsemiotiken i den allmänna semiotiken, inte i 
någon Saussureansk eller Peirceansk ortodoxi, utan är det gemensamma arvet, omanalyserat på 
nutida empirisk grundval. Vi måste tolka ikoniciteten rätt, om vi skall kunna sätta den i relation 
till andra teckentyper, som t.ex. indexikaliteten, som har flera roller att spela också i bilder. 
Lundaskolan har vist på förekomsten av två slags sekundära indexikaliska tecken, sedan som 
uppkommer för att vi associerar från något vi ser till något som brukar förekomma tillsammans 
med detta (abduktiva index) och sådan som uppstår när två ting sammanföres som inte brukar 
uppträda tillsammans (performativa index). Bildens indexikalitet blir viktig för Lundaskolan 
också på två andra sätt: för att bilden är avtryck av vissa verktyg på en yta; och för att det 
avbildade rummet är en del — och alltså index för — den referentiella rummet, den verklighet 
som omger det i den värld som lever i, som alltid, till skillnad från bilder, är kontinuerlig. 
Både Greimasskolan och Groupe µ har hyllat principen om semiotikens autonomi, dess 
oberoende av sociala och psykologiska fakta. Quebec-skolan, däremot, har hävdat 
nödvändigheten att utgå från vad vi vet om varseblivningen, speciellt då dess organisation i 
”goda former”, i gestaltpsykologins bemärkelse, och i topologiska relationer. Också Lundaskolan 
tar sin utgångspunkt i varseblivningen, dock med mera betoning av Gibsons ekologiska 
psykologi och den kognitiva psykologin. Ingen av de bildsemiotiska riktningarna har däremot 
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tagit hänsyn till den sociala dimensionen. Groupe µ:s normbegrepp är märkligt abstrakt. 
Lundaskolan utgår från ett social präglad normbegrepp som är inspirerat av Pragskolans modell.  
En social aspekten av Lundaskolans modell är indelningen av bildkategorierna i tre slag: 
konstruktionsarter, som definieras av vad som är relevant i uttrycket i relation till vad som är 
relevant i innehållet, vilket bl.a. skiljer fotografiet från målningen; funktionsarter, som indelas 
efter socialt avsedda effekter, t ex att reklamen tänkes sälja varor, satiren gör någon till åtlöje, 
etc; och cirkulationsarter, som karaktäriseras av de kanaler i vilka bilderna cirkulerar i samhälle, 
vilket gör affischen till något skilt från tidningsbilden eller vykortet till något annat än postern 
L-modellen vilar på fenomenologisk grund: den utgår från det som Edmund Husserl kallade för 
Livsvärlden, den värld vi alla tar för given. Livsvärlden har uppträtt igen, inom semiotiken, i 
Greimas begrepp om den ”naturliga världen” (som är naturlig för oss på samma sätt som det 
språk vi lär oss från barnsben) och i varseblivningspsykologin, i James Gibsons begrepp om den 
ekologiska fysikens värld (den ”fysik” vars lagar upphäves av magin). Både Greimas och Gibson 
var läsare av Husserl, och Gibson bekräftade t.o.m. Husserls insikt att Livsvärlden var det absolut 
grundläggande skiktet i vår betydelseupplevelse, en förutsättning också för själva 
varseblivningen. 
Om Livsvärlden är den värld vi tar för given, så sätter den upp de allra mest grundläggande, näst 
intill orubbliga normerna, mot vilka de är allra svårast att bryta. Livsvärlden innehåller bl.a. en 
del antropologiska universalia, av vilka somliga kan formuleras som oppositioner: mellan natur 
och kultur, mänskligt och omänskligt, manligt och kvinnligt, osv. I livsvärlden finns också den 
hierarki över tingens relativa värde, som bl.a. förklarar att två-dimensionella ting kan fungera 
som uttryck för tredimensionella, men inte omvänt, utan särskilda konventioner. Det är inte så 
viktigt i detta sammanhang om dessa kategorier har en biologiskt grund hos människan, eller om 
de uppstår ur gemensamma drag hos den värld alla människor lever i. Det väsentliga är att de 
utgör grundläggande förväntningsstrukturer för oss alla. 
Vi återfinner förstås många av dessa antropologiska universalia i Tartuskolans kultursemiotik: 
motsättningen mellan natur och kultur, i synnerhet, med dess associerade värden, det som är 
ordnat och förståeligt i motsättning till det som är oordnat, kaotiskt, barbariskt och obegripligt. 
Den motsättning som Tartuskolans här beskriver är ett karaktäristiskt exempel på vad som i 
kognitiv psykologi kallas för ett prototypbegrepp: det mest sannolika sammanfallet av 
egenskaper. Det klassiska fallet i den kognitiva psykologin har varit fågeln, som vi typiskt 
uppfattar som något som kan flyga, lägga ägg, bygga bo i träd, sjunga, etc., utan att därför ankor, 
pingviner och strutsar upphör att vara fåglar. Det senare är exempel på avvikande fåglar: men om 
vi kan visa upp något som bildar det minst sannolika sammanfallet av egenskaper, en antityp, så 
har vi en retoriskt mera verkningsfull operation.  
På denna grundval kan en visuell retorik skapas som bygger på brott mot en rad allmänna 
principer: graden av brott mot det sammanhang vi förväntar oss att finna i den varseblivna 
världen; större eller mindre grad av likheten mellan de föremål som avbildas än som är normalt; 
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större eller mindre grad av fiktionaliteten än det som förverkligas av bilden som bild; och brott 
mot det förväntade sambandet mellan konstruktionsarter (sättet att tillverka bilder), 
funktionsarten (socialt avsedda syften med bilder) och cirkulationsarter (de samhälleliga kanaler 
genom vilka de brukar cirkulera). 
 

Konsthistorikernas semiotik 
 
Under åttio- och nittiotalen har semiotiken plötsligt blivit populär inom konstvetenskapen, också 
i viss mån i Sverige, men som ofta stammar denna popularitet från ett missförstånd. Man lär 
känna den på indirekt väg, från en rad konstkritiker verksamma i New York, som Rosalind 
Krauss och Yves-Alain Boit; eller från den engelska konsthistorien Norman Bryson, som dels på 
egen hand, och dels tillsammans med den holländska litteraturvetaren Mieke Bal, har skrivit flera 
essäer som propagerar för ”semiologin”. Det är gemensamt för dessa författare att de i stort sätt 
identifierar bildsemiotiken med den som Barthes och hans närmaste efterföljare som t.ex. Marin 
och Damisch skapade; och de förefaller helt okunniga om den omfattade kritik som har riktats 
mot dennes uppfattning om semiotiken, Vad värre är, de har ingen aning om de mycket mera 
fruktbara perspektiv som har uppkommit tack vare Greimasskolan, Groupe µ, m.fl. 
I sin gemensamma plaidoyer för semiotiken visar Bal och Bryson klart att de förväxlar den förra 
med en viss ideologi, nämligen den franska strukturalismen. För dem är semiotiken en ”anti-
realistisk” inställning till verkligheten. Samma vantolkning kommer till synes i Brysons ständigt 
upprepade motsättning mellan semiotiken och Gombrichs ”perceptualism”. Givetvis ligger det i 
semiotikens natur att inte ta verkligheten för given utan frågan efter hur den kommer att betyda 
vad den betyder för oss. Men detta innebär på intet sätt ett förnekande av det verkliga hos 
verkligheten. Möjligen kan detta vara sant om de semiotiska skolor, som t.ex. strukturalismen, 
som menar att alla tecken är konventionella. 
Rosalind Krauss har som oftast hänvisat till semiotikens andra tradition, den från Peirce. Så vill 
hon se indexet som karaktäristisk för fotografiet och för postmodernistisk konst, och indexet är 
ju, tillsammans med ikonen, tecken av ett slag som inte är rent konventionella, och därtill är ju 
just indexet beroende av sin verklighetsanknytning för att bli betydelsebärande. Ändå måste man 
säga att inte heller Krauss har gjort semiotiken någon tjänst genom att ta semiotiska termer i 
bruk. Hennes användning av indexbegreppet är så oklart och vag att den just inte säger 
någonting: bara att den på en gång definierar fotografiet och postmodernismen är problematiskt. 
För att kunna säga något intressant med hjälp av indexbegreppet behöver man differentiera dess 
olika typer. 
Också när Krauss, in anslutning till den saussureanska traditionen, försöker definierar skulpturen 
och dess postmoderna fortsättning med hjälp av en serie oppositioner, visar hon bara att hon inte 
har något begrepp om oppositionernas logiska uppbyggnad. Såväl Krauss som Yves-Alain Boit 
hävdar också helt naivt att kubismen har en dubbel artikulation, därför att den sönderdelar 
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föremålen i bitar som inte kan igenkännas som delar av de avbildade föremålen; och därmed gör 
de samma falska analogi som Eco och Lindekens gjorde på sextiotalet, utan att ens verka känna 
till sina olycksbröder. Ingen av dem har förstått att den dubbla artikulationen förutsätter 
existensen av en begränsad repertoar av smådelar på uttrycksplanet, i stil med språkljuden, som 
inte har någon som helst motsvarigheten på innehållsplanet, som på ett andra nivå bildar tecken, 
med såväl uttryck som innehåll. Det gäller även om Bois i sina texter visar sig mycket bättre 
behandlat i den lingvistik han hämtar sina analogier från än någon av de andra. Att läsa mycket är 
inte alltid att förstå. 
 

Ansatser till visuell semiotik före Barthes 
 
Det är något av en paradox att, fastän konstvetenskapen och bildsemiotiken är helt olika 
vetenskaper, med helt olika kunskapssyften, så har referenser till Panofsky å ena sidan och 
Wölfflin och Riegl å den andra utmärkt olika faser av den senare vetenskapens utveckling: 
strukturalisterna hänvisade till Panofsky, och senare bildsemiotiker har sökt sin inspiration hos 
Wölfflin och Riegl. Eller kanske är det mer korrekt att säga, att det är konstvetare och andra med 
ytliga insikter i semiotik, som Norman Bryson, Mieke Bal och W.J.T Mitchell, som sätter 
Panofsky i förbindelse med semiotiken, medan semiotiker snarare hänvisar parallellen med 
Panofskys ikonologi för att kritisera sina föregångare, och särskilt Barthes. Semiotiker, som 
Mouloud, Zemsz och Floch, däremot, upplever mera ett närmande till Wölfflin och Riegl.  
Det är möjligt att se såväl Panofskys ikonologi som Wölfflins och Riegls begreppspart som något 
slags enkla modeller, jämförbara med dem som semiotiker upprepar i analysen av bilder. Men 
Panofskys modeller säger inget om bilders organisation: den ger bara etiketter till vilka man kan 
föra olika slag av historisk information man kan samla in om bilderna. Om vi håller på Panofskys 
definition av det ikonografiska skiktet, så kan vi säga att vissa bildar har ett sådant skikt och 
andra har det inte, vilket innebär att modeller delar in alla bilder i två slag, ikonografiska och 
icke-ikonografiska. Såvitt jag förstår har också alla bilder som har en ikonografi och inga andra 
en ikonologi. Om man generaliserar ikonografi-begreppet som en del nutida kommentatorer vill 
göra blir modellen ännu mindre innehållsrik, för den säger då bara att alla bilder har en 
ikonografi och alltså en ikonologi. Wölfflins och Riegls begreppspar däremot beskriver mera 
direkt bildernas karaktär och delar in dem i flera grupper. 
Även före Bachtin-kretsen refererade den ryske formalisten Boris Eijchenbaum 1926 till 
Wölfflins verk med gillande för att det var en ”konsthistoria utan namn”. Semiotiken handlar inte 
om det unika utan söker det generella. Men Panofskys schema är bara ett ramverk för att närma 
sig det unika konstverket. 
Just de två saker som Barthes har blivit mest kritiserad för närmare honom till Panofsky: att han 
ignorerar det sätt på vilket bildens referent presenteras i bildinnehållet såväl som de rent plastiska 
egenskaperna hos bildtecknet. Till skillnad från referenten är dessa nivåer specifika för bilden: de 
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skiljer bildtecknet från språkliga och andra tecken som refererar till samma föremål. Men 
Wölfflins och Riegls kategorier handlar till stor del just om dessa nivåer. 
Floch har gjort en direkt bruk av Wölfflins serier av binära motsättningar (linär vs målerisk, etc.) 
för att beskriva skillnaderna mellan de bägge fotograferna Stieglitz och Strands verk, som han 
menar är respektive barockt och klassiskt. Redan för Wölfflin är de bägge huvudkategorierna inte 
bundna vid historiska epoker och de är inte bundna vid en viss substans: de återfinnes inte bara i 
målning, arkitektur och skulptur, utan på livets alla områden, och om Floch här överför dem till 
fotografiet så är en sådan tanke inte Wöfflin främmande. Möjligen kan man säga att semiotiken 
här går längre än Wöfflin. Klassik och barock, och de motsättningar som karaktäriserar dem, är 
bara några av många binära oppositioner som enligt ett semiotiskt synsätt bestämmer vår 
verklighetsuppfattning. Också dessa generella termer kan eventuellt reduceras till än mer 
abstrakta sådana, som t.ex. kontinuitet och diskontinuitet. Floch menar att barocken utmärkes av 
kontinuerligt uttryck och diskontinuerligt innehåll, medan klassiken har motsatta kännemärken.  
Så skulle exempelvis barock konst ha ett rum som är svårt att skilja i separata föremål, samtidigt 
som dess visar ett ögonblick i tid och rum som inte är privilegierat utan godtyckligt gripet ur 
kontinuiteten. Det kan vara skäl att vara skeptiskt till en sådan tolkning. Den visar i alla fall på en 
strävan mot högre generalitet och abstraktion som utmärker semiotiken gentemot andra 
vetenskaper. 
 

Filmen, fotot och den tecknade serien 
 
En enskild insats som blev till en utvecklingslinje representeras av Christian Metz. Såsom 
filmsemiotikens förgrundsfigur kom Metz att intressera sig framför allt för den 
berättelseorganisation som underligger filmerna, snarare än för bildskiktet som förmedlar dessa. I 
andra sammanhang har han dock skrivit om bilder i allmänhet och om sådana bildtyper som 
diagram och kartor. Michel Tardy lade fram en aldrig publicerad avhandling om bildsemiotik för 
Metz, och hans idéer om bildens grundenhet, ikonemet, finns refererade i många andra 
bildsemiotikers skrifter. Tardys publicerade verk rör mindre grundläggande frågor: 
bildvarseblivningens hierarkiska uppbyggnad och på senare tid skämtbildernas retorik. 
Det är i studiet av de olika sätt på vilka tagningar kan kombineras i filmen som filmsemiotiken 
har haft sina största framgångar. Den tidigaste och mest kända typologin över sådana 
”makrosyntagmergjordes av Christian Metz. Enligt denna typologi står den autonoma tagningen 
ensam för sig och tjänar exempelvis att presentera platsen för handlingen. Tagningar som hör 
samman med andra kallas syntagm och är av två slag: kronologiska, om de svarar mot de 
skildrade händelsernas verkliga följd; akronologiska om de följer en annan ordning. Det finns två 
typer av akronologiska syntagm: det parallella, där två motiv, t ex ett uppträde i hemmet och en 
storm, alternerar och det ena jämföres med det andra; och det parentetiska, där typiska aktiviteter 
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i en viss miljö återgives, t ex hästar som ryktas, tränas, rides i lopp, osv., för att karaktärisera 
jockeymiljön.  
De kronologiska syntagmen är antingen deskriptiva eller narrativa. Det deskriptiva beskriver en 
och samma plats från olika synvinklar. Det narrativa kan vara alternerande eller lineärt. 
Alternerande syntagm skildrar två händelsesekvenser som pågår samtidigt, t ex den flyendes och 
förföljarens handlingar. Lineära syntagm däremot återger en enda händelseföljd. Om platsen eller 
tidpunkten inte nämnvärt förändras är det lineära syntagmet en scen. En vanlig sekvens utesluter 
däremot tidsmoment som saknar betydelse för skeendet. Den episodiska sekvensen är mer 
organiserad: den upptar skeenden från olika tider som bildar en utvecklingsföljd, t ex en boxares 
allt större framgångar från match till match. 
Filmens språk, är som Metz också säger, heterogent: det hämtar sina betydelser från många håll, 
i stor utsträckning också från den (vanligen konstruerade) verklighet som filmas. Klädsel, gester, 
blickar, färger, m m är bärare av betydelser i filmen men är det också redan i verkligheten. 
Skeendet, handlingarna, beteendet förekommer också i det verkliga livet, och det sätt de 
organiseras i filmen liknar det i romaner, tecknade serier m m. Inte ens filmens uttrycksplan är 
specifikt för denna: det består av bilder som har mycket gemensamt med andra fotografier, av 
skriven text, av talat språk, buller och musik. De enda koder som tycks vara specifika för filmen 
(tillsammans med televisionen) har att göra med bildens rörlighet.  
På senare tid är det framför allt filmens utsägelseprocess som har intresserat filmsemiotikerna: 
vem som tar ansvaret för det sagda och visade i filmen, om och hur filmskaparen och/eller 
åskådaren uppträder implicit i filmen, hur åskådaren fullbordar varseblivningen av verket, 
förlorar sig i illusionen av verkets verklighet och identifierar sig med det där skedda. Italienare 
som Casetti och Bettettini har publicerat flera böcker i ämnet, men mest uppmärksamhet väckte 
det när Metz själv i sin sista bok tog sin an frågan. Metz tes var här att filmens utsägelse var 
opersonlig, dvs det finns inget subjekt utom filmen själv som tar ansvar för det sagda.  
Vid sidan om filmsemiotiken, som utgår från Metz, och TV-semiotiken, som särskilt har 
utvecklats i Italien och Spanien, har också studiet av serieteckningar upptagit många semiotiker, 
bl.a. Pierre Fresnault-Deruelle, Guy Gauthier och Roman Gubern. Liksom i filmsemiotiken är det 
ofta berättelseorganisationen som har kommit att bli föremål för analys, men en del 
undersökningar av bildrutan som uttrycksform har också förekommit. Särskilt intressanta har de 
observationer varit som visar på leken med rutan som uttrycksformer, inte bara hos samtida 
serietecknare som Crepax utom också i sådana klassiker som McCays ”Little Nemo”. 
Som en kritik av både Barthes och Lindekens kan man se den senaste utvecklingen inom 
fotosemiotiken, representerad av sådana namn som Henri Vanlier, Philippe Dubois, och Jean-
Marie Schaeffer. Samtliga företräder olika varianter av tanken att fotografiets grundläggande 
teckenrelation inte är ikonisk, som Barthes utgår ifrån, eller konventionell, som Eco och 
Lindekens menar, utan indexikalisk, dvs grundad på närhet. För att det skall bli en bild måste 
nämligen den ljuskänsliga plåten vid något tillfälle ha befunnit sig i en verkligt närhet till det 
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avbildade föremålet. Dubois vill se fotogrammet, där man ju ofta inte kan igenkänna föremålen 
som skapat avtrycket, som det mest karaktäristiska fotografiet, men då går han uppenbarligen 
mot den vardagliga uppfattningen. Han hävdar också att fotografiet är uppfyllt av en rad andra 
indexikaliska tecken. Vanlier, å sin sida, påpekar visserligen att indexikaliteten egentligen inte 
råder mellan filmen och föremålen, utan mellan den förra och fotonerna — men om han inser att 
detta innebär, att fotot också är index av allt som händer fotonerna på deras väg från föremålet 
genom linsen till filmen, så glömmer han det i alla fall snart. Schaeffer kan förefalla den mest 
försiktige av dessa indexikalister, för han säger att fotot i vissa fall är en indexikalisk ikon men i 
andra ett ikoniskt index. Mot detta kan man dock hävda att fotot faktiskt alltid i första han där en 
ikon, som andra bilder, och bara sekundärt ett index: till skillnad från hästens kvarlämnade spår, 
som bara fungerar på ort och ställe, är fotografiet nämligen lika mycket tecken när det inte kan 
bindas till de specifika föremål som har lämnat avtrycket. 
 

Arkitekturens semiotik 
 
Bildens rum är ett illusoriskt rum. Som föremål befinner sig bilden dock i det verkliga rummet. 
Distanser mellan människor, gester och också skulptur är rumsliga företeelser, men de skapar 
också andra, betydelsebärande men osynliga rum omkring sig: proxemiska rum, gestiska rum, 
och virtuella kuber. Sådana rum är variabla och dynamiska (jfr Hall 1966:103ff). Andra rum har 
däremot stabila, fysiskt påtagliga gränser. De kan vara fixerade, som rum omgivna av väggar 
eller territoriala gränser, eller semi-fixerade, som rum avgränsade av ridåer, skärmar, flyttbara 
väggar eller möbelarrangemang. Fixerade rum och ibland också semifixerade hör hemma i 
arkitekturen. 
Den förste semiotiker att diskutera arkitekturen var troligen Pragskolans ledande företrädare Jan 
Mukarovsky. För att illustrera tanken på att tingen har mångfaldiga funktioner, är 
polyfunktionella, väljer han exemplet arkitekturen, i öppen polemik med den begränsade 
förståelsen av funktionsbegreppet inom den arkitektoniska funktionalismen. Hos byggnaden 
urskiljer har åtminstone fyra funktionstyper, utöver en eventuell estetisk sådan. Ett vanligt 
boningshus har den praktiska funktionen att skydda sina invånare mot regn, kyla, brännande sol, 
andras blickar, osv. Det har den historiska funktionen att upprätthålla en serie normer för hur 
byggnader skall se ut. Vidare har det den sociala funktionen att beteckna byggherrens och 
invånarnas sociala status och ekonomiska resurser. Samtidigt uppfyller det vissa individuella och 
alltså skiftande syften för dem som bor där, vilket till exempel kan vara att bryta mot några av de 
förväntningar som följer ur de andra funktionerna. 
En del semiotiker uppfattar redan byggnadens bruk (Mukarovskys praktiska funktion) som ett 
tecken. För Eco (1968), till exempel, betyder trappan möjligheten att gå uppför den, fönstret 
möjligheten att titta ut, osv. Kolonnen, som Eco (1972) har analyserat mer utförligt, består av 
delar som betyder ”bära upp” (kapitälet), ”för att stödja sig” (skaftet), och ”vila på marken” 
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(basen). I förhållande till element som är vertikalt överordnade den betyder kolonnen ”bära upp”, 
och i förhållande till element under den står den för ”vila på”. Horisontalt står den ensam för 
ental, i samband med andra kolonner för flertal. På dessa primära funktioner, som Eco kallar 
denotationer, kan andra, sekundära funktioner, döpta till konnotationer, grunda sig. 
Konnotationer och denotationer kan då försvinna eller bytas ut oberoende av varandra. Parthenon 
har exempelvis förlorat sin denotation (”kultplats”) men bevarar många av sina konnotationer.  
I själva verket är en användning bara delvis jämförbar med ett tecken. Bara en trappa som har 
utformats på ett sådant sätt att dess funktionalitet betonas kan sägas betyda ”möjlighet att gå upp” 
(och behöver då inte verkligen vara användbar för att gå upp, som fallet skulle kunna vara med 
en pseudo-trappa använd på scenen). Ecos konnotationsbegrepp är som vanligt idiosynkratiskt. 
Prieto och Krampen, som ser teckenfunktionen som ett slags användning istället för omvänt, talar 
däremot helt följdriktigt om konnotation som det sätt på vilket något användes, dvs den stil, vald 
bland flera möjliga, med vilken syftet förverkligas. Eiffeltornets spiraltrappor och  Frank Lloyd 
Wrights trappa till Guggenheimmuseet har i denna mening olika konnotationer. 
Många har också menat sig finna en motsvarighet till den dubbla artikulationen i arkitekturen. 
Daniel Preziosi (1979) hävdar t ex att arkitekturen har sina betydelseskiljande enheter, former, 
jämförbara med fonem, och sina betydelsebärande enheter, celler, som skall jämföras med ord i 
språket. Det finns också sammansättningsmönster, svarande mot fraser och satser. Vid en given 
tid och plats, t ex i den Minoiska arkitekturen, som Preziosi själv har studerat, finns det bara en 
mycket liten uppsättning av former, analyserbara i kombinationer av särdrag som 
”ogenomtränglig” och ”genomskinlig”. Celler organiserar former i tredimensionella, topologiskt 
definierade enheter.  
Man kan knappast tala om någon egentlig dubbel artikulation här: det finns inte någon 
gestaltningsnivå på vilken en referens till en helt annan kategori uppstår. Men eftersom 
användningen, liksom betydelsen, definieras i förhållande till något annat än den själv, är det 
möjligt att urskilja ett analogt fenomen: medan väggen (såsom vägg) bara har en användning i 
förhållande till rummets helhet, så karaktäriseras rummet i förhållande till mänskliga aktiviteter 
och syften, alltså något som ligger utanför det. På samma sätt definieras ett verktyg, t ex en 
hammare, i förhållande till de operationer som kan utföras med den, men dess delar, t ex huvudet 
och skaftet, får sin funktion ur hammaren som helhet. Ecos analys av kolonnen, med dess 
referens till betydelser i sammanhanget, stöder i själva verket en sådan uppfattning. 
De tomma och uppfyllda rum som enligt Dora Vallier (1981) utmärker skulpturen erinrar om 
Preziosis kombinationer av särdragen ”ogenomtränglig” och ”genomskinlig”. För att skulpturen 
skall bli arkitektur fordras det dock, enligt Vallier, minst tre utfyllnader omgivande ett tomrum 
över marklinjen. Ett dolmen blir alltså den minimala arkitekturen. 
 

Stadens betydelser och rummets semiotik 
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Stadens betydelser är inte bara dess byggnaders. Byggnaderna hänger ihop på olika sätt: de 
formar räckor av fasader längs med olika färdleder; de bildar kvarter; och kvarteren är relaterade 
på olika sätt till centrum och periferin, och till områden för olika aktiviteter som arbete, nöjen 
och vila. Avstånden och förbindelselinjerna mellan byggnaderna är också grundläggande för att 
förstå stadens betydelser: torg, avenyer, ringvägar, bakgator och promenadstråk, broar och 
viadukter, tunnelbanor och spårvägar är bärare av olika betydelser. Enligt en del företrädare för 
den urbana semiotiken har den moderna staden, jämför med den medeltida, avsemiotiserats. Det 
verkar mera skäligt att säga att den omsemiotiserats. 
En analys av staden som betydelsesammanhang tycks förutsätta en mycket bredare konception än 
arkitektursemiotiken, något sådant som en rummets semiotik, som kan gå både innanför och 
utanför byggnader, och som inkluderar såväl naturliga som artificiella rum. Manar Hammad 
(1979a,b) definierar således en enhet som han kallar för topos, vars uttryck är ett tredimensionellt 
utrymme, och vars innehåll är de aktiviteter som är möjliga i detta utrymme. En topos kan 
avgränsas på olika sätt: runt om ett föremål, t ex en sängtopos kring sängen som innesluter 
nattduksbordet, sängmattan, osv., och till vilken stolen också föres om kläderna lagts på den; 
eller med olika topologiska, projektiva och metriska relationer. Topoî kan emellertid också 
definieras av sina interrelationer: ett subjekts passage från en topos till en annan kan innebära att 
han tillskrives en viss förmåga eller makt (”pouvoir”). Den traditionelle japanen har en lång serie 
rum ordnade efter varandra i sitt hem, som är i det närmaste tomma. Allt efter den rang som 
värden tillskriver sin gäst får denna gå igenom ett större antal rum innan han bjudes att sitta ner. 
Varje topos gästen passerar tillför honom alltså mera makt. 
Också för Pierre Boudon (1978; 1981) är det de aktiviteter som äger rum på en plats som ger dem 
betydelse, men dessa analyseras i uteslutande topologiska termer. Medinan i Tunis, till exempel, 
består av fem slags enheter: celler, sicksackpassager, portar, gårdar och vägar. Cellen är ett inre 
tomrum som utesluter ett inneslutet rum ur det omgivande rummet. Gården är däremot ett yttre 
tomrum, innesluten i ett tredimensionellt slutet rum. Med sådana topologiskt och dynamiskt 
karaktäriserade enheter bygger Boudon sedan upp mera sammansatta enheter. 18 

                                                 
18  Översikter av arkitekturens och stadens semiotik finns i Krampen 1979a, c och i Nöth 1985, 1990. 
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Tecknarens rum- fenomenologiska aspekter på teckning 
 
Anders Marner 
 
 
 
En viktig diskussion gäller målet med teckningsundervisningen: är målet att lära sig att teckna 
eller är målet vidare: att förstå perceptionens, bildens och betydelseöverföringens generella 
problematik? Enligt semiotiken måste troligen svaret bli att förståelsen är det viktigaste. Trots att 
bilder idag framför allt är framställda med maskiner som t.ex. kameror så är dock tecknandet en 
mycket viktig metod för att förstå perceptionens och bildens väsen.  
 
Att teckna är att i en första mental rörelse lämna objektet och uppmärksamma synvinkeln. Med 
objektet menas då den helhet som vi tycker oss betrakta, en flaska, en vas, ett äpple etc. om det är 
ett stilleben vi tecknar av. Men observera att vi alltid betraktar äpplet via synvinkeln, vilket 
medför att vi egentligen bara ser en del av äpplet. Kanske bara hälften av det, bara framsidan. 
Man kan ha tagit en tugga av äpplet utan att vi kan se det från den plats vi betraktar det. Vi ser 
hela äpplet, objektet, därför att vi sett äpplen tidigare och förväntar oss att resten finns där 
bakom. Det har att göra med att vi lever i en värld av förväntade regelbundenheter, livsvärlden. 
Vid tecknandet måste vi verkligen ge akt på synvinkeln; hur äpplet ser ut härifrån, i detta ljus etc. 
Vid tecknandet måste vi alltså våldföra oss på vår "fördom" att vi ser hela föremålet, på vårt 
instrumentella seende i livsvärlden. Det är därför som vi måste motverka det instrumentella 
seendets konstansfenomen. 
 
Det tredimensionella synintrycket av objektet måste nu transformeras till bilden. Men för att 
kunna göra detta måste vi ge akt på de specifika formerna som skapas just i denna synvinkel. Det 
är de formerna som ska överföras till en platt tvådimensionell yta. Bilden är tvådimensionell, 
men förväntas ge information om den tredimensionella världen. I bilden måste vi alltså återskapa 
möjligheten att se livsvärldens objekt. Rörelsen är alltså åt två håll; först en rörelse från objekt till 
synvinkel och å andra sidan i bilden en rörelse från synvinkel till objekt.  
 
Allt detta kompliceras av att teckning ofta samtidigt förväntas vara konstnärlig. Bilden förväntas 
av läraren dels att vara föreställande dels att vara konstnärlig, vilket i många fall är varandras 
motsatser. T.ex. när konstnärligheten bryter piktoraliteten och när läraren uppmuntrar ett sådant 
brott i tecknande som också samtidigt förväntas vara föreställande. Eleven får då två motsägande 
budskap och det främjar inte tydligheten, som bör ligga som grund för didaktiken. Här gäller det 
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att vara klar och tydlig så att eleverna förstår vad målet med övningen är, att återge i bild ett 
objekt eller att skapa en konstnärlig bild. 
 
Eftersom en bild i någon mening visar föremål som de ter sig för en betraktare från ett visst håll, i 
en viss synvinkel, så är den existentiell. Den visar hur något ser ut från en jag, här och 
nuposition. Därför är tecknandet omistligt även i informationssamhället. 
 
Tecknandets didaktik bör inledningsvis vara induktiv, bl.a. därför att tecknandet har en 
existentiell dimension som måste klargöras för eleven. Eleverna börjar med att teckna enstaka 
föremål och successivt skjuter man in allt fler av de grepp som traditionellt används (syftning, 
skuggning, sgraffering etc.). Successivt kommer allt fler föremål att integreras i bilden och då 
uppkommer behovet att sammanbinda dem i ett enhetligt rum. Perspektivet kommer då in som 
något som nästan har karaktär av regel. Det måste i det läget få verka tillbaka på den existentiella 
teckningen, dvs. verka deduktivt.  
 
Man måste dock också upplysa om relativiteten i perspektivet och de brott mot perspektivet som 
är så vanliga i konsten.  
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Alfredo Castro och Anders Marner: CD-semiotiskt. Bild med 
semiotisk inriktning - ett arbetsmaterial för åk 7-9 

Laborationer inriktade främst mot åk 7: 
 

åk 7: Uttryck och innehåll - form och substans - droodles 
 
Vad? 
 
Bilden är ett tecken, ett uttryck som har ett innehåll. I bilduttrycket finns potentiellt väldigt 
mycket information, men bara en viss del av informationen blir realiserad till ett tecken eftersom 
man som betraktare bara plockar ut vad man vill ha eller vad man har kompetens eller 
förutsättningar för att förstå. Det som används för att bilda tecknet kallas för tecknets form. 19 
Resten, som lämnas därhän, kallas för tecknets substans. I en bild finns det mycket som vi inte 
ser beroende på att vi för tillfället kanske är ointresserade, att vi tittar på bilden slarvigt, att vi har 
dålig syn eller att vi har dålig kunskap. Vad som för den ene är en 'skulptur' är för den andre 'en 
grekisk skulptur' eller för den tredje 'Apollon'. Vad som är form i en bild är olika t.ex. för en 
vegan respektive en bonde. 
 
Hur? 
 
För att demonstrera form- och substansbegreppen kan man börja med att visa en bild av den typ 
som Jan-Gunnar Sjölin diskuterar i boken Att tolka bilder. Det är ett collage av Endre Nemes som 
i centrum av bilden har en violin sedd från sidan. Eftersom den ses i en icke förväntad och icke-
prototypisk synvinkel är den ganska svår att se. Av Sjölins studenter är det bara ett fåtal som efter 
en stunds betraktande uppfattat violinen på bilden. De flesta kan inte efter det att bilden tagits 
bort besvara frågan "Var i bilden finns det en violin?". Violinen befinner sig alltså för dem i 
substansen. Med det har man demonstrerat att bildseendet är en aktiv handling och att bildens 
innehåll inte är givet på förhand.  
 
Därefter kan man diskutera de dubbeltydiga bilder som brukar finnas i perceptionspsykologisk 
litteratur: mannen och damen, ankan och kaninen, vasen och profilerna. Det som semiotiskt sker i 
dessa bilder är att en och samma substans kan ge upphov till två olika bilder. Därvid 
demonstreras bl.a. den fundamentala skillnaden mellan uttryck och innehåll samt även mellan 

                                                 
19 Observera att semiotikens begrepp form inte är identiskt med konstvetenskapens formbegrepp. 
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form och substans. Bilden är något helt annat än dess uttryck och vidare dess uttryckssubstans. På 
sidan 146 i Bildbetydelser diskuterar Sonesson en mångtydig bild som med samma linjer kan 
beteckna Frankrikes atlantkust, ett befolkningsdiagram och en trappa som en barnvagn rullar 
nedför som i Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin. I samma substans kan man välja olika form. 
Kan man hitta en bild med samma konstruktion men mer svensk till sin karaktär skulle den kunna 
demonstrera för svenska elever relationen substans och form. 
 
Också i en s.k. droodle kan man åskådliggöra dessa skillnader i den eftersläpningseffekt som 
uppkommer vid betraktandet när man först efter en stund inser ett av bildens potentiella innehåll. 
Därefter kan eleverna göra egna droodles som de prövar på varandra.  
 
Varför? 
 
Ungdomar bör klargöra för sig själva skillnaden mellan en naiv föreställning om vad verkligheten 
är och vad begreppet livsvärld innebär, såsom realiserad genom kulturen som människans aktiva 
erövrande av kunskap. Verkligheten finns inte på förhand, den snarare skapas. Bilden finns inte, 
den uppkommer först vid människans betraktande. 
 

åk 7: Teckentyper I 
 
Inom semiotiken talar man om tre teckentyper: konventionellt tecken, ikoniskt tecken och index. 
Det som skiljer teckentyperna åt är att de har olika relationer mellan uttrycket och innehållet. Det 
konventionella tecknet har ingen annan relation mellan uttryck och innehåll annat än att man lärt 
sig den. Den är godtycklig. Språket är konventionellt och överenskommet. I det ikoniska tecknet, 
t ex bilden, är relationen baserad på intrycket av likhet.  
 
Index är baserat på närhet  (kontiguitet) eller del/helhet (faktoralitet), dvs t ex när vi ser ett spår 
efter ett djur som ett index av djuret. Exemplet är ett abduktivt index,  vilket kräver att man är 
bekant med betydelsen innan, som en regelbundenhet i livsvärlden, som ett förväntat samband. 
Livsvärlden är full av indexikaliteter som blir till index, dvs tecken, i den stund vi ser ett uttryck i 
relation till ett innehåll. Enligt den Göran Sonesson kan man också skapa index i den situation 
man befinner sig i genom att t ex peka ut saker. Ett sådant performativt index innebär att ett 
samband skapas. 
 
Laborationerna som gäller relationen bild och språk kan integrera ämnena Bild och Svenska. 
 
Laboration: 
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Vad? 
 
Laborationerna syftar till att klargöra skillnaden mellan konventionellt tecken och ikoniskt tecken 
genom att kombinera bild och skrift i en och samma grafiska substans.  
 
Hur? 
 
I laborationen ska eleverna kombinera skrift och bild på så sätt att betydelsen i de olika 
teckensystemen sammanfaller. 20 Språket och bilden ska sammanfalla i en figur vilket betyder att 
bokstäverna inte bara kommer att vara bokstäver utan också samtidigt bilder. Det betyder att 
också uttrycksplanet sammanfaller. Man kan också alternativt tänka sig att låta hälften av klassen 
göra kombinationen så att betydelserna inte sammanfaller. Vid genomgången efter avslutat arbete 
kan man med eleverna diskutera bildens relation till språket och peka på för och nackdelar med 
respektive teckensystem. T.ex. att bilden alltid visar mer än språket. T. ex. ordet 'huvud' betyder 
en varelses huvud, men bilden av ett huvud visar dessutom också ofta näsa, ögon, hår, mun etc. 
samt om huvudet sitter på en människa, en kvinna, en man eller en pojke eller en flicka. Bilden 
visar alltså mer. Språkets fördelar kan å andra sidan vara att ett begrepp är generellt och att 
samma innehåll i ett språkligt tecken kan användas i många olika sammanhang. 
 
Varför? 
 
När man talar om bild används ofta satsen "bild som språk" som ett sätt att jämställa bild och 
språk på ett oproblematiserat sätt. Här föreligger dock ett problem. Likheterna och skillnaderna 
måste diskuteras och man får inte bara betona likheterna. Då riskerar man att hamna i en 
"lingvistisk imperialism", att bilden är samma sak som språket. 
 
De grundläggande distinktionerna i semiotiken bör klargöras för eleverna så att de kan orientera 
sig i betydelsevärlden. På det sättet stärks de i sin uppfattning om att vårt ämne - bild - är en del 
av betydelsebildningen i samhället, parallell med tal och skrift. 
 

åk 7: Från avbildat rum till referentiellt rum 
 
Många människor tänker sig att en roman är mer stimulerande för fantasin än en bild, därför att 
bilden visar verkligheten medan man i en roman får föreställa sig i fantasin vad som utspelar sig. 
Men det är en felaktig inställning därför att en bild kräver lika mycket fantasi och 

                                                 
20 Det är tecknets substans som sammanfaller. Formen däremot är olika. I det ena fallet är det bilden 
som är relevant, i det andra är det språket som är relevant. 
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suggestionskraft som en roman. Att så är fallet visar sig bland annat i relationen mellan det 
avbildade rummet och det referentiella rummet i en bild.  
 
I och kring en bild finns flera olika rum. Det rum man först ser är det avbildade rummet, dvs det 
rum som man i bilden ser som en illusion. Det avbildade rummet är bildens innehåll. Ytterligare 
ett rum är det referentiella rummet  och det är en förlängning av bildens innehåll. Det är den 
tänkta plats som omger fotografen eller målaren vid sitt staffli eller det rum som betraktaren 
tänker sig utanför det avbildade rummets gräns eller bakom de föremål som det avbildade 
rummet visar. Det referentiella rummet är alltså mer än det avbildade rummet och det rummet 
kan man föreställa sig i fantasin. Det är också färg (om bilden är svart/vit, rörelse (om det är en 
stillbild) ljud, smak, lukt etc. I det referentiella rummet finns också en referentiell tidsdimension 
på så sätt att vad som föregår och kommer efter tidsutsnittet läggs till bilden. Observera att det i 
första hand inte handlar om att lista ut vad som "egentligen" finns i det referentiella rummet, utan 
istället är det för betraktaren frågan om att sätta sin livsvärldskunskap och sin fantasi i rörelse.  
 
I somliga bilder finns en speciellt markerad betraktarposition som man kliver in i för att kunna 
relatera sig till motivet. En betraktare av en bild måste då i fantasin ställa sig i bildens 
referentiella rum, strax utanför det avbildade rummet, för att kunna se scenen som en illusion. Ett 
annat sätt att är att med empati leva sig in i en av de personer som bilden avbildar. Relationen 
mellan det avbildade rummet och det referentiella rummet visar att man i en bild måste engagera 
sig och använda sin suggestionsförmåga för att få ut något viktigt, intressant eller spännande av 
bilden. 
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ur: Notisen April 1996 

 
 
 
Laboration: 
 
Vad? 
 
Laborationen strävar efter att belysa relationen mellan de diskuterade rummen genom en praktisk 
laboration. 
 
Hur? 
 
Varje elev får en bild, ett fotografi eller en målning som är realistisk. Man kan också låta två 
elever dela på en bild. Försök att hitta varierande bilder, av olika svårighetsgrad och med olika 
innehåll. Bilden ska studeras noga för att lära känna det avbildade rummet. Eleverna ska tänka 
sig att de är fotografen eller konstnären eller närmare bestämt den person som antas se det som 
bilden visar. Därefter ska eleverna i sin fantasi byta plats, så att bilden ses från ett annat håll, från 
en annan plats. Eleven kan placera sig på olika ställen i relation till bilden. Man kan ta några steg 
bakåt så att man ser mer av motivet. Man kan också flytta sig så att man ser bilden "bakifrån". 
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Hur ser bilden ut uppifrån? Varje elev gör en teckning av vad de ser i den nya vinkel som bilden 
betraktas ur.  
 
Därefter visas bilderna och den originalbild som man utgick ifrån. Man kan i den avslutande 
genomgången diskutera fantasins eller föreställningsförmågans roll i bildbetraktandet. Hur den 
rumsliga relationen egentligen är mellan figurerna i bilden. Vilken storlek de har osv. Hur 
långt/högt/brett något i bilden är. 
 

 
 

 
ur: Notisen April 1996 

 
Varför? 
 
Praktiskt taget alla bilder har dessa två rumsbildningar oavsett om de är fotografier, teckningar 
eller målningar. Att göra klart för eleverna att så är fallet är en del av en elementär 
bildundervisning eftersom många ungdomar har en föreställning om att bild är lika med 
verklighet. Men övningen syftar till att visa att bild istället visar den verklighet som betraktaren 
kan föreställa sig. Det betyder att alla bilders tolkning är beroende av betraktarens 
föreställningsförmåga eller fantasi. Laborationen kan vidare belysa elevernas rumsuppfattning 
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och kan i förlängningen leda till diskussioner om relationer mellan bild och verklighet, om hur 
verkligheten är konstruerad. 
 

Alternativ laboration:  
 
Man kan också utföra övningen i två steg, där det första steget är att eleverna tecknar hur bildens 
motiv ser ut bakifrån. Därefter lämnar man över bilden till en klasskompis som får "återställa" 
bilden till en vy framifrån. Därefter så kan man kolla fantasins verkan och avvikelsen från 
originalet. Men detta förutsätter att klasskompisen inte har sett originalbilden, utan får elevbilden 
som en originalbild som man ska vända på. 
 

Alternativ laboration:  
 
Man kan ur en bild riva eller klippa ut delar och för eleverna på ett papper bara visa denna lilla 
del. Deras uppgift är då att på papperet fullborda bilden, dvs. rita ut resten av kroppen eller resten 
av miljön. Vid genomgången man kan diskutera motivet till att eleverna löst uppgiften på så 
många olika sätt och därefter visas originalbilden. Man bör också klargöra att även en hel bild 
fungerar på samma sätt som den lilla del som de fullbordat, att det alltid finns någonting utanför 
bilden. 
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Alternativ laboration: 
 
Först ska eleverna teckna en bild av ett motiv där något utanför bilden suggereras, men som inte 
ses. Det kan göras med en närbild, ett visst utsnitt ur ett större sammanhang eller genom att 
bygga upp en stämning av t.ex. glädje eller hot men där orsaken till känslorna inte förklaras. Efter 
det att bilderna är färdiga ska eleverna byta bilder med varandra. Varje elev har nu en bild där det 
finns något att lägga till, att förklara etc. och det är detta tillägg som ska gestaltas i den andra 
bilden. Vid genomgången kan man diskutera den andra bildens förklaring i relation till hur den 
som gjorde den första bilden tänkte sig att den andra skulle se ut. Uppgiften kan integreras i 
serietecknande och vara en förövning till ett längre arbete om serier. 
 

Alternativ laboration 
 
De flesta av laborationerna med det referentiella rummet kan utföras i dator med t.ex. Corel Draw 
och en bildbank där bilder att arbeta med kan väljas. 
 
 
 
 

Observera:   
 
Relationen mellan avbildat rum och referentiellt rum är inte piktoral utan indexikalisk, medan 
relationen mellan avbildningsrum (bildens uttrycksplan) och avbildat rum däremot är piktoral. I 
bilder finns alltså samtidigt ett helt annat betydelsesystem.    
 
Vi ser en bild och föreställer oss eller fantiserar om vad som finns utanför bilden eller vad som 
hänt före och efter bilden. På så sätt fungerar också den vanliga världen. Den är uppbyggd av 
indexikaliska relationer. När vi ser rök, antar vi att det finns eld någonstans. Ser vi vattenpölar så 
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antar vi att det har regnat. I grund och botten är det dessa regelbundenheter som gör att vi tar 
livsvärlden för given och som något bekant. 
 
Det finns tre olika grundläggande teckentyper: konventionellt tecken, ikoniskt tecken och index. 
Det som skiljer teckentyperna åt är att de har olika relationer mellan uttrycket och innehållet. Det 
konventionella tecknet har ingen annan relation mellan uttryck och innehåll annat än att man lärt 
sig den. Den är godtycklig. Språket är konventionellt och överenskommet. I det ikoniska tecknet, 
t ex bilden, är relationen baserad på intrycket av likhet. Index är baserat på närhet  eller 
del/helhet, dvs t ex när vi ser ett spår efter ett djur som ett index av djuret. Vid genomgången av 
laborationen kan det vara passande att på ett enkelt sätt föra in resonemanget på vad index är och 
hur den vanliga världen fungerar när vi på grundval av regelbundenheter (att saker ska ske på 
samma sätt som vanligt) förväntar oss vissa saker.  
 

åk 7: Från avbildat rum till referentiellt rum- bildtolkning I 
 
Bakgrund 
 
Många elever tror att alla andra elever tycker att konst är tråkigt. Därför vågar de kanske inte 
muntligt uttrycka sig positivt om ett konstverk. En bra inkörsport är då att skriva om en bild. 
Relationen mellan det avbildade rummet och det referentiella rummet kan också övas skriftligt. 
När eleverna sedan läser vad de skrivit upptäcker de att många skrivit inkännande och positivt 
om bilden. Därefter vågar de i bildsamtalen kanske diskutera bilder mer öppet från 
upplevelsesynpunkt. 
 
Eftersom vi som bildlärare eller konstvetare är experter är vi ofta alltför snabba att gå in på 
stilfrågor, konstnärsnamn, klassicism, Picasso, kubism, barock etc., när det gäller konst. Aspekter 
av bilden som främst ligger på Parsons nivå fyra eller fem. 21 Men för barnen och ungdomarna är 
bildens huvudsak (åtminstone i stadium två) vad den föreställer. Vi nonchalerar alltså ofta vad 
som är huvudsaken i bilderna för många människor. Vad de föreställer tar vi för givet och går 
raskt vidare till konstvärldens problematik. Men tillsammans med barn och ungdomar måste vi 
enligt Parsons dröja en stund där. Barn gör bilder för att beskriva och berätta om någonting. 
Konstnärens avsikt är också ofta att visa (en del av) en berättelse. Beskrivning och berättelse är 
centralt för bildens förståelse. 
 
Förr i tiden när bilder inte var så vanligt förekommande i medierna var bildbeskrivningen bland 
det viktigaste, bl.a. i konstkritiken. Man gjorde ekfraser. Ekfraser är också den del av en roman 

                                                 
21 Se mer därom i Parsons, M.J., How we understand Art Cambridge, Mass. 1992 
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där "handlingen" bromsas och en beskrivning av en miljö ersätter romanens berättelse. Idag 
hänvisar en kritiker till (ett fotografi av) konstverket och betonar inte beskrivningen utan går 
direkt på tolkningen och placeringen av bilden i konstvärlden.  
 
Beskrivning och berättelse är två typer av erfarenhet uttryckt i ett medium. Två sätt att distribuera 
kunskap. Två aspekter av förståelse av verklighet såväl som bild. Man skulle semiotiskt kanske 
kunna säga att en beskrivning av en bild är bildens piktorala innehåll. En bilds referent skulle då 
kanske kunna motsvaras av den berättelse bilden ingår i. 
 
 
beskrivning 
 
 
 

berättelse 

descriptio (latin) 
 

narratio (latin) 

ekfrasis (grekiska)  
 

 

spatial (rumslig) 
 

temporal (i tiden) 

beskrivning av platser och personer, utseenden 
bakgrund, stämning etc. 

presentation av händelser och handlingar, 
en kedja av händelser ofta baserade på 
orsak och verkan. 
 

ofta presens (som ger närvarokänsla) 
 

ofta imperfekt (vilket kan verka distanserande) 

här och nu (utan tidsdimension) 
 

här och nuperspektivet samt temporaliteten 

upphäver tidsförlopp i roman eller film 
 

gradvis genom tidsaspekten ett uppenbarande av 
kunskap 

vad bilden föreställer vad bilden kan tänkas föreställa i ett vidare 
sammanhang 
 

som om allt redan fanns där oberoende av tid 
 

tidsaspekt förutsätts 

det förutsätts att någon ser på det förutsätts att någon rör sig i tiden, och följer 
det som händer, i en roman en berättare som 
berättar något, men efteråt. 

 113



 
i bilden dess piktorala innehåll 
 

i bilden dess potentiella referent 

 
 
Varje bild har ett innehåll. Den innehåller en situation som kan beskrivas. Men varje situation har 
också sin tänkta förlängning i tid (och rum). Betraktaren kan placera bilden i en vidare berättelse. 
Var i berättelsen är bilden vald? Om vi tar en dramaturgisk modell hämtad från filmvetenskapen 
som hjälp och försöker applicera det på några antika skulpturer eller renässansskulpturer: I 
upptrappningen (Polykleitos´ Spjutbäraren och Michelangelos David ), strax före höjdpunkten 
(Myrons Discobolos och Berninis David), under höjdpunkten (Laokoongruppen), i avtoningen 
(Den döende gallern, Lysippos´ Skraparen, Donatellos och Veroccios David). Genom olika 
indexikaliteter som ger föreställningar om orsaker till bildens här och nusituation kan vi 
rekonstruera ett vidare händelseförlopp. Den förebådar också följande skeenden. 
 
En bild upplevs utan språk, men upplevelsen kan kommuniceras bara genom en parafras i bild 
eller genom gester, tal och skrift. Varje översättning från ett teckensystem till ett annat kan ses 
som en förlust från ett perspektiv och som en vinst från ett annat. En översättning är hur som 
helst problematisk. Att skriva (och samtala ) om bilder underlättar dock kommunikationen mellan 
människor om bilder vilket bör vara centralt i bildundervisning. 
 

Ekfrasis: en övning som sätter det piktorala innehållet i centrum 22 
 
Hur? 
 
Läs sakta upp en kort bildbeskrivning (en ekfras) utan att visa bilden. Visa sedan bilden och 
diskutera skillnaderna mellan vad man såg inom sig vid läsningen och bilden sådan den 
framträder för synen. Berätta gärna några elementära fakta om bilden, vem som gjort den, när, 
några speciella drag osv. 
 
Förklara hur en gammal konstart inom litteraturen bestod i att beskriva ett konstverk så levande 
som möjligt (ekfrasis), och hur det fortfarande är ett väsentligt moment i litteratur att texten 
väcker bilder inom läsaren (visa gärna exempel på detta). Läs återigen bildbeskrivningen men nu 
medan eleverna kan betrakta konstverket. Uppmana dem att vara observanta på vad som trots allt 
kanske inte syns direkt i bilden. Ge dem tillfälle att kommentera vad de hört och sett. 

                                                 
22 Ragnerstam, B., Akseli Gallen-Kallelas Gosse och kråka- ett konstverk och mycken pedagogik. 
Opublicerat kompendium 1990 
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Berätta hur en ekfrasis kan skrivas (processkrivning): 
 
-betrakta konstverket/bilden under tystnad en stund 
-skriv som punkter de enskildheter man ser i bilden 
 
bilden tas bort 
 
-skriv samman punkterna i några meningar 
-läs upp dem högt för någon som lyssnar: det ska låta bra 
-bearbeta texten några gånger (gärna över flera dagar) 
 

 
Beroende på elevernas ålder och lärarens uppfattning om vad de kan prestera får de i uppgift att 
skriva fyra-åtta välskrivna meningar som beskriver bilden. De bör skriva i presens (som ger den 
eftersträvade närvaroupplevelsen) och behandla bilden som om den vore verklighet. Uppgiften är 
lämplig som ett samarbete mellan Bild och Svenska eftersom man ska iaktta bilden såväl som 
skriva väl. Uppgiften är kanske allra mest lämpad för Grundskolans årskurser 4-7. I årskurs 9 kan 
man vidga perspektivet och inkludera också den temporala berättelsen (se Från avbildat rum till 
referentiellt rum- bildtolkning II). 
 

åk 7: Från det avbildade rummet till avbildningsrummet  
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Det rum man först ser i en bild är det avbildade rummet, som också är bildtecknets innehåll. En 
förutsättning för bildinnehållet och det avbildade rummet är dock avbildningsrummet. 23 Det är 
den yta som är den plats där illusionen uppstår. Det är också bildens uttrycksplan och 
uppkommer när man ser bilden som om där inte fanns någon bild. I så fall ser man bara fläckar, 
former och färger. I den modernistiska konsten är avbildningsrummet mycket viktigt därför att 
det är där som ytterligare ett tecken i en bild kan uppkomma vid sidan av själva bilden. Inom 

                                                 
23 Sonesson, G., a.a. 1992 s 183 
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semiotiken talar man då om en plastisk betydelse, medan man talar om en piktoral betydelse när 
det gäller bildens betydelse i det avbildade rummet. Det piktorala skiktet kan tolkas utifrån 
lämpliga livsvärldsschemata, en bild av en naken kvinna kan t ex analyseras i relation till ett 
kroppsschema eller ett erotikschema. Färg, form och textur kan ge bilden en betydelse oavsett 
bildens piktorala betydelse som illusion. Relationer, riktningar, gränser, topologi och kontraster 
kan beaktas vad gäller ett sådant plastiskt innehåll. I en bildanalys av modernistisk konst handlar 
det oftast just om att klargöra de båda betydelsenivåerna samt att jämföra innehållet i dem. Ibland 
sammanfaller de på så sätt att de förstärker varann eller så motsäger de varann. Observera att alla 
bilder har en plastisk betydelse, även realistiska. 
 
För att demonstrera den plastiska betydelsen kan bilden av slalomåkaren vara lämplig för 
grundskoleelever. Först kommer de inte att se slalomåkaren, dvs det piktorala planet, på grund av 
att det plastiska planet döljer illusionen. Om de uppmanas att söka det piktorala innehållet 
kommer de att få en ahaupplevelse när de upptäcker det. Därefter uppmanas eleverna att pendla 
mellan de två planen så att de blir varse att bilden har dessa båda nivåer. 
 

Laborationer: 
 
Vad? 
 
Laborationen avser att visa eleverna att en bild har en plastisk betydelse och att de kan tolka den 
även om bilden inte föreställer någonting på den piktorala nivån. 
 
Hur? 
 
Lektionen inleds med läraren som går igenom olika färger och deras betydelse som färg. 
Eleverna känner redan till betydelserna och läraren kan skriva namnet på en kulör på svarta 
tavlan; eleverna kan sedan tala om vad färgen betyder. Ex.: Rött: kärlek, revolution, stopp, 
arbetarrörelsen, dramatik, romantik, kvinnligt etc. Därefter fortsätter man med svart, blått, gult, 
grönt, grått, brunt, violett etc. Man bör också nämna några nyanser, t.ex. ljusblått, rosa etc. 
Färgkombinationer är också viktiga, t ex kontraster som ger en "häftig" effekt, t ex 
komplementfärger eller svart/vitt. Olika färger tillsammans som genomgående ligger inom 
samma kvadrant på färgtonkretsen ger t. ex. en harmonisk betydelse eller valörer som ljusa färger 
som tillsammans ger en lugn betydelse medan mörka färger ger en dyster betydelse.  
 
Därefter bör man gå igenom några enkla formers betydelse, t ex kvadrat (tråkig, manlig) kan 
ställas mot cirkel (perfekt, kvinnlig) och malumaformen mot taketeformen. Också placeringen i 
bilden av formerna har betydelse, en liten färgfläck mitt på ett stort papper kan betyda 'ensam' . 
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En form högt upp ger ett lättare intryck än en form som är placerad i nedre delen av bilden. 
Boken Art and Visual Perception av Rudolf Arnheim rekommenderas för vidare studier av 
formernas betydelser. 
 
Efter genomgången och diskussionen av färg och form som kan ta ca 20 minuter får varje elev en 
liten lapp med ett begrepp som eleven ska visualisera i färg och form utan att använda piktorala 
element. Eleven får inte visa sin lapp för någon annan i klassen. Det kanske tar ca 30 minuter. 
 
Därefter hänger eleverna upp sina bilder på väggen eller breder ut dem på ett bord och de ska nu 
lista ut betydelsen. För att få övningen att fungera får man inte ha för många adjektiv och de får 
inte ligga för nära varandra. Man kan i en grupp om ca 24 elever ha tolv adjektiv. Det kommer då 
att finnas två likadana begrepp i gruppen. Läraren nämner ett lämpligt adjektiv och eleverna får 
peka ut den avsedda bilden. Oftast gissar de rätt, men inte alltid. Här är några förslag på begrepp: 
SMÄRTA, KÄRLEK, KYLA, GLÄDJE, LUGN, TYNGD, LEDSENHET, SORG, 
LÄTTHET,VÄRME, RÖRELSE, MOTSTÅND. 
 
Varför? 
 
I den moderna konsten är den plastiska nivån avgörande och modernismen som helhet går ut på 
att främmandegöra bilden genom att mer eller mindre nonchalera det piktorala planet. Därför bör 
man ta upp den plastiska nivån till diskussion och även göra laborationer med dess retoriska 
grepp. Den här övningen är elementär och kan vara en introduktion till problemområdet som kan 
tas upp djupare i åk 9 (se Plastiskt och piktoralt språk-modernism). 
 

åk 7: Plastiskt språk: kamouflage 
 
Hur? 
 
Ett litet färg- och formfragment som läraren gjort i ordning i förväg klistras upp på ett ark 
ritpapper. Utgångspunkten kan också vara ett fragment som finns tillgängligt i en dator. Eleverna 
ska fortsätta på färgerna och formerna i fragmentet för att bygga ut bilden helt. De får då ta 
ställning till olika färg och formlösningar för att få en viss effekt på bilden. Effekten kan eleverna 
välja själv. De kan vilja uppnå kontrast eller harmoni. De kan arbeta inom en viss kvandrant eller 
med ett spel mellan färger inom olika kvadranter. Uppgiften kan föregås av färglära (deduktion) 
eller så kan färgläran komma in efter uppgiftens lösning (induktion). I sammanhanget kan också 
ingå diskussioner av modernismens konst och val av färgsättning av olika miljöer eller kläder. 
Efter genomförandet bör bildernas effekt diskuteras i relation till den inledningsvis eftersträvade 
effekten. 
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Varför?  
 
I denna kända laboration är målet att öva det plastiska språkets färg- och formbetydelser. De får 
också öva färgblandning. Uppgiften kan sedan leda vidare till fördjupade studier i färglära.  
 

åk 7: Plastiskt språk: linjen 
 
Vad?  
 
Följande laborationer omfattar teckning som särskilt uppmärksammar form och linje på det 
plastiska planet. 
 
Hur? 
 
Laborationerna utförs med tuschpenna och syftar till att ge bilden ett innehåll oavsett eller vid 
sidan av det piktorala innehållet. De kan alltså leda till "bilder" med endast ett plastiskt innehåll, 
d.v.s. icke-föreställande bilder. Men också till bilder med båda dessa plan särskilt 
uppmärksammade. 
 
Själva uppgiften föregås av en diskussion av ett antal tuschteckningar där olika grepp 
demonstreras, t. ex. linjeteckning, sgraffering (t. ex. Dürers bilder), pointillism, olika sätt att 
lägga strecken. En svit tuschteckningar kan visas där det plastiska planet successivt dominerar 
allt mer och en helt igenom icke-föreställande bild avslutar. Olika sätt att med linjer och ytor få 
fram olika plastiska betydelser diskuteras. 
 
Eleverna kan vid laborationen välja mellan att plastiskt bearbeta ett visst motiv eller att arbeta 
med en icke-föreställande bild. För att få bättre kvalitet kan eleverna skissa först. När de har en 
bra idé kan de rita upp den svagt i blyerts och sedan lägga på tuschet. Så arbetar serietecknare till 
exempel. Till sist suddar man bort blyertsen. Observera att om man arbetar med stålpenna måste 
man lära eleverna att hantera den, annars blir det mycket dropp som kommer att förstöra bilderna.  
 
Resultatet kan utformas som en illustration till en dikt eller till en rocklåt med text och man kan 
sedan trycka upp ett häfte med klassens bilder och texter så att alla få ett exemplar var. Observera 
att en förminskad teckning ofta tycks vara bättre. Därför kan bilderna innan de trycks förminskas 
i en kopiator. 
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Vid genomgången kan man särskilt uppmärksamma relationen mellan plastiskt och piktoralt plan 
och se om de olika planen sammanfaller i innehåll eller inte. 
 
Varför? 
 
Innehållsplanet är för den oskolade betraktaren mer eller mindre givet. Därför är teckning 
fortfarande viktigt; för att förstå uttrycksplanets vikt som bildens materiella bas, dess medium. I 
bilden som ting finns också det plastiska planet som ger information om de egenskaper som 
formerna har i sig.  
 

åk 7: Från avbildningsrummet till det avbildade rummet 
 
Varför? 
 
Avsikten med laborationen är att förstå hur abstrakta bilder fungerar. Den moderna konsten 
upplevs ofta som svårtillgänglig därför att det plastiska innehållet har så stort inflytande över det 
piktorala. Ofta utgår man i undervisning om abstrakt konst från föreställande konst som man 
abstraherar. Elever i åk 7-9 kan uppleva detta som poänglöst om de befinner sig i Parsons´ 
stadum två. Det kan vara en större poäng för dem att arbeta tvärtom, att utgå från den relativt 
abstrakta plastiskt fungerande bilden och i den lyfta fram det piktorala innehållet. 
 
Vad? 
 
Uppgiften är att lyfta fram och förtydliga ett piktoralt skikt i en bild som domineras av det 
plastiska skiktet. 
 
Hur? 
 
Läraren går igenom modern icke-föreställande konst med tonvikt på upplevelsen av färg och 
form och dess relationer, t.ex. komplementfärger etc. Man kan också relatera till musik som 
också är uppbyggd av plastiska betydelser. Efter genomgången visar läraren några inscannade 
bilder som har relativt vaga piktorala element, med organiska former och som har förmåga att 
suggerera piktoralitet. Välj t.ex. inte Malevitj, utan snarare expressionism eller informell konst. 
Läraren bör poängtera att bilderna inte är några rebusar som har en given tolkning utan att de 
snarare ger möjlighet till ett antal tolkningar. Eleverna gör en liten skriftlig tolkning av bilden. 
Avsikten med att skriva om bilden är att de ska koncentrera sig på bilden och verkligen nå fram 
till en genomtänkt piktoral tolkning. Därefter ska eleverna ta fram den valda bilden på skärmen 
och i ett lämpligt program omvandla denna bild i enlighet med den piktorala upplevelse som de 
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fick av bilden. Det piktorala skiktet ska förtydligas i detaljer så att det tidigare endast suggererade 
blir uppenbart. Uppgiften avslutas med en genomgång där läraren och eleverna diskuterar 
variationerna i utförande av samma bild. Poängen med att på detta sätt arbeta bakvänt, sett i 
relation till hur konstnären ofta arbetar, bör också diskuteras samt för- och nackdelar med 
piktoralitet och plasticitet. En fördel med plastiska värden i konst kan vara att de skapar 
känsloinnehåll och andra mer abstrakta upplevelser. Piktorala bilder visar däremot hur saker ser 
ut. 
 
I åk 9 kan uppgiften följas av abstraktioner av inscannade piktorala bilder. 24 

åk 7: Retorik: främmandegöring -brott mot schemata och normer 
 
I den varseblivna världen fångar vi upp betydelse 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. Den varseblivna världen består av 
regelbundenheter  och vår förväntan  gör att vi kan förstå situationen. Sonesson som tillhör den 
fenomenologiska traditionen och avvisar det bland strukturalister vanliga kodbegreppet när det 
gäller bild och perception, men vill ändå inte upplösa verkligheten i kaos. Han talar om schemata. 
Ett schema är det övergripande sammanhang som förenar separata företeelser med hjälp av en 
ordning. Schemat assimilerar  företeelser till kända tolkningskategorier och ackomoderas  själv 
om kategorierna inte passar till upplevelsen. Ett schema innehåller handlingsföljder och 
händelseföljder, det skapar förväntningar om vad som ska ske och det som sker tolkas utifrån vad 
som normalt brukar ske. Ett schema talar också om för oss vad som är viktigt och oviktigt. 
Normen  är dess hårda kärna, men schemata är ofta flexibla. Inom den modernistiska konsten t 
ex, kan man säga att det viktigaste schemat är ständig förändring, att ständigt bryta schemat. 
Detta kallar Sonesson modernismens mekanism.25 
 
När vi inom språket talar om retorik avser vi ett indirekt sätt att uttrycka oss. I sammanhanget 
finns ett direkt, förväntat sätt att använda orden, men i retoriken använder vi oss av det sätt som 
inte är förväntat. Liknelser och metaforer är retoriska. Groupe µ  är en belgisk grupp av 
semiotiker som arbetat med bildens retorik. De utgår från en degree zero  och avvikelser från den 
är retoriska. Degree zero kan vara det förväntade sätt som livsvärlden uppenbarar sig för oss som 
det förväntade, t.ex. att det bredvid en tallrik finns kniv och gaffel och att tallriken först är tom, 
för att sedan fyllas med mat och sedan åter bli tom. Det kan också vara att en bild är gjord på ett 
visst förväntat sätt, i en viss stil. Nollpunkten kan vara en generell eller lokal norm.  
 
                                                 
24  Idén till lektionsförslaget kommer från Mattias Rydén, bildlärarkandidat 1993-96. 
25 Sonesson, G., Beyond the Threshold of the People´s Home i Combi-Nacion Imagen Sueca  
Utställningskatalog Umeå 1993 s 55 
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Komiska effekter är brott mot förväntningsschemata. I t.ex. en serie kan det finnas ett schemata 
som bryts eller alternativt kan två olika schemata stå i en motsättning till varann. Ett schema i en 
skämtserie gör att vi förväntar oss en viss upplösning på en historia men poängen är att det 
kommer en annan istället.  
 

Laboration: 
 
Vad? 
 
Uppgiften, som är en introduktion till främmandegöringsbegreppet, går ut på att visa att retoriken 
är verksam även i komiska bilder avsedda för barn och ungdomar.  
 

 

 
 

 
Hur? 
 
Efter en diskussion av olika genrer som förekommer i serier får eleverna till uppgift att i en liten 
grupp fylla i en eller flera saknade rutor i korta skämtserier eller andra serier. Efter 
genomförandet tittar klassen gemensamt på resultatet och bedömer den icke förväntade effekten 
 utifrån livsvärldens perspektiv och utifrån genrens krav. Eleverna får berätta om hur de tänkt.  
Därefter visas de ursprungliga versionerna utan att de för den skull är "de rätta". Serietecknarens  
och elevernas olika förslag är olika möjliga lösningar på samma problem. Uppgiften kan vara  
lämplig som en introduktion till ett längre arbete med serier. 26 
 
Varför? 

                                                 
26 Petterson, K., Semiotik i bildundervisningen - en bildspråklig teori i undervisningspraktiken. 
Examensarbete 10 p framlagt vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Umeå Universitet 1995 
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I uppgiften måste de, för att kunna genomföra uppgiften, tänka sig livsvärlden med lite distans. 
De får också viss kunskap om den genre som serien tillhör och arbeta med den. Vidare måste de 
enas om en upplösning i gruppen vilket ger en social dimension till laborationen. Att 
främmandegöra en bild på det här sättet syftar också till att för eleven åskådliggöra betraktarens 
makt över bilden, att betraktaren är tillåten att konkretisera eller tolka bilden på olika sätt. Detta i 
motsats till den traditionella vördnad som den romantiska uttrycksestetiken kräver gentemot 
konstnären, sändaren och verket. 
 

Alternativ: Främmandegöring av en enstaka bild. 
 
Också följande uppgift kan ses som en introduktion till arbetet med främmandegöringsbegreppet: 
Utgångspunkten är en kopia av en bild. Uppgiften är att främmandegöra den bilden. Uppgiften 
förutsätter kännedom om olika sätt att främmandegöra. Vid genomgången efter genomförandet 
diskuteras effekten av främmandegöringen och om syftet förverkligades i bilden.  
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Laborationer inriktade främst mot åk 8 
 

åk 8: Betraktarens plats i bilden 
 
Bakgrund 
 
I bild är det oftast den referentiella relationen som är den viktigaste, t ex i reportagebilder, 
dokumentärbilder, nyheter, i ett passfoto etc. Dominansen på innehållet i tecknet avser att det är 
det bilden föreställer, som om det vore verkligt, som är det viktigaste.  
 
Samtidigt förutsätter varje bild också en position från vilken bilden ses. En betoning på sändaren 
eller mottagaren finns alltså även i en referentiell bild. Betraktaren finns alltså strax utanför det 
bilden avbildar. De allra flesta bilder har bara en sådan position, men kubistiska bilder har ibland 
flera sådana.  
 
Hur? 
 
Eleverna får en kartbild och hjälp med att tolka symbolerna på kartan. På kartan finns ett kryss, 
den plats där de kan tänka sig att de står. Vad ser de från den platsen? De ska teckna eller måla 
den bilden. Man kan hjälpa eleverna med att demonstrera hur objektet förändras, förkortas eller 
deformeras beroende på synvinkeln. 
 
Varför? 
 
Den oskolade betraktaren ser bilden referentiellt och ser sig själv som neutral mottagare av en 
redan färdigförpackad verklighet. Men varje bild förutsätter en betraktare som med sin syn 
ordnar föremålen som betraktas i en viss ordning, t.ex. framför och bakom. Kan man egentligen 
tänka sig föremålets utseende oberoende av en betraktare? Nej, det går inte! Det är alltså 
meningen att man i bilden som betraktare i fantasin ska lämna sin egen tid och plats och förflytta 
sig till en annan tid och plats. En bild förutsätter en människa; det är inte bara "verkligheten" som 
avgör bildens utseende. 
 

åk 8: Teckentyper II 
 
Här är en variation på lektionen Teckentyper för åk 7. Den innefattar också ett konsthistoriskt 
moment eftersom den anknyter till enfanger. 
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Laboration: 
 
En variant av kombinationen skrift och bild är enfangen. Utgångspunkten för laborationen är en 
artikel. Läraren kan låta eleverna välja bland några artiklar, dikter eller noveller. Alternativt kan 
alla läsa samma artikel. Uppgiften är att ur artikelns innehåll plocka ut ett begrepp eller ord som 
sammanfattar artikelns mening, vad eleven tycker artikeln handlar om. Första bokstaven i 
begreppet ska utformas som en visualiserad enfang där bilddelarna åskådliggör artikelns innehåll.  
Laborationerna som gäller relationen bild och språk kan integrera ämnena Bild och Svenska. 
 

åk 8: Konstruktionsarter, funktionsarter och cirkulationskanaler 
 
Enligt Sonesson kan man dela in bilder i tre kategorier: konstruktionsarter, funktionsarter och 
cirkulationskanaler. 27 Konstruktionsarter anger det sätt som bildtecknet är uppbyggt. Här skiljer 
man mellan målning, teckning, foto, film osv. Funktionsarter anger de sociala effekter eller 
funktioner en bild kan ha t ex konst, reklam, propaganda etc. Med cirkulationskanaler avses 
kanaler där bilder når sina mottagare, t ex som vykort, tavlor, television, tidningar, tidskrifter, 
television, biograf, tavlor på galleri, museer. Vissa kombinationer av de tre kategorierna är 
vanliga, t ex målningar fungerar som konst och distribueras som tavlor i ett galleri eller ett 
museum. 
 
Sonesson har diskuterat modernismen i form av två sinsemellan skilda processer som man skulle 
kunna kalla centripetala respektive centrifugala. Den centripetala processen är inåtgående och 
strävar efter att skala bort så mycket som möjligt från konsten för att nå dess minsta 
gemensamma nämnare, de essentiella egenskaperna i konstverket som ting, t.ex. såsom i konkret 
konst. Påverkan utifrån är inte önskvärd i en sådan process som strävar efter renhet och att 
reducera konst till "konst". 28 En sådan rörelse är centripetal. 
 
Den centrifugala processen däremot strävar efter att inkorporera nya områden och successivt 
utvidga sig till områden den först inte omfattade. Den processen skulle kunna sägas omfatta 
bildens konstruktionsprincip, funktion och kanal. Relationerna mellan centripetal och centrifugal 
rörelse och mellan konstruktionsprinciper, funktioner och kanaler sett i relation till 
retorikbegreppet leder till förväntningar av olika slag som infrias eller inte infrias.  

                                                 
27      Sonesson, G., a.a. 1992 s 265f. 
28     Sonesson, G., Beyond the Threshold of the People´s Home i Combi-Nacion Imagen Sueca 
Utställningskatalog Umeå 1993 s 57. Se också diskussionen av centripetalitet och centrifugalitet i Marner, A., 
"Ryktet om måleriets död är inte överdrivet" i Tidskriften 90-tal nr 20 mars 1997. 
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Det visar sig när det gäller Sonessons bildkategorier att vissa konstruktionsprinciper, funktioner 
och kanaler ofta följs åt, t.ex. så är målningar (en konstruktionsprincip) ofta konst (en funktion) 
och tavlor på ett galleri (en kanal). En målning, ett konstverk och en tavla är ju samma sak, kan 
man kanske tro, men semiotiskt sett är det tre olika aspekter av ett föremål.  
 
Vanligtvis förknippar vi konstbegreppet med en viss typ av bilder, framför allt målning och 
teckning, men kanske också objekt och installationer, oftast är det dock frågan om tavlor. Konst 
görs hantverksmässigt och distribueras i ett eller ett fåtal exemplar. Den hantverksmässiga synen 
på konsten visar sig t.ex. i många konstnärers preferens för ålderdomliga tekniker; grafiker 
fortsätter med etsning och kopparstick trots otidsenligheten. Konstnärliga fotografer kommer 
t.ex. troligen att hålla fast vid den optisk/kemiska processen trots att den strax blir helt 
elektronisk i övriga sammanhang. Man brukar säga att konst är nyskapande men om man ser till 
nyskapandet när det gäller konstruktionsprinciper, funktioner och kanaler finns skäl att tvivla på 
att så är fallet. Konstnären håller fast vid hävdvunna framställningssätt och konstverkets kanaler 
är främst galleriet och museet, de nya massmedierna utnyttjas inte så ofta. Det är föreställningen 
om det handgjorda unika konstverket, parallellt med idén om det intresselösa betraktandet, som 
gör att den traditionella bildkonsten är inkompatibel med det s k informationssamhället. 
 
Konstälskaren förväntar sig ett konstverk i form av en tavla som är målad för hand, medan t.ex. 
medieproducenten eller -konsumenten förväntar sig en mekanografiskt framställd 
populärkulturprodukt distribuerad i ett massmedium. Det är två av de prototypiska sätt som 
kulturprodukter idag skapas, fungerar och distribueras. Den förra förväntningen kan sägas vara 
centripetal  eftersom konst där nöjer sig med att befinna sig i konstvärlden sedd som en 
avgränsad särskiljd värld och populärkultur ses där som icke-text i Moskva/Tartuskolans mening. 
Den andra förväntningen kan sägas vara centrifugal vad gäller konstruktionsprincip och kanal 
eftersom man strävar efter spridning, men som funktion är stora delar av populärkulturen dock 
inte centrifugal efter som den inte ses som konst utan som underhållning och är begränsad i snäva 
genrer. Centrifugaliteten vad gäller funktion måste ses som en strävan efter att förena 
oförenligheter ( t.ex. "blanda högt och lågt" ) och populärkulturens separata stereotypa genrer 
(western, agentfilm, hårdrock, jazz etc.) kan oftast inte göra detta. 
 

Laboration: 
 
Vad? 
 
Eleverna ska lära sig att klassificera bilder utifrån uppdelningen i de tre kategorierna. 
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Hur? 
 
Eleverna ska göra en bild samt välja två färdiga bilder. De ska analyseras utifrån 
konstruktionsart, funktion och distribution. Under rubriken konstruktionsart ska eleven kunna 
berätta om hur bilden är gjord och något om hur framställningssättet tekniskt fungerar i sina olika 
moment. Läraren måste ha informerat eleverna om olika tekniker innan redovisningen eller alt. 
att de i samband med uppgiftens lösning söker egen information, t.ex. i bibliotek eller på internet. 
När det gäller funktionen kan eleven berätta om vilka olika funktioner den valda bilden kan ha 
och vilken funktion bilden haft när den valdes ut. Läraren kan innan ha gått igenom de vanligaste 
funktionerna en bild kan ha. Vidare vad som är typiskt för en viss funktion och närmare om den 
speciella genre bilden hör till. Cirkulationskanalen: Hur distribueras bilden? Finns den i få eller 
många exemplar? Måste man leta upp den eller kommer den till betraktaren?  
 
Ett intressant problem som då kanske kommer att dyka upp är att somliga elever inte valt bilder 
de tycker om, utan ("dåliga") bilder av människor, djur eller föremål de tycker om. 29 Det ger 
underlag till att diskutera skillnaden mellan ett objekt och bilden av objektet. T.ex. så är det 
viktigt att lära sig att det ibland kan vara bra med en bild av något man inte tycker om. Ett 
bildsamtal i grupp avslutar arbetet. Samtalet kan röra sig om fördelar/nackdelar i olika 
konstruktionsarter/funktioner och cirkulationskanaler, centrifugala och centripetala tendenser i 
dagens bildproduktion och bildens relation till innehållet. 
 
 
 
 
 
 
 
Varför? 
 
Den vanligaste kategoriseringen av bild är att tala om vad den föreställer. Att lämna den nivån 
och istället tala om bilden som bild är viktigt för att känna till det specifika med bild. Det är 
också viktigt att känna till klassificeringarna eftersom en och samma bild förändrar betydelse 
beroende vilken sorts bild det är. En bild i en lärobok av eiffeltornet förväntas kanske berätta 
något om staden Paris medan samma bild i en resebroschyr förväntas sälja en resa. En nyhetsbild 
får inte vara manipulerad medan en underhållningsbild kan vara det utan att det är stötande. 

                                                 
29 I enlighet med Parsons stadium två "realism och skönhet". Parsons, M.J., a.a. 
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åk 8: Mediebiografi 
 
En mediebiografi är en personligt hållen redogörelse för sin relation till medier. Ofta finns t.ex. 
filmer som lämnat ett outplånligt uttryck, barnboksbilder som man minns med kärlek, 
skräckupplevelser, upplevelser av konstverk, förhållandet till egna bilder eller över huvud taget 
till alla konstformer som musik, litteratur etc. Den bild ett barn hade på väggen i barnkammaren. 
En film de sett som barn som gjorde dem rädd etc. Tryggheten i att titta på en välkänd TV-
personlighet. En medieupplevelse är ofta kopplad till en erfarenhet eller upplevelse som senare 
blir ett personligt minne. Mediebiografin kan vara i form av en liten uppsats med rubriken "Några 
bilder som betytt mycket för mej".  
 
Mediebiografin sätter fingret på människans upplevelse av medier och mediebiografierna kan 
senare diskuteras ur t.ex. främmandegörings- och närmandegörings- och 
automatiseringssynpunkt. Eleven kan förstå den intensiva upplevelsen av en film i relation till 
semiotiska begrepp som dock inte behöver förta upplevelsen, men som kan visa att upplevelsen 
inte är unik.  
 
Mediebiografin avser att visa hur vår uppfattning om konst och kultur formas av tidigare 
erfarenheter på bildområdet. Det finns olika "karriärer" eller bildningsgångar som påbörjas tidigt 
och som kan diskuteras i anslutning till redovisningen av mediebiografin. Här kan skillnaden 
mellan pojkar/män och flickor/kvinnor och skillnaden mellan olika klasser (om det går) 
diskuteras. Genom kunskap i hur olika genrer verkar kan chockupplevelser i medier mildras. 
Kunskap leder också ofta till ett kritiskt betraktelsesätt. Biografierna kan leda till diskussioner om 
våldsinslag och om relationen mellan film och verklighet. I anslutning till mediebiografin kan 
man se och analysera en aktuell film i enlighet med etablerade dramaturgiska grepp, bildtyper, 
gynnad respektive ickegynnad läsning etc. 
 
Ett traditionellt mål med analys av kulturella produkter är att påvisa deras "konstruktion", så är 
också fallet i semiotiken. Men man kan fråga sig om en sådan målsättning alltid är tillräcklig mot 
bakgrund av att barn och ungdomar oftast redan vet att det är "ketchup" och inte blod som flyter. 
De är ofta redan automatiserade i sin relation till äventyrs- och våldsinriktad film och använder 
det som argument för att visa föräldrarna att de tål sådana genrer. "Men pappa det är ju bara 
ketchup, inte blir jag rädd!" Målsättningen med mediebiografin och filmanalyser kanske bör vara 
att stimulera till ett empatiskt förhållningssätt som inbegriper betraktaren och dennes livsvärld i 
relation till filmen och dess simulerade värld. Hur ont gör det egentligen att få ett sådant slag på 
käften? Hur känner sig egentligen den som förövar det här brottet? 
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åk 8: Skivomslag - ett exempel på en cirkulationsart 
 
Vad? och Varför? 
 
Skivomslag har delvis förlorat sin betydelse som visuell trendsättare eftersom musikvideon tagit 
över den funktionen. Trots det är det motiverat att arbeta med skivomslag i skolan. Eleverna kan 
öva på layout i en miljö de är bekanta med - populärkulturen.  
 
Hur? 
 
Uppgiften är att göra ett CD-omslag. Uppmana eleverna att läsa textutskrifterna och att lyssna till 
musiken. De ska försöka att transformera musikens karaktär över till bild. De ska alltså ta hänsyn 
till den genre musiken tillhör. Men man kan också i skivomslaget tänka sig ironi eller andra 
kommentarer om musiken på de omslag som eleverna tillverkar. Man kan tänka sig att en 
technofan gör ett omslag till en skiva innehållande hårdrock. Text, layout och typografi är också 
viktiga. Låt eleverna i så fall använda kopiator för att förminska de bilder de tecknar. Bildernas 
kvalitet ökar på så sätt. Och även text. CD-formatet lämpar sig också för foto. Text kan kopieras 
in på ett fotografi från datorutskriven OH-baserad text. Låt eleverna presentera sina omslag 
instoppade i CD-fodral. Det ser proffsigt ut. Har man tillgång till PhotoShop eller Corel Draw 
kan hela omslaget göras där och sedan skrivas ut på färgskrivare.  
 
Efter arbetet kan man diskutera utfallet utifrån ett mottagarperspektiv och i relation till de 
kulturer som musiken och skivorna tillhör. Layoutlösningarnas kvalitet bör också utvärderas. Ett 
vidare ungdomskultur- och kultursammanhang kan också läggas in i en avslutande genomgång.  
 
Arbetet förutsätter en genomgång av skivomslagets historia och bildsamtal kring skivomslag. 
Kunskap om semiotisk bildretorik är också viktig. Välj helst musik som klassen kan enas kring. 
Gärna svensk musik med text och med texthäfte inkluderat. Eller alternativt låt eleverna göra 
individuella eller gruppval. 
 
Laborationen har många bottnar som ger underlag till diskussion i den avslutande genomgången. 
Vad betonas: reklam eller underhållningsfunktionen? Hur är relationen mellan bild och musik? 
Är det ett främmandegörande eller närmandegörande omslag (se s. 107ff och 100ff) 
 
Alternativ: 
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Ett enklare alternativ är att göra ett musikkasettomslag. Vissa desktopprogram t ex Publisher har 
färdiga mallar för kasettomslag. Att göra ett kasettomslag kan vara en lämplig förstauppgift när 
man lär ut layout på desktop. Programmen innehåller ofta en mängd bilder som man kan arbeta 
med. Ett kasettomslag är också något som ungdomarna har direkt nytta av eftersom de flesta 
byter musikkasetter med varann och spelar in varandras skivor. 
 
 
 
 
 
 

åk 8: Propagandabilder 
 
Vad? 
 
Reklamen når ut till busshållplatser, på stan och i taxi, bussar, tåg, television osv. Affischen är ett 
suveränt medium för att sprida värderingar, men information och propaganda i form av affischer 
är dock mindre vanligt än kommersiell reklam, men borde egentligen inte vara det mot bakgrund 
av samhällets behov av att informera och särintressenas behov av att göra sig synliga. 
 
Hur? 
 
Det är lämpligt att inleda arbetet med att visa ett antal propagandabilder, valaffischer osv. 
Diskutera dem med eleverna och informera dem om de retoriska grepp som använts. Det är 
passande att anknyta också till historiska bilder i genomgången eftersom de är mest effektiva 
sedd ur retorisk synpunkt. Idag är propagandan väldigt lik reklamen och tenderar att bli rätt 
intetsägande. Man bör också visa något TVinslag som är propagandistiskt. 
 
Varför? 
 
Att eleven i bild och text formulerar en politisk åsikt eller en åsikt i en sakfråga är en del av 
demokratin, dessutom lär eleverna sig att arbeta med layout. Det är lämpligt att arbeta med 
propagandabilder i samband med t.ex. valet, eller vid något annat tillfälle då en viktig fråga 
diskuteras i samhället, i samband med en folkomröstning el.dyl. Då diskuteras det också hemma 
vid matbordet och eleverna har under den tiden lättare att själva ta ställning till samhälleliga 
frågor.  
 

Några vanliga grepp i propagandan: 

 130



 
mottagarorientering: enkelhet, tydlighet, snabb avläsbarhet 
närmandegöring: framställa politiken i vardagen 
främmandegöring: bilden måste väcka uppmärksamhet på något sätt, skilja sig från 
andra bilder. 
idealisering (uppåtgående retorik):  framställa något vackrare eller bättre än väntat 
karikering (nedåtgående retorik):  framställa en politisk motståndare i dålig dager 
värdeöverföring: omplacera figurer, ändra på figurer så att de får nya bättre eller sämre 
egenskaper 
delen för helheten :(pars pro toto, synekdoke): en del av en företeelse får representera 
helheten 
symbolik: traditionella symboler och andra tecken: hakkors, rosor, duva, hammare och 
skära etc 
Bild och text: kort text av slogantyp, groteskt teckensnitt för läsbarheten 

 
 
Propagandabilder kan utföras med täckfärg och pulverfärg (för stora ytor) på 70x100 papper 170 
gr. Texterna kan tas fram med förlagor av Jukka Thuvesson som överförs på ljusbord. (Jukka 
Thuvesson, Vänersborgs gymnasieskola 0521 718 67, hem 0521 656 66).  
Har man tillgång till Photo Shop kan man göra bilderna där, men utskriften är än så länge dyr om 
man vill upp i format. 
 
Vid den avslutande genomgången kan eleverna, i linje med mottagarorienteringen, som 
mottagare diskutera bildens betydelse och sedan  får den som gjort bilden berätta om avsikten. 
Detta för att om den som gjort bilden pratar först kommer eleverna att tro att det är denne som 
bestämmer hur man ska se på bilden vilket förhindrar betraktarnas egna kommentarer kring 
bilden. Men det är inte bara bilden som ska diskuteras, också det politiska budskapet eller 
sakinnehållet kan vara uppe till debatt. 
 
Som en naturlig förlängning kan man i lämpligt sammanhang sprida bilderna. Affischera 
(färg)kopierade bilder i A3. Detta sista ledet är mycket viktigt för motivationen i arbetet. 
 
Som förarbete kan man mjuka upp det visuella tänkandet med snabba visualiseringsuppgifter. Ge 
ut lappar med begrepp typ: demokrati, frihet, välfärd, ekonomi, EU, miljöförstöring, solidaritet, 
diktatur etc. Klassen kan sedan gissa sig fram till betydelserna.  

åk 8: Retorik: Närmandegöring 
 
Vad? 
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Reklamens vanligaste sätt att påverka oss att köpa företagens produkter är att närmandegöra 
varorna. Närmandegöring är ett sätt att ge nya betydelser åt varorna. Man visar produkten i ett 
sammanhang som är mysigt, gulligt, trevligt, häftigt osv. Reklam i form av annonser fungerar på 
så sätt att det ofta finns en stor bild som omedelbart drar till sig blicken. Den handlar om natur, 
barn, sex, kärlek osv, något som är välbekant för oss. Alldeles intill denna bild finns bilden av 
varan, som ofta inte är lika lockande och i grunden något främmande. Varan ska i reklamen 
förknippas med den tilldragande bilden som så att säga ska fungera som ostbiten i råttfällan.  
 
Den tilldragande bilden överför delar av sitt positiva innehåll till varan på grund av att det finns 
en närhet mellan bilden och produkten. Ett exempel på detta är när en naken vacker kvinna står 
bredvid en schampoflaska eller håller i shampoflaskan. När betraktaren överfört värden från den 
vackra kvinnan till schampot och kanske vidare till logotypen för företaget, kan man säga att 
råttfällan slagit igen. Schampot har blivit "sexigare". Produkten och företaget har blivit "bättre", 
mer bekant och mänskligare.  
 
Ett annat exempel är bilreklamen där bilen placeras in i en ren natur. Den susar omkring i ett 
orört klipplandskap på en annars tom motorväg. Naturens värden överförs på bilen, den blir 
renare. Man kan inte tänka sig bilreklam med bilden av en bil som fastnat i en bilkö, eller som 
står framför rött ljus bland bilavgaser mitt inne i stan. 
 
Det är närheten som får oss att tro att varan är lik det som omger den. Närhet ger likhet. 
Värdeöverföringen mellan bilderna går i reklamen endast i den ena riktningen, från de allmänt 
tilldragande bilderna till (bilden av) varan, inte tvärt om.  
 
I t.ex. en musikvideo för bilderna och scenerna över positiva egenskaper till artisten, på så sätt 
skiljer sig inte en annons från musikvideon. Men i musikvideon förs dessa värden vidare 
ytterligare ett steg, till musiken, som också är själva produkten som den gör reklam för. Musiken 
blir bättre och mer levande i en musikvideo när bilder av t.ex. badstränder i Californien, partyn, 
sexiga flickor och pojkar och häftiga bilar visas. Saker som vi tycker om. 
 
Man skulle kunna säga att det från början okända, den nya rocklåten eller det nya schampot blir 
närmandegjort  i den meningen att det förmänskligas, "får ett ansikte" osv.  
 
För att kunna gripa in i vår vardag måste medier, varor osv. förmänskligas annars skulle vi inte 
vilja ta del av dem. Denna princip kan sägas stå i motsats till ett av konstens främsta 
verkningsmedel främmandegöring  som istället strävar efter att göra det bekanta främmande. 
Detta är ett av de skäl som gör att människor har svårt att ta till sig viss konst. 
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Närmandegöringen i musikvideo kan t.ex. vara det att i ljuddelen spelar anonyma studiomusiker 
som i bilddelen gestaltas av mannekänger och dansare valda efter visuella kvaliteter. Man tror att 
det är de som man ser i bild som sjunger men det är det inte. Musiken närmandegörs- "får ett 
ansikte". Vad vi ser är något "intimt" och "äkta" trots att det samtidigt är något i hög grad 
konstruerat, elektroniskt och abstrakt. 
 
Musikvideo och reklam är exempel på mottagarkultur, dvs att kulturproducenterna anpassar sig 
till vad mottagarna vill ha. En diktatur är däremot en sändarkultur, liksom konst och vetenskap. 
Mottagaren måste där anpassa sig till sändaren och inom konsten har man talat om 
främmandegöring som det centrala greppet. I en mottagarkultur är det däremot sändaren som får 
anpassa sig till mottagarens schema.  
 

 
 

Elevarbete Tegs Centralskola 
 

 
Kanske kan man säga att det utmärkande i den västerländska underhållningskulturen är denna 
anpassning till mottagaren och den kan ses som en närmandegöring där kulturen måste 
förmänskligas. Musiken ska framföras av en bildskön artist, ett politiskt parti ska ha en 
partiledare som förkroppsligar partiets politiska program, en tidningsartikel måste visa en bild på 
den person artikeln handlar om, en film ska ha en hjälte, ett TV-program ska ha en programledare 
och i TVprogrammet sitter folk och samtalar i en soffa så att TVbilden blir en förlängning av det 
vardagsrum som folk som ser programmet sitter i. 
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Estoniakatastrofen förmänskligades i nyhetsinslagen med Sara och Kent, den unge mannen och 
kvinnan som lovade varann att äta middag tillsammans om de kom levande från det sjunkande 
fartyget. Aktuellt var med även vid middagen. Det ofattbara blev gripbart i denna 
närmandegöring.  
 
Ansiktet är likamed den nära människan och den vanligaste TV-bilden är just en närbild på ett 
ansikte, ett talking head. När vi ser en närbild i TV fungerar det som om vi är på samtalsavstånd 
med denne person. Många tvprogram har som central rekvisita ett vardagsrum med en soffa där 
människor sitter och samtalar. Det är som om tvprogrammets rum bara är en förlängning av vårt 
eget vardagsrum. Det känns som hemma och vi känner oss trygga med detta. Den stora världen 
(mediavärlden) griper in i den lilla vardagsvärlden, men med ett mänskligt ansikte. 
 
Närmandegöringen har också en mycket viktig funktion i att motverka rasism och 
främlingsfientlighet. Främmande folkslag och människor i främmande kulturer kan 
närmandegöras på så sätt att det som är främmande placeras i ett för oss bekant sammanhang. Vi 
kommer då att uppleva att dessa främmande människor inte är så konstiga eller annorlunda, utan 
människor precis som vi.  
 
Den främlingsfientlige kommer däremot att vilja visa främmande folkslag i miljöer som vi inte 
begriper, i mystiska riter och i extatiska danser. De kommer då att framställas som mystiska, 
ondskefulla, fientliga osv. Så framställdes t.ex. judarna under andra världskriget av nazisterna. 
De liknades vid råttor eller framställdes med groteska anletsdrag, dvs. man tillämpade en 
nedåtgående främmandegöring, en animalisering. 
 
Hur? 
 
Elevens uppgift är att bland bilder på människor (t ex politiker, vardagliga människor, 
främmande människor, musiker, idoler mm) eller föremål, varor mm välja en bild av något som 
kan upplevas som "främmande", ett föremål eller en människa. Sedan ska eleven placera in den i 
ett lämpligt sammanhang som gör föremålet eller människan på bilden tillgängligt för oss. De 
kan välja bland de bilder som är tillgängliga i programmet eller sök på internet. Uppgiften är att 
närmandegöra genom att placera föremålet eller människan i ett sammanhang som gör det 
begripligt och tilldragande för oss. Hela processen kan utföras på Corel Draw eller Photo Shop.  
 
Uppgiften ska inte utföras mekaniskt utan eleven ska uppmanas att betrakta sin egen bild och 
fundera över om den fungerar som tänkt. Om inte så kan eleven uppmanas att försöka igen och 
tänka på att bilden inte bara ska fungera på honom/henne utan på en större grupp människor. Man 
kan prova om bilden fungerar som önskat på en kompis.  
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Riktningen på närmandegöringen är viktig. Det bör framgå av själva bilden vilken del av bilden 
som överför värden till den andra. I reklam är detta givet så om eleven gör en reklambild så bör 
det framgå att det är en sådan som utförts. Också en informerande bild, propagandabild eller en 
bild med någon annan funktion kan utföras. Genomgången är viktig i uppgiften eftersom det är 
där man ska kolla om bilden fungerar som förväntat. Det är klassen som först ska utvärdera 
bildens effekt och därefter ska bildproducenten kommentera sin bild. 
 
Varför? 
 
Närmandegöring som en del av påverkan, propaganda och reklam är förrädisk på så sätt att det 
auktoritära meddelandet är kombinerat med tilldragande bilder som lockar till betraktande. Att 
känna till den mekanismen i t ex reklam är mycket viktigt för ungdomar som är särskilt utsatta 
och lättpåverkade av den sk livsstilsreklamen. 
 

åk 8: Bildsamtal- reklambilder 
 
Bildsamtal är en lättare och mindre pretentiös 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 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. 
 
Eftersom bildsamtalet är relativt ostrukturerat till sin form krävs det att läraren är kunnig i 
bildanalys så att samtalet inte hamnar i oväsentligheter. 
 
Be eleverna att riva ur en reklambild i en tidning så att man har en utgångspunkt i diskussionen. 
Be dem klippa bort text och bilden på produkten. Sätt upp bilden på väggen och diskutera 
bilderna. Kan man genom att bara se på bilden lista ut vilken produkt det görs reklam för? I 
vilken relation står bild och text? 
Bildsamtalet kan ledas in på hur reklambilder ofta fungerar. Blickfånget, bilden, är en positivt 
hållen bild som inte nödvändigtvis har med produkten att göra. Den innehåller t ex glada 
människor, roliga scener, vackra naturutsikter, sex, status, barn osv. Denna del av bilden kan 
liknas vid osten i en råttfälla. Den lockar betraktaren till annonsen. En annan del av annonsen 
innehåller en bild av produkten samt företagets logotyp. Produktens utseende och logon är direkt 
kopplad till företaget. Avläsningen av den delen av annonsen är därför mer definitiv i sitt 
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innehåll. Råttfällan slår igen. Det positiva värdet i bilden kopplas till produkten och företaget 
som en närmandegöring. 
 
Men samtalet kan också gälla reklamen som en bildtyp som är konstnärligt mer eller mindre 
intressant eller som har underhållande drag. Det är viktig att samtalet riktar in sig på väsentliga 
frågor utan att moralisera. Här måste läraren gå en svår balansgång. 
 

åk 8: Bildanalys av reklambilder 
 
Vad? 
 
Reklam är en bildtyp vars funktion är preciserad. Man vet vad den ska vara till för. Den är central 
i vårt samhälle och förutom dess funktion att sälja en vara påverkar den ungdomars identitet.  
 
Hur? 
 
Läraren har gjort i ordning en klassuppsättning reklambilder men själv före klippt bort text och 
bilder av produkten samt ev logotyp. Eleverna får ett ordinärt analysschema och gör en analys av 
var sin bild eller om klassen är stor så kan två elever göra en analys för att den följande 
genomgången ska bli kortare. Bildens närmaste kontext och egentliga reklamsyfte får de dock 
gissa sig till. Efter elevens/elevernas muntliga analys inför klassen visas det sammanhang som 
bilden ingår i. Somliga elever kommer att träffa rätt, andra fel.  
 
Efter detta kan läraren demonstrera "Råttfällans" funktion, dvs det sätt som reklamen använder 
för att förknippa produkten med positiva värden som t ex naturlighet, lyx, sex, barn, ungdom, 
status osv. Samt behovet av att ge produkten ett "ansikte", dvs närmandegörandets princip. Men 
man kan också komma in på reklamens konstnärliga värden och könsrollsmönster mm. 
Konsumentverket har ett bra bildmaterial om reklam. 
 
Varför? 
 
Reklambilder verkar formande på elevens identitet och att klargöra dess mekanism är mycket 
viktigt. Nationella utvärderingen har visat att bildanalys fortfarande inte tillräckligt praktiseras i 
bildsalarna. Receptionssidan bör lyftas fram i högre utsträckning för att ge Bild relevans som 
obligatoriskt ämne. Reklamens verkningssätt är förrädiskt eftersom det som först är ointressant 
för betraktaren (varan) förknippas med det intressanta (blickfånget) och det som först var 
ointressant blir på det sättet intressant. 
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Det är viktigt att klargöra bildernas betydelse i reklamen eftersom man ofta tror att de bara är 
dekoration. Att bilderna har en egen retorik klargörs i laborationen där endast bilderna analyseras 
och först efteråt visas textdelen. Eftersom eleverna måste gissa sig till bildernas kontext 
uppkommer ett spänningsmoment i analysen, vilket ökar motivationen i att utföra uppgiften. 
 

Uppföljning:  
 
Laborationen går ut på att varje elev först ska välja en bild ur en tidning och därefter fundera på 
vad den skulle kunna göra reklam för. Läraren kan också ha förberett med att ha samlat lämpliga 
bilder som eleverna kan välja ifrån. Att på så sätt poängtera för eleverna själva reklamens 
betydelse, och inte bara varan, är viktigt eftersom det innebär att mekanismen i bildoperationerna 
poängteras. Bilden, produkten och texten ska sedan placeras ut på ett snyggt sätt. Laborationen 
betonar skillnaden mellan bildblickfång och produkt och övar dessutom layout. Den förutsätter 
genomgångar i layout och bildanalyser av reklambilder samt kunskap om närmandegörandets 
princip kan hjälpa i produktionsfasen.  
 

åk 8: Logotyper 
 
Företag och institutioner försöker profilera sig och göra sig kända hos kunder, konsumenter och 
allmänheten bland annat genom reklam och marknadsföring. Inom marknadsföring betraktar man 
den visuella identiteten som mycket viktig. Genom en konsekvent design kan alla företagets 
produkter, annonser och andra framträdanden kännas igen. Här spelar företagssymbolen  
LOGOTYPEN (eller bara "LOGON") en stor roll. En i Sverige mycket välkänd logo är KF:s 
(Konsums) liggande åtta, som egentligen betyder oändlighet. En logo är ofta abstrakt och 
stiliserad, dvs förenklad. Den behöver dock inte vara det. 
 
Den kan vara föreställande, dvs. en bild eller en symbol. Men kan också innehålla bokstäver eller 
andra tecken som inte föreställer något. Typografin måste då vara mycket noggrannt utarbetad. 
När det gäller typografin kan man påpeka att den logo som innehåller text också innehåller ett 
teckensnitt av en viss typ och karaktär. Det räcker inte bara med företagets namn. I en logo är 
alltså mer i det språkliga tecknet viktigt än vid t.ex. brödtext. 
 
En logo ska representera företaget/institutionen. Det bör finnas ett samband mellan utseendet och 
innehållet i den och det företaget/institutionen står för (t.ex. modernitet, kvalitet, glädje, lyx osv ) 
Dessutom kan man ofta även avläsa vilket verksamhetsområde som företaget/institutionen arbetar 
inom t ex media, kommunikation, transport, livsmedel, utbildning, vård osv. Logon bör vara lätt 
igenkännlig, enkel och lätt att förstå. 
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Eleverna ska ganska snabbt, utan att slarva, utforma en logo till följande "företag/institutioner": 
Järnvägen, Barnombudsmannen, PRISO (lågprisbutik för livsmedel), Sexualupplysningen, 
Kampen mot AIDS, FFF (föreningen för föräldrauppfostran), "Ungdomar kan" (förening som 
jobbar med ungdom, kultur och företagsamhet), Greenkids (miljöorganisation för ungdom), 
WORKING GENERATION (förening som vill skaffa jobb åt ungdom). Logotypen kan sedan 
inordnas i en affisch eller ett reklamsammanhang. 
 

åk 8: Bilders dialogicitet 
 
Bakgrund 
 
Bilden är ett kommunikationsmedel och inte bara ett "uttryck" för en personlighet såsom ofta 
hävdas i konstens värld. Distribution, förmedling och mottagande av bilder är minst lika viktiga 
aspekter som att göra bilder. Bilder är dialogiska snarare än bara uttryckande. 
 
I konsten är vi vana vid att ge största uppmärksamheten till den som gjort bilden, till konstnären. 
Det beror på att vi befinner oss i en romantisk uttryckstradition där vi ser bilden eller konstverket 
som ett uttryck för den personlighet som konstnären har. Men vi måste då också betänka att 
också konstnären är en betraktare av andras bilder. Vidare befinner sig varje bild i en dialog med 
sina betraktare. Konstnären har gjort bilden för en publik och har förväntat sig en viss effekt på 
den publiken. En sådan dialog följer bilden så länge den finns till. En bilds innehåll är därför inte 
bara det innehåll som konstnären lagt in i bilden. Det innehåll bilden hade vid sin tillkomst 
ändras med tiden. Betraktarna ändrar bildens innehåll.  
 
Precis som talet och skriften så är dock de flesta bilder dialogiska. När bilden hamnar i tid och 
rum så finns alltid någon som gjort bilden och andra som ser på bilden. De som ser på bilden har 
en uppfattning om den och den uppfattningen kan sedan ligga till grund för tillverkningen av en 
ny bild som skiljer sig från den första bilden.  
 
Vad innebär dialogiciteten för undervisningen i Bild? Man kan tänka sig bilddialoger mellan 
enskilda elever och mellan skolor. En klass lägger ut sina bilder på nätet eller sänder dem till en 
vänklass i en annan del av världen. Bilderna kan sedan kommenteras visuellt i form av ingrepp i 
bilderna och parafraserande. Därefter återsänds de till sitt ursprung. En bilddebatt uppkommer 
som förhoppningsvis leder till att bild verkligen blir det kommunikationsmedel som bildlärare 
drömmer om att det ska vara. 
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IT kommer också att förändra relationen lärare och elev i bildundervisningen. Med snabba 
dialoger och bildkommunikation kommer eleven att kunna få handledning av läraren också 
utanför lektionstiden. Relationen elev-elev kommer också att förändras. Elever kan grupparbeta 
utan att träffas. De konfererar på nätet och sänder bilder mellan varann. Relationen elev-elev 
kommer inte enbart att gälla den egna klassen utan relationer mellan elever kommer att kunna 
uppstå mellan olika kontinenter. Vänorter och vänskolor kommer att kunna chatta och diskutera 
via e-post eller i konferenser. Men också genom att kommunicera med bilder. Saknas språket 
kommer bilder att bli ett sätt att nå varann över kulturgränserna. 
 
Som en vision kan man se en ungdomsrörelse uppstå där datorn i tonårsrummet blir det 
instrument som öppnar världen för ungdomarna. Där de kan visa sig själv med sin egen hemsida, 
där de kan visa sina bilder, multimediakompositioner, spel eller bildberättelser. De kan också 
förenas i internationella nätverk där bilder kommuniceras och diskuteras.  
  
Att arbeta med bildkommunikation på nätet blir en naturlig konsekvens därför att en bild kan 
sändas iväg och samtidigt behållas vilket gör att bildens innehåll snarare än bilden som ting 
kommer att kunna värdesättas. Eftersom det unika exemplaret inte längre finns kan man ge bort, 
sända, kommentera, deformera och ändra i en bild utan att den förstörs. På samma sätt fungerar 
språket - hur mycket man än pratar har man det ändå kvar. I detta finns en mångkulturell strävan 
att överskrida kulturgränser. Teknologin skapar närhet trots avstånd. 
 

Laboration: 
 
För att illustrera dialogiciteten kan man utgå ifrån en bild, förslagsvis en gammal grottbild från 
stenåldern av ett djur. Bilden digitaliseras. Den får nu vandra runt i klassen och förändras 
successivt. Varje elev får alltså en bild som ska förändras på något sätt. Någon del i den gamla 
bilden bör dock vara kvar intakt. I slutändan får man alltså en serie bilder som alla står i en 
dialogisk relation till varandra. Bilderna kan nu sättas in i ett bildvisningsprogram, t.ex. Director 
och visas i en följd som en sammanhängande bildberättelse så att dialogiciteten åskådliggörs och 
eleven kan se sin egen bild som en del av den totala bilden.  
 

Alternativ 2: 
 
Eftersom relationen original och kopia tenderar att utplånas med datorbilder kan en bild förändras 
samtidigt som den första versionen är kvar. Det möjliggör bilddialoger där eleverna i en grupp 
eller klass kan sända bilder mellan varann där en mottagande elev arbetar vidare med den 
mottagna bilden och sänder den tillbaka eller vidare till nästa. 
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Alternativ 3 
 
Att arbeta med bildkommunikation på nätet kommer troligen att bli allt vanligare framöver därför 
att en bild kan sändas iväg och samtidigt behållas. Man kan tänka sig bilddialoger mellan skolor. 
En klass lägger ut sina bilder på nätet eller sänder dem till en vänklass i en annan del av världen. 
Bilderna kan sedan kommenteras visuellt i form av ingrepp i bilderna och parafraserande. 
Därefter återsänds de till sitt ursprung. En bilddebatt uppkommer som gör bild till ett 
kommunikationsmedel och inte bara ett uttrycksmedel. 30 
 
 
 
 

åk 8: Vem är betraktaren? 
 
Vad? 
 
När man betraktar en bild så måste den person som betraktar bilden förvandlas till en person som 
står strax utanför det avbildade rummet. Ofta finns i bilden en förväntad ideal betraktarroll som 
den person som ser bilden kan ikläda sig. Vissa bilder är gjorda för att betraktaren ska ikläda sig 
vissa roller. Om då betraktaren väljer att ikläda sig den rollen så gör han/hon en gynnad läsning 
av bilden. Man talar inom feminismen om "mannens blick". Det som avses är ofta det sätt som 
kvinnokroppen skildras i konst såväl som i pornografi. Den gynnade läsningen är då att njuta av 
kvinnokroppen och den som är betraktare förutsätts vara en man. Valet av perspektiv kan också 
spela in i den roll som betraktaren ges. Om horisontlinjen är placerad under den avbildades ögon 
så förutsätts det att den ideale betraktaren är underordnad den avbildade personen. Är bilden en 
närbild står betraktaren i en intim situation tillsammans med den avbildade, och tvärtom om 
bilden är en avståndsbild. 
 
Hur? 
 
Läraren visar genom bildexempel från konst och media hur betraktaren tvingas in i situationer på 
grund av bildens konstruktion. Särskilt bilder med "mannens blick" kan uppmärksammas men 
också bilder där betraktaren över- eller underordnas de avbildade personen. Bilderna diskuteras. 
Därefter uppmanas eleverna att leta bilder i tidningar där mottagarens position särskilt 
                                                 
30 Rydén, C., Bildämnet i elevernas samtid. Examensarbete 10 p på Institutionen för estetiska ämnen 
Umeå Universitet 1996 s. 16f 
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uppmärksammas. De funna bilderna analyseras och betraktarens position och förväntade relation 
till det avbildade diskuteras. 
 
Som en uppföljning kan eleverna också göra egna bilder som ställer betraktaren i olika 
situationer. 
 
Varför? 
 
Det är viktigt att ungdomar lär sig att förstå de mekanismer som bilder har och de sätt som bilden 
förändrar betraktarens tänkande. Genom att inse att bilder kräver en viss position hos betraktaren 
kommer elever att inte lika lätt ta till sig bilder som om de vore verklighet, oberoende av en 
betraktares position.  
 

åk 8: Retorik: Främmandegöring  
 
Bakgrund 
 
Till vardags följer vi människor rutiner och regler och det förväntas av oss att vi ska göra vissa 
saker. Ofta blir det också som vi förväntat oss. Vi följer scheman. I skolan är dagen inrutad i 
lektioner, hemma gör vi läxor, äter mat, ser på TV, sover osv. Även om det låter tråkigt att det är 
så här så inser vi att nog att om alla gjorde som just de ville så skulle samhället inte fungera. Om 
allt var nytt varje gång och om vi varje stund skulle behöva fundera över vad vi skulle göra 
härnäst skulle vi vara tvungna att lägga ned så mycket tid på att lista ut vad vi skulle göra att vi 
inte skulle få något gjort. Då är det bättre att ha rutiner och scheman att följa som underlättar våra 
handlingar och våra tankar. 
 
Felet med dessa rutiner och regler är att de ibland leder oss fel, vi ser fel, vi tänker fel och vi gör 
fel och det beror på att om vi bara följer rutiner och regler så blir vi till sist som robotar. Om vi 
alltid gör en sak på samma sätt så ledsnar vi också till sist på att göra den. Om vi äter pizza varje 
dag så kommer pizzan till sist att smaka pyton.  
 
Konstens uppgift är att bryta det automatiserade vaneseendet. Det kallas inom semiotiken för 
främmandegöring. Den tjeckiske semiotikern Jan Mukarovsky  har hävdat att varseblivningen för 
oss i vardagslag är automatiserad och att också konsten med tiden blir automatiserad. Konstens 
funktion är därför att avautomatisera detta vaneseende, dvs att bryta med den norm som styr det 
invanda seendet. Genom en sådan främmandegöring riktas uppmärksamheten på konstverket 
självt, inte bara innehållet i t ex. en bild. Om vi tittar på ett konstverk med våra "rutinögon", våra 
vanliga förväntningar, så kommer vi kanske att tycka att konstverket är konstigt eller ointressant. 
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Men om vi ställt om vår syn på så sätt att vi istället förväntar oss något annorlunda kommer vi att 
tycka att konstverket är intressant. I konst är främmandegöring avgörande, men i många andra 
sammanhang är den också en viktig ingrediens. Ett föremål som skiljer sig från andra föremål 
tittar vi extra på, t ex en gammal veteranbil eller en alldeles ny bil jämfört med alla vanliga bilar 
vi ser varje dag. Om vi ser en snygg tjej eller kille på stan så ser vi oss om efter henne/honom. 
Vackra kläder, ett fint hus, mat som smakar särskilt gott är exempel på främmandegöringar som 
fungerar i relation till vardagen. 
 
Det vanligaste sättet som ett konstverk brukar främmandegöra är att bilden inte föreställer något 
eller väldigt lite. Orsaken till att detta är en främmandegöring är att vi förväntar oss att en tavla 
ska föreställa något och om denna förväntning inte infrias kommer vår upplevelse att 
främmandegöras. Detta sätt att främmandegöra är vad som brukar kallas "modern konst". Denna 
moderna konst är emellertid ganska gammal. De första moderna konstverken gjordes omkring 
1907, dvs för 90 år sen. Så så modern är väl inte den moderna konsten!  
 
Det finns åtminstone två sätt att främmandegöra. Man kan som man gjorde 1907 främmandegöra 
hur vi förväntar oss att en bild ska se ut. Modernismens numera klassiska 
främmandegöringsgrepp är att rikta uppmärksamheten på bilden som föremål, dvs material, färg, 
form och textur i stället för det som bilden föreställer. Då förändrar vi själva bilden så att den inte 
längre föreställer något.  
 
Men vi kan också främmandegöra hur verkligheten se ut. Det går till så att vi i bilden omordnar 
de rutiner och de sammanhang som saker och människor uppträder i. Det föremål som förväntas 
bredvid det andra dyker inte upp utan ett helt annat kommer istället. Detta sätt att främmandegöra 
är vanligt i en konstriktning som heter surrealism. Man kan då tala om "mystiska möten". Man 
talar ofta om "det mystiska mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett dissektionsbord. 
Främmandegöringen genomförs på så sätt att våra förväntningar på en bild inte infrias om vi ser 
den utifrån vardagslivets perspektiv, det föremål som förväntas bredvid det andra dyker inte upp, 
utan ett helt annat kommer istället.  
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Elevarbete Tegs Centralskola 
Varför? 
 
Främmandegöring visar sig vara en grundläggande funktion i människans varseblivning och 
kunskapen om dess funktion kan hos eleven bidra till att bygga upp en övertygelse om att 
verkligheten inte bara "är" utan att den byggs upp i relation till sin kontext. Ett fenomen är en sak 
i ett sammanhang men i ett annat sammanhang är samma fenomen något annat. 
 

Nedåtgående-uppåtgående främmandegöring 
 
Om man vill påtala att någonting eller någon är sämre än vad folk anser bör 
främmandegöringarna vara "nedåtgående", dvs. någonting som är högt värderat placeras i en 
sämre, fulare eller lägre miljö. Om man däremot vill "upphöja" någon eller något placerar man 
denne/detta i en bättre miljö eller tillsammans med "bättre" människor. Det finns alltså både 
nedåtgående och uppåtgående främmandegöring. 
 

Sammanställning, ersättning eller sammansmältning - en successiv stegring av 
främmandegöringen 
 
Att placera föremål eller människor tillsammans som inte förväntas vara tillsammans är en 
främmandegöring. Men en mer effektiv främmandegöring är att ersätta delar av en helhet med 
delar som inte förväntas, t ex att på en kropp i stället för huvud sätta in en dator (= människan är 
en maskin) eller en ros (=människan är kär) ett åsne eller hönshuvud (=människan är dum) osv. 
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Man kan sätta in ett tredje ben om man vill att idrottsmannen på bilden ska se ut som om han 
springer fortare. 
 Den mest kraftfulla främmandegöringen är att sammansmälta två föremål som inte hör ihop. 
Surrealisten Salvador Dali brukar göra så i sin surrealistiska konst. T.ex. att i ett montage få en 
bil att samtidigt vara en skalbagge eller ett otäckt monster, att förena en människa och elefant, ett 
hus och en människa osv. så att man samtidigt kan se båda är exempel på sammansmältningar. 
 
 
 

Likhet eller olikhet 
 
Effekten av en främmandegöring kan ibland vara att man uppfattar att det ena föremålet i någon 
mening är likt det andra - principen är "närhet ger likhet". Men det kan också vara så att den leder 
till att det är skillnaderna som särskilt uppmärksammas. 
 

Laborationer: 
 
Hur?   
 
I elevens datorprogram finns en mängd bilder av olika slag i form av ”clip-art”. Om scanner finns 
tillgänglig kan man scannra in önskade bilder. Man kan också hämta bilder från internet eller 
CD-ROM. Uppgiften är att främmandegöra genom att placera in en figur i ett sammanhang som 
inte är förväntat och som ger de ingående figurerna en ny betydelse. Läraren kan välja mellan 
uppåtgående och nedåtgående retorik, välja grad av främmandegöring eller välja mellan att uppnå 
likhet eller olikhet i laborationen beroende på klassens förkunskaper eller preferenser. Innan 
eleven gör sin främmandegöring måste han/hon först fundera över vad i verkligheten eller 
vardagen som man i bild ska ändra eller bryta mot. Man kan upphäva tyngdlagen i en bild, 
förändra storlekar, placera saker tillsammans som annars aldrig är tillsammans, ändra färger, 
ändra relationen mellan könen, blanda åldrar, blanda djur-, växt- och människoriket, ändra på 
kroppsdelarnas placering etc. Det är viktigt att i förväg ha en idé annars riskerar retoriken att bli 
poänglös. 
  
Det räcker ofta inte med att själv bli överraskad av sin bild. Uppmana eleven att kolla med sin 
kompis om främmandegöringen verkligen är kraftfull. Vid genomgången är det viktigt att man 
diskuterar retorikens innehåll, dvs vad den oväntade sammanställningen egentligen betyder. Här 
är det betraktarna som är experter och de bör få första ordet vid tolkningen. Det är viktigt att 
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eleverna lär sig att "betraktaren gör konstverket". Det är deras tolkning som räknas. Den som gör 
bilden gör den för betraktarna. 
 

Alternativ 1: Manuella bildmontage 
 
Fotomontage är en bildtyp som blev populär främst genom dadaisterna John Heartfield, Hanna 
Höch och Georg Grosz. Det dadaistiska montaget går ut på att sätta ihop figurer från olika bilder 
så att en ny betydelse uppkommer. Det användes i politiska syften av bl a Heartfield i den 
antinazistiska propagandan.  
 
Även surrealismen använder montage men då oftast utan skarvar, genom dubbelexponeringar och 
dubbelkopieringar av fotografier eller som i Max Ernsts fall genom att montera ihop bilder ur 
gamla böcker med xylografiska illustrationer. Syftet med det surrealistiska montaget var oftast 
inte att åstadkomma politiska kommentarer, utan istället att få två verkligheter att kollidera, 
sammanfalla och på det sättet chockera.  
 
Montaget skiljer sig från collaget på så sätt att man i collaget monterar ihop färglappar, biljetter 
och olika fragment till en komposition. Montaget innebär emellertid att de separata bilderna 
avbildar och monteringen innebär att olika föremål (på bild) sätts ihop. I montaget ska man alltså 
återskapa en miljö eller en situation el.dyl. medan collaget går ut på att abstrahera eller att placera 
saker så att ytverkan uppkommer. Montaget rekonstruerar däremot världen, men på ett nytt sätt 
så att den ses i ett nytt ljus.   
 
Om man arbetar med bildmontage i skolan bör man ha ett stort antal veckotidningar att klippa i. 
Ju smaskigare bilder de innehåller desto bättre blir montagen. Man kan tigga av kollegor, ta 
hemifrån eller uppmuntra eleverna att ta med några till nästa bildlektion. Man kan beställa 
klassuppsättningar av veckotidningar från VECTU, Odeng. 106, Stockholm, 08/31 10 80, fax 
08/31 77 44. Men det kostar pengar.  
 
Eleverna kan börja med att göra ett val mellan att gestalta en politisk eller en poetisk idé, dvs att 
arbeta i linje med Heartfield eller med surrealisterna. Därefter bör de fundera fram en bildidé. 
Bildidén bör komma allra först eftersom de annars kommer att leta i tidningarna utan mål och 
utan att ha en egen idé. Då finns risken att de fastnar för någon "läcker bild" i allmänhet att 
klistra in. Det är bättre att de först har en idé och därefter letar bilder utifrån idén. Bildsökandet 
blir mer aktivt på det sättet.  
 
Uppmana eleverna att först söka bilder och därefter lägga ut dem för att testa komposition och 
bildverkan. Ett felaktigt sätt är att klippa ut för att sedan direkt klistra in. Då kommer de att ångra 
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sina inklistrade bilder i slutändan. Klistringen bör göras först när alla bilder samlats in och klippts 
till noggrannt och prövats på sin plats i helheten. 
 
Utan instruktion kommer elever på högstadiet att göra "roliga" montage och montage utan 
ordentlig bakgrund i bilden. Det är bättre att man förbereder genom att visa hur konstnärer gjort 
montage, så att de inte bara styrts av slumpen och att de arbetar igenom sina bilder ordentligt. Det 
är bra om man inför uppgiften visar några bilder av Heartfield, Christer Themptander eller andra. 
Uppmana dem att göra montaget över hela papperet, med figur och bakgrund, då blir bilderna 
bättre och mer genomarbetade. Försök att få eleverna att tänka igenom sin idé. 
 
Det blir skräpigt i klassrummet med montagearbete. I slutet av lektionen kan man uppmana 
eleverna att plocka upp en tio- femton "skräp" var från golvet, då brukar det bli ganska rent.  
 

Alternativ 2: Återbruk och objekt 
 
I förlängningen av fotomontaget kan man göra tredimensionella "återbruksmontage". Saker, 
skräp som inte längre används, ändras till sin funktion, man kombinerar dem så att en ny 
betydelse uppkommer. Eleverna kan plocka saker hemifrån, men man kan också ha ett lager 
gamla prylar i skolan. Effektiva tvåkomponentlim är bra att ha till hands i denna uppgift. Den kan 
förberedas genom att titta på objekt av t.ex. Salvador Dali m.fl. surrealister, men också på bilder 
av Christer Themptanders 80-talsobjekt. Objekten kan sedan fotograferas. Bok: Themptander, C., 
Oborstat. Bonniers Juniorförlag 1993 
 

Alternativ 3: Oxymoronen 
 
I vissa fall ger retoriska sammanställningar av föremål, bilder eller bildelement som effekt att 
man ser vad föremålen eller bilderna har gemensamt, dvs. närheten ger likheten. Men om 
skillnaden mellan föremålen är för stor eller om det finns konstnärliga förväntningar på att finna 
motsatser eller om bilden är uppbyggd på ett sådant sätt att likhetsrelationen inte uppstår kommer 
som tidigare nämnts den motsatta effekten: man uppmärksammar skillnaden istället. T.ex. i ett 
surrealistiskt fotografi av ett lokomotiv i en "jungfrulig djungel" (André Breton). Loket kan då 
sägas stå för kulturen och djungeln står för naturen, dvs. natur ställs mot kultur vilket kan ses som 
en polarisering.  
 
Polarisering är också vanlig i propagandabilder. Inom vänstern är det t.ex. vanligt att motsatser 
ställs mot varann, t ex kapitalist-arbetare, rik-fattig. 
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Polarisering är ett bra grepp när man vill åskådliggöra skillnader. Genom att ställa bilder bredvid 
varann med mycket olika innehåll kommer dessa innehåll att förstärkas och skillnaden blir 
uppenbar. Om man i en figur förenar oförenliga föremål uppnås maximal polarisering, t ex man 
och kvinna, natur och kultur osv. I den klassiska retoriken kallas det en oxymoron. Observera att 
den främmandegörande effekten blir större ju mer man har förenat de oförenliga objekten. 
Maximal effekt nås i sammansmältningen. 

Arbetsgång i oxymoronen:  
 
Visa några bilder som är gjorda på detta sätt. Ge eleverna förslag på begrepp som kan gestaltas: t 
ex rik-fattig, stark-svag, skurk-hjälte, kapitalist-arbetare, varm-kall, kärlek-hat, stor-liten, natur-
kultur, man-kvinna, modern-omodern etc.  
 

Alternativ 4:  
 
Om reklam ofta är närmandegörande (se nedan) så blir en kritik av reklam ofta en 
främmandegörande och nedåtgående retorik, t ex motbilden:  
 

Uppgift:  Motbild till reklam 
 
Uppmana eleverna ett välja en reklambild var i en tidning. Försök att få dem att hitta en vara som 
de själva inte gillar, eller en annons de inte gillar. Uppmana dem att genom analys försöka 
komma fram till de fördelar som annonsen vill förknippa med varan. De ska göra en lista över 
dessa fördelar. Därefter försöker de fundera ut olika nackdelar med varan. De kan göra en lista 
även över nackdelarna. Tänk på tillverkning, användning, avfall, påverkas miljön? Jämför med 
situationen i ett annat land. Skapar varan beroende, hälas/ohälsa?, trivsel/otrivsel? Hur påverkar 
annonsen vår inställning till andra människor, till motsatt kön? Hur påverkar annonsen vår 
inställning till hur man ska leva? Hur ska det uttryckas i bild?  
 
Eleverna ska försöka att utforma en annons som visar det dåliga med varan. Försök få dem att 
lägga sig så nära den ursprungliga reklambilden som möjligt när det gäller uppbyggnad och färg. 
Men de kan t.ex. byta ut huvudfiguren eller varan eller byta miljö runt varan. Texten kan också 
bytas ut, rim eller korta meningar är bäst. Färger kan bytas ut. De kan visa vad som händer före 
eller efter det att bilden togs. Men utför inte alla dessa förändringar, då kan man inte känna igen 
den tidigare bilden i den nya. Något igenkännbart bör finnas med! Motbilden ska skapas genom 
att de betonar sakinformationen om varan. Den kan vara en uppmaning till förändring. Den kan 
också vara en uppmaning till att se saken ur ett annat perspektiv. Några förslag: cigaretter, snus, 
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alkohol, bilar, miljöfarliga tvättmedel (kolla "svarta listan"). När du är klar med motbilden 
montera de båda bilderna bredvid varann så att retorikens effekt blir mer verksam. 
 

Alternativ 5: Bygga meningar 
 
Genom att placera två bilder bredvid varandra kommer bildernas ursprungliga mening att 
förändras och en ny mening kommer att uppstå. På det sättet kan man genom att skapa 
bildsekvenser kunna få fram en effekt som liknar den som uppstår när man sätter ord bredvid 
varann och skapar språkliga satser.  
 
Hur? 
 
Använd biblioteket i Corel Draw eller en annan samling clip art. Eleverna kan tänka ut en idé och 
ta fram lämpliga bilder. De bör pröva bildsekvensens effekt på en kompis och ändra ordningen på 
bilderna eller byt ut vissa bilder om sekvensen inte fungerar som tänkt.  
 
Alternativ 6 
 
Utgångspunkten är Andres Serranos bild ”Piss Christ” som diskuteras i klassen. Efter en 
genomgång av bildens retorik men även andra retoriska bilder av olika slag som också innehåller 
text ger man en uppgift. Uppgiften ska se ut ungefär som följer: Eleverna får till uppgift att 
isolera ett problem. Det kan vara ett stort samhälleligt problem eller ett mindre lokalt problem, 
t.ex. i skolans värld. Eleverna arbetar enskilt eller i grupper. Nästa steg är att arbeta fram en 
slagkraftig rubrik som förhåller sig retoriskt till problemet. Därefter påbörjas bilden som i sin tur 
förhåller sig retoriskt till rubriken. Eleverna ska också tänka på de olika elementens inbördes 
relationer för att retoriken ska bli så effektiv som möjligt. 
 
Exempel: 
Problem: Skolmaten är trist 
Rubrik: ”Smaklig måltid” 
Bild: Ett foto som visar något odefinierbart på en tallrik. 
 
Problem: Det nya kvinnoidealet får unga tjejer att svälta sig 
Rubrik: ”Jag har bestämt mig” (Lätt & Lagom) 
Bild: Ett skelett sitter framför en tallrik med endast en tunn skiva gurka. 
 
Efter arbetet diskuterar klassen det retoriska i text och bild och efter den gemensamma 
diskussionen får varje elev eller grupp presentera sin bild och vad de tänkt med den. Det som 
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eleverna kan få med sig av lektionerna är en skarpare blick för hur mångfacetterad och 
dubbelbottnad en bilds retorik kan vara. 31 

                                                 
31  Lektionsförslag av Sara Lindgren, bildlärarkandidat 1993-96. 
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Laborationer inriktade främst mot åk 9 
 

åk 9: Från det avbildade rummet till det referentiella rummet- bildtolkning II - 
"Bildtolkning utifrån egna erfarenheter" 
 
Varför?   
 
Om man på ett för tidigt stadium börjar att tala om bilder som konst, nämna konstnärer vid namn 
osv. så kommer eleverna inte att känna sig trygga. 32 Att lotsa in eleverna in i konstvärlden är ett 
senare pedagogiskt projekt. Genom att sätta in bilden i den vanliga världen som alla känner till 
kan alla vara experter och ha ett förhållande till den.  
 
Det finns två sätt att se på konst. Det ena sättet betonar kompetensen. Det gäller här att känna till 
så mycket som möjligt om konstnären, hur han levde, ismer, genrer, stilar, årtal mm. En 
konstvetare har ett sådant förhållningssätt. Det är vetenskapligt inriktat. Det kan också gälla 
konstkritik. Kritikern känner till konstens värld och kan relatera verket till andra konstverk av 
andra konstnärer. Men inte sällan finns en tendens till snobbism kring konstbetraktandet i dessa 
sammanhang. Den insatte sysslar med "namedropping"; nämner en massa namn på konstnärer 
ibland bara för att visa sin kunnighet. Och vissa använder konst för att visa sin status. Därför 
blockeras många människor och elever i sitt konstbetraktande.   
Den andra attityden till konst kretsar kring den egna upplevelsen av bilden. Om man alltför 
mycket betonar att bilden är gjord av en konstnär kommer eleverna att inte känna sig delaktiga, 
därför bör bilden också relateras till mottagaren, och inte bara till konstnären. Betraktaren 
bestämmer i följande laboration bildens betydelse oavsett ev konstkunskaper och relaterar bilden 
till sin egen fantasi och erfarenhet. 
  
Vad? 
 
I den här laborationen gäller det att i skrift uttrycka sin egen upplevelse av en bild med stöd av ett 
tolkningsschema. Laborationen kombinerar beskrivningen av bilden i ekfrasen med tillägg av det 
som i bilden inte kan ses men anas. Man tillägger också tidsaspekten genom ett före- under och 
efterperspektiv. Avsikten är att slutresultatet av tolkningen blir en text: en novell, berättelse, 
reportage, dikt osv. Tolkningsmodellen besvarar bara vadfrågan ( vad bilden föreställer och 
innehåller i en vidare bemärkelse ) inte hurfrågan (hur bilden är gjord: teknik, stil, genre osv). 
Bildens mottagare är inte någon målgrupp e.dyl. utan istället just den person som utför 

                                                 
32 Se Parsons, M.J., a.a. och Från avbildat rum till referentiellt rum- bildtolkning I  
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tolkningen. Konstnären som gjort bilden (sändaren) blir också ointressant eftersom tolkningen 
går ut på att upprätta en relation mellan bilden och  betraktaren (mottagaren). 
 
Hur?   
 
Det gäller för eleverna att leva sig in i bilden. Det mest naturliga när det gäller bilder är att de 
tänker sig att de är en person som står strax bredvid det som bilden visar och betraktar det. Man 
kan också leva sig in i en av personerna i bilden, och således möjliggöra empati (=inlevelse) med 
någon som visas i bilden. Eller också kan man se det hela lite mer journalistiskt- utifrån. 
 
Bild är ett rumsligt utsnitt. Vad finns utanför bildens ram? Eller bakom bildens föremål? Många 
sinnesförnimmelser saknas i bilden, därför måste betraktaren lägga till ljud, lukt, smak, värme, 
kyla osv. Alla dessa aspekter av bilden ligger i dess referentiella rum och måste läggas till av 
betraktaren och är alltså beroende av elevens fantasi. Eftersom bild också är stelnad tid gäller det 
att sätta in bilden i ett före- under - och  eftersammanhang, i en tidsföljd. Vad händer egentligen; 
här kan man dramatisera. Det viktigaste är att eleverna förstår att tolkningen aldrig egentligen 
kan vara fel med denna modell. Enda stöd och hinder är deras egen inlevelseförmåga och fantasi.  
 
Ge eleverna tolkningsschemat (se nedan) och ge var och en en bild att tolka. De behöver inte 
punkt för punkt följa schemat utan istället den inre logik som tolkningen ger. Men de måste förstå 
andemeningen i schemat. Om de fastnar i tolkandet kan de konsultera schemat. Ge eleverna ca 
1/2 timme. 
Tolkningen kan ha personlig betydelse. Därför kanske inte eleven vågar släppa loss i tolkningen 
om han/hon själv måste läsa upp sin text. Samla därför in alla texter när de är färdiga och dela ut 
dem igen i godtycklig ordning. Före de skriver bör de ha information om att de inte behöver läsa 
sin egen text. Dels för att kunna släppa loss i skrivandet, dels för att uppmanas att skriva läsligt. 
Visa bilden för klassen innan läsningen av tolkningen inleds och under läsningen. FärgOH är 
lämpligt, men dyrt. Försök att få en tillåtande och öppen stämning vid läsningen. 
 
Efter bildtolkningen har eleven studerat bilden noggrannt och hunnit upptäcka flera nya aspekter 
av bilden. Eleven har blivit bekant med den. Då kan det ibland, åtminstone i nian och i 
gymnasieskolan, vara läge att gå in på konstverket som sådant. När eleven genom bildtolkningen 
har närmat sig bilden är denne efter detta mottaglig för information hämtad från konstvärlden 
eller konstvetenskapen. Man kan lättare diskutera sådana saker som verkets betydelse i konsten, 
konstnärens avsikt, estetiska egenskaper osv. 
 

Tolkningsschemat: 
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TID I vilket tidsmässigt sammanhang ingår bilden? Vad händer före bilden, 
under bilden och efter bilden? Placera in bilden i ett sammanhang, i en 
berättelse. 
 
VAD? Vad är det? Vad föreställer bilden: människor, föremål, djur mm. 
 
VAR? Var är det? Vilken miljö? Ute eller inne? Stad eller land? Hav, äng,  
skog, berg, i rymden, under jorden; stort eller litet osv. 
 
NÄR? När är det? Vilken årstid? Vilken tid på dygnet? 
 
Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Vad finns utanför bilden,  
på de ställen som ligger utanför bildens ram. Vad finns dolt bakom dörren,  
bortom bergen, utanför rummet, bakom hörnet osv. 
 
KÄNSEL Vilken temperatur är det? Varmt eller kallt, ljummet eller svalt? 
Vilken väderlek är det? Känns delar av bilden mjuka eller vassa, skrovliga eller 
glatta osv. Hur känns ytans beskaffenhet? 
 
LUKT och SMAK Vilka lukter och smaker kommer du att tänka på? 
 
HÖRSEL Vilka ljud kommer du att tänka på? 

Alternativa laborationer:  
  
Empatiövning nutid: 
 
Eleven förstår konstverket genom att placera det i sin egen samtid och försöker utröna vad bilden 
betyder för eleven personligen här och nu som om scenen utspelades idag. Lämplig övning för 
dramatiseringar i grupper.  
 
Dramatiserad tolkning: 
 
Eleverna kan tolka bilden genom att de intar olika roller motsvarande olika figurer och former i 
bilden enligt modellen före-under-efter bilden. Dramatiseringen kan göras efter det att man gjort 
en bildtolkning utifrån egna erfarenheter. De olika dramatiseringarna kan sedan diskuteras i 
elevgruppen. Detta kan även testas på icke-föreställande bilder.  
 
Tvådimensionell gestaltning: 
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Bilden och texten kan bilda underlag för ytterligare en bild men nu ur ett annat perspektiv än den 
första bilden. Den andra bilden blir då en annan bild ur den tänkta tids- och rumssekvens som 
texten gestaltar. 
 
Bilden kommer att bli en kommentar, egentligen en metabild, till den första bilden som man 
utgått ifrån. De två bilderna (tillsammans med texten) visas tillsammans och diskuteras. Den 
senare bilden kommer att lägga en visuell tidsaspekt till den första bilden eller generellt visa 
någon ny aspekt av den första bilden.  
 

åk 9: Intertextualitet 
 
Vad?  
 
Att betrakta en bild är att i första han se vad den föreställer. Men alla bilder står också i relation 
till varann som bilder. I andra hand kommer en bildkunnig betraktare att placera bilden i ett 
bildsammanhang, tillsammans med andra liknande bilder. Det vidgar bildens betydelse för den 
som uppfattar en sådan intertextualitet. Exempel på bildsammanhang är t.ex. att bilden tillhör 
typen av reklambilder, typen av surrealistiska bilder, typen av stilleben, typen av bilder gjorda av 
en viss konstnär etc. 
 
Hur? 
 
Efter en genomgång av vad intertextualitet är och med exempel på sådan från olika tider ges en 
uppgift. Uppgiften är att använda en äldre genre i en modern typ av bilder. Läraren kan välja en 
viss konstellation: t.ex. hur opkonst används i en technoaffisch som gör reklam för ett raveparty 
eller hur opkonst används som blickfång i reklam, i logotypen eller i annonsen. Avsikten är då att 
locka betraktaren till bilden med upprepningar och kontraster som ger speciella vibrationer i 
hjärnan.  
 
Varning! Arbete med opkonst kan utlösa epileptiska anfall på elever som har denna sjukdom. 
Man måste upplysa om detta innan arbetet påbörjas.  
 
Varför? 
 
Att vidga kunnigheten vad gäller intertextualitet är viktig för att få ett djupare utbyte av bilder 
och inte minst konst. Den oskolade betraktaren ser bilden som referentiell och nöjer sig med att 
konstatera vad bilden föreställer.  
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Kunskap om intertextualitetens fenomen gäller också vikten av att känna till kulturarvet och det 
sätt som kulturarvet fortfarande är levande i samtiden. T.ex. hur populärkultur använder konst 
och hur konst använder populärkulturen. 
 
Alternativ laboration: 
 
Genom en förening av två olika bildstilar, ismer, genrer eller dylikt kan man "symboliskt" 
närmandegöra två sinsemellan främmande kulturer som tillsynes inte har något gemensamt. Om 
man t.ex. i samband med konsthistorieundervisning i åk 9 som en uppgift låter eleverna arbeta 
med att förena två sinsemellan oförenliga typer av bilder, t.ex. afrikanska masker och modern 
konst, islamisk ornamentik och modernism, indiska gudar (t.ex. Shiva) och rockkultur, 
precolumbiansk kultur och hårdrockbilder etc. kommer det främmande, i form av andra kulturer, 
att tyckas vara närmare svensk eller europeisk kultur och tvärt om. Vi kommer då att kunna bidra 
till föreställningen om att vi lever i en global by och att etniska särintressen i själva verket har 
något gemensamt. Afrikanska masker har redan förenats med modern konst av Picasso. Islamisk 
ornamentik har mycket gemensamt i det plastiska språket med den moderna icke föreställande 
konsten (jfr Ivan Agueli). Den indiska guden Shiva med sin tribhangapose (tre böjningar på 
kroppen) och 16 armar i rörelse är mycket tacksam i relation till rockens kropps- och 
sexualuppfattning. 33 Den precolumbianska kulturens dödskult har något gemensamt med 
hårdrockens skräckromantik. Fler exempel kan säkert hittas.  
 

åk 9: Metasemiotiska bilder- parafraser 
 
Bakgrund: 
 
Om man tänker sig en vanlig kommunikationsmodell, t ex Shannon & Weavers, så kommer den 
att bestå av sändare, mottagare, meddelande, referent, kod, kanal och kanske något ytterligare 
element. I semiotiken talar man om att ett meddelande kan ha särskild betoning på något av dessa 
element och att betoningen på det elementet kan vara dominant och skapa ett meddelande av 
speciell typ. Det betyder att dominant inte bara betyder 'dominerande' utan att den funktion som 
är dominant förmår omfunktionera de andra funktionerna för sina syften. Alla bilder har en 
referentiell funktion men den kan omfunktioneras t.ex. av en dominant estetisk funktion. Sålunda 
är ett estetiskt meddelande en dominant betoning av meddelandet som sådant, dess relation 
mellan innehåll och uttryck i tecknet. Konstbilder har oftast en dominans på bildens uttrycksplan.  

                                                 
33 Gitarren är ett masturbationsobjekt eller en penisförlängare för vissa rockgitarrister och vad som i ett 
Shivatempel dyrkas är lingam, en phallossymbol. 
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I ett referentiellt meddelande däremot ligger dominansen på innehållet i tecknet, när det gäller 
bild avser det att det bilden föreställer är det viktigaste, t.ex. i ett passfoto. I reklam och 
propaganda är det relationen mellan sändare och mottagare som är den viktiga, olika betoning på 
sändare eller mottagare i olika bilder. Om man inte kan urskilja en betoning på sändare eller 
mottagare talar man om en interpersonell relation. I bild är det oftast den referentiella relationen 
som är den viktigaste, t ex i reportagebilder, dokumentärbilder, nyheter etc.  
 
Vad? 
 
Ytterligare en kategori är när betoningen ligger på koden, på bildtolkningen som sådan. Då kallar 
man det att bilden har metasemiotisk funktion. Ett vanligt exempel på metasemiotisk funktion är 
parafrasen. 
 
Hur? 
 
Att göra parafraser kan ingå som en del av konsthistorieundervisning t.ex. i åk 9. Det kan också 
ligga som en del av ett studium av de olika bildfunktionerna. Observera att parafrasen bara 
fungerar om man känner till den bild som parafraseras. Den förutsätter alltså konsthistorisk 
kunskap. Därför är det bra om parafraserandet involveras i konsthistorisk undervisning. 
Parafraser utförs bäst utifrån ett val av en egen bild att arbeta med. Bilderna kan vara i form av 
konstvykort e. dyl. som läraren har en uppsättning av. Tanken i parafrasen är att på något sätt 
kommentera den valda bilden, ändra på den, placera delar av den i ett nytt sammanhang. Här 
måste man visa exempel på parafraser så att uppgiften konkretiseras för eleverna. Parafrasen kan 
också utföras i dator om man har en bank av tillgängliga konstbilder t.ex. på CD-ROM, eller 
möjlighet att söka bilder på nätet. 
 
Varför?  
 
För att få en fördjupad bildförståelse krävs bl.a. konsthistoriska kunskaper. Bara så kan man 
förstå de för den oinitierade dolda betydelserna i vissa konstbilder. I parafraserandet ligger också 
en tanke på att man äger den bild man parafraserar, att man inte kröker rygg för konstens bilder i 
stum beundran, utan istället gör dem till en egen angelägenhet. 
 

Alternativ 1: 
 
Vad? 
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I populärkulturen är parafraserandet av vissa genrer mycket vanliga. Ironi är ett vanligt kritiskt 
grepp i modern television i t.ex. programmen Percy´ tårar eller Nile City.  
 
Hur? 
 
Eleverna kan välja ett avsnitt av en tvålopera eller något annat program och sedan göra en 
parafras på den. Man kan också tänka sig att göra en parafras på en musikvideo e. dyl. En rappare 
kan göra en musikvideo på en hårdrockslåt etc. Uppgiften kan föregås av studium av ett TV-
program som innehåller ironiska inslag. 34 
 
 
 
 
 
Varför? 
 
Populärkulturen sköljer över ungdomen och de får att svårare att välja bland de motstridiga 
budskap som kommer. Här måste man bli väljare och inte sväljare. Att få distans till mediers 
budskap kan ske genom kritisk granskning men också genom ironi. 
 

åk 9: Teckentyper III 
 

 

 156



 
Här är en variation på lektionen Teckentyper för åk 7 och 8. Den innefattar ett konst- och 
litteraturhistoriskt moment och är mer komplex eftersom man här arbetar med något längre 
texter. 
 

Laboration: 
 
En mer utvecklad variant av bild och skriftkombination är kaligrammet. 35  Det är dikter som 
upphäver den linjära ordningen och organiserar texten i form av bilder eller plastiskt språk.  
 
Kalligrammet Il pleut  ("Det regnar") av Apollinaire ( se illustration nästa sida) består av fem 
rader med start högst upp från vänster. Språkligt sett handlar dikten om regn. Eftersom bokstäver 
är diskontinuerliga i relation till ord och ord är diskontinuerliga i relation till meningar kan också 
varje bokstav eller ord i dikten uppfattas som regndroppar. Språkligt sett upprepas i dikten orden 
"Il pleut" med jämna mellanrum, i "bilden" av regnet upprepas också regndropparna om och om 
igen precis som vid ett regn. Den sammanhängande raden såväl som de fem stroferna 
tillsammans kan ses som en ikonisk och i tiden utsträckt framställning av regn. Även ordningen 
uppifrån och ned stämmer med regnets fallande nedåt. 
 

                                                                                                                                                              
34 Rydén, C., a.a. 
35 Se mer därom i Apollinaire, G., Calligrammes. Paris: Editions Gallimard 1966 
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Om man visar ett par exempel av t.ex. Apollinaire, men även några andra, modernare kalligram, 
kan eleverna sedan skriva ett poem som också är ett ikoniskt tecken. Kalligrammet kan 
framställas med ett ritprogram men naturligtvis också i form av kalligrafi. Genom val mellan 
storlek, teckensnitt, tjocklek, kursivering, skrivstil, versala och gemena bokstäver, utsmyckning, 
anfanger m.m. och genom att lägga ut skriften så att en bild uppstår kan innehållet i text och bild 
sammanfalla (eller divergera). Dikterna bör vara ganska korta. 
 
Laborationerna som gäller relationen bild och språk kan integrera ämnena Bild och Svenska. 
 

åk 9: Från text till bild 
 
Uppmana eleverna att utgå från en bok de nyligen läst eller en dikt de tycker om. De ska göra en 
illustration till ett utsnitt ur boken; kanske en särskilt spännande händelse i slutkapitlet av en 
thriller. Kanske kan de försöka att i bild få fram relationen mellan de två huvudpersonerna som 
älskar varann, men inte kan få varann. Eleverna kan också illustrera en saga de läst som barn och 
som de tycker om. Det går också bra med en novell. 
 
Avsikten är att försöka översätta bokens text och scener till bilder. Det behöver dock inte 
nödvändigtvis vara så realistiskt. Den illustrerande bilden kan vara mer eller mindre självständig 
i relation till text. En illustration behöver således inte slaviskt följa texten utan kan alltid lägga till 
något ytterligare och få innehållet att expandera. Uppmana eleverna att också tänka på layout och 
typografi. 
 
Vid den avslutande genomgången bör både text och bild studeras och man bör diskutera språkets 
och bildens relation till varann och likheter och skillnader. Man kanske kommer fram till att 
bilden säger mer; att man i bild måste visa saker som inte nämns i texten. Trots att texten kanske 
bara talar om en 'man' så måste bilden visa hans ansikte, ögon, form på näsan, munnen etc. Saker 
som texten inte alls nämner. Man bör också diskutera bildens självständighet respektive 
osjälvständighet gentemot texten.  
 
Varje översättning från ett teckensystem till ett annat innebär att något kommer att saknas 
samtidigt som det också innebär en vinst.  
 

åk 9: Plastiskt och piktoralt språk: modernism 
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I årskurs 9 kan vissa elever vara mogna för att bekanta sig med bilden som en mer komplicerad 
företeelse. Några elever befinner sig sannolikt på gränsen till Parsons stadium tre - 
expressionism. 36 Ett konsthistoriskt block kan sättas in som omfattar delar av modernismen och 
den kan diskuteras utifrån plastiskt och piktoralt språk i bilden. Ett antal bilder från olika ismer 
kan visas, diskuteras och analyseras i det plastiska såväl som piktorala. Upplevelsen av bildens 
sammanfattande innehåll kan beaktas. Som en del av studierna kan eleverna arbeta i olika genrer 
eller ismer som betonar den plastiska informationen i bilden: konkretism, expressionism, abstrakt 
expressionism, syntetism, impressionism, kolorism etc. Avsikten med bildarbetet bör vara att 
förmedla ett plastiskt (och piktoralt) innehåll, inte bara att göra en bild i en viss ism. 
 
 
Fördjupning: 
 
För att klargöra skillnaden mellan de olika nivåerna i en bild kan man utföra en laboration där 
betydelsen på ett piktoralt plan inte stämmer med betydelsen på ett plastiskt plan. Det skulle t.ex. 
innebära att färg och form i en bild med ett piktoralt sett glatt innehåll är utformad med mörka 
färger eller taggiga former eller tvärtom. Eller i en bild som piktoralt handlar om gemenskap är 
de olika formerna skljda från varann etc.  
 
Laborationen bör föregås av att bildexempel demonstreras och diskuteras. 
 
Alternativ: 
 
Det plastiska och piktorala språken kan bearbetas i digitala medier. Läraren scannar in ett antal 
piktorala bilder och eleven kan välja en av dessa och bearbeta i lämpligt program för att till sist 
nå fram till en bild med enbart plastiska värden. 

åk 9: Surrealism 
 
Vad? 
 
Datorgrafik med surrealism som referensram. En konsthistorisk fördjupning kan följa på 
momentet. 
 
Hur? 
 

                                                 
36 Parsons, M. J. a.a. 
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Introduktion med bildvisning och bildsamtal, arbete med Photoshop eller Corel draw, utvärdering 
i form av bildsamtal där klassen först försöker att tolka bilden. Därefter berättar den som gjort 
bilden vad som avsetts. 
 
Introduktion: 
 
Projektet inleds med att eleverna och läraren tittar på surrealistiska bilder tillsammans och pratar 
om dessa. Läraren bör i detta fall inte informera om fakta, namn och årtal kring bilderna och 
kring surrealismen. Bilderna bör istället väljas därför att de är inspirerande och fantasieggande 
och samtalet bör kretsa kring bilderna och hur eleverna uppfattar och tolkar de bilder som visas.  
Uppgiften är att göra en surrealistisk bild med hjälp av bilder från internet eller med bilder från 
en bildbank eller om scanner finns tillgänglig, inscannade egna eller andras bilder. Figurer och 
bakgrund ska vara ordentligt utarbetade och bilden ska innehålla många element. 
Utgångspunkten ska vara en egen idé, men naturligtvis hämtar eleverna inspiration från de bilder 
som inleder introduktionen och även från böcker och bilder som finns i salen. 
Man kan rekommendera eleven att gå till biblioteket för att söka bilder, ta med bilder hemifrån 
eller att söka på internet. Det är lämpligt att söka bilder på internet eftersom bilderna där redan är 
digitaliserade. Man brukar säga "bilder föds ur andra bilder", inte bara ur konstnärens inre. 
Naturligtvis ska inte eleven kopiera en hel bildidé. Om så vore fallet skulle den kreativa aspekten 
i arbetet bli lidande. 
 
För att få en bra idé kan eleven fundera över några av surrealismens olika grepp och sedan välja 
att arbeta med ett eller flera av dem: 
 
"Mystiska möten": Föremål, djur och människor som i vanliga fall rumsligt eller tidsmässigt inte 
har med varann att göra möts i bilden. "Mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett 
operationsbord". 
 
Förvandlingar: I en surrealistisk bild kan en och samma sak samtidigt vara andra saker. 
 
Förmänskligande: Ting och djur blir människoliknande. 
 
Förtingligande: Människor och djur blir till ting. 
 
Animalisering: Föremål och människor blir till djur. 
 
Dröm: Om en elev tydligt minns en speciell dröm kan han/hon försöka att gestalta den i bild. 
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Symbolik:  
 
För att få precision i bildspråket kan eleven använda symboler, dvs. (bilder av) människor, djur 
eller ting som står för något annat, en egenskap, känsla o.dyl. Ett innehåll i en bild kommer då att 
stå för att annat innehåll som associeras med det första. En del av en företeelse kan stå för en 
helhet t.ex. en hög hatt står för makt, en keps står för arbetare. Avsikten med detta är att 
underlätta bildens tolkning genom att använda ett historiskt förankrat symbolspråk. Vill man göra 
en bild med ett tydligt innehåll är detta ett bra sätt. Det finns ett antal föremål med traditionellt 
symbolinnehåll. Ett symbollexikon (se bilaga) kan medfölja formuleringen av uppgiften. Men det 
måste brukas försiktigt. 
 
 
 
Deformeringar:  
 
I en surrealistisk bild kan man förvränga och ändra på figurer, färger och former. 
 
Andra genrer:  
 
Även om sagoillustrationer, science-fiction och fantasy som genrer inte direkt kan kallas 
surrealistiska så kan elever jobba även med dessa pga deras fantasikaraktär, för att de ligger nära 
populärkulturen och för att de samtidigt som ungdomar tycker om dem verkar 
främmandegörande på livsvärlden. 
 
Eleverna bör uppmanas att söka exakt de nyanser de vill ha och inte bara använda de färger som 
redan finns på bilden. Det är lätt att prova olika färgkombinationer. Misslyckas en elev med en 
färg är det lätt att göra om.  
 
Eleverna bör innan arbetet påbörjas var informerade om att det ska föras bildsamtal kring 
bilderna och att de ska visas i klassrummet. Någon elev kanske gör en bild med ett mycket privat 
innehåll. Denne kan eventuellt bli irriterad över att oväntat behöva visa sin bild och tala om den. 
 
 
 
 
 
Utförande:  
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Eleverna börjar med att skissa idéer på ett skisspapper. Samtidigt bör bildsökningen pågå. När 
idén är färdigutvecklad kan den utföras och sedan måste bilden förfinas och homogeniseras. 
 
Utvärdering:  
 
Vid bilsamtalet bör bilden på skärmen förstoras med en storbildsapparat så att alla ser den. 
Bildsamtalet kan gå till så att eleverna i klassen tillsammans försöker tolka en bild. I tolkningarna 
kommer man då ofta in på frågor om relationer mellan könen, existentiella eller politiska frågor 
m.m. vilket kan leda till intressanta diskussioner. Då får också eleven som gjort bilden en 
uppfattning om han/hon lyckats kommunicera det tänkta innehållet till sina kamrater. Därefter 
kan denne redovisa sina intentioner med bilden, hur arbetet har gått, om intentionerna 
förverkligats, problem i arbetet m.m.. 
 
Bildsamtalet bör inte handla om huruvida bilden är vacker eller ful, bra eller dåligt gjord. Det är 
innehållet i bilden som ska tolkas. Ett fördjupad variant är att skriva dikter, noveller eller andra 
texter kring den bild man gjort. Man kan också be eleverna att lämna in en dagbok eller loggbok 
kring bildarbetet så att eleven lär sig att reflektera kring sitt eget skapande samtidigt som 
skapandet äger rum. 
 
Vill man fördjupa kopplingen till estetisk orientering kan man i projektet före 
bildframställningsmomentet låta eleverna fördjupa sig i några surrealistiska konstnärer eller göra 
mer omfattande bildtolkningar av ett givet bildmaterial. 
 
Dagens konstgalleri är internet. Därför bör man lägga ut de tillverkade bilderna där under en viss 
tid förslagsvis med en brevlåda där besökare kan kommentera bilderna. På nätet kan också läggas 
ut den text som följer bilden. Andra elever kan uppmanas att söka upp hemsidan och där 
analysera och kommentera bilderna. 
 
Cadavre Exquis (utsökt kadaver): 
 
Cadavre exquis, surrealismens klassiska grepp, är lämpligt att utföra som en 
uppmjukningsuppgift inför arbetet och kan utföras enkelt med papper och penna. Uppgiften är 
lämplig för att åskådliggöra surrealismens automatiska slumptänkande och effekten av mötet 
mellan sinsemellan inkompatibla figurer. Man viker av ca en femtedel av ett A4-ark och den 
förste ritar något på den lilla delen av pappret och låter några linjer från teckningen gå över till 
den stora delen. Den elev som får den nya delen av pappret fortsätter på bilden utifrån de linjer 
och former som syns utan att veta vad som tidigare fanns på bilden och viker sedan av en lika 
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stor bit. Detta fortsätter tills pappret är fyllt, ca fem ggr. Cadavre exquis kan också utföras 
digitalt. 
 
Varför? 
 
Målet med att arbeta med surrealism är att ge redskap för att uttrycka egna föreställningar i bild, 
på grundval av en etablerad genre samt att ge estetisk orientering om traditionell symbolik, en del 
av den moderna konsten och retoriken samt att fördjupa användandet av datorgrafiken till att 
också omfatta bilder av existentiell typ. 
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LITET SYMBOLLEXIKON 
 
Adel=blå 
 
Allt=cirkel, träd 
 
Anarki= svart, A 
 
Arbete=hammare, bi 
 
Avundsjuka= apa, grönt, gult, ormhuvud, 
kvinna med fladdermusöron och -vingar, 
klor på fingrar som håller en penningpung,  
orm kryper ur munnen, bära ett skrin eller  
penningpung, rida på en hund med ett ben 
 i gapet 
 
Befrielse= nyckel 
 
Blod = vin (i nattvarden) 
 
Blygsamhet=sko, viol 
 
Dumhet=åsna 
 
Dårskap= halvnaken dåre med knölpåk,  
bita i sten,kasta sten på dåre 
 
Djävulen= apa, drake, hund, grönt, padda, 
skorpion, svin, treudd, korp, kråka 
 
Död= svart, liemannen, skorpion, timglas, 
dödskalle, kors, gam, skelett med pil 
(=snabbt) i handen, aska, fluga, svart 
häst, mus, visset löv, varg (=dödens 
följeslagare) 
 
Eld= tupp 
 
Evighet= klot, sol, stjärna 
 
Evigt liv= livsträd, Fågel Fenix (=fågel 
över eld). 
 

 
Fantasi=fågel, duva 

Fasthet= klippa, järn 
 
Feghet= (fly för) hare, kasta vapen 
 
Flit=bi 
 
Fred=duva med olivkvist, vitt, öppen hand, 
handslag, fredspipa 
 
Frihet=fågel, mössa, katt, sko 
 
Frosseri= man som spyr, man och räv,  
dryckeshorn,korp, örn, stekt höna, svin,  
varg, räv med gås i gapet 
 
Fruktbarhet= ax, björk, kotte, ko, löv 
ymnighetshorn, majstång = livets träd) 
 
Fullkomlighet= guld, cirkel 
 
Födelse = vatten, dop 
 
Förgänglighet, död = timglas 
 
Förruttnelse, död = fluga 
 
Förtryck= boja 
 
Förtvivlan= Man och kvinna som hängt  
sig, bild av självmord 
 
Gemenskap = ring, bröd, handslag 
 
Girighet=hyena, kassakista, penningpung, 
djävul överräcker penningpung, hälla  
pengar i munnen på en man, padda, apa,  
mullvad, tjock man med hög hatt, frack  
och cigarr, ekorre 
 
Gift= dödskalle 
 
Gud= hand som kommer ut under ett moln, 
öga, sol 
 
Gudomlig=gul, hornprydd, vingprydd 
 
Gå=grönt 
 
Gåtfullhet= sfinx, slöja 
 
Helvete=eld 
 
Himmel=blå 
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Hopp=grönt, fågelbur, Fågel Fenix 
(=fågel över eld), segelbåt, ankare,  
kompass, bin, dörr 
 
Högmod=skäggigt mansansikte, störta  
från häst eller torn, kung med örn i handen, 
 man med påfågel, krönt kvinna med  
fladdermusvingar, pokal  
eller spira 
 
Idé = lampa 
Intellekt= passare, spegel, penna 
 
Kamp= rött, knuten näve 
 
Klokhet=uggla 
 
Koketteri=kvinna med spegel och smink  
med paddor och ormar på bröst och knä. 
 
Kommunism = hammare och skära 
 
Kristus = kors 
 
Kung=krona, spira, blått, tron 
 
Kunskap=äpple, lampa, lykta, nyckel 
 
Kvinnligt= venusspegeln, kärl, kruka, 
vas, snäckskal, cirkel, måne, blomma, 
stränginstrument, pärla 
 
Kyla= blå, is (=kärlekslöshet) 
 
Kärlek= hjärta, ros, rött, lamm, sol 
 
Lidelse=eld,  
 
Liderlighet= rött, häst, snäcka 
 
List=räv 
 
Liv= grönt, levande ljus, eld, fackla, 
vatten, kruka, gröna löv, springbrunn, 

 
Lycka= hästsko, "Fortuna" balanserar på  
hj l (f )klö

Lättja= snigel, sovande man, 
man och kvinna på åsna, bonde på åsna 
med uggla på armen, 
 
Makt= lejon, drake, åskvigg, hatt, stjärnor 
(t ex i militär rang), orm, yxa, stav  
(pekpinne, taktpinne),  
kedja, nyckel (knippa), skägg 
 
Manlig= blå. tupp, stav, plog, sol, O 
blåsinstrument, skägg 
 
Mat=bröd 
 
Moderskap= ko, bröst 
 
Mod=lejon, rustning, vapen 
 
Muslimsk= månskära med stjärna 
 
Människans inre= skog, måne 
 
Natur= orm, Moder Jord 
 
Nazism= hakkors 
 
Odödlighet= lagerkrans, vindruva, 
lilja (vid begravning) 
 
Ondska=gult,  spindel, svart katt, drake,  
orm 
 
Oskuld=lilja, handduk, tvättkärl, en- 
hörning, lamm 
vitt 
 
Orenhet= hund 
 
Otro= Adam och Eva, att tillbe avgudabild, 
rep om hals, förbundna ögon 
 
Penis= cigarr, stav, dolk, svärd, spjut 
 
Pest=gult 
 
Poesi= pegasus (=häst med vingar), svan 
påfågel 
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Rättvisa= våg, örn, lagbok, 
"Justitia" trampar på en räv 
 
Sanning = ljus 
 
Seger= fana, lagerkrans 
V-tecken, krona 
 
Själ= duva, fågel, fjäder, fjäril 
 
Självbehärskning= mätinstrument, klocka, 
 timglas, sfinx, duva, lamm, glasögon, 
rida på lejon, elefant 
 
Sjöfart= Neptunus´ treudd, delfin 
 
Självkännedom=spegel 
 
Skönhet= påfågel 
 
Sköte= låda, skrin 
 
Snabbhet= delfin, pil, fjäder 
 
Socialism = rött 
 
Sorg= svart 
 
Sparsamhet= eken, biet, ekorren 
 
Stopp=rött, handflata 
 
Strävan= stege (=förbindelse himmel och  
jord) 
 
Styrka= örn, lejon, ek, horn, elefant 
eld, fjäderskrud, järn, klippa, oxe 
 
Synd= drake med sju huvuden= 
(de sju dödssynderna), äpple och/eller  
orm, kvarnsten 
 
Svek = orm 
 
Sverige= gult, blått, Moder Svea,  
tre kronor 

Trohet=hund, blått, hjärta 
 
Trots=hota en biskop 
 
Tystlåtenhet=ros 
 
Tålamod=oxe, åsna 
 
Underkastelse= får, slöja 
 
Vaksamhet= drake, monster, lejon, tupp,  
orm, trana på ett ben som i klorna håller  
i en sten, grip (=örnhuvud på lejonkropp), 
vakthund 
 
Vankelmod= struts, apa, kräfta, åsna, 
kvinna som förgäves balanserar på rullande 
klot 
 
Visdom=salt, elefant, uggla, bok 
 
Välgång= kotte 
 
Vällust= bock, sugga, get, tupp, om- 
famning på sugga, 
kvinna stjäl mannens penningpung under  
omfamning (på var sin sida en tupp eller  
basilisk ( en sorts orm )), kvinnans vällust  
och okyskhet=apa, mannens dito= björn 
 
Vrede=björn, vildsvin, leopard,kamel, 
kvinna med tupp i handen som rider ett  
vildsvin, kvinna drar svärd mot gammal  
man med bok, människa som sliter sina 
kläder 
 
Välstånd= kruka, skål, ymnighetshorn, ko, 
gris 
 
Vördnad= ta av skorna, kröka huvudet 
 
Värme=rött 
 
Ålderdom= grå, violett 
 
Åska=gudarnas vrede 
 
Åt tå d l ä



åk 9: Musikvideo i skolan 
 
 
Det är vanligt att bildläraren tar upp musikvideo eller medier över huvud taget i skolan som 
exempel på massmediakulturens fördärvliga inflytande. Om man gör detta entydigt från en 
moraliserande utgångspunkt kommer eleverna att reagera negativt. Det är bättre om man inser 
musikvideons förtjänster samtidigt som man kan diskutera vissa videors syn på t ex könsroller 
osv. 
 
Kreativitet idag sker utifrån andra scheman än förr. Modernism i betydelsen icke-föreställande 
tavlor, som utgångspunkt för konst är idag relativt inaktuell. I musikvideos har ungdomen istället 
en genre de känner sig hemmastadd i och kan arbeta kreativt med. Kring reklam, musik, 
musikvideo, mode, konst och film kretsar ungdomens föreställningar och modernismen har en 
ytterst begränsad roll i denna kultur även om surrealism och montage är tidiga modernistiska 
föregångare till musikvideons estetik. Men det känner ungdomarna inte till. Faktum är att om 
futuristen Vladimir Majakovskij  hade vaknat upp ur sin grav idag hade han skrikit av förtjusning 
över musikvideos och även över svenskens slappa mysoveraller med diagonala fartränder i 
komplementfärger.  
 
Det märkliga är att ett bildspråk som tidigare tillhört modernismens estetik; anti-berättelse, 
fragment, bilden som yta, färg och form osv plötsligt får genomslag hos en bred ungdomspublik. 
Det kan ha att göra med en förändring i tids- och rumsuppfattningen. Genom samhällets 
förändring i stort, dess ökade komplexitet, ökad utbildning och bl a mångfalden och styrkan i 
bildmedias genombrott, genom satellitkanaler mm och genom just rockvideo, har föreställningen 
om att det finns många samtidiga verkligheter spridit sig. Ungdomar har ryckts ut ur den invanda 
världen som deras föräldrar levt i och som de trodde var verklig. Den givna världen tycks inte 
längre lika given. De ställs inför val; mellan olika livsstilar, könsroll, självförverkligande, olika 
typer av sexualitet, yrkesinriktning, boendeort osv. Val som var mer givna för den äldre 
generationen och som då inte behövde innebära några problem.  
 
Kanske är det så att media påverkar vår vardagliga perception och upplevelse och gör oss mer 
benägna till att kombinera objekt och föreställningar från olika verkligheter, olika realitetsgrader, 
och nivåer. Och detta brukar ju vara en definition på kreativitet - divergent tänkande.  
 
Musikvideo lockar ungdom till experiment och till fortsatt förnyelse av bildspråket. Tack vare sin 
korta tid är den lämplig i didaktiska sammanhang och genom att man tittar på den på ett speciellt 
sätt  är den lämplig för konstnärliga övningar.  
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 Att arbeta med musikvideo är en inkörsport till även andra typer av rörlig bildproduktion och till 
konstnärlig eller annan bildverksamhet. "Det är bland musikvideogrammakarna man kommer att 
hitta nya begåvningar att göra även andra saker än rockvideo." (Peter Goldman) 37 Ingången till 
dagens och morgondagens kultur finns inte där man kanske först tror, bland de "duktiga" eller 
högutbildade. I stället är det kanske bland dem som ger sig in i branschen på vinst och förlust och 
"satsar" som morgondagens konstnärer finns. En naturlig fortsättning finns i videokonst, 
scenografi, långfilm och installationer. 
 
Att arbeta konstnärligt innebär att man arbetar med en viss attityd till sitt ämne. Man kan arbeta 
konstnärligt i måleri, teckning men också med video och musikvideo. 
 När man arbetar med musikvideo konstnärligt är syftet inte bara att lära sig hur massmedia och 
rörlig bild fungerar, eller för att studera hur media sprider dåliga värderingar, utan man arbetar 
med musikvideo för att den är ett bra sätt för ungdomar att uttrycka sina idéer om sig själva och 
den värld man lever i. Perspektivet blir lite annorlunda, man behöver inte alltid hålla sig inom 
genren och gränserna blir vidare med detta betraktelsesätt. Det är bra om man kan få tillstånd ett 
samarbete med musikläraren så eleverna kan göra både musik- och bilddelen. Man kan också 
göra egna ljudmontage och på det lägga bilder. Lyrikvideo är ett annat alternativ. Man behöver 
inte nödvändigtvis använda musik på ljudkanalen. Musikvideoproduktion i skolan kan utvecklas 
till bild- och ljudmontage där båda dessa kanaler produceras av elever. 
 
I det postmoderna tänkandet ingår idén om fragmentet och de olika världarna som hos individen 
inte helt sammanställs utan lever parallellt och ibland möts. Dagens ungdomar lever i dessa 
mångfaldiga världar. De har skjutit på utvecklandet av en enhetlig personlighet och provar de 
olika sätten att vara som erbjuds i dagens komplicerade samhälle. Musikvideo är passande i detta 
klimat. I musikvideos är lån helt accepterat, åtminstone konstnärligt sett, men kanske inte alltid 
ur juridisk synpunkt. 
De ungdomar som följer redan upptrampade spår, oftast föräldrarnas upplagda orienteringsbana 
kan få avsevärda problem vid mötet med den komplexa samtidsvärlden med dess hierarkier och 
nivåer. 
Tack vare att man kan använda så många olika källor i musikvideo; stillbildsfoto, rörlig bild, 
teckning, målning, elektroniska manipulationer, egna och andras bilder, kan man arbeta med de 
mångfaldiga världarna och gestalta det samtida icke -enhetliga medvetandet. Ungdomarna kan 
"symboliskt" prova olika livsstilar, attityder och förhållningssätt genom arbete med musikvideo, i 
rollspel, med smink osv, utan att behöva känna sig låsta av dem som verklighet. 
 

                                                 
37      Stiemman, Lars,  C- uppsats om musikvideogram, Stockholms universitet 1984 s. 8 
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Musikvideo kan ses som ett allkonstverk där ungdomar kan använda många av sina kreativa 
kunskaper och färdigheter: dans, skådespeleri, musik, rörlig bild, teckning, målning, foto, mode, 
scenografi, kosmetik mm.  
 
Utgången av kampen mellan musikvideons montageestetik och realismens estetik i media beror 
på vad den unga betraktaren kan få ut av spelet mellan bilden som sådan och dess relation till 
livsvärlden, som man kan kalla den värld som vi alla lever i och tar för given. Men eftersom 
denna blivit allt mer uppbruten så blir musikvideon också alltmer begriplig för ungdomen. 
Kanske är musikvideo en realistisk konstart eftersom vi lever i en sådan snabb värld med så 
många kast mellan olika realitetsgrader. Musikvideon är inte som långfilmen genomskinlig, 
musikvideo erkänner med sina klipp att det är ett medium, medan långfilmen vill skapa en 
illusion av en verklighet. Därför är musikvideo i den meningen mer kreativ än filmen. 
 
Om man arbetar med musikvideo på t ex ett medieprogram kommer målsättningen att delvis vara 
en annan jämfört med på ett högstadium. På medieprogrammet är det ett professionellt 
förhållningssätt som ska uppmuntras. På en grundskola är det kanske utvecklingen av elevernas 
identitet och kreativitet som är det viktigaste. Där kanske kompisgruppen är en bra indelning av 
arbetet. På medieprogrammet bör det vara ett målinriktat arbete som eftersträvas, som har en 
kollektiv arbetsdelning och där effektivitet är viktig.  
 
Hur gör man en musikvideo i skolan? 
 
I inledningsskedet är det lämpligt att studera några rockvideos av olika typ för att göra 
iakttagelser om dess uppbyggnad och innehåll. Som lärare bör man ha studerat dessa videos 
innan så att man kan föra in samtalet på väsentligheter. Ett alternativ är att eleverna gör en 
gemensam analys av en video i en grupp, den grupp som sedan blir arbetsgruppen. Om syftet är 
att göra ett kvalitetsarbete bör man informera om att syftet med arbetet är att göra konstnärliga 
produktioner och därför bör man inte bara framhålla enbart  MTV-mainstreamvideos som 
exempel. Man bör uppmuntra eleverna till att tolka bilderna så att de inte bara fastnar i läckra 
klipp och tekniska aspekter. I den video de själva gör bör de diskutera innehållsaspekten; vad är 
det de egentligen vill ha fram?. 
 
Det är videoredigeringen och separeringen av bild och ljud, insertfunktionen, som möjliggjort 
rockvideo i amatörsammanhang. På tidiga videokameror fanns inte den möjligheten och då var 
man hänvisad till den autentiska oseparerade ljud- och bildupptagningen. Rent tekniskt så måste 
man börja med att lägga på en gråruta på videotejpen, det gör man genom att spela in på bandet 
utan bild i kameran. Detta gör man för att förbereda tejpen för kommande ljud och bildpålägg. 
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Sedan lägger man på ljudet med hjälp av audiodubfunktionen. Till sist lägger man på scenerna bit 
för bit med insert funktionen (som inte påverkar ljudet). 
 
I en musikvideo är det idén och klippningen som är det viktiga, dvs för- och efterarbetet. 
Tagningarna i sig är naturligtvis viktiga, men är dock att betrakta som material. Att ha ett 
fullständigt manus innan man börjar arbeta är inte alltid nödvändigt, det är viktigt att ha en bra 
idé och gott om material, bilder av alla slag; från TV, teckningar, egna tagningar, foton osv. Man 
behöver mycket mer än man tror eftersom bilderna växlar så hastigt. I inledningen kan gruppen 
delas, vissa kan arbeta med tagningarna, andra kan lägga på ljudet och därefter börja klippa, 
några kan göra foton, öva koreografi, göra scenografi eller målningar som ska vara med i ett 
senare skede av videon. Man måste hela tiden kontrollera hur klippen fungerar tillsammans och i 
relation till musiken. Det gäller att utgå från text, rytm och egna idéer.  
 
Man bör känna till den aktuella musikgenren och vad som skiljer den från andra, men det går bra 
att bryta med den också. Ju fler klipp man vill ha desto längre blir produktionstiden, och desto 
mindre riskerar uthålligheten  i gruppen att bli. Det gäller att gruppen fungerar bra och har en 
homogen uppfattning om sitt projekt annars riskerar arbetet att spolieras pga interna konflikter 
mellan olika livs- och musikstilar. Om gruppen sätts samman av ett pojkgäng hårdrockare samt 
två flickor som gillar smöriga ballader finns risken att gruppen inte fungerar. Detta är synd och 
gör att läraren kanske inte alltid kan sätta samman arbetsgrupper, utan måste lita till spontana 
kompisgrupper. Detta gör att det ibland kan bli könsmässig eller annan snedfördelning vilket är 
en nackdel i ett arbete av den här typen eftersom det sociala perspektivet i arbetet är viktig i de 
flesta fall. Ofta är det bra att utnyttja den inledande entusiasmen och släppa till tid för arbete 
utanför schemat. 
 
Det är inte bra att moralisera över ett innehåll som kan verka stötande. Hellre en bra diskussion 
efteråt än att bromsa innan. Men det kan ju komma upp rasistiska eller främlingsfientliga innehåll 
i bilderna, dessa bör man dock enligt min mening stoppa så tidigt som möjligt. Detta är dock ett 
mycket svårt problem att ta ställning till och läraren måste lösa problemet från fall till fall. 
 
Uppkommer ideologiska diskussioner har läraren ett gyllene tillfälle att arbeta med detta. Påtala 
nazismens retorik i bild, börja nysta i den infekterade härden etc. Men det kräver styrka från 
lärarens sida och bör förberedas noga. 
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Avslutande rapport: CD-semiotiskt - det globala klassrummet 
 
1999-05-03 
 
Projektpresentation 
 
Intentionerna med detta projekt har varit att ge en insikt om en ny metod som kan vara ett 
kompletterande verktyg för (bild)läraren i sin undervisning. Metoden går ut på att skapa bryggor 
mellan vetenskap, IT, undervisning och elevens livsvärld. Den bygger på semiotik. 
 
Vad är semiotik? 
 
Semiotik är en vetenskap som grundar sig i människornas sätt att uppfatta sin näraliggande 
verklighet (livsvärlden). Den producerar generella begrepp för att kunna tolka denna livsvärld 
och dessutom bilder och andra typer av tecken. Enligt vårt sätt att se är denna begreppsbildning 
nödvändig för att förstå hur mening uppstår inom olika kulturer. Därav anledningen till att en 
semiotiskt influerad lärare bör intressera sig för att tolka och förstå ungdomskulturen. Vår 
ambition är att popularisera semiotiken så att den går att använda i ungdomsskolan.  
 
Läranderoller 
 
Den nya tanken som vuxit fram hos oss i samband med projektet CD-semiotiskt är en förening av 
modern bildteknologi, interaktiv didaktik, en fördjupad förståelse av bildfenomen genom 
semiotik samt ett multikulturellt förhållningssätt.  
 

Relationen lärare - elev 
 
Med den nya digitala bildhanteringen sker ett utbyte av bilder och annan information mellan 
lärare och elev. I denna digitala bilddialog växer en ny bildpedagogik fram där den i den övriga 
skolan traditionella förmedlingspedagogiken får ge vika för interaktivitet. I relationen mellan 
lärare och elev uppstår dialogicitet där både elev och lärare kan vara såväl sändare som 
mottagare. Läraren kan t.ex. kommentera elevens bild genom ingrepp i bilden, dock utan att 
förändra elevens ”originalbild”. Detta betyder att eleven själv kan ta ställning till lärarens förslag. 
Även det omvända förhållandet uppstår; eleven kan ge läraren ny information och kunskap. 
 

Relationen elev-elev 
 
Ur den nya bildteknologin uppkommer också nya relationer mellan elev och elev som i slutändan 
befrämjar samarbete och därmed skolans demokratimål och ett multikulturellt perspektiv. I det 
kollektiva bildarbetet byter eleverna, beroende på kompetens, kunskap med varandra. Ensam kan 
man inte behärska alla moment, man måste istället utnyttja andra elevers kompetens för att lösa 
ett visst problem. En viktig iakttagelse är elevens förändrade attityd till ”originalbilden” och 
öppenheten till andra elevers inblandning i den. Den traditionellt hantverksbaserade 
bildproduktionen sker däremot oftast enbart på individuell basis, i linje med en romantisk 
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uttrycksestetik. Idag är vår värld emellertid så komplicerad att den individuella prestationen inte 
räcker för att genomföra ett projekt. 
 

Förtrogenhet, förståelse, fakta och färdighet 
 
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 CD-ROM-läromedel, från internet eller 
andra bild- och textbanker samt från varandra och från läraren. Det semiotiska perspektivet lyfter 
fram förståelseperspektivet och reflexionen vid sidan av produktionen. Rationalitet och 
kreativitet samverkar alltså. 
 
I de lärandemiljöer och verksamheter som ovan beskrivits kommer den förändringsbenägne 
läraren såväl som den framtidsnyfikne eleven att kunna finna nya roller. 
 

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 
bilder, är projektet CD-semiotiskt ett steg i rätt riktning eftersom semiotik lyfter fram 
mottagarsidan och receptionen av bilder som central i kulturen. 38 Den nationella utvärderingens 
resultat visar att den traditionella föreställningen om "learning by doing" fortfarande gör sig 
påmind samtidigt som interaktivitet, bildförståelse och bildreception lyfts fram i läroplan, 
kursplan och bildforskning. 
 

IT i bildundervisningen - nästa steg? 
 
Ett framtidsperspektiv i förlängningen av projektet CD-semiotiskt 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.  
                                                 
38  Skolverket. (1993) Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Bild. Huvudrapport. 
Skolverkets rapport nr 22. Stockholm: Skolverket. 
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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 väpnade 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 en mediebaserad socialitet. Elever 
från olika länder och kulturer 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.  
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 parafrasera 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). 
 
Det interaktiva momentet i projektet innebär att både lärare och elev är aktiva för att nå en 
demokratisk balans i den didaktiska processen. Interaktiviteten kan vidare innefatta inte endast 
relationen lärare och elev, utan även relationen mellan olika ämnen, mellan elev och elev, mellan 
skolor, såväl nationellt som internationellt via internet. I förlängningen blir interaktiviteten en del 
av ett globalt multikulturellt förhållningssätt. 
 
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. Ett problem i sammanhanget är bristen på moderna 
medier i skolan. Informationssamhället tycks ännu inte kommit in i skolan vilket skapar problem 
eftersom ”förståelse och medmänsklighet” i dagens samhälle inte kan utvecklas fullt ut utan 
informationssamhällets bildmedier. Med IT finns en mångkulturell potential att överskrida 
kulturgränser. Bilden i informationsteknologin skapar närhet trots avstånd och är därför omistlig i 
omvärldsorienteringen. Det är det som är innebörden av föreställningen om ”den globala byn”. 
Därför vill vi i projektet betona ett multikulturellt och gränsöverskridande perspektiv som lyfts 
fram via mediernas förmåga att förena kulturer - ”det globala klassrummet”. 
 

Avslutande aktiviteter 
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En tryckt rapport presenterades: Marner. A., (ed.) Rapport från CD-semiotiskt - moderna medier 
och semiotik i bildämnet. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Rapport nr 6 1997 
 

Föreläsning 
 
Alfredo Castro och Anders Marner höll 11 augusti 1998 en föreläsning för Pedagogiska 
institutionen, Umeå Universitet och KK-stiftelsen, Umeå Kommun på en praktikdag i 
Läranderoller. Titeln var Romantisk vs Modern bildpedagogik och handlade om projektet CD-
semiotiskt. I anslutning till det publicerade Marner sitt föredrag i Lärarutbildningens 
forskningstidskrift: 
Marner, A., ”Multimodalitet -medier, kognition och semiotik” i Lärarutbildning och forskning i 
Umeå; Teacher Education and Research in Umeå 2/1998. 
 
Alfredo Castro föreläste om kreativ användning av digitala tekniker i september 1998 i Umeå på 
Folkets Hus. Umeå Kultur och KTH (Kungl. Tekniska Högskolan) arrangerade. 
 
I föreläsningsserien Den globala kulturen i i Idéhistoria, Umeå Universitet blev Alfredo Castro 
inbjuden att föreläsa och hålla ett seminarium av professor Ronny Ambjörnsson hösten –98. 
Projektet CD-semiotiskt presenterades. 
 
Den ursprungliga rapporten som var avsedd för lärare utvecklades till en ny pedagogik med 
kompendiet: Castro, A. & Marner, A., Nya arbetssätt för 2000-talet.. Umeå: NRA-kopia 1998. 
Den var vänd mot elever i grundskolan och används som en ny undervisningsmetod i 
bildundervisningen på Tegs centralskola i Umeå. Materialet är elevaktivt och dialogiskt. 
Individualiserad undervisning där elever arbetar med olika laborationer under samma lektion. Det 
har producerats 1600 verk bestående av datorgrafik, objekt, installationer, filmer, teckningar och 
målningar. Detta har kulminerat i en utställning med titeln ”Det intelligenta är det vackra” i aulan 
i Tegs centralskola v. 21-24. Utställningen har uppmärksammats i massmedia och fungerar som 
slutpresentation för projektet CD-semiotiskt 14 –15 juni 1999. Kompendiet Nya arbetssätt för 
2000-talet. och undervisningen på Tegs centralskola har utvärderats av en 10p examensarbete: 
Pauser-Lindgren, K. & Palm, M., Nya arbetssätt för 2000-talet., en utvärdering, Institutionen för 
estetiska ämnen, Lärarutbildningen 1999. 
 

Debatt 
 
Tisdag gen 25 maj hölls en debatt om bildpedagogikens utveckling på Bildmuseet i Umeå. 
Alfredo Castro höll en föreläsning om ”Den bildblinda läroplanen”. Även Anders Marner deltog i 
debatten. 
 

Fortsatt spridning 
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Vi har fortsatt projektet med CD-semiotiskt II, ett läromedelsprojekt, nu under namnet 
Ikonomania. Vi vill framställa interaktiva läromedel i Bild som ska finnas på nätet eller som CD-
rom. 
 
Till hösten kommer ett nytt kompendium i bildsemiotik att användas på Tegs centralskola i 
Umeå, Bild 2000, en utveckling av Castro, A. & Marner, A., Nya arbetssätt för 2000-talet.. 
Umeå: NRA-kopia 1998. Det finansieras med medel från Tegs Centralskola. 
 
 
 
Anders Marner 
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Länkar 
 
Hemsida: Institutionen för Estetiska ämnen, Umeå Universitet: 
http://www.lh.umu.se/~estet/ 
 
Hemsida CD-semiotiskt: http://www.uk.umea.se/tegro/tegc/index.html 
 
Hemsida: Blowing in the Wind: http://www.it-center.se/casmoinfo 
 
Hemsida: Anders Marner: http://www.lh.umu.se/~marner/ 
 
Hemsida: Göran Sonessons semiotikseminarium: 
http://www.wblab.lu.se/extern/arthist/semiotics/kultursemiotik.html 
 
 
e-post: Anders Marner: anders.marner@educ.umu.se 
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