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A semiotic study of various cultural texts 

Antal sidor: 48 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppet främmandegöring kan användas som 

retorisk figur i olika kulturella texter samt att ge förslag över begreppets tillämpning i 

skolans bildundervisning. Syftet är också att med hjälp av resultatet gestalta ett eget 

konstnärligt verk där främmandegöring problematiseras och synliggörs. Det gestaltande 

arbetets syfte är även att pröva hur främmandegöring kan användas som retorisk figur. 

Undersökningens metod bygger på en bildsemiotisk analys kopplat till en bildretorisk 

modell beståendes av fyra dimensioner, samt en gestaltande undersökning i form av mediet 

digitalt fotografi. Resultatet visar att samtliga kulturella texter använder sig av 

främmandegöring som retorisk figur genom flera retoriska dimensioner, samt att det kan 

upplevas som att dimensionerna har en förmåga att gå in i varandra. Resultatet visar även ett 

underlag i form av ett visualiseringsmaterial till en bilduppgift med syfte att lära elever 

främmandegöringens retoriska figurer. 
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1. Inledning 

I början av min bildlärarutbildning fick jag bekanta mig med ett retoriskt grepp som inom 

konsten kallas för främmandegöring. Kortfattat kan det beskrivas som att göra något som 

är bekant främmande. I en bild kan det handla om att motivet bryter mot de förväntningar 

som vi är vana att se utifrån våra tidigare erfarenheter från vår vardagliga värld. Det 

handlar om att väcka uppmärksamhet genom att bilden skiljer sig från andra bilder. 

Greppet fångade mitt intresse under utbildningen då jag insåg att jag själv i mitt eget 

konstnärliga skapande arbetat utifrån dess retorik. Detta omedveten om att det fanns en 

benämning för det.  

Eftersom uppsatsen handlar om främmandegöring kopplat till didaktik vänder den sig 

främst till bild- och medialärare, samt lärarstudenter inom ämnerna. Den vänder sig även 

till personer med intresse för konst och didaktik. 

 

För några år sedan hade jag en vikarietjänst som bildlärare vid estetiska programmet på 

en gymnasieskola i södra Sverige. Jag bestämde mig för att ge eleverna en uppgift som 

gick ut på att gestalta ett eget konstverk med syfte att väcka uppmärksamhet genom att 

främmandegöra. Eftersom jag upplevde att eleverna tog till sig uppgiften med entusiasm 

och stort intresse ledde detta till att ett intresse väcktes för främmandegöring kopplat till 

det didaktiska området. 

Anders Marner professor i estetiska ämnen för lärarutbildningen på Umeå universitet 

beskriver i rapporten Tilde begreppet främmandegöring som konstens främsta 

verkningsmedel (2009, 43). Redan 1917 formulerade Viktor Sklovskij  i Konsten som 

grepp (1917/1971) följande rader:  

Men det är just för att återställa förnimmelsen av livet, för att känna tingen, för att 

visa att stenen är av sten, som det finns detta som kallas konst. Konstens uppgift är 

att förmedla en förnimmelse av föremålet, som vision, och inte som igenkännande. 

(Sklovskij (1917)1971, 51) 

På så sätt menar Sklovskij att konstens tillvägagångssätt, dess grepp, är 

”främmandegöringen” (ibid., 51).  
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Enligt Gy11 (Gymnasieskola 2011) ska undervisningen i ämnet bild ”erbjuda metoder 

som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, 

idérikedom och personligt uttryck” (Skolverket 2011, 1). Det står även att 

undervisningen ska syfta till ”att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur 

bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation” (ibid., 1). Genom att 

använda sig av det oförutsägbara, att göra det bekanta främmande kan vara ett sätt att 

uppmärksamma det som eleverna tar för givet. Detta skulle kunna leda till att de får nya 

infallsvinklar och på så sätt ges en möjlighet att utvecklas i sitt bildskapande. Genom att 

lära eleverna bildretoriken främmandegöring får de även mer kunskap och förståelse i 

hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation.          

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppet främmandegöring kan användas 

som retorisk figur i olika kulturella texter samt att ge förslag över begreppets tillämpning 

i skolans bildundervisning. Syftet är också att med hjälp av resultatet gestalta ett eget 

konstnärligt verk där främmandegöring problematiseras och synliggörs. Det gestaltande 

arbetets syfte är även att pröva hur främmandegöring kan användas som retorisk figur. 

 

1.2 Frågeställningar 

– Hur används främmandegöring som retorisk figur i olika kulturella texter? 

– Hur kan främmandegöring vara ett didaktiskt redskap? 

– Hur kan främmandegöring användas som utgångspunkt i eget gestaltande arbete?  
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1.3 Forskningsöversikt 

Vid tidigare forskning har jag studerat forskning kring främmandegöring ur ett didaktiskt 

perspektiv kopplat till skolans estetiska ämnen. Jag har dock inte funnit någon specifik 

forskning kring fenomenet främmandegöring. Nedan redovisas en kort sammanställning 

över forskningsöversikten. 

 

Anders Marner nämner främmandegöring i boken Möten & medieringar – estetiska 

ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv (2005) när han 

studerar och diskuterar forskning kring estetiska ämnen och kurser med estetisk 

anknytning. Boken innehåller en samling artiklar där Marner utgår från, som titeln 

nämner, ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv. Marner diskuterar kreativitet i ett 

sociokulturellt perspektiv. Han tar upp att i bildundervisningen poängteras det 

kommunikativa inslaget i stället för ett ensidigt skapande och att kommunikation avser 

någon form av kontakt mellan sändare och mottagare (27). Enligt Marner kan alla 

områden präglas av kreativitet såväl som inom konst, vetenskap, teknik som inom 

vardagslivet. När man diskuterar kreativitet är det det förväntade som man inte vill ha, 

eftersom det förväntade är motsatsen till kreativitet (ibid., 30). Att skapa det oväntade, att 

främmandegöra är enligt Marner ett kreativt förhållningssätt (ibid., 40-41). Han anser 

vidare att kreativitet går att koppla till demokrati eftersom vi i vardagslivet präglas av 

kreativitet när vi löser ett problem på ett nytt sätt. Ett kreativt livsprojekt handlar om att 

förverkliga sig själv, att skapa sina egna regler och att söka sig utanför det förutbestämda. 

För att vi ska ha möjlighet att förverkliga våra fantasier måste vi lära oss att vara kreativa 

(ibid., 30). Fantasier är enligt Marner, drömmar om det som ännu inte finns eller är 

tillgängligt och som snart kan förverkligas om vi kreativt kan lösa problemet med att 

skapa det (ibid., 35).  

Marner menar att kreativitet kan komma till uttryck i brott mot normer, regler, koder och 

scheman. Det handlar om en avvikelse från det som är förväntat, att göra det bekanta 

främmande och han hänvisar vidare till Viktor Sklovkijs (1893-1984) begrepp 



Hedlund, Karl-Johan 

 

4 

 

främmandegöring (ibid., 40). Han diskuterar vidare att kreativitet handlar om att 

kombinera ihop saker och idéer på ett sätt som inte är förväntat (ibid., 44). 

Marner diskuterar även sociokulturell metod och semiotik i relation till estetiska ämnen 

och läroprocesser. Han menar att det går att synliggöra Vygotskijs verk på ett nytt sätt 

genom att jämföra det med modern semiotik. Med artikeln vill han belysa hur Vygotskij 

bygger sin teori om mediering ur formalismens estetiska teorier. Han nämner även 

främmandegöring som är ett centralt begrepp i formalismen och ett begrepp som även 

Vygotskij omfattar (ibid., 85). 

 

Tomas Saar studerar i Konstens metoder och skolans träningslogik (2005)  vad som 

händer när man arbetar med konstnärliga metoder i skolans undervisning. Han 

undersöker vilka villkor det finns, vilka hinder man möter och vad ett estetiskt lärande 

innebär i skolans tidigare åldrar. Studien visar bland annat på att ett konstnärligt 

arbetssätt bedrivs i undervisningen, däremot riktas den oftast mot färdiga svar, 

reproduktion av procedurer och skriftliga kunskapsformer. Saar menar därför att skolan 

domineras av en slags träningslogik. I studien diskutera Saar en möjlighet att arbeta både 

teoretiskt och praktiskt med konstnärliga metoder vilket skulle kunna, enligt honom, 

erbjuda alternativa studiesätt för alla elever (93). I rapporten diskuteras även vad Saar 

benämner som svag respektive stark estetik. Den svaga estetiken, förklarar han som att 

man gestaltar något som redan finns och det fungerar som stödjande, illustrerande eller 

smyckande för ett givet kunskapsstoff (ibid., 95). När det gäller den starka estetiken 

beskriver han den som en estetik som tillåter, och kanske kräver, att det ursprungliga 

kunskapsinnehållet förändras (ibid., 96). Den utmanar oss att betrakta saker och ting i 

nya perspektiv vilket leder till att förändring sker och på så sätt förändrar den lärande 

individen (ibid., 97). Han beskriver det vidare som att öppna ett fönster utåt mot nya 

erfarenheter och kunskaper och att det ingjuter en känsla av överraskning och förundran. 

Detta leder till att världen visar sig som ny och upplevs som meningsfull enligt Saar. 

Samma upplevelse av världen går enligt Saar att uppnå genom konst. Skolans 
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träningslogik och att elever redan i förväg vet vad den har att erbjuda hindrar eleverna 

från att uppleva denna känsla (ibid., 99). 

 

Lars Lindström diskuterar i sin artikel Aesthetic Learning About, In, With and Through 

the Arts: A Curriculum Study (2012) olika lärandestrategier kring estetiska ämnen. Han 

har placerat strategierna i två dimensioner och i en fyrfältstabell där flera kombinationer 

är möjliga. Dimensionerna kan delas in i fyra kategorier – att lära i, om, med och genom 

olika medier. Den ena dimensionen representerar mål och det andra medlet av estetiska 

lärandet. Medlet beskriver han som mediespecifikt eller medieneutralt. Målet är 

konvergent eller divergent och handlar om vad för slags lärande som eftersträvas genom 

att använda estetiska medel (ibid., 168). Om målet är att uppnå något som är givet på 

förhand är lärandet konvergent. Divergent lärande innebär det att målet är att kombinera 

vad man vet och kan på ett nytt sätt. Vid divergent lärande är målet inte helt och hållet 

förutbestämt. 

Den andra dimensionen handlar om själva medlet och är mediespecifikt eller 

medieneutralt. Mediespecifikt handlar om lärande som fokuserar på ett speciellt medium 

som till exempel ord, bilder, algebra, dans. Vid mediespecifikt lärande när det gäller 

estetiska ämnen är budskapets form viktig. När lärandet är medieneutralt är kunskaperna 

oberoende av vilket medium som används. Detta innebär att samma mål kan uppnås i 

olika medier och med olika verktyg. Medieneutralt lärande betonar instrumentella 

aspekter av lärande som personlig utveckling och akademiska prestationer (ibid., 169). 

Lindströms artikel undersöker även användbarheten av detta ramverk (dimensionerna) i 

olika sammanhang och för olika ändamål. 

 

Monika Lindgren nämner främmandegöring i sin artikel Kontext och diskurs som 

lärandets villkor (2013). Hon menar att det inom konsten finns en möjlighet att gestalta 

hur saker och ting skulle kunna vara annorlunda, att skapa alternativ till människors 

föreställningar och fastlåsta diskursiva ordningar (ibid., 23). Genom främmandegöring 

skapas en slags distansering som gör det möjligt att förstå, förklara och överskrida det 
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vardagliga och normala som både struktur och process (ibid., 22). Lindgren menar vidare 

att vi ständigt behöver ställa oss frågor som utmanar våra egna för-sant-hållanden för att 

motverka normativ stagnation och verka för utveckling och inkludering. Genom att se 

och uppleva nya perspektiv och att konfronteras med nya ordningar och seenderegimer 

kan en slags främmandegöring skapas. Denna främmandegöring kan rubba våra egna 

ordningar av oss själva och världen och det är först då som vi kan se och bedöma oss 

själva och vår egen praktik utifrån (ibid., 24). 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningen utgår från det sociokulturella begreppet mediering och tolkas utifrån 

Anders Marner och Hans Örtegrens (2003) resonemang – att bilder kan ses som 

medierande redskap. Utöver ovanstående tar detta avsnitt även upp textbegreppet, 

vetenskapsområdet semiotik samt beskriver de bildsemiotiska begrepp som ligger till 

grund för undersökningens analys. Avsnittet redogör även för begreppet 

främmandegöring som studiens syfte bygger på. 

 

1.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö tar i boken Lärande i praktiken upp att sociokulturellt perspektiv på lärande 

innebär att människor lär i sociala och kulturella situationer. Han anser att våra sätt att 

bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade av sociala och 

kulturella erfarenheter (2000, 35). För att vi ska förstå vår omvärld använder vi oss av 

olika redskap eller verktyg som exempelvis språket (ibid., 20). Säljö menar att människan 

tänker med och genom intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som vi stött på 

och tagit till oss i samspel med andra (ibid., 67). 

Mediering är ett grundläggande begrepp i sociokulturellt perspektiv (ibid., 66) som 

innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 

färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (ibid., 81). Begreppet 

skapades av C S Peirce (1839-1914) och Lev Vygotskij (1896-1934) och är ett 

övergripande begrepp som täcker in funktionen hos de medier, såväl manuella som 
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intellektuella och konstnärliga verktyg, som vi använder för att kunna vara verksamma i 

världen, orientera oss och kommunicera (Marner 2006, 8). Enligt Säljö (2000, 82) är 

människans viktigaste medierande redskap de resurser som finns i vårt språk. Han menar 

att språkets kraft som medierande redskap och som resurs för skapande av kunskap om 

världen uppkommer genom språkets semiotiska funktion (ibid., 84-85). 

 

1.4.2 Bild som ett medierande redskap 

Anders Marner och Hans Örtegren (2003, 16) ställer sig kritiska till Säljös (2000, 232) 

resonemang då han påstår att bild inte har något perspektiv eller retorik, och saknar den 

funktion som är önskvärd i många sammanhang. Marner och Örtegren menar att när 

Säljö diskuterar bild tycks det vara underförstått att bild inte är ett tecken, utan snarare en 

direkt registrering och således i avsaknad av semiotisk funktion (ibid., 16-17). De 

fortsätter med att påpeka att när det gäller perspektiv, så går det att konstatera att 

praktiskt taget varje bild förutsätter att det avbildade objektet ses från ett visst håll och att 

det därmed ses i ett visst perspektiv, som bildens betraktare kan välja att träda in i. 

Bilders retorik har att göra med hur den avviker från förväntningar i och 

regelbundenheter bland annat i livsvärlden (världen tagen för given). Exempel på retorik 

kan ligga i hur kraftfullt två icke-förväntade objekt tillsammans integreras i en bild eller 

hur de kan stå i opposition till varandra, vilket gör att det uppstår visuella ”liknelser” och 

”metaforer” (ibid., 17).  

 

1.4.3 Textbegreppet 

Textbegreppet åsyftar på en rad olika yttringar till exempel ljud, bilder, saker etcetera, 

som är betydelsebärande och således i någon mening kan ”läsas”. Begreppet innefattar 

alltså inte endast text i form av bokstäver utan olika kulturella yttringar som kommer 

emot oss i form av texter. Yttringar som exempelvis bilder vi ser, musik som vi hör, 

skrivna texter vi läser, de plagg vi har på oss etcetera (Lindgren 2009, 14). I 

undersökning utgår jag från textbegreppet när jag i analyserna försöker tolka och förstå 

olika kulturella texter genom att ”läsa” dem. Även i syftet hänvisar jag till textbegreppet.  
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1.4.4 Semiotik 

Semiotik betyder teckenlära, läran om tecken, och den studerar hur mening uppstår 

generellt, hur tecken och betydelser fungerar i allmänhet; vad bild, språk, upplevelse, 

konst, litteratur, medvetande, varseblivning och så vidare är i förhållande till människan 

(Marner 1999, 21). Tecken kan förklaras som någonting som står för något annat än sig 

själv – någonting som producerar mening och något som betyder något (Lindgren 2009, 

63). Vad som helst som fungerar som ett tecken, och som tillsammans med andra tecken 

är ordnat i ett system som kan uttrycka mening, är del av ett språk (ibid., 60). 

Kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall menar sammanfattningsvis att människor 

bildar mening genom språket, som består av tecken och symboler som vi organiserar i 

koder. En kod kan beskrivas som en regel eller konvention som förbinder ett uttryck med 

ett innehåll (1997, 18-22). Semiotiken kan även beskrivas som en allmän betydelselära 

då det finns former av betydelse som inte är baserade på tecken. Betydelsen fångar vi upp 

i den varseblivna världen bara genom att betrakta och uppleva den i livsvärlden. I den 

varseblivna världen är det sammanhanget som ger betydelse – det ena ger betydelse till 

det andra. Om semiotiken beskrivs som en betydelselära har den underavdelningar som 

till exempel lingvistik och bildsemiotik (Marner 1997, 1-2).    

 

1.4.5 Bildsemiotik 

Nedanstående text behandlar de semiotiska begrepp som ligger till grund för studiens 

bildsemiotiska analys. Begreppsapparaten bygger till största del på Göran Sonessons 

bild- och kultursemiotik.  

 

Anders Marner nämner att en viktig utgångspunkt för analys av medier, bilder, tal och 

skrift är semiotikens begreppsapparat (2009, 10). En utgångspunkt för den semiotiska 

analysen är den så kallade livsvärlden, vilket är det grundläggande skiktet av betydelse. 

Begreppet livsvärlden beskrivs som världen så som den är tagen för given. Det vill säga, 

så som vi upplever vår egen ”verklighet” (Marner 1999, 21).  



Hedlund, Karl-Johan 

 

9 

 

Ett tecken kan förklaras som något som står för något annat, det hänvisar till något som 

det själv inte är (ibid., 22). Ett tecken kan sägas bestå av två delar. Dels uttrycket, 

tecknets form, dels innehållet, som är det indirekta, den betydelse som tecknet står för 

(ibid., 22-23). Bildens uttrycksplan kan beskrivas med att som tecken är bilden själv ett 

ting som består av papper, fläckar och färg. Detta ting står också för ett annat ting, som 

till exempel en människa eller ett landskap; vilket kallas för bildens innehållsplan 

(Marner 2009, 11). 

Det finns tre olika teckentyper inom semiotiken – index, ikoniskt tecken och 

konventionellt tecken (symbol). Skillnaden mellan de olika teckentyperna är att de har 

olika relationer mellan uttryck och innehåll. Tecknet index kan beskrivas med om ett 

föremål eller en händelse inte längre bara är sig själv nog, utan hänvisar till något annat i 

närheten så är det ofta ett index. Exempelvis kan rök vara ett tecken för eld och en 

vattenpöl på marken kan vara ett tecken för att det har regnat. Ett ikoniskt tecken är en 

bild där uttrycket är likt innehållet, till exempel en bild där ett hus eller en människa 

avbildas. Innehållet i bildtecknet är färgerna och formerna såsom det formas till en 

illusion av en varsebliven värld. Det är alltså vår ”fantasi” som gör bilden ”verklig” 

(1999, 23). I ett konventionellt tecken (symbol) är relationen mellan uttryck och innehåll 

inlärt. I språket är tecknen konventionella. Språket är ett system av tecken där tecknets 

utseende, bokstavskombination eller ljudkombination inte är motiverat i förhållande till 

dess innehåll, idé eller begrepp. På så sätt betyder bokstäverna ingenting utan är enbart 

till för att man ska kunna skilja orden åt. Språket kan då sägas vara ”godtyckligt” eller 

”arbiträrt” (ibid., 24).   

Semiotiken använder sig av två semiotiska betydelser; denotation och konnotation. I 

analysen utgår jag från Gert Z Nordström professor i bildpedagogik, tolkning av 

begreppen. Denotationen är bildens innehåll och deras förlängning, bildens första 

betydelse. Vad vi ser i bilden och hur det är gestaltat. Konnotationen kan förklaras som 

ett ytterligare meddelande ovanpå denotationen i tecknet. De associationer och 

värderingar som bilden ger upphov till (ibid., 28). Begreppet konnotation går även att 

förstå på ett annat sätt, nämligen att tecken som betyder detsamma från denotationens 
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synpunkt kan betyda något annat från konnotationens synpunkt. I bilder innebär det att 

ett och samma motiv, men målat i olika stilar eller ismer, kan berätta med 

konnotationsspråk för oss vilken ism eller stil de tillhör eller att de är oljemålningar, 

akvareller eller andra typer av bilder (Marner 2009, 25).  

Vi som betraktare möter bilder tillsammans med andra bilder eller tillsammans med 

andra medier som text, ljud etcetera. I många fall innebär det då att vi måste analysera 

meddelanden i de medier som är kopplade till den bild vi analyserar, på en tidningssida, i 

ett TV-program, ljudspåret i en film och så vidare (ibid., 25-26). En bildanalys bör därför 

också inbegripa analys av intilliggande medier. Detta för att en helhetsförståelse ska 

kunna fås (ibid., 26).  

En bild ger en illusion av en varseblivbar verklighet, det vill säga man kan se vad bilden 

föreställer. Detta kallas för bildens piktorala skikt och där är uttryck och innehåll 

organiserat så att illusionen uppstår. I en bild finns även vad som kallas för det plastiska 

skiktet. Det plastiska skiktet ger ett betydelseinnehåll direkt från bildens yta, oavsett vad 

bilden föreställer i det piktorala skiktet. Grunden för tolkningen av det plastiska skiktet är 

bildens färg, form och textur (ytbeskaffenhet), samt andra materiella egenskaper som 

bilden sedd som eget föremål har (ibid., 13). 

Bildens avbildningsrum består av bildens uttrycksplan (fläckar, färger och former) och 

kan beskrivas som bildens innehåll (ibid., 15-16). Innehållet är bara en del av flera 

rumsligheter eftersom det avbildade rummet är ett begränsat utsnitt ur en större värld 

(ibid., 16-17). Därför kan vi förlänga, suggerera och lägga till rumsligheter kring detta 

utsnitt, samt fylla ut inne i det avbildade rummet (ibid., 17). Detta bildrum kallas för det 

referentiella rummet. Det kan exempelvis vara den tänkta plats varifrån fotografen tar 

bilden eller där målaren står vid sitt staffli och blickar ut över det motiv som vi ser i det 

avbildade rummet. Det referentiella rummet kan även vara att det i bilden finns en 

förberedd subjektsposition, som kallas ett bildjag. Oftast har bilder ett perspektiv och en 

plats utifrån vilken motivet betraktas. På så sätt kan en sådan subjektsposition göras 

särskilt viktig i en bild. Bildjaget kan placeras utanför det avbildade rummet så den kan 
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betrakta det avbildade rummet. Det går även som betraktare att se sig själv i en person i 

det avbildade rummet (ibid., 18). 

 

1.4.6 Främmandegöring 

De som först medvetet lanserade främmandegöring som metod var de tyska romantikerna 

på 1800-talet. Värt att nämna om främmandegöring är att dess kanske viktigaste syfte är 

att bryta ner vårt slentrianseende och få betraktaren, läsaren att uppleva verkligheten som 

om det vore för första gången (Cornell et al. 1988, 152). 

Begreppet kan beskrivas som konstens främsta verkningsmedel, men främmandegöring 

används även när det gäller andra typer av bilder. Främmandegöring kan jämföras med 

bekantgöringens motsats (Marner 2009, 43) och Marner beskriver begreppets 

genomförande på följande sätt: 

Främmandegöring genomförs på så sätt att våra förväntningar på en bild inte 

infrias om vi ser den utifrån livsvärldens perspektiv, det föremål som förväntas 

bredvid det andra dyker inte upp, utan ett helt annat kommer istället. (Marner 

2009, 45) 

Linda Fagerström och Maria Nilson menar att genom att förklara det som är ”självklart”, 

genom att göra det främmande, så blir det plötsligt tydligt och då är det också möjligt att 

diskutera och analysera det. De anser att främmandegöring fungerar som ett slags 

glasögon som tvingar oss att se det vi tar för givet och reflektera över varför vi tar det för 

givet (2008, 135).  

 

1.4.7 Främmandegöring i olika kulturella texter 

Främmandegöring kan ses som det dominerande greppet i konst. I och med att 

främmandegöring handlar om att göra det bekanta främmande så är det ett av de skäl som 

gör att människor har svårt att ta till sig viss modern konst och samtida konst. I den 

vardagliga världen (livsvärlden) följer vi människor rutiner och regler och det förväntas 

av oss att vi ska göra vissa saker för att passa in. Vi följer scheman och det dagliga livet 

är oftast ordnat på förhand. Detta gäller inte bara arbetstiden utan på fritiden också. 

Marner förklara att problemet med dessa rutiner och regler är att vi till sist blir som 
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robotar. När vi följer rutiner, scheman och mönster som ständigt upprepas så blir 

livsvärlden automatiserad. Om vi alltid gör en sak på samma sätt så ledsnar vi också till 

sist att göra det, tingen i livet framträder som ett nummer eller som en formel (Marner 

2009, 43). Marner hänvisar till Viktor Sklovskij (1917/1971) och dennes tankar om att 

konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse av föremålet som vision, och inte som 

igenkännande, vilket betyder att konstens tillvägagångssätt är att främmandegöra. 

Konsten blir också med tiden automatiserad och då blir dess funktion att ständigt 

avautomatisera detta vaneseende, det vill säga bryta mot den norm som styr 

konstvärlden. Under 1900-talet brukade konstverk främmandegöras genom att bilden inte 

föreställde något eller väldigt lite. Främmandegöringen sker då på så sätt att vi förväntar 

oss att en tavla eller en bild ska föreställa något och om denna förväntning inte infrias 

kommer vår upplevelse att främmandegöras. Ett annat sätt, vilket är vanligt i till exempel 

surrealism, är att främmandegöra det sätt som vi förväntar oss att verkligheten ska se ut. 

Detta genom att omordna de rutiner och de sammanhang som saker och människor 

uppträder i. Föremål som förväntas bredvid det andra dyker inte upp utan istället kommer 

ett helt annat (ibid., 44). 

Även reklamen använder sig av främmandegöring som grepp. Detta på grund av att om 

reklam endast innehöll bekantgöringsgreppet skulle den till exempel inte kunna fånga 

upp en ny generation eller en ny livsstil. Även reklamen måste ständigt kunna formulera 

sig på ett nytt sätt för att locka till uppmärksamhet och överraska. Om reklamen ständigt 

använder sig av bekantgöring finns det en risk att människor upplever den som tråkig 

(ibid., 43).  

 

1.4.8 Bildretoriska dimensioner 

Följande stycke redogör för en bildretorisk modell som presenterats av Göran Sonesson. 

Modellen består av fyra retoriska dimensioner. Studiens analys bygger på dessa fyra 

dimensioner. 
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I och med att det finns en förväntad norm om hur saker ska se ut i livsvärlden eller hur 

bilder ska se ut går det genom att laborera med urvalet av element i en bild eller genom 

kombinationer av bilder uppnå retoriska effekter och ny mening utöver det enskilda 

elementet. 

Den första bildretoriska dimensionen handlar om integration mellan olika element i en 

bild (Marner 1999, 53). Retoriken går här oftast ut på att det samtidigt fattas något som 

förväntas vara där och att det förekommer något som inte förväntas vara där. Det handlar 

om att ”närhet ger likhet”. Att ett brott mot förväntad integration uppstår om två bilder 

ställs samman eller om två objekt på oväntat sätt ställs samman i en och samma bild. 

Anledningen till att brottet mot förväntad integration kan uppkomma beror på att vi i 

livsvärlden förstår olika situationer eller olika föremål i enlighet med ett förväntat 

schema (ibid., 54). När delarna av ett enskilt objekt sammanfaller med delarna av ett 

annat objekt uppstår det mest kraftfulla brottet mot den förväntade integrationen. I en 

sådan retorik kan ett helt nytt objekt skapas som tidigare aldrig skådats i livsvärlden. 

Den andra dimensionen handlar om graden av identitet eller opposition mellan 

elementen i retoriken. Dimensionen förekommer till exempel i vissa kubistiska collage 

där verkliga föremål är inplacerade. Detta gör att det finns en större likhet än förväntat 

mellan delarna i retoriken på ett plastiskt plan. Retoriken när det gäller opposition kan 

handla om när det som en viss kultur eller av de flesta människor uppfattar som motsatser 

förenas exempelvis god – ond, natur – kultur, man – kvinna.  

Den tredje dimensionen gäller bildens fiktionsgrader (ibid., 55). Här uppstår en spänning 

mellan det som visas och det som suggereras. En retorik när det gäller fiktionsgrad 

uppstår när bilden avbildar andra bilder, som exempelvis parafraser. En variant är även 

element som är ”verkligare” än bilden, till exempel verkliga föremål i collage placerade 

bredvid avbildade föremål (Marner 2009, 34).  

Fjärde dimensionen handlar om retorik mellan konstruktions-, funktions- och 

cirkulationsarter (Marner 1999, 56). Konstruktionsart innebär det sätt som ett tecken är 

konstruerat, i bild till exempel som fotografi, som film, som teckning, som målning och 

så vidare. Funktionsart handlar om den funktion som ett meddelande kan ha i samhället, 
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till exempel som reklam, underhållning, information eller konst. Med cirkulationsart 

innebär den cirkulationskanal, det sätt som meddelandet sprids i samhället. Det kan vara 

till exempel som annons, affisch, folder, i television, på nätet, som tavla på museum 

etcetera. När olika funktioner, medier eller genrer blandas uppkommer ett problem med 

tolkningen. Det innebär att det uppstår en retorik när det gäller kategorier av bilder eller 

olika medier. På så sätt blir det problematiskt för vad betraktaren ska kunna förvänta sig 

(Marner 2009, 39).  

 

1.4.9 Sammanfattning 

I undersökningen utgår jag från det sociokulturella begreppet mediering. Det används 

utifrån Marner och Örtegrens (2003) resonemang – att bilder kan ses som medierande 

redskap. Jag utgår från textbegreppet som innebär att olika yttringar (ljud, bilder, saker 

etcetera) som är betydelsebärande och således i någon mening kan ”läsas” (Lindgren 

2009, 14). De semiotiska begrepp samt den bildretoriska modell som beskrivits i avsnittet 

under rubriken Bildsemiotik och under rubriken Bildretoriska dimensioner kommer att 

ligga som grund till analysen av studiens undersökningsmaterial, vilket beskrivs 

utförligare under metodavsnittet.  

Främmandegöringsbegreppet kommer vidare att ses som något som är bekant görs 

främmande och på så sätt väcks betraktarens uppmärksamhet. Begreppet kommer att 

användas utifrån jämförelse att främmandegöring är bekantgöringens motsats (Marner 

2009, 43).  
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1.5 Metod 

Nedan presenteras valet av metod för att uppnå syftet. Avsnittet tar även upp det urval 

som gjorts, genomförande och bearbetning, källor och källkritik, samt uppsatsens vidare 

disposition. 

  

1.5.1 Metodval 

Då studiens syfte handlar om att undersöka hur begreppet främmandegöring används som 

retorisk figur i olika kulturella texter, menar jag att en semiotisk analys kan vara ett 

relevant metodval. Anders Maners semiotiska begreppsapparat som till största del bygger 

på Göran Sonessons bild- och kultursemiotik, samt Gert Z Nordströms tolkning av 

begreppen denotation och konnotation, vilket jag beskriver i avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter kommer att ligga som grund för analysen. På så sätt kan den första 

frågeställningen besvaras (Hur används främmandegöring som retorisk figur i olika 

kulturella texter?). Min motivering till val av metod bygger på att den semiotiska teorin 

har utvecklas för att förstå och analysera texter (Gripsrud 2002, 166) samt att semiotiken 

handlar om hur betydelse skapas (Marner 2009, 10).  

Frågeställning två (Hur kan främmandegöring vara ett didaktiskt redskap?) och tre (Hur 

kan främmandegöring användas som utgångspunkt i eget gestaltande arbete?) kommer 

att besvaras i form av en gestaltande undersökning där slutsatserna från den första 

frågeställningen kommer att utgöra grunden för gestaltandet. Frågeställning två besvaras 

även delvis genom den semiotiska analysen. Min motivering till att studien delvis bygger 

på ett eget gestaltande arbete är att det enligt min uppfattning kan ge en möjlighet till en 

djupare förståelse för hur främmandegöring kan användas i praktiken och då även få reda 

på hur det kan fungera som ett didaktiskt redskap. På så sätt kan det gestaltande arbetet 

bidra till en fördjupning av resultatet. 

Då undersökningen går ut på att tolka och försöka förstå olika kulturella texter menar jag 

att mitt sätt att arbeta har en hermeneutisk ansats. Enligt Runa Patel och Bo Davidson är 

hermeneutiken en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen (2003, 28). Den tillämpas främst inom 

human-, kultur- och samhällsvetenskap. Hermeneutikern anser att det går att förstå andra 
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människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer 

till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga 

livsyttringar. Vidare menar hermeneutikern att människor har intentioner, avsikter, som 

yttrar sig i språk och i handling, vilket det går att tolka och förstå innebörden av (ibid., 

29). Forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. 

Hermeneutikern fokuserar på att se helheten i forskningsproblemet, vilket kallas för 

holism och kan illustreras med att helheten är mer än summan av delarna. För att kunna 

uppnå en så fullständig förståelse som möjligt ställer forskaren helheten i relation till 

delarna och pendlar mellan del och helhet (ibid., 30).  

 

1.5.2 Urval 

Studien grundar sig i tre olika mediekanaler – konst, populärkultur och reklam. 

Anledningen till valet av mediekanaler grundar sig i att ämnet bild i Gy11 ska ge 

”grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. 

I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns 

inom till exempel konst, formgivning och populärkultur” (Skolverket 2011, 1). I boken 

Visuell retorik som är lämplig att arbeta med i gymnasiet beskriver författarna att till 

visuell kultur hör typografi och design. Vidare förklaras att hit hör även dataspel, 

arkitektur, mode, trafikskyltar, varumärken, produktförpackningar, läroböcker, film, 

musikvideor, kända ansikten, graffiti etcetera (Carlsson & Koppfeldt 2008, 9). 

Inom de tre medierna ligger fyra olika kulturella texter till grund för undersökningens 

material – en surrealistisk konstbild, ett samtidskonstverk, en musikvideo samt en 

reklambild. Urvalet av texter bygger på min tolkning av att deras retorik bygger på 

främmandegöring och att de är lämpliga att undersöka. 

Anledningen till att det är två texter inom mediet konst bygger på Marners resonemang – 

att främmandegöring är det dominerande greppet inom konst (2009, 43). Valet grundar 

sig även i att konstbegreppet ser olika ut inom det modernistiska konstbegreppet och i 

konstbegreppet inom post-modern och samtida konst, vilket Karin Malmquist diskuterar i 

skriften Små och stora brott  från 1999. Jag anser därför det lämpligt att undersöka mer 
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än en text inom konstområdet. Den första texten är en surrealistisk konstbild. Även detta 

val grundar sig i Marners text då han nämner att det inom surrealismen är vanligt att 

främmandegöra det sätt som vi förväntar oss att verkligheten ska se ut (2009, 44). Greta 

Burman nämner i boken Konsten i historien att Salvador Dalí (1904-1989) var en av de 

mest tongivande surrealisterna som förenade det bekanta med det obekanta och absurda i 

en medveten ultrarealism (2007, 164). Med utgångspunkt i detta har jag valt en av Dalís 

målningar som en av undersökningens texter. 

Valet att undersöka ett samtidskonstverk bygger på min uppfattning att samtidskonst kan 

vara ett kodbrott mot den norm att konst endast ska befinna sig i en utställningslokal eller 

på ett museum, vilket kan leda till att verket blir främmande för betraktaren och svår att 

placera in i en konstkontext. Malmquist tar upp att konstnären Yves Klein 1959 ställde ut 

ett helt tomt galleri. Enligt Malmquist kan konstnärens poäng ha varit att om det nu är 

kontexten som förvandlar ett föremål till konst snarare än i objektet inneboende kvalitet, 

så är det snarast kontexten som bör ställas ut! Vidare förklarar hon att flera 

konceptkonstnärer antog en kritisk hållning gentemot galleriernas och museernas rum. 

Flera konstnärer sökte istället alternativa visningsplatser (1999, 47).  

Det samtidskonstverk som jag valt att undersöka är Elin Wikströms verk med titeln Hur 

skulle det gå om alla gjorde så? som ställdes ut första gången 1993. I boken Plats, poetik 

och politik (2010) menar Linda Fagerström och Elisabet Haglund (red.) att verket rönte 

avsevärd offentlig debatt och väckte frågor om samhällets normer för disposition av tid 

och rum, om sysslolöshet och hygien (2010, 62). På så sätt menar jag att verket är 

relevant för studien och är intressant att studera.  

I mediet populärkultur har jag valt att analysera musikvideon Applause (Interscope 2013) 

av popartisten Lady Gaga. Valet av att använda mig av rörlig bild som analysmaterial 

bottnar i att jag vill att undersökningsmaterialet ska bestå av ett så vidgat 

uttrycksspektrum som möjligt. Detta för att resultatet ska kunna bli mer omfattande. 

Lady Gaga är en känd artist inom populärkultur som använder främmandegöring som 

uttrycksmedel i sitt artistskap. Ett exempel på detta är kodbrottet mellan populärkultur 

och finkultur i omslagsbilden till hennes album ARTPOP från 2013. Det är 
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popkonstnären Jeff Koons som ligger bakom skapandet av hennes skivomslag. På 

omslaget avbildas Lady Gaga sittandes naken med ett klot mellan benen. Bakom henne 

visas utsnitt från två kända konstverk ur konsthistorien – Sandro Botticellis (1445-1510) 

Venus födelse samt Giovanni Lorenzo Berninis (1598-1680) Apollon och Daphne. I 

albumets debut video Applause (Interscope 2013) sjunger hon även “Pop culture was in 

art, now art´s in pop culture in me”.  

Reklamens två grundläggande principer är enligt Marner bekantgöring och 

främmandegöring (2009, 41). Med detta i åtanke anser jag att en reklambild som 

använder sig av främmandegöring som retorik är av relevans för studiens 

undersökningsmaterial. Den reklambild jag valt att analysera är en bild som gör reklam 

för världsnaturfonden WWF. Anledningen till valet bygger på min erfarenhet av att de i 

sina reklamkampanjer till stor del använt sig av retoriken främmandegöring. 

Uttrycksformen för det gestaltande arbetet kommer att ske genom mediet digitalt 

fotografi. Detta eftersom Skolverket tar upp att undervisningen i ämnet Bild i 

gymnasieskolan ”ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som 

tredimensionella eller digitala” (2011, 1). Mediet fotografi kan även vara ett hanterbart 

sätt för eleverna att arbeta med retoriska figurer då det i fotografi går att iscensätta 

situationer som främmandegör. 

 

1.5.3 Genomförande och bearbetning 

Undersökningen bygger på en strukturerad bildsemiotisk analys där studiens 

undersökningsmaterial, i form av de kulturella texterna, blir föremål för själva analysen. 

Det är min tolkning av texterna kopplat till litteratur, samt mitt eget konstnärliga arbete 

som står till grund för de slutsatser jag kommer fram till.  

I bildanalysen kommer de semiotiska begrepp som beskrivits i avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter under rubriken Bildanalys samt under rubriken Bildretoriska 

dimensioner att användas. Dessa begrepp är följande: Livsvärlden, index, ikon, piktoral- 

och plastiskt skikt, avbildningsrum, uttrycksplan och innehållsplan, bildrum, referentiella 

rummet, och bildjaget. Analysen beskriver respektive text först på en denotativ nivå för 
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att därefter beskriva hur dess symbolik kan läsas av på en konnotativ nivå. Sedan 

kommer en diskussion att föras utifrån de fyra bildretoriska dimensioner; integration 

mellan olika element, graden av identitet eller opposition, bildens fiktionsgrader och 

konstruktions-, funktions- och cirkulationsarter. Det är jag som är 28 år, lärarstudent och 

tidigare bildlärarvikarie på gymnasiet som tolkar texterna utifrån min egen kulturella 

bakgrund.  

Det resultat som analysen och tolkningen av de fyra texterna visar kommer att ligga till 

grund för det egna gestaltande arbetet. Utifrån det gestaltande arbetet kommer en 

diskussion att föras kring hur främmandegöring kan fungera som ett didaktiskt redskap. 

Jag kommer genom det gestaltande arbetet att försöka synliggöra ett sätt att arbeta med 

främmandegöring anpassat till bildelever på gymnasiet. Detta genom att iscensätta 

situationer som främmandegör som jag sedan fotografera av. 

  

1.5.4 Källor och källkritik 

Eftersom studiens ansats är hermeneutisk kommer inga generella slutsatser att dras. Detta 

då studien endast bygger på min egen tolkning utifrån min egen förförståelse. På så sätt 

synliggörs enbart min tolkning av texterna som det gestaltande arbetet bygger på, vilket 

betyder att resultatet kan bli annorlunda om en person med en annan förförståelse 

genomfört undersökningen. Även de slutsatser som dras utifrån det gestaltande arbetet 

bygger på min egen tolkning kopplat till litteraturen. Då de kulturella texterna är 

begränsade till det urval som gjorts kan ett annat resultat ges om urvalet sett annorlunda 

ut. Om texterna befunnit sig i en annan kontext finns det en möjlighet att resultatet sett 

annorlunda ut. Med detta menar jag att, om till exempel analysen av Dalís målning eller 

av Wikströms verk hade skett i sin rätta utställningsmiljö eller om Lady Gagas video 

kunnat ses i större format än på dataskärmen eller om reklambilden funnits i en tidning 

istället för en bild på datorn, finns det en möjlighet att intrycket blivit något annat. Om 

studien bestått av ett större antal texter hade reliabiliteten blivit större. Studiens syfte är 

inte att generalisera utan att synliggöra begreppet främmandegöring utifrån min tolkning 

kopplat till litteratur. 
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1.5.5 Disposition 

I nästa kapitel redovisas resultatet. Först redovisas analysen på respektive text. Därefter 

presenteras en sammanfattande analys och tolkning av det analyserna av de fyra 

kulturella texterna visar. Avslutningsvis presenteras resultatet av det gestaltande arbetet, 

följt av en sammanfattande analys och tolkning av det som undersökningen i det egna 

gestaltande arbetet visar. I sista kapitlet förs en diskussion kring resultatet kopplat till 

studiens syfte. 
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Först presenteras resultatet av analysen på 

de kulturella texterna – Dalís målning, Wikströms verk, Lady Gagas musikvideo och 

WWF:s reklambild. Därefter redovisas en sammanfattande analys och tolkning av de fyra 

texterna. Efter det presenteras det egna gestaltande arbetet och avslutningsvis en 

sammanfattande analys och tolkning av det eget gestaltande arbetet. 

 

5. 1 Minnets envishet 

 

Bild 1. Salvador Dalí, La Persistencia de la Memoria, 1931, Oljefärg 24x33 cm.  

 

Bilden föreställer en oljemålning som är målad 1931 av surrealisten Salvador Dalí (1904-

1989) med titeln Minnets envishet, Minnets beständighet (La Persistencia de la 



Hedlund, Karl-Johan 

 

22 

 

Memoria). Dalí var en spansk målare som sökte i sina ”handmålade drömfotografier” 

fånga drömmars hallucinatoriska klarhet (Honour & Fleming 1992, 681).
1
 

 

Denotativ beskrivning 

Bilden visar ett bildrum över ett öppet landskap. Bildrummets plastiska skikt byggs upp i 

uttrycksplanet av en dominerande mörkbrun nyans i kontrast med en vit och blå nyans. I 

avbildningsrummets vänstra hörn visas ett föremål som liknar ett hörn av något större 

som ser ut att vara en slags plattform som fortsätter ut i det referentiella rummet. På 

föremålet, som går i brunt, avbildas en ensam gren. Grenen har en kvist som bär ett 

hängande föremål i form av en silvergrå klocka som ser ut att smälta. Bakom grenen 

avbildas ännu en plattform, denna i en silvergrå nyans. Även denna plattform forsätter ut 

i det referentiella rummet. I avbildningsrummets vänstra hörn syns ett rostrött föremål 

som i det piktorala skiktet liknar ett stängt fickur. Fickuret avger en skugga på 

underlaget. Bredvid fickuret avbildas en guldklocka som visar klockslaget fem i sju. Vid 

klockans stora visare avbildas en sittande fluga. Klockan smälter nerför kanten på den 

underliggande plattformen. Strax under det avbildade rummets mittpunkt avbildas något 

som ser ut att vara en del av ett vitt ansikte som smälter ut över ett mörkt underlag. På 

ansiktsdelen visas ett stängt öga med långa ögonfransar. Ovanpå ligger även här en smält 

silverklocka. I avbildningsrummets högra hörn avbildas endast ett mörkt tomrum. Sett 

från det mörka tomrummet uppåt i bildrummet så går det plastiska skiktet över till en 

ljusare färgton som i dess piktorala skikt ser ut att vara ett berg i fjärran som fortsätter ut 

i det referentiella rummet. Bredvid berget avbildas ett vattenliknade landskap som 

smälter samman mot en ljus himmel. 

 

Konnotativ beskrivning 

Då avbildningsrummet visar vad som i det piktorala skiktet ser ut att föreställa berg och 

vatten i en öppen miljö, kan betraktaren utifrån sina erfarenheter i livsvärlden konnotera 

det till en utomhus miljö. Bildjaget kan då placeras utanför avbildningsrummet, alltså i 

                                                 
1
 Dalís egna tolkning av målningen går att läsa i boken Det här är konst av Stephen Farthing 

(red.) från 2011, s. 430-431.   
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det referentiella rummet. På så sätt studerar bildjaget det öppna landskapet. Bildjaget kan 

också placera sig in i ansiktsdelen med ögat. Ansiktsdelen blir ett index, ett tecken för 

människa och ögat blir ett ikoniskt tecken då det refererar utifrån våra erfarenheter i 

livsvärlden av hur ett riktigt mänskoöga ser ut. Symboliskt sett skulle ögat även kunna 

ses som ett fönster för själen, som i det här fallet är slutet då ögat är stängt. Klockorna i 

avbildningsrummet går också att läsa av symboliskt då de skulle kunna tolkas som tidens 

gång. Denna tolkning förstärks i och med att de ser ut att smälta och rinna ut likt is som 

blir vatten. Guldklockan med flugan nära den stora visaren kan också förknippas med 

denna symbolik då de kan ses som en symbol för den värdefulla och dyrbara tid som så 

lätt flyger iväg. Berget med dess närhet till himlen kan tolkas som en symbol för något 

som representerar gudomlighet och helighet. 

Om jag lägger samman och ser till relationen mellan denotationens nivå och dess 

konnotativa nivå går det att läsa bilden på följande sätt: 

Fickuret är stängt, här är startpunkten och tidens början för ett människoliv. Tiden har sin 

gång för att till slut ta ut sin rätt på människan som somnar in och dör. Människokroppen 

återgår till naturen (landskapet) medan själen stiger upp till himmelriket, det gudomliga 

och livscykeln är fullbordad. Denna tolkning förstärks då guldklockans två visare pekar 

på fem i sju. Siffran fem skulle i det här fallet kunna stå för människan. Detta då armarna 

och benen tillsammans med huvudet bli fem likt renässansförfattaren Agrippa av 

Nettesheims (1486-1535) teckning i De Occulta Philosophia från 1510. Teckningen 

föreställer en manskropp med utsträckta armar och ben inplacerad i ett femuddigt 

pentagram. Siffran sju går att förknippas med ett tal som är heligt, exempelvis i bibeln 

skapade Gud världen på sju dagar. På så vis kan klockan med dess visare som pekar på 

fem i sju stå för människans förening med det heliga när tiden haft sin gång, alltså när 

klockan blir sju. Då målningens titel är Minnets envishet, Minnets beständighet går detta 

att tolka, utifrån min tolkning, som att minnet av ett människoliv lever kvar efter ens 

jordeliv.  
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Målningens retorik 

När föremålen bilden föreställer något som är skapat av människohand, samt 

människoansiktet som placeras in i en naturmiljö leder detta till att det uppstår en 

spänning mellan oppositionen mellan elementen i bilden. Oppositionen blir då människa 

– natur, kultur – natur eller onaturligt – naturligt. De förväntningar som vi har utifrån 

tidigare erfarenheter i livsvärlden infrias inte och vår upplevelse främmandegörs. Bildens 

retorik bygger även på graden av fiktion. En ökad spänning uppstår eftersom klockorna 

och ansiktet är deformerade till en smältliknad form likt smältande is. Då det som visas 

inte ser ut som det vi förväntar oss leder det till att en spänning uppstår och på så sätt blir 

avbildningen främmande för oss.  

 

Sammanfattning 

Vid tolkningen mellan denotationens nivå och dess konnotativa nivå kan bilden läsas 

som att tiden har sin gång för att till slut ta ut sin rätt på människan som somnar in och 

dör. Kroppen återgår till naturen medan själen uppstår i det gudomliga himmelriket. 

Målningen använder sig av främmandegöring som retorisk figur genom den andra 

bildretoriska dimensionen – oppositionen mellan elementen i bilden och tredje 

dimensionen – graden av fiktion. 
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5. 2 Hur skulle det gå om alla gjorde så? 

 

Bild 2. Elin Wikström, Hur skulle det gå om alla gjorde så?. 2009, Foto: Maria Stam. 

 

Bilden är ett fotografi på Elin Wikströms verk Hur skulle det gå om alla gjorde så? då 

det ställdes ut på ICA Maxi i Kalmar 2009. Första gången Wikströms verk ställdes ut var 

1993 i mataffären Malmborgs i Malmö. Wikström deltog själv i verket genom att under 

butikens öppettider ligga i en säng placerad mitt i affären (Fagerström & Haglund 2010, 

63). Över sängen löpte en elektronisk text på en display där Wikström berättade om 

impulsen att bara vilja ligga kvar i sängen. Avslutningsvis visades frågan: ”Hur skulle det 

gå om alla gjorde så?” (ibid., 62).  

Analysens denotativa och konnotativa beskrivning sker utifrån det tagna fotografiet 

medan verkets retorik diskuteras utifrån verket i sin helhet i sin riktiga kontext. Detta 
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sker genom att jag studera ett videoreportage om verket  av Jonatan Holgersson (2009), 

samt genom sökningar på internet. 

 

Denotativ beskrivning 

Fotografiet visar ett bildrum där en person avbildas liggandes i en vit säng. Personen i 

sängen avbildas i avbildningsrummets nedre halva och sängen avbildas snett från sidan. 

Det är endast personens ansikte vilandes på en kudde som visas då täcket döljer resten av 

kroppen. Täcket och kudden går i en rödaktig färgton med ett rosa prickigt mönster. 

Personen har mörkt hår och huvudet är vänt mot fotografen.  Bredvid sängen syns två 

röda skor liknades morgontofflor. Sängen avbildas i en öppen omgivning som består av 

olika hyllor med förpackningar och flaskor. Hyllorna fortsätter ut i det referentiella 

rummet. Ovanför hyllorna hänger stora skyltar med olika bokstäver och siffror. Högst 

upp i avbildningsrummet visas något som ser ut att vara ett tak med lampor. Strax över 

avbildningsrummets mitt, ovanför sängen, visas en elektronisk tavla med följande skrift: 

KÄNDE MIG SLÖ. J. Bildrummets plastiska skikt byggs upp i uttrycksplanet av en 

dominerande röd och vitgrå nyans. Fotografiet är taget i stå höjd en bit från sängen. 

 

Konnotativ beskrivning 

Eftersom det i avbildningsrummet visas en person liggandes i en säng går uttryckets 

innehåll att koppla till en avslappnad lugn personlig hemmiljö. Däremot säger det övriga 

innehållet i bildrummets uttrycksplan något helt annat då det visas hyllor med 

förpackningar och flaskor. Detta för tankarna till en matbutik och en offentlig miljö som 

är mindre avslappnad och mer opersonlig. Det uppstår en känsla av att ett val måste göras 

då bildrummet visar ett stort utbud av förpackningarna och flaskor i olika former och 

storlekar. Eftersom bilden visar en öppen omgivning där sängen endast är en liten del av 

det som avbildas kan bildjaget placera sig in i fotografens ställe, och blickar då ut över 

det avbildade rummet. Bildjaget kan även placeras in i personen i sängen.  

Om jag lägger samman och ser till relationen mellan denotationens nivå och dess 

konnotativa nivå går det att läsa bilden på följande sätt: 
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Konsumtionssamhället är med oss överallt. Det tar makten över vårt liv då vi ständigt 

måste konsumera för att bli tillfredställda. Skriften KÄNDE MIG SLÖ kan då ses som att 

vi inte orkar bry oss och inte vill förstå. Det går även att läsa bilden som att dagens behov 

av att visa upp sitt privatliv för offentligheten. Då verkets titel är Hur skulle det gå om 

alla gjorde så? går det att koppla det till den första tolkningen som ställde frågan om det 

skulle gå om alla konsumerade lika mycket som vi. Vid den andra tolkningen kan titeln 

ses som ett ironiskt citat på dagens sociala medier. 

 

Verkets retorik 

Retoriken i Wikströms verk handlar om integration mellan olika element då det uppstår 

ett brott mot förväntad integration – kvinnan i sängen är placerad i en icke förväntad 

miljö. Sett utifrån livsvärldens perspektiv förväntar vi oss inte att se en sovande kvinna 

liggandes i en säng i en matbutik, vilket gör att verket främmandegörs. Retoriken bygger 

även på mötet mellan olika ”fält” – Sonessons fjärde dimension. Valet att placera 

konstverket i en kontext där vi inte är van att se konst leder till att ens förväntningar inte 

infrias. Då en matbutik är en miljö där konst vanligtvis inte ställs ut blir Wikströms verk 

ett normbrott mot att konst endast finns i en konsthall eller i en utställningslokal. Verket 

blir då ett brott mellan cirkulationsart. Detta leder till att betraktaren tvingas läsa av 

verket på ett annat sätt än om det hade beskådats i en konsthall eller i en mer ”vanlig” 

utställningsmiljö.   

 

Sammanfattning 

Vid tolkningen mellan denotationens nivå och dess konnotativa nivå kan bilden läsas 

som konsumtionens makt över vårt liv samt ett behov av att visa upp sitt privatliv för 

offentligheten. Verket använder sig av främmandegöring som retorisk figur genom den 

första dimensionen – integration mellan olika element, samt den fjärde dimensionen – 

brott mot förväntad cirkulationsart. 
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5. 3 Applause 

 

Bild 3. Stillbild. 2013. vevo. 

 

 

Bild 4. Stillbild. 2013. 
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Applause är titeln på en låt som är skriven och framförd av den amerikanske sångerskan 

och låtskrivaren Lady Gaga. Låten finns med på hennes tredje studioalbum ARTPOP från 

2013 (wikipedia). Följande analys är på hennes officiella musikvideo till låten Applause 

(Interscope 2013). Ovanstående bilder visar stillbilder från musikvideon.  

 

Denotativ beskrivning 

Inledningsvis visas ett bildrum med skriften: Lady Gaga applause. Skriften är i skrivstil 

och går i vitt och blått. Bakom skriften avbildas en mörk bakgrund mot ett blinkande ljus 

i takt med en elektronisk musik. Ljuset lyser starkast högst upp i avbildningsrummet. 

Skriften försvinner och bildrummet övergår i ett kort videoklipp som visar en mörk 

människogestalt med vingar ståendes på en pelare. I nästa klipp syns en lättklädd person 

som skjuter rygg ovanpå ett underlag som liknar en madrass. Bildrummets plastiska skikt 

går i en svartvit ton. Lady Gaga visas i halvfigur insvept i ett mörkt plagg. Hennes 

ansikte är vänt uppåt med stängda ögon. Därefter avbildas personen på madrassen igen. I 

det här videoklippet syns personen tydligare och det går att se i det piktorala skiktet att 

det föreställer en kvinna. Hon avbildas liggandes på rygg och även sittandes med sina 

händer smekandes över kroppen. Lady Gaga avbildas från sidan, fortfarande med ansiktet 

vänt uppåt. Musiken ändras hastigt samtidigt som bildrummet byts ut. Den här gången 

syns Lady Gagas huvud uppstickande ur något som ser ut att vara en kittel i 

avbildningsrummets mitt. Hon snurrar runt i en snabb rörelse för att därefter avbildas 

sittandes i en stor höghatt samtidigt som hon börja sjunga.  

Videons plastiska skikt byggs upp i en svartvit ton i kontrast mot en dominerande 

färgstark färgton. Lady Gaga är den person som avbildas till stor del i videons alla 

avbildningsrum. Hon syns i olika kläder och frisyrer. Bland annat befinner hon sig 

instängd i en fågelbur iklädd en vit klädsel och håret i en stark gul färg. I ett klipp visas 

hon som beskrivningen ovan i en kittel. Den här gången med en kniv i munnen. Kitteln är 

ett återkommande föremål i flera videosekvenser. Hon står även i en stor höghatt 

bärandes en grön kavaj samt med en svans av silver där bak. I videon syns också klipp 
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där hon smetar ut färg i ansiktet och klipp där hon befinner sig inuti stora vita tygstycken. 

Vid 1:22 in i videon avbildas Lady Gaga ståendes i avbildningsrummets mitt. Hon står i 

en kittel iklädd endast snäckskal på brösten. Hennes hår är utsläppt och huvudet är vänt 

uppåt med blicken vänd mot sin utsträckta arm och hand som är knuten. Vid bägge sidor 

om henne kommer två tecknade händer uppstigandes ur kitteln för att sedan täcka henne i 

en färgstark rök.  I slutet av videon visas hon som samma karaktär. Den här gången 

liggande sprattlandes på marken. Vid 1:43 visas en svart svan som bär Lady Gagas huvud 

samtidigt som hon sjunger ”Pop culture was in art, now art´s in pop culture in me”. I 

videon avbildas även Lady Gaga gåendes i ett lila skimmer bärandes en stor blombukett 

och ett ben släpandes efter sig. När videon närmar sig sitt slut står hon med uppsträckta 

armar hållandes i blombuketten samtidigt som glitter faller ner i ett färgstarkt ljus.    

 

Konnotativ beskrivning 

När videon inledningsvis visar klipp där bildrummet uttrycksplan består av en lättklädd 

kvinna (Lady Gaga) som skjuter rygg och smeker sig själv liggandes på en madrass kan 

avbildningsrummets uttrycksplan konnoteras med en kvinna som upplever sexuell 

njutning. Bildjaget kan placera sig i kvinnans roll som då blir betraktad. Det går även att 

placera sig som bildjag utanför det referentiella rummet och på så sätt betrakta kvinnan. 

Videosekvensen kan då läsas som att kvinnan försöker tillfredsställa betraktaren. Att hon 

skjuter rygg kan associeras med en katt och något som är vilt och djuriskt. Symboliskt 

sätt kan videosekvensen ingjuta en känsla av något syndigt och smutsigt. Kattliknelsen 

förstärker även dessa associationer då katten kan förknippas med djävulen. Inledningsvis 

visas även videosekvenser där Lady Gaga avbildas insvept i ett mörkt plagg. Detta går att 

konnoteras utifrån livsvärlden med hur en nunna är klädd. Då hennes ansikte är vänt 

uppåt med slutna ögon kan uttrycksplanet läsas som att hon ber. Detta innehåll gör att 

konnotationen till att det är en nunna som avbildas förstärks. Symboliskt sätt kan nunnan 

associeras med någon som står nära Gud, renlighet, god och en som tar avstånd från 

sexuellt umgänge. På så sätt uppstår det en opposition, motsättning mellan kvinnan på 

madrassen och nunnan som ber.  
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I videon avbildas Lady Gaga med olika kostymer och i olika föremål som går att 

förknippas med olika djur i fångenskap. Hon befinner sig instängd i en bur likt en fågel, i 

en höghatt som om hon vore ett djur i ett trolleritrick, samt i en kittel som om hon skulle 

tillagas. Sekvensen då hon smetar ut färg i ansiktet kan läsas som att hon är eller blir en 

tavla, målning eller konst. När hon avbildas iklädd endast snäckskal på brösten och 

utsläppt hår kan denna bildavbildning innehålla en referens till Botticellis målning Venus 

födelse. Kitteln, de tecknade händerna och röken kan läsas som om Lady Gaga återföds 

genom trolldom till Venus. Då hon intar karaktären som den svarta svanen kan detta 

tolkas som en referens till filmen Black Swan från 2010 av regissören Darren Aronofsky 

och även då till baletten Svansjön. I slutet av videon står Lady Gaga i ett regn av glitter 

med uppsträckta armar bärandes en stor blombukett. Denna avbildning kan konnoteras 

till att hon är en vinnare och har segrat.  

Om jag lägger samman och ser till relationen mellan denotationens nivå och dess 

konnotativa går det att läsa videon på följande sätt: 

En motsättning och kamp mellan populärkultur och finkultur, där populärkulturen ses 

som något smutsigt, orent, syndigt och vildsint. Lady Gaga intar karaktären som en svart 

svan i videon, vilket kan symboliskt läsas som den smutsiga skönheten som tillhör den 

”smutsiga” och ”orena” kulturen. Då hon avbildas till olika infångade djurkaraktärer kan 

det även ses som att hon är fast, instängd i kulturen. Det går även att tolka det som att 

hon infångar konsten och med den finkulturen för att tämja den. Hennes omvandling till 

Venus tillsammans med segergesten i slutet kan läsas som att hon tar över konsten, vilket 

gör henne och populärkulturen till finkultur. Tolkningen går även att koppla till citatet i 

låttexten ”Pop culture was in art, now art´s in pop culture in me”. Detta går även att 

referera vidare till hennes skivomslag ARTPOP av popkonstnären Jeff Koons. I och med 

att Lady Gaga avbildas på omslaget kan det ses som att hon blir en del av popkonsten och 

då också finkultur, samt att hon tar över konsten då omslaget även innehåller två kända 

konstverk från konsthistorien. 
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Videons retorik 

I videon används alla fyra bildretoriska dimensioner. Den första dimensionen – 

integrationen mellan olika element då Lady Gagas huvud placeras in i svankroppen.  Det 

uppstår ett brott mot förväntad integration eftersom två objekt ställs samman på ett sätt 

som vi inte förväntar oss utifrån livsvärlden. Retoriken används på flera ställen i videon, 

bland annat när Lady Gaga avbildas i kitteln, i höghatten och i fågelburen. Här placeras 

hon in oväntad kontext, vilket gör att situationen blir främmande – vi förväntar oss inte 

att se en människa i en kittel, hatt eller fågelbur. I och med att hon är placerad i dessa 

föremål går det att göra liknelse att hon är ett djur (”närhet ger likhet”). Den andra 

dimension används då olika videoklipp visas med motsatta egenskaper exempelvis 

smutsigt – rent, djur – människa. På så sätt uppstår det en opposition mellan elementen i 

retoriken. Den tredje dimensionen – graden av fiktion förekommer i videosekvensen då 

Lady Gaga avbildas tillsammans med de tecknade händerna. Då händerna är tecknade 

blir Lady Gaga ”verkligare” än händerna. Detta gör att bilden innehåller två bilder i olika 

fiktionsgrader och en spänning uppstå mellan det som visas och det som suggereras. 

Graden av fiktion används även då videon avbildar bilder som kan identifieras till motiv 

utanför bildavbildningen till ett specifikt igenkännbart verk.  När det gäller exempelvis 

referensen till Venus födelse är konstruktionsarten en målning inom funktionsarten konst, 

medan Lady Gagas video har konstruktionsarten rörlig bild inom funktionsarten 

underhållning. Bägge två har även olika cirkulationskanaler. På så sätt leder detta till ett 

möte mellan olika fält, vilket gör att den fjärde retorik dimensionen även går att få in – 

retorik mellan konstruktions-, funktions- och cirkulationsarter. Detta i och med att flera 

funktioner integreras, vilket innebär att det blir problematiskt för vad betraktaren ska 

kunna förvänta sig och betraktaren tvingas då läsa av videon på ett annat sätt.  

 

Sammanfattning 

Vid tolkningen mellan denotationens innehåll och dess symboliska innehåll kan videon 

läsas som en motsättning och kamp mellan populärkultur och finkultur, där 

populärkulturen ses som något smutsigt, orent och vildsint. Lady Gaga segrar i kampen 
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då hon tar över konsten, vilket gör henne och populärkulturen till finkultur. Videon 

använder främmandegöring som retorisk figur genom alla fyra bildretoriska dimensioner. 

Anledningen till att alla dimensionerna finns med kan dock bero på att det är en 

musikvideo som är ett multimodalt medium bestående av mängder med bilder och 

visuella uttryck. 

 

5. 4 WWF 

    

Bild 5. Reklambild. business.garden. WWF. 

 

Ovanstående bild är en reklambild för världsnaturfonden WWF. Enligt organisationens 

svenska hemsida bildades de 1961 och är en av världens ledande ideella 
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naturvårdsorganisationer. De arbetar för att försöka hejda förstörelsen av jordens 

naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen 

(wwf).  

 

Denotativ beskrivning 

Bilden ser ut att föreställa ett fotografi. Fotografiet är taget snett underifrån med motivet 

av en manlig människogestalt. Mannen avbildas framifrån och avbildningsrummet slutar 

strax under mannens bröstparti. Överkroppen bär en blå/turkos skjorta med ett vitt 

mönster. Huvudet avbildas i profil, vänt uppåt i avbildningsrummet vänstra hörn. 

Munnen är halvt öppen och avbildad som en fiskmun. Ögonen är runda och blicken tittar 

snett uppåt åt vänster. Han saknar näsa och det går endast att ana lite fjun av hår på 

huvudet. Öronen avbildas som små i förhållande till huvudet och hans underkäke ser ut 

att vara större än själva skallen. Övre delen av ansiktet går i en ljusare nyans som om det 

var belyst ovanifrån. Mannen avbildas i en omgivning som i det plastiska skiktet går i en 

gråsvart ton. I avbildningsrummets nederkant visas skriften: STOP CLIMATE CHANGE 

BEFORE IT CHANGES YOU. Under texten avbildas organisationens logotyp. 

 

Konnotativ beskrivning 

Eftersom det i piktorala skiktet avbildas (till viss del) det ikoniska tecknet för människa 

kan bildjaget placera sig in i karaktären. Då karaktären är vanställd till en fisk konnoteras 

en känsla för medlidande och förståelse. Mannens blick i avbildningsrummet är vänd 

uppåt med stora runda ögon. Detta ingjuter en känsla av hjälplöshet och bedjande. 

Däremot väcks en känslan av styrka och makt då avbildningsrummet till största dels 

består av en stor mansliknande gestalt. Ljuset på ansiktet kan symboliskt läsas som 

hoppfullhet ovanifrån. Bakgrundens plastiska skikt ger ett intryck av dysterhet, ensamhet 

och instängdhet. Denna känsla förstärks då den mörka bakgrundens nyans blir en kontrast 

mot det ljusa partiet i ansiktet, vilket leder till att det mörka blir mer kraftfullt och 

intensivt. Vid studerandet vid avbildningen av mönstrets form på skjortan kan den 

konnoteras till mjukhet och rogivenhet. Det går också att läsa det som ett vågmönster 
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som går att associera vidare till vågor och hav. Även den blå/turkosa färgen på skjortan 

kan ge en känsla av rofullhet, naturligt samt en känsla av harmonisk. 

Om jag lägger samman och ser till relationen mellan denotationens nivå och dess 

konnotativa nivå går det att läsa bilden på följande sätt: 

En person som kan identifieras med en människa, kanske jag eller du, som hoppfullt 

söker och ber om hjälp från ovan. Personen sitter samtidigt på styrkan och makten att ta 

sig upp. Texten STOP CLIMATE CHANGE BEFORE IT CHANGES YOU, 

tillsammans med logotypen avbildas längst ner i avbildningsrummet. Det är i denna del 

av bildrummet som personen upplevs som mäktigast, där den är som störst och även den 

del i bildrummet som i det i piktorala skiktet liknar det ikoniska tecknet för människa. 

Detta gör att bilden kan läsas som att människan sitter på makten till dess framtid och 

genom att gå med i organisationen ges havets fiskar hopp och då även hopp för 

människans egna framtida existens. Texten som avbildas i bildrummet hänvisar också 

betraktaren till denna tolkning.  

 

Bildens retorik 

Då avbildningsrummet visar en människogestalt med karaktärsdrag som går att 

identifiera med ett fiskhuvud leder detta till att en förväntad norm bryts. Detta på grund 

av att bilden visar en människa på ett sätt vi inte är van att se. En värdeöverföring sker då 

mellan människan och fiskhuvudet – en integration mellan olika element i bilden. Det 

uppstår även en retorik på plastiskt plan då människan och fiskhuvudet med motsatta 

egenskaper är sammansatta med likheterna som bakgrund. På så sätt skapas en 

sammanställning med identitet eller opposition mellan elementen i retoriken. Även den 

tredje dimensionen – graden av fiktion används då mannens ansikte är deformerat till 

formen av ett fiskhuvud.  

 

Sammanfattning 

Vid tolkningen mellan denotationens nivå och dess konnotativa nivå kan bilden läsas 

som att människan sitter på makten till dess framtid och genom att gå med i 



Hedlund, Karl-Johan 

 

36 

 

organisationen ges havets fiskar hopp och då även hopp för människans egna framtida 

existens. Bilden använder sig av främmandegöring som retorisk figur genom tre 

bildretoriska dimensionerna – integration mellan olika element, graden av identitet eller 

opposition mellan elementen i retoriken samt graden av fiktion. 

 

5. 5 Sammanfattande analys och tolkning av de fyra  

I undersökningen av de fyra texterna går det att se att samtliga texter använder sig av 

främmandegöring som retoriskt grepp. Resultatet visar att texterna använder sig av 

främmandegöring som retorisk figur genom flera bildretoriska dimensioner. Det som 

avgör vilken retorik som används kan bero på hur texten avläses och tolkas utifrån 

betraktaren. En slutsats utifrån analyserna är att det kan upplevas som att de bildretoriska 

dimensionerna har en förmåga att gå in i varandra. Detta gör att det kan bli svårt att 

särskilja dem åt och att de kan upplevas som komplexa, inte minst om de skulle användas 

i skolsammanhang.  

Analysen visar att den text som innehåller alla fyra dimensioner är Lady Gagas 

musikvideo. Anledningen till detta är antagligen att texten är en musikvideo som är ett 

multimodalt medium beståendes av mängder med bilder och visuella uttryck. Analysen 

visar även att varje enskild text går att läsas olika beroende på hur tolkningen görs av 

dess symbolik.  

 

5. 6 Eget gestaltande arbete 

I det gestaltande arbetet försöker jag synligöra retoriken som de fyra kulturella texterna 

använt sig av. Jag försöker även gestalta ett arbetssätt som kan underlätta för bildelever 

på gymnasiet. Tanken är att fotografierna ska kunna fungera som ett underlag till 

visualiseringsmaterial i bildundervisningen. Detta eftersom det utifrån min tidigare 

erfarenhet som bildlärarvikare saknas material till en bilduppgift i främmandegöring. Här 

utgår jag från att bild kan fungera utifrån det sociokulturella begreppet mediering. Detta 

genom att visualiseringsmaterialet kan ses som ett medierande redskap där eleverna lär 

sig främmandegöring genom att studera andras bilder. Med hjälp av fotografierna kan 
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bildläraren tillsammans med eleverna föra en diskussion kring vilken retorik som varje 

enskild bild använder sig av. Genomgående tema i fotografierna är dockor i idyllisk 

naturmiljö som är inplacerade i olika kontexter. Återkommande motiv är en rosa figur 

som jag har skapat i silikon och tyg. I fotografierna avbildas även andra dockor. Dessa 

dockor har jag och min syster Anna-Klara Hedlund skapat av diverse material. En 

traditionell skyltdocka förekommer även i några fotografier. Valet av det återkommande 

motivet bygger på att dockan sedd som objekt är i sig en främmandegöring, samt att det 

finns fotokonstnärer som använder och har använt sig av dockor som motiv med syfte att 

främmandegöra, exempelvis Suzanne Heintz och Hans Bellmer.  

 

 

Bild 6. Karl-Johan Hedlund, Not in my back yard, 2014, Fotografi. 

Vid skapandet av bilden har jag främst utgått från den retorik som jag såg i analysen av 

Dalís målning, samt i analysen av Wikströms verk. I bilden uppstår en spänning mellan 

oppositionen mellan elementen i bilden då det i innehållsplanet avbildar en figur, 

ansikten, växter och två personer som i det piktorala skiktet går att referera till människor 



Hedlund, Karl-Johan 

 

38 

 

placerade i en naturmiljö.  Detta gör att en opposition uppstår mellan människa – natur, 

kultur – natur eller onaturligt – naturligt. Det uppstår även ett brott mot förväntad 

integration då vi inte förväntar oss att se en rosa människa och rosa ansikten hängandes i 

träd, vilket leder till att vår upplevelse främmandegörs. Det uppstår även en ökad 

spänning då ansiktsdelarna i trädet är deformerade likt formen av ett löv, samt att den 

rosa figuren inte helt liknar en människa i det plastiska skiktet. Bildens retorik blir då 

även graden av fiktion.  

Som lärare går det här att beskriva bildens retorik med att det handlar om att placera 

föremål i en oväntad kontext eller placera föremål på ett oväntat sätt, samt en färg och 

formförändring. 
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Bild 7. Karl-Johan Hedlund, Konsumtion, 2014, Fotografi. 
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Bild 8. Karl-Johan Hedlund, Jag finns, 2014, Fotografi. 
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Vid skapandet av bild 7 och 10 har jag främst utgått från den första dimensionen – 

integration mellan olika element, och då främst det jag såg i analysen av WWF:s 

reklambild, samt i analysen av Wikströms verk. I avbildningsrummen avbildas en docka 

som i det piktorala skiktet går att tolka med karaktärsdrag som kan identifieras med en 

människa. Detta leder till att människans egenskaper projiceras över på dockan. Eftersom 

dockan är placerad i en skärgårdsmiljö, i en miljö vi inte förväntar oss, sker även här ett 

brott mot förväntad integration. I bilderna integreras dockan med miljön vilket leder till 

att en värdeöverföring också sker från miljön till dockan. 

Som lärare går det här att beskriva bildens retorik som att det går ut på att ställa samman 

ett objekt på ett oväntat sätt och att ”närhet ger likhet”. 

 

 

Bild 9. Karl-Johan Hedlund, Selfie, 2014, Fotografi. 
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Bild 10. Karl-Johan Hedlund, Sortering, 2014, Fotografi. 

Vid skapandet av bild 9 och 10 har jag främst utgått från den retorik som jag såg i 

analysen av Lady Gagas musikvideo, och då främst graden av fiktion. Jag har även utgått 

från fjärde dimensionens retorik när det gäller mötet mellan olika ”fält”, vilket jag såg i 

Wikströms verk. I avbildningsrummen visas bland annat dockor, delar av en skyltdocka, 

samt ett tygstycke med blåbärssoppa på. Valet av placeringen av föremålen i 

uttrycksplanet gör att innehållet kan läsas som att dockorna är levande ting och 

blåbärssoppan blod, vilket gör att bilderna kan upplevas som brutala och våldsamma. 

Delarna i bilden omtolkas på grund av kontexten vilket gör att det uppstår en spänning 

mellan det som visas och det som suggereras. Detta gör att det som suggereras blir 

verkligare än det som visas. I bilderna uppstår det även ett brott mot förväntad 

cirkulationsart, när jag har placerat en skyltdocka i en naturmiljö. Skyltdockans 
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cirkulationskanal är i ett skyltfönster inte ute i naturen, vilket gör det svårt för vad 

betraktaren kan förvänta sig och tvingas då läsa av verket på ett annat sätt.  

Som lärare går det här att beskriva bildens retorik med att det uppstår en spänning när 

bilderna visar en sak som går att omtolkas på ett annat sätt. Det går också att beskriva 

retoriken med att det handlar om att placera föremål på ett sätt så att en ny betydelse 

uppstår. 

 

 

Bild 11. Karl-Johan Hedlund, Gemenskap, 2014, Fotografi. 

Vid skapandet av bild 11 har jag främst utgått från första dimensionen – integration 

mellan olika element, samt tredje dimensionen – graden av fiktion, vilket jag främst såg i 

analysen av Lady Gagas musikvideo och WWF:s reklambild. Det uppstår ett brott mot 

förväntad integration eftersom två objekt (dockorna och människorna) ställs samman på 

ett sätt som vi inte förväntar oss utifrån livsvärlden. En värdeöverföring sker då mellan 

människorna och dockorna. Graden av fiktion uppstår eftersom avbildningsrummet visar 

element som är ”verkligare” än bilden. Människorna är ”verkliga” medan dockorna 
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endast är en avbildning av en människa. Graden av fiktion förekommer även då 

avbildningsrummet går att identifieras till motiv utanför bildavbildningen till ett specifikt 

igenkännbart verk, – Édouard Manets (1832-1883) målning Frukost i det gröna från 

1863. 

Som lärare går det här att beskriva bildens retorik som att det går ut på att ställa samman 

ett objekt på ett oväntat sätt och att ”närhet ger likhet”, samt att delar i 

avbildningsrummet upplevs som ”verkligare” än andra. Bildens retorik kan också 

förklaras med att den refererar till ett igenkännbart annat verk. Ett arbete med att 

iscensätta parafraser av kända konstverk kunde vara en uppgift för eleverna i skolan. 

 

 

Bild 12. Karl-Johan Hedlund, Solmask, 2014, Fotografi. 

Vid skapandet av bild 12 har jag främst utgått från den retorik som jag såg i analysen av 

Lady Gagas musikvideo, samt Wikströms verk, och då främst fjärde dimensionen. Jag 

har även utgått från tredje dimensionen – graden av fiktion, och här det jag främst såg i 

Dalís målning och WWF:s reklambild. Avbildningsrummet visar en ansiktsmask i 
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silikon, vilket är vanligt förekommande som kostym och rekvisita inom teater och film. 

Det uppstår ett problem med tolkningen av bilden eftersom masken är placerad i en 

himmel ovanför en avbildning som går att referera till en trädgårds- och hemmiljö. På så 

sätt sker ett möte mellan olika ”fält” i bilden (fjärde dimensionen) och betraktaren får 

svårt med vad som går att förvänta sig. Avbildningsrummet visar egentligen en 

silikonmask medan det som suggereras är något övernaturligt som flyger mot 

betraktaren. Delarna i bilden omtolkas på grund av kontexten vilket gör att det uppstår en 

spänning mellan fiktionsgraderna. En ökad spänning uppstår även då masken avbildas 

som ett deformerat människoansikte. 

Som lärare går det här att beskriva bildens retorik som att det går ut på att placera 

föremål på ett sätt så att en ny betydelse uppstår och att det uppstår en spänning när 

bilderna visar en sak som går att omtolkas på ett annat sätt, samt en färg och 

formförändring. 

 

5. 7 Sammanfattande analys och tolkning av eget gestaltande arbete 

Resultatet av det egna gestaltade arbetet visar ett underlag i form av ett 

visualiseringsmaterial till en bilduppgift i främmandegöring. Detta underlag är anpassad 

till gymnasieelever. Det visar även en förenklad beskrivning av retoriken i varje enskild 

bild, som ett förslag att använda sig av i undervisningssammanhang. Undersökningen 

visar att det går att skapa egna bilder som använder främmandegöring som retoriskt 

grepp. Detta genom att studera och analysera retoriken i olika kulturella texter från olika 

mediekanaler med hjälp av en bildsemiotisk analys samt en bildretorisk modell. Det går 

då att dra slutsatsen att även gymnasieelever kan använda sig av retoriken i sitt eget 

bildskapande, genom att först studera och analysera retoriken i andra kulturella texter 

från olika mediekanaler. Detta då på en mer grundläggande nivå anpassad till eleverna.  

Visualiseringsmaterialet består av fotografier som visar iscensatta situationer. Detta 

arbetssätt kan ligga närmare elevernas sätt att arbeta än om visualiseringsmaterialet 

bestått av exempelvis en proffesionell musikvideo eller en målning av en etablerad 

konstnär. Ett förslag kan då även vara att eleverna själva får iscensätta situationer som 
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främmandegör för att sedan fotografera av. Genomgående går det även här att se att 

främmandegöring som retorisk figur sker genom flera bildretoriska dimensioner i 

samtliga bilder. Detta kan göra att det även här kan upplevas som att dimensionerna har 

en förmåga att gå in i varandra.   

 

6. Diskussion 

Saar poängterar att konsten kan ingjuta en känsla av överraskning och förundran vilket 

leder till att världen visar sig som ny och upplevs som meningsfull. Denna känsla hindras 

av skolans träningslogik och att elever redan i förväg vet vad den har att erbjuda (2005, 

99). Att använda sig av främmandegöring i undervisningen, genom att försöka använda 

sig av det oförutsägbara, det som eleverna inte förväntar sig, kan enligt min uppfattning 

vara ett alternativ till att återfå denna känsla av överraskning och förundran. I 

bildundervisningen kan detta exempelvis handla om att sätta eleverna i oväntade och nya 

situationer, uppgifter som går ut på att främmandegöra, studera samtidskonst, använda 

sig av annorlunda undervisningsmaterial etcetera.  Främmandegöring leder då till att 

undervisningen upplevs som intressant och eleverna kan se saker ur nya perspektiv och få 

nya infallsvinklar som kan leda till kreativt skapande och utveckling. Främmandegöring 

kan också fungera som ett sätt att synliggöra normativa mönster som är förekommande i 

samhället och då även i skolan. Till exempel genom att studera Wikströms verk och 

använda sig av verkets retorik i praktiken kan detta leda till att normen att konst endast 

måste se ut på ett visst sätt i en viss kontext synliggöras. Normen kan vara en 

begränsning i elevernas bildskapande och synliggörandet kan då leda till att de blir 

medvetna om den rådande normen, vilket gör att de får en chans att förändra sitt 

tankemönster och utvecklas. 

 

Genom att visa och föra en diskussion kring ett visualiseringsmaterial kan detta, enligt 

min mening, leda till att eleverna får något att referera till i sitt eget bildskapande. Detta 

då det kan vara svårt att skapa något nytt om de inte har någon erfarenhet och kunskap 

om hur andra har gjort. Genom att utgå från kunskapen om hur andra har gjort kan 
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eleverna i sitt eget skapande ta till sig kunskapen, och på så sätt få användning av den i 

praktiken. De använder då det de har lärt sig för att skapa något nytt vilket leder till 

utveckling. Det blir då viktigt att eleverna får tid på sig att studera hur andra har använt 

sig av retoriken. Lika viktigt är det att de får tid för sitt eget skapande, så att de får 

möjlighet att prova olika idéer och lösningar på problem. Detta för att de ska kunna få 

nya infallsvinklar och för att en djupare förståelse ska kunna nås. Genom att studera 

andra kulturella texter i olika mediekanaler kan även detta leda till att eleverna ser 

betydelsen och användningsområdet, samt ämnets relevans även utanför skolan. Detta 

gör att undervisningen kan upplevas som värdefull, betydelsefull och intressant. Värt att 

ha i åtanke är att uppgiften inte får vara för öppen utan att den begränsas så att eleverna 

får vissa ramar att förhålla sig till. Detta för att det ska ges en möjlighet för 

problemlösning och för att kreativitet ska kunna uppstå. En begränsning kan vara att de 

får välja mellan ett visst antal tekniker för det egna skapandet till exempel collage, 

fotografi, teckning etcetera. En annan begränsning kan vara att främst försöka utgå från 

en eller två av de bildretoriska dimensionerna. 

 

Förslag på vidare forskning kan vara att visualiseringsmaterialet testas i 

bildundervisningen. Vidare forskning kan också vara att studera ett större antal kulturella 

texter för att se om resultatet blir annorlunda. Det hade dessutom varit intressant att se 

hur andra personer hade tolkat studiens texter. En intressant fundering är om en viss 

bildretorisk dimension är mer förekommande inom en och samma mediekanal. Kan det 

vara så att det finns ett återkommande mönster? Kanske är vissa dimensioner mer 

förekommande överlag. Å andra sidan fyller dimensionerna olika syften, sätt att 

främmandegöra på, vilket gör att olika dimensioner kan vara mer användbara inom vissa 

mediekanaler beroende på textens syfte, kontext och sammanhang. 

 

Avslutningsvis vill jag betona vikten av att bildlärare belyser retoriken främmandegöring 

och att de låter eleverna medvetet använda sig av den i praktiken. Detta med tanke på hur 

verkningsfull och användbar den är inom konst, populärkultur, reklam etcetera, samt att 
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ämnet bild på gymnasiet ska syfta till ”att eleverna utvecklar kunskaper om och 

färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation” 

(Skolverket 2011, 1). Jag vill även poängtera vikten av dess betydelse och användbarhet 

inom övrig undervisning och skolverksamhet. Detta med utgångspunkt i Marners 

resonemang, då han menar att kreativitet uppstår genom främmandegöring, genom att 

skapa det oväntade (2005, 40-41).  
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