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Abstrakt 
Titel ”Bilden på väggen – om bilden, dess retoriska dimensioner och 

användning i skolan” 

 

Engelsk titel “The picture on the wall – the image, its rethorical dimensions and 

usage in school” 

 

Antal sidor  31 

 

Skolmiljöerna är liksom de allra flesta av våra sociala rum fyllda med bilder. Samtidigt 

präglas skolan av en textspråksdominerande kunskapssyn. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka hur bilders egenskaper påverkarade hur elever använder bilder. Med avstamp 

i semiotisk teori undersöktes, särskilt hur bilders retoriska egenskaper (deras retoriska 

dimensioner), påverkade urvalsprocessen för vilka bilder eleverna väljer att använda, i 

undervisningssituationer. Empirin baserades på intervjuer med åtta stycken gymnasie-

elever som fick, ur ett urval av 70 uppsatta bilder, välja ut bilder och berätta om dem, i 

relation till sitt eget skapande och sina egna erfarenheter. Med ett narrativt förhållnings-

sätt analyserades sedan intervjuerna, och de bilder, som på särskilda sätt betonades och 

utgjorde centrala aspekter av elevernas berättelser, studerades med avseende på sina 

retoriska dimensioner, såsom dessa är utvecklade av Göran Sonesson. Resultatet visade 

inga direkta kopplingar mellan bildernas retoriska dimensioner, och hur de bilderna 

valdes för att diskuteras, eller användas, praktisk eller teoretiskt. Man kunde dock iaktta 

andra mönster, bland annat konsthistoriska och strukturella ”dramaturgiska” sådana. 

 

Nyckelord 
Bilders retoriska dimensioner, bildretorik, semiotik, narrativ analys, bildpedagogik, 

bildundervisning, bilder i skolan, att använda bilder, berättande. 
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1 Inledning 
Skolmiljöer är liksom de allra flesta av våra sociala rum fyllda med bilder. De är en 

sådan självklar del av våra vardagsliv att vi ofta inte registrerar dem. I skolans värld kan 

bilder ha olika syften. De kan vara instruerande eller avsedda som ren dekoration.  

Ibland finns det konstbilder och utsmyckningar, mer eller mindre medvetet placerade, i 

kulturberikande syfte. Många kommer ihåg de bilder som prydde väggarna i skolsalarna 

när vi var små. Kanske dyker de upp som minnesbilder när vi tänker på en specifik 

bokstav eller en årstid, ett djur eller en historisk händelse. Jag kan se högstadiets 

periodiska system framför mig, bilden av Einstein i naturkunskapssalen på gymnasiet 

och en stor reproduktion av Cederströms Karl den XII:s likfärd i historieklassrummet 

med sin intrikata komposition som en blixt in i bildens djup. 

 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur bilders retoriska egenskaper inverkar på hur 

elever använder bilder, och hur bilders retoriska egenskaper påverkar urvalsprocessen 

för vilka bilder eleverna väljer att använda, i undervisningssituationer. Vidare är syftet 

att undersöka bilders andra kvaliteter, i relation till deras retoriska egenskaper och till 

deras användning, särskilt med avseende på hur de används som medel i personligt 

berättande. Har bilders retoriska egenskaper någon betydelse i användandet av bilder 

eller är andra kvaliteter viktigare?  

 

1.2 Metod 
Med en utgångspunkt i semiotiken och idén om bilders retoriska dimensioner (Sonesson 

2004; 2010a), undersöks genom intervjuer (narrativ metod) hur gymnasieelever ser på, 

och, på olika sätt, praktiskt och idémässigt, använder sig av bilder. Jag kommer också, 

för att få ett historiskt och socialt perspektiv på bilders användande i skolan, göra en 

översiksinläsning på ämnet i detta sammanhang.  

 

Bilder kommer att sättas upp i ett klassrum där eleverna (i intervjuerna kallade 

informanter) känner sig hemma, och är vana att se och arbeta med bilder av olika slag. 

Genom att sätta upp en mångfald av olika slags bilder och sedan undersöka deras 

retoriska funktioner (och avsaknaden av desamma), kan man senare i analysfasen 

undersöka hur olika bilder används på olika sätt utifrån just sina retoriska egenskaper. 

Min förhoppning är att man sedan kan tala om hur användandet av bilder sker med 
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hänsyn tagen till hur de tillhör retoriska dimensioner, eller avgöra om bilders retoriska 

dimensioner över huvud taget har betydelse, i relation till andra bildkaraktäristika, för 

hur gymnasieelever använder dem. En utförligare beskrivning av detta förfarande finns i 

kapitel 4.1.2. 

 

Göran Sonesson (professor i semiotik vid Lunds universitet) har vidareutvecklat 

Groupe µ:s (se kapitel 3.2.1) modell för visuell retorik och föreslår en modell med fyra 

retoriska dimensioner. Det är min avsikt att använda denna modell för förståelsen av 

bilders olika retoriska kvaliteter. Detta utvecklas i teorikapitlet. 

 

1.3 Det semiotiska perspektivet 
Utgångspunkten i detta arbetes initialskede var att använda semiotiken – disciplinen om 

tecknen, deras betydelse och meningsskapande – som ett slags kategoriseringssystem 

för en ökad förståelse av hur vissa bilder kan användas i relation till andra bilder. Där 

kunde semiotiken vara brukbar för att inte bara undersöka stilmässiga eller konst-

historiska kategoriboxar, utan även granska bilder utifrån egenskaper som inte följer 

nämnda klassificeringar. En semiotisk begreppsbildning skiljer sig från en konst-

historisk eller konstvetenskapligt dito i det att semiotiken tillhör en annan vetenskaps-

tradition än konstvetenskap och konsthistoria. Skillnaden är att semiotiken är en 

nomotetisk – laguppställande – vetenskap med ett särskilt intresse för generella 

sammanhang och regelbundenheter (vilket dock inte innebär att enskilda fenomen, t ex 

bilder, inte kan vara föremål för studier) (Sonesson, 1992, s. 45). Till de nomotetiska 

vetenskaperna brukar man räkna natur- och socialvetenskaperna, men inte de flesta 

humanistiska vetenskaperna som istället benämns som ideografiska – som sysslar med 

beskrivningen av individuella, singulariserande, företeelser (Sonesson, 2010a, s. 120). 

En aspekt som är av särskild vikt för denna uppsats syfte är, att då konstvetenskapen får 

ses som en ideografisk vetenskap (Sonesson, 1992, s. 45), utgör uppsatsens val av en 

semiotisk systematiseringsprincip, om inte nödvändigtvis ett bättre, men i alla fall ett 

annat, mindre gängse, sätt att beskriva bilders egenheter. Här kan det också vara 

intressant att påpeka att semiotiken, till skillnad från, just de många natur- och 

socialvetenskaper som också intresserar sig för generella sammanhang, söker efter 

kvaliteter, inte kvantiteter, och därmed närmar den sig humanioratraditionen (ibid. s. 

46). 
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Under arbetets gång har det semiotiska perspektivet fått en alltmer framträdande roll, 

även i synen på pedagogik och i behandlingen av empiriska data. Man kan sålunda tala 

om ett semiotiskt filter som uppsatsens olika delar, under skrivandeprocessen, är 

betraktade genom. Man skall dock inte se det semiotiska anslaget som ett homogent 

sådant som löper som en röd tråd genom uppsatsen; snarare kan man tänka på det som 

semiotiska (semiotiken betraktad i sin mångfald) ankarpunkter som i uppsatsens olika 

delar häktar fast synen på kunskap, metod, pedagogik et cetera till en (förhoppningsvis) 

sammanhängande verklighetsuppfattning.  

 

1.4 Terminologi – om begreppet bild 
Ordet bild kan avse en avbild i två eller tre dimensioner, vilket blir tydligt om man 

jämför med de besläktade orden avbild, bildstod (och det etymologiskt överensstäm-

mande beläte) et cetera. I uppsatsen avses dock konsekvent bild i betydelsen tvådimen-

sionell bild – så som det nog också oftast förstås i vardagligt tal. 

 
1.5 Forskningsläget 
Som Marner och Örtegren (2003, s. 36 ff.) påpekar är skolkulturen i hög grad en värld 

där texten, i alla fall i relation till bilden, dominerar. Detta märks tydligt vid en 

genomgång av forskningsläget genom databassökningar på uppsatser och avhandlingar, 

om studiet av läroböcker eller elevers färdigheter. Mängden material där texter, utifrån 

en rad olika perspektiv behandlas är otaliga, men material om bilder, få. När det gäller 

elevers bildproduktion avhandlas oftast de yngre barnens arbete, varpå kan nämnas av-

handlingar av Elisabet Ahlner Malmström (1998), samt Anna Sparrman (2002). 

Nämnas bör också Hans Wetterholms avhandling: En bildpedagogisk studie – Lärare 

undervisar och elever gör bilder (2001). Beträffande semiotisk teori är den internatio-

nella produktionen enorm och även den svenska omfattande. Den svenska bild-

semiotiken, vars verksamhetsfält bara är ett av semiotikens områden, har sin akadem-

iska tyngpunkt på avdelningen för Kognitiv semiotik på Lunds universitet, där professor 

Göran Sonesson har en omfattande produktion i ämnet sedan slutet av sjuttiotalet. Det 

är hans texter som utgör basen för de semiotiska teorier som återfinns i denna uppsats. I 

övrigt, beträffande bilddidaktik, bildundervisningen nu och förr, (även där med 

koppling till semiotiken), lutar jag mig mycket mot texterna av Anders Marner. 
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2 Bakgrund – Bilden i skolan 
Vår värld kännetecknas av en kontinuerlig förtätning av bilder (Sonesson 2010a, s. 118) 

och truismen att vi lever i ett accelererande bildsamhälle blir synnerligen tydligt om vi 

öppnar en dagstidning från, låt säga, femtio år sedan, eller ser en film från samma tid. 

Samma upplevelse får vi om vi öppnar en skolbok, nästan vilken som helst, som har 

mer än trettio år på nacken (Wærn et al. 2004, s. 166–172). Bildens (eller bildernas) 

historia i skolans värld är inte bildundervisningens historia, men omvänt, genom att titta 

på ett segment inom skolan där bilden är central, kan vi samtidigt kasta ljus på bildens 

roll och dess användning i skolan som helhet. 

 

2.1 Bildundervisningen i skolan 
”Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har 

fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper 

inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen” (Skolverket 2011). Så 

lyder prologen för bildämnet för gymnasieskolan formulerat i den senaste gymnasieför-

ordningen. Denna grundsyn, från styrande håll, för bildämnet i sig men också för 

gymnasiets estetiska program, inriktningen bild och formgivning, betonar en bildkultur 

som är reflekterande, bred och kommunikativ. 

 

2.2 Bildundervisningen i tillbakablick 
Undervisning i bild (som ämnet heter idag) har funnits som ämne i den svenska skol-

miljön alltsedan folkskolans start; först i en mer undanskymd roll, för att i slutet på 

1870-talet bli obligatoriskt med, ett i läroplanen, bestämt timtal (Åsén 1992, s. 12). 

Under 1800-talets andra hälft och under den första hälften av 1900-talet hette ämnet 

teckning, och var i hög grad renodlat praktiskt (rent ut av regelstyrt) med en stark 

förankring i den tyska pedagogen Adolf Stuhlmanns (1838–1921 då populära metod att 

med hjälp av rut- och punktförsedda papper avbilda en likaledes inrutad förlaga, ofta 

under det att läraren gjorde detsamma på den svarta tavlan (ibid.).  

 

Runt 1920-talet hade samhället, skolan och kulturlivet förändrats och bildundervis-

ningen med dem. Med psykologins utveckling, modernismens genombrott och en 

förändrad syn på inlärning flyttades även fokus i bildundervisningen till ett område där 

teckningen användes som uttrycksmedel för andra ämnen, såsom geografi och historia 

(Marner 2000, s. 104). I dessa klassrumsmiljöer fanns det rikligt med bilder, och skol-
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planscher, som togs fram efter behov. Djur och natur, bibelscener och geografiska 

avbildningar av framstående svenska konstnärer hade gjort sitt intåg i klassrummen och 

utgjorde på så sätt ett rikligt bildkulturellt referensrum för alla elever i den då 

obligatoriska skolan (ibid. s. 104). 

 

På 1950-talet tar ämnet över några decennier en tvär sväng med tankegodset om ”det 

fria skapandet”, sprunget ur, bland annat, ett inflytande från den färgstarke brittiske 

kritikern, poeten och anarkisten Herbert Read (1893–1968)(Wetterholm 2001). Denna 

bilderundervisningsideologi sammanfaller med sextio- och sjuttiotalets radikala våg, 

och når under denna tid sin kulmen, med en betoning på spontana undermedvetna 

processer framför övervägda noggranna avbildningar; barnets autonomi framför lärarens 

instruerande ledarskap, samt en kraftig betoning på färg och material, den sistnämnda 

särskilt, med en klar anstrykning av den essentialistiska mediespecificitet som var en av 

kärnpunkterna i det modernistiska konstprojektet (ibid. s. 106). 

 

1964 publicerar den franske semiotikern Roland Barthes (1915–1980) artikeln 

”Rhétorique de l'image” i tidskriften Communications, vilket, även om artikeln inte är 

först med idén, leder till en förnyad syn på bilden – bilden som språk. Denna idé (eller 

snarare detta idékomplex) sipprar sakteligen in i den svenska bildpedagogiken och 

bildar småningom en slags motkraft mot idén om det fria skapandet (Marner 2000, 

s. 108). I en accelererande bildkultur, och i och med framväxten av en tydlig ungdoms-

kultur, föds tanken om ett medvetandegörande av det kommersiella bildspråkets 

påverkan (Nordström och Romilson 1970). I 1980 års läroplan (Lgr 80) framhålls 

bildens språkliga karaktär och som en tydlig markör av ämnets skifte av fokus, byts 

ämnets namn från teckning till bild (Regeringen 1980). 

 

I den nationella utvärderingen av bildämnet 1993 framkommer det, att trots att 

ämnesaspekter såsom medieförståelse, kulturorientering och bildförståelse betonas i 

kursplanen, läggs disproportionerligt mest tid på skapandet av bilder (Skolverket 1993). 

Alltsedan Anders Marner skrev Kreativitet och bildundervisning har det gått fjorton år. 

Han konstaterade då att ”[d]e intellektuella aspekterna har fått stå tillbaka för manuella 

och emotionella aspekter i skolans estetiska ämnen och tycks alltså fortfarande 

dominera mångas föreställning om de estetiska skolämnenas värde.” (Marner 2000, 

s. 108). När Marners 2009 reflekterar över sina antaganden år 2000 påpekat han att 
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ovanstående förhållande, angående bildundervisning, fortfarande, i alla fall i hög grad, 

fortfarande gäller (Marner 2009, s. 9). 

 

2.3 Hur skall bilden användas? 
I detta spänningsfält, mellan å ena sidan en, de modernistiska konstidealen trogen, 

praktiktung och sändarcentrerad (från elevens perspektiv) bildundervisning, och andra 

sidan en mer mediefokuserad, teoretiserande och mottagarcentrerad bildundervisning, 

befinner sig undervisningen i ämnet bild. Här kan man då fundera över bildens 

användande, i kontexten bildundervisning, men också i andra undervisningssamman-

hang, från ett flertal olika vinklar. Idén om ett bildanvändande tänkt på ur ett brett 

perspektiv, utan att (i detta läge) specificera vilka slags bilder, eller vilken slags 

specifikt användande, drar åt bildundervisning med språkliga förtecken. Däremot, i ett 

sammanhang av fritt skapande för att tala med Marner ”innebär föreställningen … 

[därom], åtminstone i dess rena form, en pragmatism, som frikopplar individen från 

kulturen, vars normer nonchaleras. Det innebär att såväl genrer och grepp som 

konstvetenskapliga och sociologiska aspekter inte tas med i beräkningen” (Marner 

2000, s. 108). I en sådan undervisningsmiljö produceras bilder – riktningen är enbart 

ifrån eleven. Förutsättningen för ett bildanvändande är att det också finns en riktning 

som pekar in mot eleven. 

 

I En kulturskola för alla visar Marner och Örtegren, genom en kunskapsöversikt i 

tabellform (Marner och Örtegren 2003 s. 79), begreppen instrumentella läroprocesser 

och estetiska läroprocesser, ställda mot varandra. Som en parallell, och eventuell 

öppning mot en mindre polariserad bild, kan man istället ställa upp idéerna instrumen-

tella- och kreativa läroprocesser mot varandra. Med en så kallad greimasfyrkant (även 

kallad semiotisk fyrkant) där termen ”instrumentella läroprocesser” anges som konträr 

gentemot termen ”kreativa läroprocesser” och ”inte instrumentella läroprocesser” anges 

som kontradiktorisk gentemot ”instrumentella läroprocesser” (och motsvarande för” 

kreativa läroprocesser”), får man fram följande figur, där man kan ge förslag på de 

”metatermer” som kan låtas skrivas in på sina angivna platser (Greimas och Rastier 

2003).  
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Figur 1: semiotisk fyrkant 

 

En sådan figur kan förhoppningsvis på ett schematiskt sätt åskådliggöra 

bildundervisningen i ett socialt och historiskt spänningsfält. Greimas poäng med 

modellen är att, förutom att den genom sin struktur kan åskådligöra och visa fram 

relationer, kan det i strukturen kring de begreppsliga motsatsparen, uppstå en berättelse 

(Claude Lévi-Strauss använde termen myt). Den betydelsealstrande kärnan i en 

berättelse utgår (enligt Greimas) från idén att en term (i vårt fall instrumentella 

läroprocesser) inte har en motpol utan två, precis som i figuren, och metatermer kan då 

tillåtas ”befolka” (på intet sätt genom någon slags automatik, utan snarare som en 

kreativ process) sina positioner och utgöra sammanfattande begrepp för hela axeln. Man 

kan sedan med Staffan Carlshamres ord (1995) narrativisera figuren genom att 

föreställa sig en förflyttning mellan fyrkantens positioner (det kan med vissa ifyllda 

begrepp bli upp till tio stycken) tills man slutligen hamnar i ”någon av ändarna på den 

konträra axeln” (Carlshamre u.å. s. 24). Mer om relationen narrativitet och nitton-

hundratalets tankeströmningar i kapitlet 3.1.2. 

 

2.4 Bilden och texten 
Lika lite som kunskapssynen kan sägas vara stabil och homogen inom ett ämnesområde 

kan den räknas som enhetlig i ett större perspektiv mellan olika ämnen. I En kulturskola 

för alla behandlar Marner och Örtegren ”riktningar” (Marner och Örtegren 2003, s. 15–

36) i form av vertikala och horisontella medieringsbegrepp, där den förstnämnda får 

representera en kunskapssyn där de (text- och tal-) språkliga aspekterna dominerar, 
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medan den senare skall förstås som en syn på kunskapsförmedling, där ”[k]roppen, 

språket, bilden, musiken, föremålet, datorn eller den matematiska formeln är, eller 

medger, olika typer av medieringar för att skapa olika typer av betydelser. I de olika 

betydelsesystemen kan olika typer av kunskap medieras” (ibid. s. 23). Med utgångs-

punkt från ovanstående slutsats är frågor kring bildanvändande en angelägenhet som 

sträcker sig från bilddidaktikens domän till pedagogiken i ett större perspektiv. 

 

Med det sagt framträder för de estetiska (bild-)ämnena tryck både utifrån och inifrån. 

Inifrån finns en tradition och intressen som vurmar för en renodlat konstinfluerad, 

bortomspråklig pedagogik och utifrån, en vertikal textspråksdominerande kunskapssyn 

som syresätts av den svenska skolans tillkortakommanden i internationella jämförelser 

såsom PISA-undersökningarna (ibid. s. 36). 

 

2.5 Att använda bilden 
Lösningen för att stärka en kommunikationsinriktad bildpedagogik är, som Marner 

påpekar inte att bygga vallar runt bildämnet, utan snarare istället att ”horisontalisera” 

ämnet och låta estetiska läroprocesser få spilla över i annan ämnespedagogik. I detta 

sammanhang blir begreppet använda, det vägande verbet i avhandlingens syfte, viktigt. 

Att ett verb får tjäna som ett bärande undersökningsbegrepp kan också ses som ett 

ställningstagande beträffande kunskapssyn överhuvudtaget. I läroplanen för gymnasiet 

framhålls det att kunskap inte är ett entydigt begrepp. De välkända fyra F-en: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket 2011) får representera olika aspekter 

av kunskap och de är alla substantiv. Verbet ”använda” kan då ses som ett pedagogisk 

ställningstagande.  

 

Att vända sig an tingen som är till hands (i detta fall bilder) är ett interagerande med den 

livsvärld som omger oss.  
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3 Teori 
3.1 Ett narrativt förhållningssätt – Att möta eleven 
I detta avsnitt avhandlas den teoretiska grunden för empirin – intervjuerna. 

 

Med utgångspunkt i idén om flerstämmighet (Dysthe 1996) vill jag med min valda 

narrativa metod komma i dialog med eleven/informanten. Dysthe betonar ett aktivt 

dialogiskt utbyte av idéer, åsikter och tankar (ibid. s. 65). Den kvalitativa forsknings-

ansatsens datainsamling sker i enlighet med ovanstående föresats, genom att använda ett 

narrativt förfarande där informantens berättelse beaktas ur ett helhetsperspektiv 

(Johansson 2005, s. 23). 

 

Det är med ett genuint intresse för elevens synsätt som denne tillåts äga stor makt i att 

bestämma vad som skall sägas i intervjusituationen. Intervjuaren sätter upp samtalets 

yttre gränslinjer utifrån vad som är angeläget för uppgiftens syfte (Hartman 2004, 

s. 281). Bryman (2011) trycker på den kvalitativa forskningens anpassningsförmåga och 

vikten av att se hur olika saker utvecklas över tid. Studiens deltagare får agera i sin 

naturliga miljö med syftet att en ökad insikt erhålls om deras tankar, åsikter och 

handlingssätt. Dessa uppfattningar, och sätt att agera, skildras och klargörs sedan med 

hjälp av de begrepp som är förbundna med det sammanhang som undersökningen har 

genomförts i (Bryman 2011, s. 372). 

 

3.1.1 Språket och livsvärlden 
Det blir här viktigt att låta eleven/informanten komma till tals och utveckla idén om hur 

hen använder bilder i sin livsvärld. Livsvärldsbegreppet, såsom utvecklat av Edmund 

Husserl (1859–1938), blir här centralt i det att de beskrivna fenomenen inte kan ses som 

objektiva skildringar av omvärlden – tvärtom menar Husserl att livsvärlden – individens 

upplevda värld, som hon själv är en del av – just för att hon är en aktiv del av den – 

konstrueras i det att den observeras. Livsvärlden är en värld som föreligger som 

självklar, direkt (på förhand) given till oss genom våra intryck (Sonesson 2010, s. 14). 

 

Här uppstår en parallellitet mellan Dysthes idé om flerstämmighet och livsvärlds-

begreppet. Dysthe utgår från den ryske semiotikern Michail Bachtins (1895–1975) 

begrepp om dialogicitet (Marner 2003, s. 28). Enligt Bachtin kan man inte se på språket 

såsom ett entydig meddelande som skickas från en sändare och tas emot av en 
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mottagare. Istället för passiv mottagning sker istället en kreativ process som skapar ny 

mening (ibid. s. 30). En liknande föreställning finns inom fenomenologin där man 

betonar ett aktivt förändrande utbyte mellan verklighetens objekt och vårt medvetande, 

som på så sätt omformar det i observationsprocessen av omvärlden. En semiotisk 

förankringspunkt i detta sammanhang är den litauiskse semiotikern Algirdas Julien 

Greimas (1917–1992) som med sin ”naturliga värld” kommer nära Husserls livsvärld. 

En skillnad i synsätt tycks vara att där Greimas ser den ”naturliga världen” som 

semiotisk system – ett betydelsesystem bland andra – menar Husserl att livsvärlden 

”intar en priviligierad position från vilken de övriga först kommer till synes” (Sonesson 

2004, s. 9).  

 

3.1.2 Den narrativa perspektivet i tillbakablick 
Narrativ teori är långt ifrån en homogen forskningsansats och undflyr således en 

kortfattad och given definition (Johansson 2005 s. 20). Gemensamt för intresset att 

studera berättelser i forskningssyfte är dock tron på att vi med berättelser strukturerar 

våra liv och vår verklighet. Narrativ teori börjar under 1990-talet dyka upp allt oftare i 

forskningslitteratur, vilket sammanfaller i tid med den ”språkliga vändning” som då 

gjorts sitt intåg inom den svenska akademiska humanioratraditionen. Denna ”språkliga 

vändning” har sin upprinnelse i den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures 

(1857–1913) genombrott att dela upp språkets tecken i två odelbara aspekter: det 

betecknande (signifiant) och det betecknade (signifié). Saussures stora bidrag blir sedan 

att påpeka att kopplingen mellan tecknets två delar är godtyckligt (arbiträrt) och 

konventionellt. Det som förbinder det betecknande (ett av många svenska förslag är 

”uttryck”), och det betecknade (ett förslag är ”innehåll”, ett annat ”objekt”) kan bara 

utgöras av de avgränsningar/(åt-)skillnader (difference) som föreligger gentemot andra 

teckenstorheter inom språket (de Saussure 2003, s. 12–16). Vår beskrivning av 

verkligheten och verkligheten själv tappar, så att säga, kopplingen mellan sig, vilket 

också medför insikten att innehållet är språkligt bestämt. Språket träder då, i denna syn 

på sakernas tillstånd, framför omvärlden och betingar den. Verkligheten är konstituerad 

av språket och sålunda en social konstruktion. Denna syn på språket som (med-)skapare 

av verkligheten är ett av de grundantaganden som format det poststrukturalistiska 

tänkandet (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

 



  
 

11 

I denna idéströmning uppstår en kritik mot det som kallats ”de stora berättelserna” och i 

The Postmodern Condition. A Report on  Knowledge från 1984, beskriver Jean-François 

Lyotard (1924–1998) nittonhundratalet som den period då de ”stora berättelserna”, 

såsom vetenskapens Framsteg, Frigörelse och Upplysning, förlorat sin trovärdighet och 

därför inte kan upprätthålla sin dominans. Generella sanningsanspråk ersätt då av lokala 

och ”mindre berättelser” som får en större legitimitet i beskrivningen av verkligheten. 

Narrativiteten blir då en viktig instans och dess anspråk på sanning blir jämnbördig med 

det logiska och det (som tidigare ägde innebörden av det) vetenskapliga tänkandet 

(Johansson 2005, s. 54 ff.). Kritiken av både Lyotard och denna verklighetsbild har varit 

ansenlig; detta från marxistiskt, postmarxistiskt och postkolonialt håll, där, som rep-

resentanter för de två senare, kan nämnas, Fredric Jameson och Edward Said (ibid.). 

 

3.1.3 Berättelsen som kunskap 
Samtalsforskaren Livia Polanyt menar att personliga berättelser kan ge kunskap om 

kulturella nyckelbegrepp och betonar berättelsernas kärna. Det personliga och det all-

männa möts i en slags ”sanningar” och identitetförklaringar i form av berättarpoänger – 

ett begrepp myntat av den svenska kommunikationsforskaren Viveka Adelswärd – där 

den intervjuade speglar sin berättelse mot andras i en anda av självrepresentation 

(Johansson 2005, s. 196–198). 

 

Det är med ovanstående bakgrund som man får förstå idén om själva berättandet i sig, 

som en kunskapsform (ibid. s. 19). 

 

3.2 Ett semiotiskt perspektiv – tecknen och deras meningsskapande 
I detta avsnitt avhandlas den teoretiska grunden för analysmetoden – sättet att beskriva 

bildernas retoriska egenskaper. 

 

Semiotiken har historiska rötter som går långt tillbaka, men det är den engelske 

filosofen John Locke (1632–1704) som brukar sägas precisera disciplinen i An Essay 

Concerning Human Understanding 1690 (Kjørup, 2004, s. 99). Och det är under det 

tidiga nittonhundratalet som de två stora pionjärerna inom området, Charles Sanders 

Pierce (1839–1914) och Ferdinand de Saussure lägger grunden för vår förståelse av 

tankarna kring tecknen och deras meningsskapande med Collected Papers (på 1930-

talet) och Cours de linguistique générale (1916), respektive (båda publicerade efter 
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författarnas död). De ryska strukturalisterna med bland andra Roman Jakobson (1896–

1982) fortsatte sedan arbetet, vilket sedermera leder in i den franska strukturalistiska 

idétraditionen på sextiotalet, och arbetet av de tidigare nämnda Roland Barthes och A. J. 

Greimas (Sonesson, 1992, s. 33–39). Det är egentligen här som semiotiken (eller 

semiologin som traditionen efter de Saussure ofta väljer att benämna den) börjar 

utforska bilden och dess betydelseaspekter på ett systematiskt vis. 

 

 

3.2.1 Bildretorik 
Göran Sonesson har utvecklat en retorikmodell för bilder som rymmer fyra 

dimensioner. Även om Roland Barthes omdanande essä Rhétorique de l'image från 

1964 innehåller begreppet ”retorik” menar Sonesson att valet av just det ordet i essäns 

titel är svårt att argumentera för (Sonesson 2010a, s. 1). Istället sker de stora framstegen 

rörande visuell retorik drygt tio år senare och framåt, när den belgiska ”Groupe µ”, 

bestående av en kärna av en dryg handfull semiotiker, publicerar ett antal böcker om 

semiotik i allmänhet och visuell semiotik i synnerhet, där Traité du signe visuel: Pour 

une rhétorique de l'image (1992), får anses som en höjdpunkt (ibid. s. 7).  

 

Vad som möter oss i Göran Sonessons bildretoriska modell är inte den modell vi kanske 

är vana att stöta på inom talekonstens retorik, i alla fall inte i fråga om begrepps-

bildning. Visserligen har en sådan ansats (med de kända begreppen: etos, patos och 

logos), ofta karakteriserad som ”visuell retorik”, varit vida använd, särskilt inom studiet 

av reklam och politisk PR (Bergström 2001, 2009), men begreppet ”retorik” får då ofta 

konnotationer av påverkan och manipulation och kan därför i bildsammanhang 

missförstås till att (bara) handla om propaganda- och marknadsföringsbilder. Så är inte 

fallet – tvärtom pekar Sonesson på betydelsen av retorik som avvikelse från normen i 

allmänhet där det retoriska skall förstås som: ”the production of meaning resulting from 

a divergence in relation to that which is expected.” (Sonessons kursivering, ibid s. 1). 

Genom att på olika sätt laborera med bildens delar och sammanhang, kan man skapa 

”värdeöverföringssituationer” där ena delen av bilden överför värden till andra, vilket 

kan leda till att ny mening, utöver de avbildade elementen, kan uppkomma i bilden 

(Marner 2009, s. 27). De fyra dimensioner som Sonesson utvecklat är 1. Integration, 2. 

Likhet/opposition, 3. Grader av overklighet och 4. Bildkategorier (I engelskt original 
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kallas de: Integration, Identity/Opposition, Levels of unreality, Pictorial kinds) 

(Sonesson 2010b, s. 29 ff.). 

 

3.2.1.1 Integration 
Dimension 1, integration har att göra med att vi har en förväntan på världen, på så sätt 

att elementen i den skall hänga ihop på ett välbekant sätt – vara integrerade, eller ingå i 

ett sammanhang. När detta inte går i uppfyllelse uppstår en retorisk avvikelse och vår 

varseblivning utsätts för en överraskning. Avvikelserna kan ske på två sätt: dels avvika 

genom att saker som förväntas uppträda sida vid sida, inte gör det; dels avvika genom 

att saker som förväntas vara delar av annat, inte är det. De första avvikande ”inte-

grationssätten” kallar Sonesson ”kontiguiteter”, de andra ”faktoraliteter” (Sonesson 

2010b, s. 24–39). 

 

Brottet mot den förväntade integrationen kan ske på en lång rad olika vis: ett objekt 

eller ett material kan dyka upp i en miljö på ett oväntat sätt; något kan fattas; något kan 

vara sammansatt på ett oförmodat vis; större eller mindre delar av ett objekt kan direkt 

sammanfalla med andra objekt eller vara ihopsatta till ett annat objekt (ibid.). Mer eller 

mindre kända exempel i samma ordning som ovan kan vara: René Magrittes ”Time 

Transfixed” (1938) (tåg kommer ut ur öppna spisen), många surrealistiska kollage av 

Max Ernst; Rauschenbergs ”Erased de Kooning Drawing” (1953); Meret Oppenheims 

”Objet” (1936) (kopp och fat klädda i päls); målningar av surrealisten Giorgio de 

Chirico, sammansättningsmålningar med frukt (och andra objekt) av Giuseppe 

Arcimboldo (1527–1593).  

 

En ytterligare komplexitet föreligger i det att brotten mot den förväntade integrationen 

både kan ske i relation till andra bilder, (som t ex i kollage där integrationen är störd av 

(i bilden) främmande element), och i relation till livsvärlden (som t ex när ett tåg 

kommer ut ur öppna spisen). Det är just i denna första dimension som förhållandet med 

vardagsvarseblivningens verklighetsuppfattning blir mest viktig. Här hänvisar Sonesson 

till Husserls livsvärldsbegrepp (Sonesson 2004, s. 9 ff.) och undkommer därmed 

ontologiska frågeställningar om verklighetens vara. 

 

3.2.1.2 Likhet/opposition 
Dimension 2, Likhet/opposition handlar om hur mer lika och hur mer olika, än 

förväntat, ting i vår varseblivningsvärld framstår i bilden. Principen är att element av 



  
 

14 

samma typ jämförs med avsikten att finna en oväntad olikhet, och på motsvarande vis 

jämförs element av olika typ med avsikten att finna en oväntad likhet. Mitt emellan 

denna tudelning pekar Sonesson ut en punkt där saker av olika typ framstår så olika som 

man kan förvänta sig. Detta normaltillstånd kallar han ren alteritet (”pure alterity”) 

(ibid.) 

 

Här går retorikdimensionen ”från likhet till motsats och tillbaka” (ibid. s. 14). Att saker, 

i bild, har mer likhet än man räknar med är nog relativt ovanligt. Sonesson anger 

exemplet ”Vågen” av Hokusai där Fuji som skymtar i bakgrunden rent form- och 

färgmässigt liknar vågorna i bildens förgrund. Oppositionerna kan vara av olika grad: 

från små oväntade förskjutningar till rena kontradiktioner (ibid.). Exempel på nyss 

nämnda kan vara konstnären Francis Bacons expressiva porträtt, där ansiktets delar i 

viss mån avviker från sina förväntade positioner, och den manlige japanske konstnären 

Yasumasa Morimura i skepnad av Marilyn Monroe. 

 

3.2.1.3 Grader av overklighet 
Dimension 3, Grader av overklighet omfattar retoriken som ligger i spelet mellan en 

bilds olika grader av fiktion. Då bilden redan är en slags fiktion kan man bryta mot 

bildens nollpunkt, bilden uppfattad som bild, antingen genom införande av något 

”verkligt” i bildens fiktiva utrymme, eller genom att införa ännu en overklighetsgrad 

(Sonesson 2004, s. 15). Exempel på det förra kan vara kubistiska kollage med ”verkliga 

material” såsom tidningsurklipp, eller delar av en stolsits, och exempel på det andra kan 

vara när spänning uppstår i en bild, där olika bildelement är sammanfogade såsom i det 

illusionistiska trompe l'œil-måleriet (Marner 2009, s.36). Ander Marner menar också att 

intertextualitet och parafraser tillhör denna retorikdimension (ibid. s. 37). Där kan åter-

igen nämnas Morimura och hans parafras ”Portrait” (1988) på Manets ”Olympia” 

(1865) som i sin tur är en parafras på Tizians ”Venus från Urbino” (1538). 

 

3.2.1.4 Bildkategorier 
Dimension 4, Bildkategorier avser en annan slags retorik som inte står att finna i 

bildernas bildvärld, utan snarare i hur bilderna används ur ett socialt perspektiv. Bilder 

skiljer sig åt i flera avseenden, förutom rent bildmässigt, vilket just denna retoriska 

dimension inte sysslar med. De skiljer sig åt i avseende på hur de är konstruerade, i 

avseende på sin funktion och på sättet som de sprids i samhället. Denna fjärde 

retorikdimension uppstår när man inom de olika ”artavseendena” blandar, till exempel 
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konstruktionsarter, såsom i kubistiska kollage; eller när nyheter och reklam blandas i 

hur de sprids, sin cirkulationsart; eller när föremål eller företeelser sätts in i en annan 

funktion än den förväntade och det sker en förskjutning i deras funktionsart såsom när 

Duchamp placerade vardagsförmål i ett konstsammanhang (Sonesson 2010a, s. 11). 

 

Den kan också uppstå när det uppkommer ett normbrott i de förväntningar vi har på 

sambandet mellan de olika ”artavseendena”. Ett exempel skulle kunna vara att det 

uppstår ett brott, eller förändring, i kedjan – konst skapas som en estetisk funktion och 

ställs ut på ett galleri. Konst skapas kanske inte som estetisk funktion, eller ställs inte ut 

på galleri. ”I denna mening har modernismen inte varit något annat än ett gigantiskt 

retorisk projekt” (Sonesson 2004, s. 12).  

 

4 Undersökningen  
4.1 Att använda bilder 
I april 2014 fick jag möjlighet att sätta upp bilder i bildsalen på en gymnasieskola i 

södra Sverige. Min målsättning var att presentera ett brett urval av olika slags bilder i 

olika stil, från olika tider, skapade av kända konstnärer, elever och amatörer. Resultatet 

blev två väggar med tillsammans sjuttio bilder. Det finns varken utrymme eller 

anledning att beskriva varje bild för sig (flera bilder kommer jag dock att beröra 

närmare) men en icke uttömmande beskrivning, med överlappande indelningar, av 

bild(an)samlingen kan vara på sin plats. Endast några få (fyra) foton valdes. Ett tjugotal 

bilder var elevarbeten gjorda av elever som gått ut gymnasiet; av dem var några 

teckningar, några målningar och några mix media, några mer eller mindre abstrakta och 

några var parafraser på andra målningar. Ett dussintal bilder skulle kunna beskrivas som 

”loppisfynd” – de flesta amatörverk av skiftande kvalitet och gjorda med olika tekniker: 

blyertsteckning, broderi, måleri et cetera. Knappt tio bilder var utskrifter av 

illustrationer och ”concept art” av internationella illustratörer och konstnärer. Ett drygt 

tjugotal av bilderna var konstbilder gjorde av svenska och utländska konstnärer, av vilka 

de flesta kan klassas som modernister. De var urklippta ur konstböcker och kataloger 

som jag hade till förfogande. Där fanns bland annat bilder av Pablo Picasso, Henri 

Rousseau, Jasper Johns, Andy Warhol, Salvador Dalí, Carl Fredrik Hill, Jackson 

Pollock, Henri Matisse, August Strindberg m fl. En handfull bilder var utskrifter av 

historiska bildskapare av vilka kan nämnas: Gustave Doré, Arthur Rackham, 
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Hatsusaburo Yoshida. Bilderna var av olika storlek och material. Några var ramade, 

andra monterade och vissa var i pappersform. 

 

 
   Bild 1: stora väggen               Bild 2: mindre väggen 

 

Uppsättningen och urvalet skedde med avsikten att inte sortera eller kategorisera 

bilderna. Man kan givetvis inte alls tala om slumpmässighet, men avsikten var att i alla 

fall låta tillfälligheter styra i val av bilder och uppsättning. I den mån medvetna val 

gjordes var det i syfte att skapa en så stor variationsrikedom som möjligt. Dock med 

åtanke på den publik som skulle möta bilderna. 

 

Efter det att bilderna hade satts upp gjordes anteckningar om varje bild utifrån 

Sonessons retorikdimensioner.  På kopior av de avfotograferade väggarna antecknade 

jag på kopiorna den retoriska dimensionen, eller de retoriska dimensioner som jag ansåg 

kunde tillskrivas bilden. På de bilder som jag ansåg inte bröt mot några bildmässiga 

normer, och därför inte kunde attribueras som retoriska, antecknade jag ett streck. Dessa 

anteckningar finns sammanställda i tabellen i Bilaga B. 

 

Redan i de exemplifieringar med faktiska bilder som man kan finna hos Sonesson 

(Sonesson 2010b), där bilder skall tillskrivas retoriska egenskaper, som svarar till de 

retoriska dimensionerna, hamnar inte sällan exempel i två eller flera dimensioner. Detta 

är inte konstigt då dessa dimensioner (likt dimensionsbegreppet i andra discipliner) inte 

är ömsesidigt uteslutande. Till exempel dyker Magrittes ”Le Viol” (huvud där en naken 

kropp får agera ansikte) upp i dimensionerna ett, två och tre. Det kan påpekas att när 

man närmar sig dimensionstillskrivningen från ”andra hållet” – att, mer eller mindre 
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godtyckligt valda bilder skall hänföras till retorikdimensionerna – blir uppgiften ofta 

besvärlig och svåravvägt. Detta har inget att göra med modellens tillkortakommanden: 

modellen är utformad med föreställningen om grader av varje dimensions omfattning. 

Bilder kan i varje retorisk dimension avvika mer eller mindre från de förväntningar 

dimensionens norm föreskriver, eller (i fallen dimension två och tre) avvika åt båda 

hållen från en förväntad ”nollpunkt”. Vagheten uppstår när man skall bestämma om en 

bild överhuvudtaget kan sägas ”träda in” in i den sfär som betecknas som normöver-

skridande. Hur hög grad av ”abstraktion” (t ex avvikelse från förväntad placering av, låt 

säga, kroppsdelar – eller avvikelse från förväntad färg) kan sägas vara tillräcklig för att 

kunna tillskriva bilden retoriska egenskaper? Frågan får nog förbli svarslös då bilders 

grad av ”retoriskhet” i de flesta fall överensstämmer med vår livsvärld i övrigt: det kan, 

till exempel, inte avgöras om alla bilar är stora eller små. I många fall kan vi säkert nå 

överenskommelse därom, men i många andra är det helt enkelt inte uppenbart. 

 

Med det sagt har jag valt några exempel på bilder där jag kort skall beskriva vilka 

dimensioner de tillskrivs och varför. 

 

4.1.1 Bilderna – några exempel 
 

 
Bild 3: Målning med ufo 
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4.1.1.1 Målning med ufo 
I det första exemplet (ett elevarbete) ser man två personer (militärer?) och en liten 

lastbil på en äng eller en i glänta, med barrskog runtomkring (bild nummer 25, enligt 

numrering i Bilaga B). Ovanför svävar ett ”klassiskt” ufo i form av ett flygande tefat. 

Mycket skulle givetvis kunna sägas om denna bild ur ett semiotiskt och bildtolkande 

perspektiv men vi skall nöja oss med att hänföra bilden till de retoriska dimensionerna 

(för att hålla oss inom ramarna för uppsatsens syfte). Bilden avviker på två sätt utifrån 

idén om förväntad integration (d v s dimension 1). Dels i relation till vår livsvärld: ett 

ufo får betecknas som ett ”oväntat besök” (för att anknyta till en Gevaliareklam som 

Sonesson anför som exempel (Sonesson 2004, s. 13)), och dels i relation till andra 

bilder, i det att i denna bild finns en oförmodad avsaknad av färg på personerna i bilden. 

Människorna i bilden ”borde” vara ifyllda med färg som den övriga bilden, och de flesta 

andra målade bilder, men är, av någon anledning, inte det. 

 

 
    Bild 4: Broderi med hus 

 

4.1.1.2 Broderi med hus 
I det andra exemplet möter man ett broderimotiv av ett hus och några björkar (bild 

nummer 31, enligt numrering i Bilaga B). Denna bild får tjäna som exempel på två 

retorikdimensioner. För det första kan bilden föras till dimension 2, för att det i bilden 

finns, rent bildmässigt, en avvikelse från hur lik en bild skall vara det avbildade. Genom 

sin fragmentiserade framställning med helt ”diskreta” bildelement (varje garnruta) är 

bilden mer olik verkligheten (läs: vår varseblivna livsvärld) än vad man kan förvänta sig 
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av en bild. För det andra vill jag också räkna bilden till dimension 4. Bilden avviker 

också ur en social aspekt: konstruktionsarten (broderi) är inte ett framställningssätt som 

man förväntar sig att en bild, i en bildsal, på en skola, skall räknas till, och ett normbrott 

angående bildens kategoritillhörighet uppstår sålunda. 

 

 
                           Bild3: Parafras på Keith Haring 

 

4.1.1.3 Parafras på Keith Haring 
Det tredje exemplet är en bildtyp (elevarbete) som brukar benämnas som parafras (bild 

nummer 41, enligt numrering i Bilaga B). Här ser vi en teckning på en stiliserad 

(stiliseringen som sådan gör ju också bilden mer olik den förväntade bildmässigheten – 

men detta normbrott lämnas i sammanhanget, av förenklingsskäl, därhän) figur som 

låter några slag djur (hundar?) hoppa igenom ett hål i sin mage. Bilden är en parafras på 

en av åttiotalsikonen Keith Harings mer kända bilder, men i exemplet har det, till den 

fiktion som bilden utgör, lags ytterligare en grad av fiktion: figuren har försetts med 

Musse Piggs öron, och bilden kan därför förläggas till retorikdimension 3.  
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     Bild 6: Målning av Monet 

 

4.1.1.4 Målning av Monet 
Ytterligare vill jag också ge ett exempel på en bild som i sammanhanget kan sägas 

sakna retoriska värden. Som exempel använder jag en av Monets mer realistiska näck-

rosmålningar (bild nummer 3, enligt numrering i Bilaga B). Man skulle kunna tänka att 

det här, i någon mening, sker normbrott, både mot den förväntade bildmässigheten 

(dimension 2), men också möjligtvis beträffande grad av förväntad integration 

(dimension 1). Men Monets målning är ändå en så naturtrogen ögonblicksbild – korrekt 

i proportioner och förväntad som motiv – att dessa avvikelser från den norm man i 

sammanhanget kan förvänta sig, helt enkelt kan bortses ifrån. 

 

4.1.2 Intervjuerna – urval och metod 
Bildväggarna (en större och en mindre) finns nu i en miljö – en bildsal – där ett antal 

elever vistades under veckornas lopp. Några hade lektioner där och andra arbetade med 

bilder utanför sina reguljära kurser. Vid ett antal tillfällen gjorde jag de elever som 

fanns i rummet uppmärksamma på att jag gärna skulle vilja intervjua några av dem om 

bilderna och bildanvändning, varpå tillräckligt många var villiga att ställa upp på denna 

proposition. Alla informanterna har arbetat, mer eller mindre, med bilder i under-

visningen eller som eget intresse och samtliga var arton eller nitton år gamla. Det blev 

sammanlagt åtta intervjuer: fyra tjejer och fyra killar. Fem av eleverna gick på det 

Estetiska programmet och de tre andra på olika andra program. 

 



  
 

21 

Intervjuerna gick till så att eleverna först muntligt informerades om syftet, varpå de fick 

läsa en kortfattad beskrivning av studien och skriftligen godkänna sitt samtycke att delta 

i studien (se Bilaga A). Under ett par veckor intervjuades eleverna individuellt vilket 

spelades in. De flesta intervjuerna blev ca en kvart långa, några något kortare.  

 

Min ansats under själva intervjuförfarandet, var att, i enlighet med mitt metodologiska 

val av ett narrativt förhållningssätt, själv prata lite och låta informanterna tala mer, i 

enlighet med det som ofta kallas tematisk (ostrukturerad) intervju (Johansson 2005, 

s. 247). Jag inledde med att be informanterna att berätta om bilderna, särskilt med 

avseende på hur de använder och vill använda bilder. I olika grad gjorde jag sedan 

inpass, när det behövdes, men alltid med syftet att låta informanterna själva få komma 

till tals och berätta utifrån sina egna förutsättningar, intressen och idéer, för att tematiskt 

bidra med kunskapsproduktion och upprätthålla ett bra samspel mellan intervjuaren och 

den intervjuade (ibid.). 

 

Intervjuerna transkriberades samma dag eller kväll. Detta för att ha minnet av samtalet 

levande, och med vetskapen att koncentration och tolkning av intervjuen redan påbörjas 

under intervjutillfället (ibid. s. 281). Eftersom den övergripande funktionen med inter-

vjuerna var redovisande (tills skillnad från underhållande eller terapeutisk) (ibid. s. 

200–201) och informationsutvinnande (ibid. s. 249) användes ingen utvecklad modell 

för transkribering; det fanns ingen anledning att transkribera samtidiga yttranden, 

emfaser eller betoningar vilket annars kan vara brukligt i samtalsanalys. 

 

Vid genomläsningen av intervjuerna använde jag kopior av de avfotograferade väggarna 

(en kopia av varje vägg per informant) där jag markerade de bilder som de berättade 

om. Detta för att på ett enkelt sätt komma ihåg och få ett helhetsperspektiv på se olika 

intervjuernas innehåll.  

 

Det innehållsanalytiska förhållningssättet till kunskapsproduktionen kan sägas följa 

efter principen ”del–innehåll”: mitt intresse avser olika delar av intervjuerna, det som 

betonas eller tidsligt uppehålls vid, snarare än helheten; och innehållet snarare än 

formen, den senare motiverar också transkriberingsmetoden (ibid, s. 289). 
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Intervjuerna lästes ”med penna i hand” upprepade gånger och teman och mönster 

antecknades – hela tiden med undersökningens syfte för ögonen. Parallellt gjordes 

anteckningar på mina bildkopior. Ett stort antal kopior klottrades med ringar, streck och 

färgmarkeringar utefter om bilderna var omnämnda, om informanterna hade upphållits 

sig vid dem, vem som hade sagt det eller om informanten, till exempel, var en elev på 

det estetiska programmet eller inte. Vidare gjordes mycket anteckningar och 

markeringar på intervjuerna, med avsikten att markera de berättarmönster som 

framträdde. Dessa anteckningar finns sammanställda i Bilaga B och Bilaga C. 
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5 Resultat 
5.1 Stora mönster 
Det känns rimligt att först titta på resultatet utifrån de stora mönster som direkt låter sig 

urskiljas. Dessa har delvis kvantitativ karaktär, men bör, som jag ser det, inte utelämnas 

trots uppsatsens kvalitativa ansats. Låt oss börja med några negativa iakttagelser, inte 

för att dessa skulle vara mindre intressanta, eller möjliga, att gå vidare med – kanske 

kan det förhålla sig tvärtom – utan för att det i enlighet med uppsatsen syfte, att 

undersöka ”valda” bilder, känns naturligt, att först beakta de bilder som överhuvudtaget 

inte blev nämnda i intervjuerna. 

 

Av undersökningens sjuttio bilder var det tjugo som inte alls nämndes, vare sig i 

positiva eller negativa ordalag (vilket i och för sig också var ovanligt i intervjuerna 

allmänt sett – vilket får anses naturligt med tanke på hur informanterna var ombedda att 

berätta om bilderna). Av dessa tjugo bilder var varje bilds ”grupptillhörighet”, i enlighet 

med de indelningar jag presenterade i stycke 4.1, väldigt jämnt fördelad, utom för den 

gruppen som man skulle kunna kalla för ”loppisfynd”, som var underrepresenterad. I de 

övriga grupperna var det cirka en fjärdedel som inte blev nämnd, men bland 

loppisfynden bara en av tio. Jag kunde inte finna något mönster i att bildernas placering, 

storlek, material eller presentationsform påverkade huruvida de inte alls nämndes som 

exempel av informanterna. Beträffande min bedömning av bildernas grad av 

”retoriskhet”, kan man se att de bilder som blev bedömda att inte tillskrivas någon 

retorisk dimension, också var överrepresenterade i det att inte bli omtalade i 

intervjuerna. I hela gruppen var dessa cirka en fjärdedel, i denna grupp närmade de sig 

hälften. Förutom de tidigare nämnda svårigheterna i tillskrivandet av retoriska 

egenskaper och eventuella godtyckligheter och tillfälligheter i informanternas val, kan 

det också sägas att detta resultat inte alls skall förvåna. Att en bild som saknar 

egenskaper att bryta mot en förväntad norm, inte blir nämnd och omtalad, när personer 

berättar om de bilder som utgör ett intresse för dem, kan väl knappast göra någon häpen. 

Vad det däremot tycks visa är väl snarast att den använda modellen för bilders retoriska 

dimensioner tycks fungera. För att återknyta till loppisfynden har de i hög grad blivit 

bedömda att alla tillhöra den retoriska dimensionen 4, för att de både i fråga om 

funktion och hur de förväntas cirkulera kan sägas utgöra ett normbrott då de placeras i 

en skolsal. Därmed får också den avvikelsen en förklaring. 
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Det kan möjligen tyckas intressant att för de åtta intervjuade gymnasieungdomarna var 

moderna mästares målningar av Monet, Jasper Johns och Matisse lika sannolika att inte 

alls omtalas i intervjuerna, som bilder gjorda av tidigare elever. 

 

5.2 Berättelsernas poäng 
I åtta av intervjuerna återknyter sju av informanterna, efter att, vad som förefaller som 

något av ett famlande, till intervjuns uppmaning och på något olika sätt formulerar, vad 

som skulle kunna kategoriseras som en berättelsens kulmination. Efter att ha avhandlat 

ett antal bilder där intresset är relativt svalt, närmar de sig en eller två bilder där deras 

engagemang blir betydligt större. I samtalet kring de bilderna uttalas ofta personliga 

utsagor – man skulle kunna tala om en slags identitetförklaringar – berättarpoänger, för 

att använda terminologi hämtad från Viveka Adelswärd, (Johansson 2005, s. 198), där 

den intervjuade framställer sin sociala identitet och nyttjar sin berättelse, och bilden 

eller bilderna som en slags illustrationer, för att legitimera denna identitet (ibid.). 

 

 I en av intervjuerna sker dock inte detta alls, utan intervjun avslutas ganska abrupt efter 

att informanten konstaterar att: ” … det är inget som riktigt inspirerar mig. Tycker det är 

fint, men det är inget som jag oh, wow! Tyvärr.” Denna intervju är också den kortaste 

av samtliga intervjuer. I de övriga kan man däremot urskilja en form av dramaturgi när 

samtalet eller berättandet, ofta plötsligt, slår över i en, antingen – som i ett par av fallen 

– mycket personlig reflektion eller ett minne; eller – som i samtliga de andra – ingående 

beskrivning av den verklighet som finns framställd i bilderna. Dessa berättelser bär i 

flera fall tydliga drag av identitetsmarkerande formuleringar och värderingar, eller 

mycket ingående berättelser (ofta inte särskilt långa), men med tematisk karaktär. 

 

 

5.2.1 … ”det berättar direkt en historia” 
Intressant nog betonas också ibland explicit, att bilderna berättar en historia, såsom hos 

informant 2 som efter en stund in i intervjun konstaterar, när hen har avhandlat ganska 

många bilder i snabb takt, att en liten högt placerad papperskopia av en målning på en 

kvinna vid ett bord föreställer en: ” … prostituerad kvinna. Jag antar det bara för att 

bilden är gjord i ett väldigt mörkt tema. Hon ser väldigt sliten ut och hennes kläder är 

gamla och smutsiga och hon har ingenting på fingret … eh … och hon sitter och 

sminkar sig. Hon prioriterar alltså sminket över till exempel … hon har slitna kläder hon 
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har ett mörkt rum och allting, och hon är inte gift och hon sitter där och sminkar sig så 

det berättar direkt en historia, berättar en berättelse (min kursivering). Hon ser inte 

glad ut. Det ger en väldigt mycket en sådan bild och då antar jag att det är en gammal 

prostituerad kvinna.”  

 

5.2.2 … ”en egen värld – inte bara i bilden” 
Informant 6 börjar efter ganska allmänna beskrivningar av olika bilder i betraktandet en 

karta av den japanske kartografen Hatsusaburo Yoshida berätta: ”Det kan vara vilken 

stad som helst som bara är ett samhälle med det här stora området av bergskedjor … 

och ändå hittat en plats där det finns lugn och … där det inte finns vind … och inte finns 

dimma utan en lugn plats i det här stora bergsbrottet av dimma, hav och det är vid 

kusten av den här stora ön eller kanten av land. Jag tycker det är väldigt fint. [ … ] Det 

är en egen värld inte bara i bilden. Man skapar en egen värld (min kursivering) och 

visar att detta är samhälle som lever av sig själv och även om det finns folk till höger 

och till vänster så är detta ändå sitt eget … de har ändå sin egen kultur. Sitt eget 

samhälle. Och det finns liksom … floderna rinner ner förbi, de har killen på ljustornet, 

vad heter det?  Ljustornet därute som står där och man ser att det är en kommun liksom. 

Som överlever. Det tycker jag är väldigt fint.”  

 

5.2.3 … ”så länge du går framåt blir det värre och värre” 
Även hos informant 8 sker förloppet på samma sätt: efter en relativt allmän och i viss 

mån trevande start, påbörjas en berättelse med en slag grundläggande tematik om dåtid 

och nutid, liv och död och världens samlade elände. Informanten berättar: ”Där är det 

goda och så länge du går framåt blir det värre och värre. Tiden som gått och tiden som 

kommer. [ … ] Och där är prästen. [ … ] Den visar världens problem.” 

 

5.2.4 Resterande intervjuer 
I de resterande fyra intervjuerna där man kan tala om berättarpoänger återkopplar 

informant 1 och informant 5 till barn- och ungdomsminnen med hjälp av bilderna. Det 

är inte minnen av de faktiska bilderna, utan snarare används bildernas associativa 

resurser till att återknyta till personliga berättelser om dem själva och deras intressen. 

Hos informant 3 och informant 7 framträder övergången till intervjuns kulmination 

något vagare, men i båda fallen går bildbeskrivandet över i ett beskrivande, som snarare 

handlar om dem själva, än bildinnehållet. 
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5.3 Poängernas bilder 
Av de åtta bilder som valdes av de sju informanterna som kan sägas framföra en, mer 

eller mindre tydlig, berättarpoäng (informant 5 använde två bilder i sin berättelsepoäng), 

kunde två av bilderna inte tillskrivas några (särskilda) retoriska kvaliteter. För de övriga 

sex bilderna var spridning av de retoriska dimensionerna mycket jämnt fördelade. Inget 

mönster beträffande dessa kunde urskiljas. Kategorimässigt var två elevarbeten (ett foto 

och en kritteckning), två var konstbilder från internationella (dock inte, vad jag skulle 

kalla, superberömda konstnärer), en var ett loppisfynd, två var illustrationer av samtida 

illustratörer och en var en historisk bild. Även beträffande storlek, placering och 

material, framträdde inget särskilt mönster. 

 

5.4 Berättelsernas bilder 
Beträffande de bilder som alla åtta informanter valde att berätta om, eller över huvud 

taget omnämna (sammantaget omtalades 106 bilder (i snitt alltså cirka 13)) kunde jag 

egentligen inte urskilja något särskilt mönster som var knutet till – vare sig bildernas 

retoriska egenskaper – eller andra karaktäristika. Den enda iakttagelsen som man kunde 

se, var den tidigare nämnda, (som också gällde bilderna knutna till berättelsernas 

poänger); att bilder i avsaknad av retoriska egenskaper, tillsammans med bilder av hög-

modernistisk karaktär, var underrepresenterade. I de genomförda åtta intervjuerna 

framträder inga fakta som visar att vissa retoriska egenskaper hos urvalets bilder 

(specificerade utifrån den teoretiska modell om retoriska dimensioner, som jag använt), 

har något betydelse för hur, eller om, de valdes för att bli inkorporerade i berättelser om 

elevernas eget bildanvändande. 

 

Jag vill framhålla en viss varsamhet angående generaliserbarheten av bilder och deras 

retoriska egenskaper. Bilder är komplexa och detsamma gäller för de semiotiska verktyg 

vi har för att undersöka dem. Beträffande undersökningens bilder och deras retoriska 

egenskaper, kan man peka på i alla fall två svårigheter: antingen, att det hos bilder, 

faktiskt finns retoriska egenskaper som undsluppit den retoriska systematik som vi 

använt, eller, att det i de valda bilderna finns, enligt det valda systemet, retoriska 

kvaliteter, som undsluppit mig. 
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6 Analys och diskussion 
6.1 Ett dramaturgiskt mönster 
I analysen av intervjuernas resultat kan man, förutom det tidigare nämnda bildretoriska 

sammanhanget, förskjuta fokus till en mer tematisk, och utifrån enstaka bilders egen-

skaper, ett mer allmänt och strukturellt intresseutsnitt. En utgångspunkt i närmandet av 

intervjuerna är att urskilja de teman och mönster som framträder, både inom de enskilda 

intervjuerna och mellan dem. En iakttagelse är det mönster som framträder, inte i 

bildernas urval, men i hur intervjuernas berättarpoänger förläggs dramaturgiskt enligt ett 

mönster i intervjuerna. Dessa poänger sker, med en, för mig förvånande exakthet, 

mellan intervjuns mitt, fram till tre fjärdedelar in i samtalet (se Bilaga C). Överensstäm-

melsen med de modeller man använder inom dramaturgin, med sina tre akter, sitt 

klimax och sin avrundning, blir, om inte annat, iallafall fantasieggande med sina slående 

likheter. 

 

6.2 Teman i berättelserna 
Det skall påpekas att de ovan nämnda berättelsernas teman: åldrande och fåfänga; ett 

fungerande rofyllt (utopiskt) samhälle; världens förfall, inte alls kan sägas vara skildrat i 

bilderna. Informanterna har själva med stor frihet tolkat bilderna och lagt fram sina 

berättarpoänger med valda teman som en slags identitetsförklaringar för dem själva. Här 

kan man säga att det i mötet med det narrativa förhållningssättet och idén om att, på 

olika sätt, använda bilder, uppstår en korsbefruktning, där bilderna blir en slags fordon 

för förverkligandet av identitetsförklaringar och berättarpoänger.  

 

6.3 Bilderna och berättelsen 
Bilden är i sig en fiktion. Och bilden är ett ting. När bilder används både frambringar de 

berättelser, och låter sig nyttjas när berättelser tar form. I sin egenskap att både reflek-

tera verkligheten och att erbjuda alternativ till den, blir bilder katalysatorer för narra-

tionen. 

 

Även om syftets implicita fråga mynnar ut i att, inga distinkta mönster, angående bilders 

användning, i relation till deras retoriska kvaliteter, kan urskiljas, anser jag mig ha 

bidragit till förståelsen av, och kunskapsproduktionen om, hur bilder används och kan 

användas och förstås, inom bildpedagogiken i synnerhet, och i andra undervisnings-

situationer i allmänhet. 
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Bilagor 
Bilaga A: Beskrivning av studien och informerat samtycke 
 

Beskrivning av studien och informerat samtycke 

Jag heter Jan Ekenberg och i min pedagogikutbildning på Linnéuniversitetet ingår det 

att skriva ett allmändidaktiskt, självständigt arbete på avancerad nivå. Jag skriver en 

uppsats och undersöker hur vi upplever och använder olika slags bilder. Jag är mycket 

tacksam för att du vill dela med dig av dina erfarenheter. 

 

Intervjun kommer uppskattningsvis att ta 15–30 minuter. I intervjun får du prata om 

vilka slags bilder du föredrar att titta på, arbeta med och använda på andra sätt. Frågorna 

kommer vara öppna och det finns utrymme för dig att prata om hur du ser på ämnet. Du 

kan avbryta intervjun när du vill. Du kan också välja att intervjun inte används efter att 

vi är färdiga. 

 

Inga känsliga uppgifter (om några sådana skulle framkomma) om dig som privatperson 

kommer lämnas ut när resultatet presenteras. Intervjumaterialet kommer under 

arbetsgången att förvaras oåtkomligt för obehöriga och därefter kommer 

ljudinspelningarna att raderas. Intervjuerna kommer att transkriberas (skrivas om till 

text), och ditt namn och eventuella personuppgifter kommer att anonymiseras helt. 

Större, eller mindre delar, av texten kan komma att bli en del av uppsatsen som är ett 

offentligt material. 

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående. Jag lämnar 

härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie. 

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Deltagarens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Deltagarens underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B: Bildernas retoriska dimensioner och antal intervju-
omnämnanden 
 

 
Stora väggen: Siffror anger numrering i enlighet med tabell i denna bilaga; ”pinnar” anger antal intervju-

omnämnanden 

 

 
Mindre väggen: Siffror och markeringar, samma som ovan 

 

 



  
 

III 

numrering 
enligt ovan 

kan tillföras den  retoriska dimensionen nummer: antal intervju-
omnämnanden 1 2 3 4 

1      1 
2      – 
3      – 
4      2 
5      1 
6      3 
7      1 
8      1 
9      – 

10      – 
11      1 
12      1 
13      3 
14      – 
15      2 
16      2 
17      2 
18      – 
19      1 
20      3 
21      – 
22      – 
23      – 
24      2 
25      1 
26      2 
27      1 
28      1 
29      – 
30      – 
31      1 
32      – 
33      1 
34      2 
35      3 
36      – 
37      3 
38      3 
39      – 
40      1 
41      – 
42      1 
43      2 
44      1 
45      1 
46      2 
47      3 



  
 

IV 

48      – 
49      – 
50      2 
51      4 
52      4 
53      1 
54      – 
55      1 
56      – 
57      2 
58      7 
59      4 
60      – 
61      5 
62      1 
63      6 
64      1 
65      1 
66      3 
67      1 
68      5 
69      – 
70      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga C: Bildomnämnande och berättarpoänger i intervjuerna 
 

intervju 1 (00:15:49) 

 
 

intervju 2 (00:15:09) 

 
 

intervju 3 (00:14:03) 

 
 

intervju 4 (00:06:28) 

 
 

intervju 5 (00:17:23) 

 
 

intervju 6 (00:09:52) 

 
 

intervju 7 (00:07:01) 

 
 

intervju 8 (00:17:01) 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Metod
	1.3 Det semiotiska perspektivet
	1.4 Terminologi – om begreppet bild
	1.5 Forskningsläget

	2 Bakgrund – Bilden i skolan
	2.1 Bildundervisningen i skolan
	2.2 Bildundervisningen i tillbakablick
	2.3 Hur skall bilden användas?
	2.4 Bilden och texten
	2.5 Att använda bilden

	3 Teori
	3.1 Ett narrativt förhållningssätt – Att möta eleven
	3.1.1 Språket och livsvärlden
	3.1.2 Den narrativa perspektivet i tillbakablick
	3.1.3 Berättelsen som kunskap

	3.2 Ett semiotiskt perspektiv – tecknen och deras meningsskapande
	3.2.1 Bildretorik
	3.2.1.1 Integration
	3.2.1.2 Likhet/opposition
	3.2.1.3 Grader av overklighet
	3.2.1.4 Bildkategorier



	4 Undersökningen 
	4.1 Att använda bilder
	4.1.1 Bilderna – några exempel
	4.1.1.1 Målning med ufo
	4.1.1.2 Broderi med hus
	4.1.1.3 Parafras på Keith Haring
	4.1.1.4 Målning av Monet

	4.1.2 Intervjuerna – urval och metod


	5 Resultat
	5.1 Stora mönster
	5.2 Berättelsernas poäng
	5.2.1 … ”det berättar direkt en historia”
	5.2.2 … ”en egen värld – inte bara i bilden”
	5.2.3 … ”så länge du går framåt blir det värre och värre”
	5.2.4 Resterande intervjuer

	5.3 Poängernas bilder
	5.4 Berättelsernas bilder

	6 Analys och diskussion
	6.1 Ett dramaturgiskt mönster
	6.2 Teman i berättelserna
	6.3 Bilderna och berättelsen

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A: Beskrivning av studien och informerat samtycke
	Bilaga B: Bildernas retoriska dimensioner och antal intervjuomnämnanden
	Bilaga C: Bildomnämnande och berättarpoänger i intervjuerna


