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Abstrakt 
 
Följande studie är en c-uppsats skriven under 2008  på Bildpedagogiska institutionen vid 
Konstfack. 
 
Bilder säger mer än ord, och det är en del av konstens uppgift. I min uppsats vill jag skapa 
förståelse för bildteckens semantiska beroende och oberoende till det som de betecknar, och 
utforma en metod för öppen bildteckenläsning utan kommunikativ effektivitet.  
 
Mitt intresse för konstens bildtecken som väcker frågor, trotsar gängse uppfattningar samt 
öppnar upp till diskussion, ligger till grund för denna uppsats. Frågorna kring 
bildteckentolkning har framkommit genom undersökande arbete i eget konstnärligt skapande, 
samt blivit aktuellt i diskussioner på skolor där jag varit lärarkandidat. Funderingar om 
bildskapandet, och dess syfte, har kommit från elevers bilder som tydligt svarar mot givna 
uppgifter i klassrummet. De bildtecken som jag då funderat kring är sådana som är tydliga i 
sin kommunikation mellan skaparen och betraktaren, som är tydliga att tyda och blir 
begreppsliga. Bilderna antar stereotypa former, och närmar sig bilder som kallas piktogram, 
symboler. Som exempel på sådana bilder nämner jag symbolen för herrtoalett – som just 
kommunicerar en tydlig utsaga, och informerar betraktaren utan att skapa andra konnotationer 
än just de som de är skapade att uttrycka. Dessa bilder skiljer jag från konstnärliga bildtecken, 
som jag anser skall vara öppna i sin kommunikation, just för att kunna skapa nya frågor. 
 
I min undersökning analyserar jag bilder som elever på gymnasiet skapat utifrån uppgifter 
som jag utformat för att visa på bildteckentolkning. Eleverna får undersöka sina egna gränser 
för läsning av bildtecken, och i bildsamtal för vi diskussioner om uttryck och innehåll.  
 
Jag tror att bildtecken som är öppna för tolkning är en resurs att använda vid undervisning. 
Dessa bildtecken med öppna betydelseinnehåll kan visa på hur många dimensioner det finns i 
bildtolkning, i och med att de inte sluter betydelsen av det vi ser, i en omedelbar tolkning. Jag 
vill utforma en metod som kan ge elever på högstadiet och gymnasiet en förståelse för det jag 
finner så intressant med bildtecken som gränsar mot det oidentifierbara. Jag använder mig av 
förståelse för semiotiken och semantiken i min undersökning, och ger genom min metod de 
konstnärliga bildtecknen en uppgift att vara autonoma, och separerar uttrycket från dess 
ursprung - innehåll.  
 
Syftet med undersökningen är att jag som bildpedagog vill skapa en metod där jag kan  
medverka till att elever komponerar konstnärliga bildtecken med uttryck och betydelse i 
bilden själv, och där referensen etableras hos betraktaren.  
 
Till denna uppsats hör också en gestaltning, ”Diskmaskin, 2008”, där jag undersöker 
bildtecknets uttryck och förhållande till sitt innehåll. Gestaltningen är en målning i flera lager, 
där de olika lagren får symbolisera mer eller mindre öppna läsningar av bildtecknet.  
 
 
----------------------------------------------- 
Sara Gruvfält-Rosén, 2008-2009 
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111   Inledning 

 

1..1 Bakgrund 
 
På Huddingegymnasiet hösten 2008 hade jag en konversation med en gymnasieelev under en 

lektion i screentryck; 

- Jag är klar med min bild! 

- Vilken cool hund, är det din? 

- Nej.. 

- Har du tagit fotot? 

- Nej, det hittade jag på nätet. 

Eftersom jag redan innan den här lektionen hade intresserat mig för bildtecken och 

teckenförståelse till min examensuppsats, kände jag att frågorna som den här konversationen 

skapade kunde avgränsa mina funderingar kring bildteckentolkning ytterligare. Hur skapar 

elever på gymnasiet bilder – vilket syfte har de i åtanke när de komponerar bildtecken? I min 

uppsats intresserar jag mig för hur vi använder konstnärliga grafiska bildtecken för att skapa 

uttryck. Konstnärliga bildtecken behöver inte vara effektiva i sin kommunikation, men hur 

komponerar elever på gymnasiet bilder? Utgår de i från estetiska åsikter - eller blir bilderna 

även ett sätt att begreppsligen kommunicera?  

 

Ett bildtecken som skakar om och vidgar mina uppfattningar kan gripa tag i mig, få mig att se 

det jag annars tar för givet. Jag är intresserad av bilder som innehåller konfrontationer med 

den gängse uppfattningen om teckenbetydelser. I konst som jag betraktar eller komponerar får 

det gärna ingå inslag av dels visuella teckenkombinationer med hög igenkänningsfaktor, samt 

bildtecken som gränsar mot oigenkännbarhet och därmed utmanar tanken. Jag tycker att konst 

som ifrågasätter våra uppfattningar av det vi ser, och vad vi anser, engagerar starkt, och jag 

vill vara medveten som bildpedagog om hur dessa bilder fungerar.  

 

Min undersökning av de konstnärliga bildtecknens betydelseinnehåll kommer att diskuteras 

utifrån antagandet att bildtecken är grafiska tecken som i uttrycket liknar det som skall 

visuellt betecknas. Alla tecken är kommunikativa och uttrycket har delvis tillkommit genom 

konventioner. Vissa tecken har högre grad av begreppslighet. Med begreppslighet menar jag 

att ett tecken får stå som visuellt uttryck för ett begrepp i vår diskurs. Ett exempel kan vara en 

grafisk bildframställning av en mansperson som för oss med gemensam förståelsebakgrund 



 5

skulle betyda ”herrtoalett”. Denna bild kallar jag för piktogram, och den har som uppgift att 

just sammanfatta ett begrepp samt att vara tydlig i sin kommunikation. I min diskussion 

kommer jag att förklara mitt intresse för, samt varför jag tycker att det är viktigt att 

medvetandegöra, de möjligheter som bildtecken har i konstnärliga uttryck. De uttryck som 

grafiska bildtecken i konstnärliga kompositioner kan användas till är en resurs som ibland blir 

outnyttjad, eftersom bildtecknen används till en effektiviserad kommunikation där bilderna 

blir begreppsliga istället för att vara öppna i sin läsbarhet. Med öppen läsbarhet menar jag att 

betydelseinnehållet inte direkt går att bestämma utifrån bildtecknets uttryck. Det öppna 

betydelseinnehållet hos konstnärliga bildtecken har som syfte att utmana, ifrågasätta och 

vidga förståelsen av det vi ser och förstår. Syftet med bildtecknen är inte att konstnärligt 

komponerade bilder i skolan ska vara reducerade till en enkel läsbarhet med ett resultat-

inriktat och begreppsligt uttryck.  

 

Efter att ha varit med som iakttagande lärare i klassrumssituationer på högstadiet och 

gymnasiet ser jag ofta att syftet med elevers bilder och bildtecken är att de får ett effektivt 

kommunikativt och begreppsligt uttryck, även om det inte var den givna uppgiftens syfte. 

Eleverna ger bildtecknen gjorda på konst lektioner som antar uttrycket hos piktogram. Syftet 

hos dessa bilder är tydlighet och att de lätt skall kommunicera och kunna tolkas av läraren och 

de andra i klassen. Bilderna svarar på frågor ställda i uppgiften, och det bildmässiga 

”resultatet” i uttrycket matchar uppgiftens frågeställning, blir enkla att tyda och eleverna 

komponerar bilder som ska hamna inom diskursens, gemenskapens, formler för förståelse. 

Bilderna och bildtecknen antar då en begreppslig karaktär, där piktogrammets ikoniska 

uttryck förklaras av Sören Kjörup som ett ”bildskrifttecken”, med ett bestämt 

betydelseinnehåll.1 

 

Bildskapandet är en typ av kommunikation, och i vissa typer av kommunikation vill man vara 

tydlig med budskapet. Bilden som har till syfte att vara effektiv i kommunikation blir ett 

tecken för ett begrepp, och begreppet är överenskommet av den gemenskap i vilken det skall 

bli förstått. I en konstnärlig bild tycker jag inte att kommunikationen behöver vara effektiv 

eller tydlig. De bildtecken som är en fotografisk avbildning, eller komponerande för att 

efterlikna ett objekt fotografiskt, blir bildtecken som anses ha en hög igenkänning och kan 

anses som ”facit”. Jag tror att elever använder detta bildtecken med hög igenkänning eftersom 

                                                
1 Kjörup, Sören (2004) Semiotik, Studentlitteratur Lund, s. 76 
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det anses vara ett ”säkert”, läsbart, tecken som står för ett begrepp och som kan tolkas av 

andra och i tolkningen ge ett likvärdigt resultat hos gemenskapen. Bildtecknets uttryck 

närmar sig det avbildade - och därmed ”det rätta svaret”, det sanningsenliga, och blir som 

facit för uppgiften för en elev som vill ge ett resultatinriktat svar på den givna uppgiften. 

Dessa bildtecken tycker jag får en ideografisk2 mening, där bildtecknet har likheter med 

kinesiska skrivtecken, där uttrycket står för en helhet i läsförståelsen. När bilderna blir 

begreppsliga och står för något gemensamt överenskommet, blir det svårt att tolka bildtecknen 

på ett kontrasterande sätt än det rådande. Jag vill använda teorier och utforma metoder för att 

medvetandegöra det viktiga och didaktiska i användandet av bildtecken med uttryck som har 

ett öppet betydelseinnehåll. Med ”öppet betydelseinnehåll” menar jag att bildtecknet skiljer 

sig från piktogrammet och dess uppgift att i uttrycket ge direkt, effektiv, kommunikativ 

information utan utrymme för andra tolkningar. Jag kommer att använda mig flitigt av 

uttrycket ”öppet betydelseinnehåll” eftersom jag tycker det är tydligt och kommunicerar det 

jag vill beteckna.   

 

1..2 Syfte 
  
Konstnärliga bilder utmanar och konfronterar den gängse uppfattningen om 

bildteckenbetydelser samt vår uppfattning av det vi ser. Genom att vara medveten om 

konstnärliga bilders semiologiska beroende och oberoende vill jag skapa förståelse för, och 

peka på den resurs som bildtecknens öppna betydelseinnehåll är. Jag tycker att det är viktigt 

att framhäva den roll som konstnärliga bildtecken har genom att i sitt grafiska uttryck 

förmedla många betydelseinnehåll samt vara öppna i sin teckentolkning. Konstens bildtecken 

är en resurs att använda vid undervisning i och med att den inte sluter betydelsen av det vi ser 

i en omedelbar tolkning, utan kan visa på hur många dimensioner det finns i bildtolkning.  

 

Som bildpedagog vill jag medverka till att elever komponerar konstnärliga bildtecken där 

uttryckets betydelse ligger i bilden själv och referensen etableras hos bildanvändaren. Jag 

använder mig av de semiologiska teorierna om tecken för att utforma en medvetenhet och 

metod att använda i undervisning. Om jag förstår hur varseblivningen kring bildtecken 

fungerar, kan jag utforma metoder för elever att, medvetet eller omedvetet, använda 

bildtecken med öppet betydelseinnehåll i sina konstnärliga kompositioner. Semiotiken pekar 

                                                
2 Ideogram; en slags skrift som nyttjar konventionella symboler som är historiskt motiverade, där varje tecken 
motsvarar en betydelse, ett ord. Ur Karlsson Kenneth (1985/86) Måleri,Fotografi och film – en analys av tre 
bildmediers semantik, Konstfack, s. 11 
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på hur bildtecknet utgör en enhet som har en mening – det som Kenneth Karlsson i Rum 

Relation Retorik betecknar som Bildens Hur.3 Bildtecknets mening är det som jag vill 

använda mig av när jag försöker skapa en förståelse för öppna möjliga betydelseinnehåll. 

Genom att ge eleverna metoder för att skapa bildtecken utan stereotypa, reducerande och 

effektivt kommunikativa meningar vill jag att vi medvetet skapar bildtecken som utmanar och 

ifrågasätter i konstnärligt bildskapande! Min undersökning skiljer bildtecknet från tecken med 

språklig informativ betydelse, och därmed de direkt läsbara tolkningar dessa har som uppgift 

att ge oss. Om ett bildtecken skall liknas vid ett språkligt uttryck, vill jag att innehållet skall 

vara mer lik poesi än informativ text.  

 

1..3 Frågeställning 
 
Hur kan jag som bildpedagog, genom metoder för medvetna utmaningar av stabiliteten hos 

bildtecken, förskjuta bildskapandet från socialt accepterade och givna bildteckentolkningar, 

till utmanande och öppet läsbara bildtecken i begreppsliga kompositioner?   

Hur kan jag utforma en metod, utifrån teorier om semiotiken och semantiken, som gör det 

synligt för elever att en förståelse för öppen bildteckenläsning utan kommunikativ effektivitet, 

informativt syfte och resultatinriktning är en viktig resurs i konstnärliga bilder? 

Om jag i undervisning prövar metoden, kan den då ge eleverna förståelse för att man skapar 

bildtecken utan syfte att vara läsbara bildtecken? 

 

222   Didaktiskt syfte 

 
Eftersom jag vill öka förståelsen för skapande av bildtecken med öppet betydelseinnehåll 

kommer jag att utforma en metod att använda i undervisning. Jag använder semiotiken och 

semantiken som arbetssätt, och utformar övningar som jag vill pröva med elever i estetisk 

undervisning på gymnasiet. Genom att använda mig av det semiotiska arbetssättet i bildämnet 

vill jag bryta den kommunikativa effektiviteten som jag tror att elever eftersträvar i sin 

konstnärliga utformning av bilder. Syftet med mina övningar är att komponera bildtecken utan 

stereotypa tecken, och medvetandegöra bildtecknet som har ett  öppet betydelsebärande 

uttryck för att konstnärligt utmana och ifrågasätta det som vi ser. I dessa övningar vill jag 

använda hantverksmässiga tekniker och skapa en grundläggande känsla för bildtecknet genom 

att skala av element av direkt igennkännbarhet i uttrycket. 

                                                
3 Nordström Gert Z (1996) Rum Relation Retorik, Carlsson Bokförlag Stockholm, sid.114 
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333   Metod 

Inledningsvis kommer jag att presentera de teorier och begrepp som jag använder mig av i 

undersökningen. I undersökningen har jag testat min metod för förståelse av, och praktiskt 

utnyttjande av, semiotiken kring bildtecken. Genom praktiska övningar samt bildsamtal kring 

övningarnas resultat, vill jag undersöka om förståelsen för bildtecken med öppna 

betydelseinnehåll går att använda som metod för elever på högstadiet och gymnasiet.  

 

I min undersökningsdel av denna uppsats kommer jag att pröva och analysera bildteckens 

igenkännbarhet samt likhet mellan uttryck och innehåll. Undersökningen kommer att baseras 

på en semiotisk förståelse av bildtecken. Jag vill utforma och analysera en metod för att 

medvetandegöra den öppna läsbarheten som jag menar att konstnärliga bildtecken bör ha. 

Genom att elever själva i undersökande bildövningar får pröva bildteckens gränser och 

diskutera uttryckens läsning, vill jag peka på hur vi kan använda bilders uttryck. Jag tror att en 

metod som visar på den snäva läsningen vi gör av stereotypa bildtecken med syfte att vara 

effektiva och bestämda i sin kommunikation, kan få elever att våga utmana bildtecknens 

uttrycksgränser. Metoden kan även skapa en medvetenhet om tecken med ”slutna” 

betydelsebärande innehåll, och därefter kan elever medvetet välja om de vill använda dessa 

tecken i konstnärliga kompositioner. 

 

444   Teoribildning 

4..1 Konstverket som konstruktion kan bli ett vetenskapligt objekt 
 
För att kunna prata om bildtecken har jag använt mig av den semiotiska teorin om det 

verbalspråkliga tecknet, vilken gör att man kan prata om bildtecknet på samma sätt som det 

verbalspråkliga tecknet. Teorin om semiotiken utgår ifrån Ferdinand de Saussures lingvistik 

och teckenstruktur. Denna teori utvecklad av Paul Ricoeur, blir min teoribildning. Med den 

semiotiska och semantiska teorin får tecken (i min undersökning specifikt bildtecken) en 

betydelse- och meningsbärande funktion, med kommunikativa egenskaper som verkar i en 

struktur. Det betydelsebärande innehållet hos tecken har ett arbiträrt förhållande, där 

betydelsen uppstår genom konventioner som är kulturellt förankrade. Semiotiken har blivit ett 

bildanalytiskt verktyg, och har fått en begreppsapparat som är vetenskapligt trovärdig. 

Bildtecken har mening och verkar som verbalspråket, med skillnaden att bildtecknen liknar 

vad det visuellt föreställer. De minsta enheterna hos ett bildtecken bildar tillsammans en enhet 

som i uttryck nödvändigtvis liknar det som tecknet föreställer.  
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Även om det är svårare att avgöra vilka meningsenheterna är i en målning än i en text så 
uppkommer inom olika genrer av bilder tendenser att bilda och använda diskreta strukturer av 
tecken även om de inte helt låter sig formaliseras och fastslås. Bildens struktureringsprinciper är 
förvisso inte lika väldefinierade som verbalspråkets...4 

 

Bilden och dess tecken har diskuterats som mycket informationstät och utan differentiering, 

och därför oläslig och utan språk. Men utifrån Kenneth Karlssons artikel i Gert Z Nordströms 

Rum, Relation, Retorik, kan vi fastslå att bildtecknen går att placera i semiotiken. Karlsson 

skriver att ”bilden inte är något system av tecken i Saussuriansk mening”5, men att bilden har 

regler för hur vi kombinerar de ingående tecknen, och därmed går att studera semantiskt. Det 

komplexa bildspråket har inte grammatiska regler såsom verbalspråket, och mening uppstår 

inte genom att relatera uttryck och hänvisa innehållet i sina negativa relationer med andra 

tecken - i ett system som man gör med språket - utan baseras bland annat på en likhet mellan 

uttryck och innehåll. Bilder liknar det som de står för och ur de ingående markeringarna kan 

vi semantiskt diskutera vad uttrycket föreställer.   

 

Bildtecknets ingående deltecken, varje liten markering – streck, prick, färgfält och materialval 

– kommer att ha betydelse för hur vi läser bilden. Denna stora mängd av möjliga 

betydelsebildningar som vi kan göra utifrån uttrycket, markeringarna, kommer i den 

individuella varseblivningsprocessen bli till ett urval och bilda ett bildteckeninnehåll som 

hänvisar innehållet till uttrycket. De ingående markeringarna, som vi i varseblivningen har 

kombinerat till ett bildtecken för vår tolkning, ger med sin igenkänning samt delvis genom 

konventionell förståelse, den mening som vi ger bildtecknet. Enskilda skulle inte de ingående 

markeringarna ge mening. Den svängda linjen tillsammans med färgvalet, tätheten och 

materialet ger en sinnesbild som i personens varseblivning genomgår ett urval och 

begränsning, samt via aktualisering (utsållning av intressant tolkning beroende på vad som är 

aktuellt i personens tankegång) och teoretisk kunskap, ger individen en ikonisk 

teckenbetydelse. Denna teckenbetydelse tolkas delvis utifrån konventioner och traderad 

kunskap om bildtecknet, så varseblivningen kommer inte att ge en teckentolkning som enbart 

bygger på likhet med det avbildade tinget. Vi är medvetna om att det är ett tecken vi betraktar, 

och kommer att analysera bildtecknet utifrån semiotiska regler. Karlsson skriver om detta när 

han diskuterar Norman Brysons ”the semiotical approach” om ”bekantskap med socialt 

konstruerade igenkänningskoder” i Rum, Relation, Retorik. 

 

                                                
4 Nordström (1996) s.107 
5 Ibid., s.108 
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Skillnaden mellan att betrakta en text och att betrakta en bild, ligger inte i att vi erfar det förra som 
tecken och det senare som perception, utan i att vi av konvention ser, söker och igenkänner olika 
företeelser hos de olika teckentyperna. I texten har vi lär oss igenkänna bokstäver som bildar ord. I 
bilden har vi lärt oss att i streck, former och färger igenkänna figurer, rum, handlingar, händelser 
etc. Den akt av igenkänning som bilden väcker måste därför förstås som en produktion, snarare än 
en perception av mening. Betraktandet är en aktivitet som förvandlar bildens material till mening 
och denna aktivitet pågår ständigt och ingen kan därför slutgiltigt fånga den.6 

 

4..2 Om synbilden och vår varseblivning  
  
Bildfältet är det vi ser av verkligheten med våra öppna ögon. Ur bildfältet väljer vi synbilden 

när vi medvetet och aktivt betraktar omvärlden. I synbilden/fältet kommer vi att fokusera på 

enskildheter, detaljer, som på något sett fångar vår uppmärksamhet. Denna ”detaljbild” ur 

synfältet har inga skarpa gränser mot synfältet och bildfältet, utan vi ser omedvetet även det 

som finns i det passiva synfältet. Denna händelse som kallas för varseblivning kommer till 

genom intryck från den fysiska världen, där vi hämtar sinneskunskap, samt genom det 

diskursiva tankearbetet som genererar teoretisk kunskap. Den teoretiska kunskapen styrs av 

språket, eftersom den kunskapen är insamlad från tidigare kritiskt prövad kunskap av trolig 

sanning. Den teoretiska kunskapen används för att rensa och kontrollera information för att 

uppnå ”fullständig motsägelsefrihet och konsekvens”.7 Synbilden har en struktur av en mängd 

tolkningar som vi kan göra, där vi kan ge betydelse till de olika möjliga innebörderna genom 

tanke- och förståelsearbete. Men Synbilden i sig innehar ingen betydelse. Synbilden är ”den 

fysiska världen själv”8 och har ingen mening, bara en mängd innebörder. Synbilden får i 

varseblivningsprocessen styrning av den mänskliga erfarenheten, den teoretiska kunskapen 

samt intressen och aktuella tolkningsbanor som personen har, i processen att bli en fullbordad 

varseblivning.  

 

Resultatet av varseblivningen blir en ”föreställning i relation till synbilden”9 och detta har 

skett via ”flödet i medvetandet av insikt från de fysiska verkligheten via den mänskliga 

erfarenheten och vidare upp till det abstrakta tänkandet”10. Genom kunskap om 

varseblivningsprocessen kan jag som bildpedagog utforma metoder för skapande med öppet 

betydelseinnehåll som en utmaning till människans annars så verbalspråkliga tänkande. Med 

det verbalspråkliga tänkandet menar jag här vår direkta önskan att utvinna det rätta svaret i det 

som vi betraktar, en slags önskan om att i betraktandet kategorisera, strukturera och 

                                                
6 Nordström (1996) s.104 
7 Sandström Sven (1995), Intuition och Åskådlighet, Carlssons Bokförlag Stockholm, sid. 30 
8 Ibid., s. 33 
9 Ibid., s. 38 
10 Ibid., s. 39 
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hierarkisera för att finna det rätta resultatet till det vi ser. Genom att medvetet utmana detta 

resultatorienterade och vetenskapliga sätt att avsluta en varseblivning, tror jag att vi kan vidga 

våra vyer och skapa ett sinne öppet för tolkningar som inte är de som skulle vara det först 

aktuella och av intresse styrda bildteckentolkningarna. Varseblivningsprocessen leder 

personen in på ett av många möjliga spår till betydelseinnehållet. Om konstens bildtecken är 

intressant nog - kanske placerat i en situation som inte är direkt igenkännbar och utmanar 

personens minnen - då kanske personen ser och tolkar bilden på ett sätt som tar en ny 

inriktning än den som man vanligtvis skulle gjort. Vi gör dessa tolkningar – de 

resultatorienterade, vanemässiga och vetenskapligt styrda – så ofta ändå i vår vardag att vi 

behöver konsten som en utmaning till det som vi kallar ”naturligt” för att vidga 

meningsbetydelsen. 

 

555   Bildtecknet 

 
5..1 Förklaring av Bildtecknet 
 
När jag i denna uppsats pratar om bildtecken menar jag ett visuellt komponerat, fixerat, 

tecken som i sitt innehåll presenterar en avgränsad företeelse. Bildtecknet är ikoniskt och 

baseras på likhet mellan uttryck och innehåll. Bildtecknet behöver inte vara ”fotografiskt” 

eller tredimensionellt likt det objekt som tecknet refererar till, men för att kunna kalla tecknet 

för bildtecken krävs en likhet. En person komponerar och fixerar i en presentation sin 

varseblivning av ett objekt, där sinneskunskap och teoretisk kunskap kombinerats och sållats 

med hjälp av personens aktuella tolkningsbanor och intressen, för att skapa bildtecknet. 

Bildtecknet är en presentation av den individuella tolkningen av det verkliga objektet, fixerat i 

ett material, där uttrycket kommer att ha en likhet med sitt betydelseinnehåll. Sören Kjörup 

förklarar den förmåga vi har att utläsa mening i visuella uttryck, som att de flesta bildspråk 

spelar på vår förmåga att via intuitionen igenkänna objekt i ett bildteckens uttryck – där 

uttrycket motsvarar i tillfredsställande grad det som vi skall känna igen.11 

 

5..2 Bildtecknets uttryck 
 
Jag intresserar mig för bildtecknets uttryck som refererar till betydelseinnehållet genom 

likhet.  Bildtecknet går liksom verbalskriftliga tecken att placera i en struktur där de minsta 

betydelsebärande elementen, markeringarna, fungerar i ett system. Det som skiljer bildens 

                                                
11 Kjörup (2004) s. 76 
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tecken från skriftens är att bildtecken, som jag sagt tidigare, i uttrycket liknar det som är dess 

betydelseinnehåll. Genom att utnyttja detta förhållande kan vi komponera bildtecken som 

gränsar mot oigenkännbarhet, och därmed utöka dess innehållsmässiga betydelse. Bildens 

uttryck skall få ett betydelseinnehåll hos betraktaren, och om uttrycket inte är direkt 

igenkännbart startar en tankeverksamhet kring uttrycket som jag tycker är intressant.    

 

Bildtecknet har, i och med att den som betraktar bildtecknet själv binder uttrycket med dess 

innehåll, öppna möjliga förståelsemönster, och tolkas i personens varseblivning utifrån dennes 

sinneskunskap och teoretiska kunskap. Bildtecknet kommer att ha olika innebörd beroende på 

vem det är som behandlar bilden. Ett bildtecken får sin innebörd genom små nyanser och 

markeringar som kan vara ytterst subtila. Detta skiljer sig från skriftliga tecken som i en 

struktur och med grammatiska regler ger samma innebörd till olika tolkare inom en diskurs, 

även om uttrycket varierar. Ett bildtecken kan lösgöras från tidsliga och rumsliga placeringar 

som ett skrifttecken får av grammatiska/syntaktiska regler, och betydelseinnehållet kan 

variera beroende på hur uttrycket tolkas. Uttrycket har i tillkomsten, och i utsagor, en bestämd 

referens till objektet det föreställer - men referensen försvinner då upphovsmannen inte är 

närvarande, och då får bildtecknet (nytt) betydelseinnehåll i betraktarens tolkning.  

 

5..3 Bildtecknet är inte begreppsligt 
 
Med Bildtecken menar jag inte komponerade tecken såsom piktogram, som har till uppgift att 

sammanfatta och sammanställa ett socialt överenskommet innehåll. Till skillnad från 

bildtecknet måste piktogrammet ha utmärkande drag som skall sammanfatta tecknets innehåll, 

för att kunna uppfylla sin uppgift att vara läsbart inom en given diskurs, där det kan ersätta 

skrifttecken. Se avsnitt om Piktogram.  

 

666   Hur Bilden skiljer sig från Språket  

 
6..1 Språket i ett system 
 
När vi vill göra oss förstådda i skrift använder vi oss av grafiskt framställda tecken – 

bokstäver – i en kombination – ord och meningar – inom ett grammatiskt system. De grafiska 

tecknen bildar ord, konventionella tecken, som förstås av oss utifrån en betingad kulturell 

överenskommelse. Tecknens innehåll bygger på dess olikhet från andra tecken, och där 

uttryck och innehåll inte har något gemensamt och där utseendet inte är det betydelsefulla.  
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Ordet som representerar föremålet bil kan skrivas med bokstäverna b, i och l, i denna följd, 

och på många olika sätt. Vi kommer att kunna utläsa bil oberoende av ordets uttryck och 

materialval. Verbalspråkets skrifttecken kan ”kopieras” och innehålla samma betydelse i 

kopian, om man använder samma ändliga antal väldefinierade minsta enheter, bokstäverna, i 

rätt ordning. Skriftspråket fungerar inom ett bestämt system, där de olika delarna endast kan 

bytas ut mot grammatiskt samma delar. Ett substantiv kan endast bytas ut i en mening mot ett 

annat substantiv, och här skiljer sig verbalspråkets skrift från bildspråket.  

 

6..2 Bildens visuella uttryck 

 
När vi betraktar en bild är utseendet det manifesta, utseendet blir det betydelsefulla. Hur vi 

grafiskt utformar bildtecknet kommer att få betydelse för utläsningen av bildtecknet, 

bildtecknets semiotik. Det kan vara svårt att uttyda bildspråkets minsta betydelsebärande 

enheter. Varje liten variation i utförandet – vilken teknik och material konstnären använt, 

vinkel vi ser tecknet i, tjocklek på markeringen – allt detta i uttrycket kan bli meningsbärande 

och kommer att ge bildtecknet dess innehåll. Betydelsebildningar som har relevans för bildens 

mening kan ske i materialval, färgval, storleksförhållanden – ja i alla ingående element i 

bilden. Men även trots dessa oändliga möjligheter kring utformningen av bildtecknet, så gör 

igenkännbarheten och likheten med det verkliga föremålet att vi i uttrycket känner igen 

bildtecknet och kan läsa dess betydelseinnehåll. Läsningen av bildtecknets uttryck görs inte 

enbart via konventioner, utan vår förståelse utifrån uttrycket kommer att kunna glida längs en 

skala i en liknelse som Goodman skulle förklara med ”en termometer utan skala.” Här skiljer 

sig läsningen av uttryck hos konstnärliga bildtecken från skriftspråkets tecken. I en skrift kan 

materialval och färger spela in i den totala läsningen av texten, men det enskilda skrifttecknet 

innehar i sin struktur, uttryck, den överenskomna betydelsen, innehållet är detsamma, 

oberoende av dess omgivning. Textens tecken är ofta mångtydigt om vi letar upp dess 

betydelseinnehåll i ett lexikon, men placerat i en struktur – grammatik – får tecknet sitt 

konventionella betydelseinnehåll. 

 

6..3 Språkets och bildens betydelsenivåer 
  

Eftersom bildens innehåll kan tolkas olika utifrån vad vi värderar som viktig information när 

vi betraktar bildtecknets ingående markeringar, är bilden till skillnad från språket inte 

uppbyggt av olika innbördes relaterade nivåer som skall beaktas när bildens mening skall 



 14

utläsas. En verbalspråklig text har funktioner på tre nivåer; den läses utifrån materiella, 

formmässiga och semantiska aspekter. Det materiella är hur texten har fixerats med till 

exempel trycksvärta på papper, det formmässiga är hur tecknen relateras i syntaktiska-

grammatiska konfigurationer, och det semantiska meningsinnehållet är vad man talar om. En 

text har funktioner på dessa tre nivåer, och nivåerna har en komplex och hierarkisk inbördes 

relation som får betydelse för textens läsning. Vi kommer troligtvis att ge textens 

grammatiska form, och det semantiska meningsinnehållet större betydelse än det materiella 

när vi tolkar en text.12  

 

I en bild är det svårare att bestämma vilken av de ingående markeringarna som skall råda över 

en annan, och jag tror att den mening vi ger bilden kommer att få större variation i tolkningen 

än vad en text kan få. Ett bildtecken ger fler tolkningar än summan av de ingående 

markeringarna, och detta spelar roll för den öppna betydelsestrukturen som jag vill ge 

bildtecknet. ”På ett generellt plan skiljer sig bildförståelsen som nämnts drastiskt från 

åtminstone den formella språkförståelsen däri att den förra i princip aldrig utesluter att andra 

förståelsemönster kan urskiljas i samma föremål.”13 När man uttrycker sig i verbalspråk, text, 

behöver man göra ganska klara hänvisningar till uttalanden, dessa hänvisningar framgår inte 

lika tydligt i en bild. Bildens uttryck kan man säga blir fri från sin källa. Om vi likställer 

textens uttalande (betydelseinnehållet) med bildens uttryck (betydelseinnehåll) kommer det 

inte vara lika lätt att göra direkta hänvisningar. Paul Messaris skriver om detta i Visual 

Persuasion;   

Whereas spatial or temporal connections can be presented quite explicitly through images, visual 
communication does not have an explicit syntax for expressing analogies, contrasts, causal claims, 
and other kinds of propositions.14 
 

Och Messaris skriver vidare; 

So, as soon as we go beyond spatiotemporal interpretations, the meaning of visual syntax becomes 
fluid, indeterminate, and more subject to the viewer´s interpretational predispositions than the case 
with a communicational mode such as verbal language, which possesses an elaborate set of 
explicit indicators of analogy, causality, and other konds of connections between two or more 
concepts.15 
 

I en komponerad bild kan de betydelsebärande minsta enheterna bytas ut utan att innehållets 

betydelse förändras markant, bara vi fortfarande ser en igenkänning i uttrycket. Delar av 

bildtecken kan uteslutas och nyanseras utan att innehållet förändras, och man behöver inte 

                                                
12 Kristensson Uggla Bengt (1999) Kommunikation på Bristningsgränsen, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposium Stockholm, kap. Från Saussure till Ricoeur 
13 Sandström (1995) sid. 68 
14 Messaris Paul (1997), Visual Persuasion, Sage Publications, sid. xi 
15 Ibid., s. xiii 
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tänka på en grammatik. En bild läses inte heller enligt det överenskomna linjära system som 

skriftspråk, utan de olika deltecknen kan kombineras i en mängd variationer. Bildens och 

textens uttryck kan användas i olika sammanhang, och historiskt sett har verbalspråket haft en 

större vetenskaplig trovärdighet än bildtecknet. Detta kommer att ha betydelse när jag 

diskuterar fotografiets användning i konstnärliga framställningar.   

 

777   Bildtecknets beroende och oberoende 

 
7..1 Piktogrammet 
 
Sören Kjörup skriver i sin bok Semiotik om piktogram som tecken – ”men bilder är de inte!”. 

Piktogrammen har tillkommit som stiliserade ”bilder”, för att i medvetandet ersätta 

minnesföreställningen om till exempel mansperson. Piktogrammet är liksom verbalspråk 

beroende av konventioner som knyter uttrycket till innehållet. Man behöver inte äga ett språk 

för att igenkänna ett piktogram, tecknet har ”pattern recognition” – som gör att man ”känner 

igen de avsedda dragen från en helhet oavsett att andra drag från denna och dess omgivningar 

helt saknas i bilden.”16 Men piktogrammet är till skillnad från bildtecknet begreppsligt och 

överenskommet inom en viss diskurs. Det visuella tecknet har utmärkande drag från det som 

det skall avbilda, och får i och med att uttrycket är byggt på konventioner, en läsbarhet som 

kan liknas vid skriftteckets.  

Synbilden påminner om vissa drag som man redan mött i sin verklighetsorientering, och 
presenterar dem i en kombination som kan innebära något alldeles bestämt; men den preciserar 
själv ingen mening i dem.17 

 

Paul Messaris skriver om ”the symbol” och dess begreppslighet; 

the symbol, involves niether similarity nor physical causation but, instead, an arbitrary convention 
on the part of the symbol´s users. Words are the typical example here…they are connnected to the 
things they refer to only by virtue of a social convention.18 
 

Kjörup förklarar piktogrammet vid ett tecken som används för effektiv kommunikation av 

enkla meddelanden, och blir därmed ett tecken som antar en begreppslighet.  

Läser man piktogrammet på dörren till herrtoaletten som en bild (efter gängse koder) måste man ju 
konstatera att det föreställer en man, men det piktogrammatiska tecknet betyder inte ”man”; det 
betyder ju ”herrtoalett”. Och om man vill uppfatta piktogrammet som en bild av det slags personer 
som ska gå in genom den aktuella dörren, måste man räkna med att ganska många kvinnor 
kommer att gå in på herrtoaletten…  19 

 

                                                
16 Sandström (1995) sid. 64 
17Ibid., s. 62 
18 Messaris (1997) s. viii-ix 
19 Kjörup (2004) s. 76- 
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7..2 Bildtecknets semantiska oberoende och autonomitet  

Jag vill analysera bildtecknets autonomitet för att kunna försvara och förtydliga användandet 

av öppet betydelseinnehåll hos bildtecknet i min metod då jag låter eleverna komponera mot 

gränsen till oigänkännbarhet.  

 

Bildtecknet är en komposition av en föreställning i relation till synbilden där uttrycket genom 

likhet presenterar ett innehåll, men utan given referens till något som vi ser. Dessutom har 

bildtecknet ”fixerats i ett beständigt material och därför lösgjorts från sitt ursprung i 

intentionen.”20 Bildtecknet har konstruerats av en kompositör med en ingående 

betydelseinnehåll, referens, där förståelsen för vad bildtecknet representerar varit tydlig för 

kompositören. Men så fort markeringarna komponerats på bildytan och bilden blir tillgänglig 

för andra betraktare, kommer kompositionens bildtecken att bli autonoma. Bildtecknet får nu 

endast mening i och med betraktaren ger tecknet betydelse i sin läsning. Bildtecknen i 

kompositionen betraktas, och den synbild som betraktaren får, kan påminna i vissa drag om 

något som betraktaren redan tolkat visuellt, men uttrycket innehar inget givet 

betydelseinnehåll. I Kommunikation på bristningsgränsen skriver Bengt Kristensson Uggla 

om textens autonomi som ”innebär referensens befrielse”.21 Kristensson Uggla diskuterar Paul 

Ricoeurs semantiska teorier kring texten som verk, och jag byter här ut text mot bild och vill 

lägga in ett citat som för att poängtera att bildens autonomi är en viktig del att förmedla för att 

befria upphovsmannen från uttryckets innehåll. I min studie befriar det eleverna från tron att 

deras intentioner och betydelseinnehållet måste kunna tolkas, vara tydligt. Istället kan man 

nämligen frilägga och klargöra textens egen inre struktur och de potentiella meningshorisonter 
som texten själv rymmer genom att lyfta fram en djupsemantik under textens yta och därmed visa 
på att texten innehåller fler och annorlunda meningar än författarens ursprungliga, medvetna 
avsikter.22 

 

Ett bildtecken kan ju inte bara läsas genom konvention, grammatiska överenskommelser eller 

få mening i en struktur som verbalspråket. Synbilden av det konstnärliga bildtecknet 

”preciserar ingen mening”23 och bildtecknet ”pekar mot något utanför sig själv”,24 men 

innehållet kan inte bestämmas såsom text kan i en grammatisk, linjär läsning. Under 

överskriften ”Bildens Vad” kommenterar Kenneth Karlsson i Rum Relation Retorik bildens 

semantiska beroende, samtidigt som den är oberoende 

                                                
20 Nordström (1996) Rum Relation Retorik  s. 116 
21 Kristensson Uggla Bengt (1999) sid. 302 
22 Ibid., sid. 303 
23 Sandström (1995) sid. 62 
24 Nordström (1996) sid. 120 
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Det gäller att se hur bilden har en egen strukturerad mening samtidigt som denna inte kan förstås 
oberoende av allt vad intention, referens och reception heter. Det är detta beroende oberoende som 
gör att betydelsen inte är buren i bilden utan ytterst i vilken betydelse den får för betraktaren.25 

 

Bildtecknet är autonomt och semantiskt oberoende. Bildtecknets ingående markeringar 

kommer att i sin helhet via igenkänning ge mening och betydelseinnehåll åt det vi ser. 

Markeringarna kan läsas på många olika sätt, och betraktaren kommer att läsa in egna känslor 

och minnen till bildtecknet. Relationer och hierarkier hos de ingående markeringarna kommer 

att vara svåra att tolka, vilket ger bilden en öppen läsbarhet. I en övning kommer jag att be 

elever att komponera ett bildtecken som ligger på gränsen till att eleverna själva kan koppla 

bildtecknets uttryck till dess innehåll. Uttrycket i denna komposition kommer kanske att likna 

den abstrakta konstens uttryck, och visa på att autonomiteten hos bildtecknet gör att 

läsbarheten inte behöver vara kommunikativt effektiv.  

 

888   Syftet med bildteckenskapande 

 
För att kunna kalla bilden för autonom, bör den inte vara skapad till att förmedla en tydlig 

kommunikation, såsom till exempel reklam gör. Jag ser en fördel i att i undervisning 

medvetandegöra för elever att de som bildskapare inte måste kunna hänvisa med tydlig 

referens till objekt som vi ser i vår omgivning. Konstnärliga bildtecken är autonoma och 

behöver inte uttrycka sig med en hög grad av igenkänning. Detta tror jag kan minska 

prestationsångest kring att avbilda.  

 

Om bildtecknet skapas för att kommunicera något specifikt som är vedertaget inom en 

diskurs, blir tecknet till ett begrepp med syfte att sammanfatta information effektivt. Självklart 

kan man använda sig av denna medvetenhet i användandet av vad jag kallar ”reducerade” 

bildtecken, typ piktogram. Piktogrammets tydliga läsbarhet, med ett betydelseinnehållet som 

har som syfte att informera, bekräfta, sammanfatta och cementera verbalspråkliga 

överenskommelser, blir en visuell kommunikation i bilden. I detta fall kommer 

bildteckenskaparens syfte med användandet av det reducerade bildtecknet framgå i 

kompositionen. Användandet av kommunicerbara tecken i bilder framgår inte alltid tydlig för 

betraktaren, men om vi placerar bilden i den kontext som den existerar, kan vi med hjälp av 

vår intelligens och vårt kunnande om bildspråk uppfatta kommunikationen. Jag tänker i detta 

                                                
25 Ibid., sid. 115- 
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fall på reklam som skapats med kännetecken som kan hänvisas till konstnärliga bilduttryck, 

till exempel Benettons och Diesels reklamkampanjer. 

 

8..1 Att använda fotografiet 

 
Mitt syfte är inte att finna en metod för tolkning av bildtecken, utan nästan tvärt om – ge 

förutsättningar för en så öppen teckentolkning som möjligt, samt ge bildtecken objektiva 

betydelsebärande innehåll. För att göra detta måste jag ha en förståelse för hur bilder tolkas, 

och hur olika typer av medier får varierande egenskaper sig tillskrivna. Bildtecken 

förekommer i många olika fixeringar, och det som jag tror kan vara mediet med tydligast 

betydelseinnehåll är fotografiet. Eftersom vi läser bilder intuitivt visuellt, har fotografiet ett 

bildspråk som kan bli en ”genväg” mot igenkänning som bevis på något som har hänt. Den 

egenskap som fotografiet får av kommunikation med stor sanningshalt och vetenskaplighet, 

får fotografiet sig tillskrivet eftersom skapandet av bilden rent fysiskt ger en avbild vilken 

motsvarar naturen punkt för punkt. Fotografiet har, och används kommunikativt, eftersom det 

har en ”förväntningskod”. Denna ”kod” förklarar Karlsson med ”den definition vi ger 

vetenskaplighet och den auktoritet vi ger vetenskapen”. Fotografiet ger oss en känsla av att 

”vi var där”, och att detta har hänt  – och nu ser vi det på bild! Paul Messaris skriver i 

inledningen till Visual Persuasion om fotografiet som ett indexikalt (och ikoniskt) tecken. 

Indexikala tecken är komplexa, och ska vara spår efter händelser, där Messaris förklarar 

fotografiet som ett spår av vad som har skett; 

a sign is indexical if it is actually caused by its object and serves as a physical trace pointing to the 
object´s existence…the fact that they (fotografierna, min anmärkning) are, in certain respects, 
direct physical imprints of the reality recorded in them.26  
 

Jag vill citera Messaris, och även Kjörup, om det indexikala tecknet och i detta fallet 

fotografiet. Kjörup förklarar fotografiet som ett tecken som både är indexikalt och 

kommunikativt. Fotografiet framställs så att det rent fysiskt tvingas motsvara naturen punkt 

för punkt och blir indexikalt medan rasterprickarna eller pixlarna i ett fotografi tolkas 

ikoniskt. Vidare skriver författaren att  

Säkert uppfattar också de flesta förhållandet mellan det ikoniska och det indexikala som Peirce 
anger, nämligen att ikoniciteten är en följdverkan av indexikaliteten, alltså att fotografiet som bild 
ger ett sannfärdigt intryck av sitt motiv eftersom bilden på så sätt och vis är ett spår efter motivet 
eller ett avtryck av det.27 
 

                                                
26 Messaris (1997) sid. viii-x 
27 Kjörup (2004) sid. 81 
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Jag tror att fotografiet används som bildtecken av elever för sina egenskaper att anse ge en 

referens som är nära ”sanningen”. Fotografiska bilder är lika det vi ser – och ger ett 

bildmässigt resultat som är ”rätt”, vetenskapsmässigt och sanningsenligt. Kjörup formulerar 

sig kring indexikalitet; 

Vetenskapsteoretiskt hör den indexikala semiotiken till den forskningsmässiga, alltså 
kunskapsproducerande sidan av det vetenskapsteoretiska fältet.28 
 

Paul Messaris skriver vidare i Visual Persuasion och formulerar fotografiets förmåga att 

avbilda verkligheten med indexikalitet och ikonicitet som ”may be thought of as ”positive” 

characteristics of visual communication”29. Denna ”positiva” övertalningsförmåga som bilder 

har (och då indexikala bilder mest av alla medier), till skillnad från andra former av 

kommunikation, behandlas under överskriften Implications of Syntactic Indeterminacy; 

/…/as we have seen, what visual syntax lacks, especially in comparison to verbal language, is a set 
of explicit devices indicating causality, analogy, or any relationship other than those of space and 
time. This lack of a propositional syntax has an important implication för the persuasive uses of 
images. Making a causal claim, drawing an analogy, or expressing other kinds of logical 
connections between ideas are alla integral aspects of the process of argumentation. The fact that 
visual syntax cannot be explicit about such connections means that the process of visual 
persuasion cannot include explicit arguments.30  

 

Fotografiet har förmågan att avbilda något och stå som bevis för en händelse eller objekt, utan 

att cementera betydelsetolkningens ursprung. Därför kan fotografiskt bildspråk vara något att 

sträva efter för elever som vill uppnå ett bildmässigt resultat som har hög referens till det vi 

ser.   

 

999   Bildens konstruktion och betraktarens perception 

 
Ett tvådimensionellt bildtecken är en komposition av markeringar, färgval, materialval och en 

vald teknik placerat på en plan yta. Det komponerade uttrycket gör konstnären utifrån 

konventioner om bildtecken. De val konstnären gör för att fixera sitt uttryck ger bildtecknet 

dess karaktär, och blir det som förmedlas till betraktaren. Alla ingående element bildar 

tillsammans i vår varseblivningsprocess den synbild som vi senare kommer att tolka. 

Igenkänningen av bildtecknet styrs enligt Umberto Eco ”på basis av koder”31 som kan liknas 

vid regler och normer för ett språk. Jag vill citera Karlsson, som citerar Umberto Eco; 

Vi kan alltså säga att ikoniska tecken reproducerar några villkor för varseblivningen, men först 
sedan de utvalts på basis av definitionskoder (igenkänningskoder, min anm.) och uttolkats på basis 

                                                
28 Ibid., s. 53 
29 Messaris (1997) sid. xvii 
30 Messaris (1997) s. xvii - xviii 
31 Karlsson (1985/86) s. 11 
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av grafiska konventioner. Ett visst givet tecken är alltså en denotation av ett givet 
varseblivningsvillkor, fastän det i allmänhet denoterar en varseblivning som godtyckligt reducerats 
till en förenklad grafisk konfiguration.32 

 
Vissa markeringar eller val som kompositören fixerar i sitt bildtecken kan komma att 

analyseras och tolkas av betraktaren som hänvisningar till redan identifierade objekt och 

grafiska konventioner. Om dessa markeringar har tillräckligt stark konnotation, är av stort 

intresse för betraktaren eller tidsmässigt aktuella, kan de ge ett bildtecken som kan diskuteras 

begreppsligt med verbalspråk i en gemensam diskurs. Jag tänker på färger eller former som 

kan hänvisas till kommunikativa bildtecken från reklam eller marknadsföring. Jag tror att vi 

omedvetet gör dessa hänvisningar till reklam- och marknadsvärlden när vi uppfattar och 

tolkar bilder idag, eftersom vår omvärld domineras av dessa bildintryck. Detta går att använda 

sig av i sin bildteckenframställning, och kan vara ett effektivt sätt att placera bilder utanför det 

som vi skulle anse ”naturligt” eller ”normalt”. Om vi använder t ex en färg som approprierats 

av en kraft på marknaden, men i ett sammanhang i vårt bildteckenskapande där det inte hör 

hemma, kan vi visa på bildtecknets öppna läsning och autonomitet i sitt tillstånd. Vi kan 

använda oss av kunskap om former, färger, material, tekniker, vinklar, storlek och vad det 

implikerar hos oss för att få fram en känsla hos ett objekt. Paul Messaris kallar detta för ”the 

possibilities of formal iconicity”. Formelementens betydelse för, och frågan om hur ett 

bildtecken får mening kommenterar Messaris med  

/…/the basic logic through which formal analogies can give rise to meaning ..(is).. that the abstract 
ingredients of a visual composition can be effective means of imbuing an image with such 
qualities as dynamism, excitement, and so on.33 

 
När vi blir osäkra om bildtecknets innebörd - bland annat genom förvånande färger, former, 

materialval, eller tekniker - och bildbetydelsen utmanar våra minnen och inte stämmer med de 

redan identifierade lagrade minnena, då utmanar konsten! Då ruckas bildtecknets stabilitet 

och betraktaren får problem med identifiering och placering av tecknet i den inledande 

varseblivningen. 

 

111000   Upplägg och Avgränsningar 

 
I min undersökning har jag valt att eleverna skall lösa uppgifter med hantverksmässiga 

tekniker, det vill säga att de får tillgång till papper och pennor, kritor, tuschpennor och 

verktyg som sax, kniv och lim. Valmöjlighet finns dock att utnyttja påslagna datorer med 

skrivare då undersökningen utförs i en datalektionssal med internetuppkoppling. Jag är 

                                                
32 Ibid., s. 11 
33 Messaris (1997) sid. 61 
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intresserad av att analysera om eleverna vill utnyttja tekniken för att få ett resultat med 

avbildningar som har ett fotografiskt bildspråk.  

 

Jag har begränsat mig till att inte diskutera det intressanta i att moderna tekniker i 

bildhantering i skolan kan påverka urval och metod vid framställning av bildtecken. 

Jag diskuterar och undersöker enskilda bildtecken, och inte hur de verkar semiotiskt i 

teckenkombinationer. Detta skulle kunna vara en naturlig fortsättning på min undersökning, 

då bildtecken sällan verkar ensamma i bilder. De bildtecken som jag diskuterar har jag valt att 

begränsa till de som ingår i konstnärliga bilder, bilder som inte utgör begreppsliga uttryck 

som skall förmedla direkt effektiv information eller kommunikation. Syftet med elevernas 

bildskapande är att komponera konstnärliga bilder. Alla bilder tolkas utifrån sin kontext och 

syfte, och konstnärliga bilder kan lyftas in i kommunikation, men detta har jag valt att inte 

beröra. En fråga som är väsentlig att tänka på, men som jag lämnar till en annan diskussion,  

är hur man utformar en uppgift, vilka direktiv man ger eleverna, vilket språk vi som 

bildpedagoger använder i kommunikationen. Man får ju svar efter hur man frågar! Jag valde 

att inte försöka ge så uttalade direktiv när jag formulerade min inledande uppgift till eleverna. 

Därefter diskuterade jag medvetet i bildsamtalen kring bildskapandet för att få en uppfattning 

om hur eleverna mottagit information och hur det kommit fram till sina visuella resultat. 

 

111111   Undersökning 

 

11..1 Undersökning - skapande av bildtecken 
 
I min undersökning kommer praktiska övningar leda till att eleven skapar bildtecken som vi 

diskuterar i påföljande bildsamtal. Bildsamtalen kan leda till en medvetenhet hos eleverna om 

hur deras komponerade uttryck skapar mening hos betraktare. Uppgifterna ger en förståelse 

kring varseblivning samt ger en kritisk inställning kring språkliga sanningar och slutgiltiga 

definitioner om bildtecken. Eleverna kan genom övningarna bli medvetna om i vilket syfte de 

komponerar konstnärliga bildtecken.  

 

11..2 Förutsättningar  
 

Undersökningen genomfördes i december 2008 på Huddingegymnasiet med tolv elever från 

inriktningen Mediaproduktion i årskurs 1. Förutsättningar för undersökningen var att 
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lektionen genomfördes i en datasal med påslagna datorer med internetuppkoppling. Eleverna 

ombads tänka sig in i att lektionen var en bildlektion med konstnärlig inriktning, och inte 

mediaproduktion som de enligt schema skulle närvara på. Jag förklarade att jag inte tänkte ge 

några fylliga instruktioner om lektionen, utan att jag tänkte ge dem en uppgift som de fick 

lösa, varpå vi skulle diskutera vidare efter att första uppgiften var inlämnad.  

 

11..3 Uppgifter till eleverna 
 
11..3.1 Uppgift 1 

Eleverna fick direktivet att ”lämna in en bild med betydelsen bil”. Jag har valt tecknet för bil 

för att jag tycker bil är relativt neutralt (inte uppbringar alltför starka känslor)och det kan 

tolkas brett i fråga om utseende och betydelseinnehåll men ändå igennkänningsbart för det 

flesta ungdomar. Jag frågade om alla uppfattade vad bil betydde, och alla sa att de förstod 

ordets betydelse. De hade 5 minuter på sig att lämna in en bild. Det fanns tillgång till 

blyerstpennor, vita A4-papper och lektionssalens datorer med skrivare.  

Alla eleverna utnyttjade blyertspennorna och papper, där resultaten blev blyerstteckningar på 

papper. Jag bidrog med ett papper med bokstäverna B, I, L på som formade ordet bil. 

Eleverna ombads rangordna bilderna hierarkiskt från vilken bild som betydde mest bil – till 

den som betydde minst bil för dem. Efter detta hade vi ett samtal kring bilderna.  

11..3.1.1 Bildsamtal 1 

Jag frågade eleverna om motivering till den bild som de gemensamt bestämt hade den starkast 

betydelsen av bil. (bild 1) Bilden är en avbildning av ett fordon av sedan-typ sedd från sidan 

utförd med relativt kraftiga blyertsstreck. Eleverna uttryckte att den liknade bil, och de hade 

även rangordnat liknande avbildningar som nummer två och tre i bildserien. När jag frågade 

om mitt bidrag (det med bokstäver som formade ordet bil) så sade eleverna att den inte gav en 

stark referens till bil. Vi diskuterade varför jag valt att ha med detta betydelsebärande uttryck 

för bil, och jag hänvisade till att det skrivna ordet historiskt sett fått stå för en starkare 

vetenskaplighet än vad bilder ger oss. Vi diskuterade även de bilder som avvek från 

avbildningar av bil-karosser sedda från sidan, och då främst en bild som i uttryck gav 

betydelsen av att sitta inne i bilen och titta ut genom ett sidofönster (bild 2). Denna bild fick 

efter en stunds diskussion kliva upp i rangordningen och hamna bland de bilder med starkare 

betydelseinnehåll av bil. En elev hade ritat tärningar i snöre, sådana som man hänger i 

backspegeln (bild 3), och denna bild hamnade i mitten av rangordningen före bilder som 

visade bil sedd från sidan placerade i landskap. Tärningarna tolkades in i begreppet bil, som 
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ett tecken för bil, då de brukar hänga inne i bilar. Bilderna med bilar i landskap (bild 4) fick 

lägre rang, och detta förklarades med att landskapet i de bilderna tagit bort en del styrka från 

bildtecknet bil, och delat fokuset i bildens betydelseinnehåll mellan bilden och landskapet.  

Jag visade eleverna ett piktogram som står för det överenskomna begreppet ”herrtoalett” (bild 

9), och vi pratade kring detta tecken i samband med vår överenskomna förståelse av 

tärningarna som kunde hänvisa till bil. Vi diskuterade begrepp som kommunikation, 

varseblivning, igenkänning, uttryck och innehåll, och bildanvändande.  

11..3.1.2 Analys av uppgift 1 

Bilder med enkelt linjärt uttryck av en bils kaross sett från sidan var det bildtecken som 

eleverna ansåg vara starkast kopplat till betydelsen bil. Jag ser denna avbildning som har 

likhet i uttrycket till det konventionella innehållet i ordet bil som ett slags piktogram. Bilen är 

inte fotografiskt avbildad, utan tillkommet som ett svar till mitt verbalspråkliga uttryck och 

konventionella försåelse kring ordet bil. I denna inledande övning hade jag förväntat mig 

ungefär dessa visuella begreppsliga uttryck, med tillägget att jag trodde att någon av eleverna 

skulle använda sig av internet för att hitta en fotografisk bild av bil att lämna in. Min 

förutfattade mening kring detta var att den fotografiska bilden kunde vara ett svar på min 

förfrågan, och det bildtecken som gav det mest ”sannfärdiga intryck av sitt motiv eftersom 

bilden på så sätt och vis är ett spår efter motivet eller ett avtryck av det” – för att använda 

Kjörups definition. Jag tog upp detta till diskussion, och fick till svar att det 

tillvägagångssättet skulle anses som ”fusk” – vilket i viss mån stärker min tes om fotografiet 

som ”rätt svar”, mest sanningsenligt… 

 

11..3.2 Uppgift 2 – det essentiella bildtecknet 

Eleverna behöll blyerstpennorna och fick nya A4-papper, och ombads försöka försätta sig i 

”trans” och följa mina instruktioner om att ”avkläda” bildtecknet bil. Jag förklarade att 

bildtecknet bil kommer att tolkas av en betraktare eftersom det i sitt uttryck har 

igenkänningskoder som gör att det liknar bil. Uttryckets samband med innehållet är det som 

ger bildtecknet mening. Jag gav eleverna instruktioner att nå bilens essentiella kärna – det 

som för eleven fortfarande behövs för att hon skall kunna känna igen bil. Eleverna ombads ta 

bort (dekonstruera) all information som bil inte behövde, att känna på bil, att lukta på bil, och 

att smaka på bil. Jag glömde bort att instruera dem i att sväva kring objektet bil, något som 

skulle ge nya vinklar till objektet. Efter denna ”trans” fick eleverna ”snabb-skissa” ner det nya 

uttrycket för bil. 
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11..3.2.1 Bildsamtal 2 

De bilder som eleverna skapat efter snabb-skissen, kom att i uttryck vara mer fragment av en 

bil. Bildtecknen kom att vara mer abstrakta i sitt uttryck. Eleverna kunde fortfarande verbalt 

försvara att det representerade, gav en referens till, bil. Jag tycker att några av dessa bilder 

(bilagor 5 och 6) gränsar mot vad jag visuellt skulle kunna uppfatta som bil, men eftersom jag 

vet om i vilken kontext bilderna skapats ser jag även intentionen och kan se var bildtecknen 

betecknar. Två av snabb-skisserna (bilagor 7 och 8)  liknade det som jag i uppgift 1 kallade 

för piktogram för bil. När jag frågade upphovsmännen till dessa bilder förklarade den ena 

eleven sitt uttryck med att ”jag kan inte rita” (bild 7). Eleverna verkade intresserade av att 

samtala kring de nya bilderna, samt att de ville samtala om bildtecknen och hur vi skulle 

referera dem till det avbildade. Vi diskuterade bildtecknets gränser för igenkänning, och de 

betydelsebärande element i uttryck som hänvisar till betydelseinnehåll. 

11..3.2.2 Analys av uppgift 2 

Jag uppfattade bildskapandet i denna övning som mindre ”resultat-inriktat” och att eleverna 

kom ifrån att det avbildade måste kunna igenkännas. Eleverna testade sina gränser till när 

bildtecknet för dem själva gick att referera som bil. Jag kände att pressen hade släppt för att 

prestera ett bildtecken med tydlig referens och med ett uttryck som bekräftade 

betydelseinnehållet. Bilderna blev till detaljer av betydelseinnehållet i bil, och angränsade mot 

det abstrakta. I samtal med en elev som skissat ett bildtecken som liknade piktogrammet för 

bil, kom det fram att hon inte tyckte sig ”kunna rita”. Eleven hade fastnat i den starka viljan 

att kunna prestera ett bildtecken som var starkt igenkännbart i uttryck som symbolen för bil. 

Jag gav som förslag att eleven i nästa övning skulle släppa tanken på att avbilda med tydlig 

referens till bil, och undersöka om prestationsstressen kring att rita kunde släppa om hon 

försökte abstrahera tecknet och komma ifrån ”avbildnings-pressen”.  

 

11..3.3 Uppgift 3 – bildtecknet på okänd mark 

Eleverna fick en passepartout med öppningen 10 x 15 cm, och ombads se ”snabb-skissen” 

genom detta fönster. Uppgiften var att föra runt passepartouten på skissen och dels upptäcka 

när bildtecknet fortfarande refererade, och i uttryck gick att hänvisa till, innehållet bil. Efter 

detta ombades de testa när bildtecknets uttryck visuellt inte längre gav betraktaren ett 

betydelseinnehåll som refererade till bil. Eleverna ombads sedan att överföra detta uttryck - då 

bil fortfarande var igenkännbart men gränsade mot ett annat uttryck – och nu presentera det i 

större skala på ett nytt papper och med ny teknik. Eleverna fick tillgång till A3-papper, 
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färgpennor, klister, saxar och tidningsmagasin till sitt nya uttryck. Eleverna utnyttjade endast 

blyertspennor och färgpennor, och de nya bildtecknen var gjorda med dessa tvådimensionellt 

på A3-pappret. 

11..3.3.1 Bildsamtal 3 

Eleverna visade upp sina nya bilder och samtalade kring dessa. Några bilder gränsade nu till 

att inte längre i uttryck likna det refererade bil (bild 10 och 11).Vi samtalade om dessa bilder 

och hur de inte längre kunde vara kommunikativt effektiva. Eleverna diskuterade varandras 

bilder, och många bildtecken fick nya innehåll hos betraktarna. Jag pratade om hur man kan 

använda dessa bildtecken med öppna betydelseinnehåll i konstnärliga uttryck, och det 

befriande i att bilden inte behöver kunna informera och kommunicera.  

11..3.3.2 Analys av uppgift 3 

Bildskapandet i övning 3 gjorde att detaljen som valts ut i passepartouten fördes över till nytt 

papper och elaborerades fritt. De flesta nya bilderna utformades som uppförstoringar av 

bildtecknet i passepartouten, medan andra även fick nya markeringar, uttryck, tillagda. Ett 

bildtecken som i uppgift 2 fortfarande behöll ett begreppsligt uttryck, fick i övning 3 en 

intressant utveckling (bild 12). Betydelseinnehållet försköts och det nya uttrycket hade inte 

stor likhet med uttrycket från uppgift 2. Jag tycker att användandet av kommunikativa 

bildtecken inte fanns i fokus för elevernas bildskapande. Eleverna utnyttjade inte nya material 

för att ytterligare främmandegöra bildtecknet. Det konstnärliga uttrycket analyserar jag som 

öppet i betydelseinnehåll. Jag tycker att uppgifterna synliggjort för eleverna hur man 

konstnärligt kan ge bildtecken autonomitet, samt att eleverna genom styrda metoder kan 

förskjuta bildtecken till att i uttryck få ett bredare betydelseinnehåll.  

 

111222   Resultat 

 
De flesta eleverna använde sig i uppgift 1 av bildtecken som skulle kommunicera. Det är 

naturligt att vi hamnar där när vi skapar bilder. Men efter att ha prövat mina metoder, 

uttryckte eleverna att de skulle kunna använda sig av bildtecken med öppna betydelseinnehåll 

även i uttryck som skall kommunicera. Det tycker jag är intressant, eftersom bilder som inte 

är övertydliga är de bilder som jag själv finner mer visuellt intrikata, och som jag tror att jag i 

min varseblivning väljer att tyda framför det som uppfattas som naturligt, och därmed även 

intuitivt försakar i mitt urval av synbild. När man främmandegör bildtecknet – placerar det i 

ett uttryck som man inte omedelbart igenkänner, då sätter man visuellt fokus på tecknet. 
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Uppgiften som skulle främmandegöra bildtecknet, och sätta det på ”okänd mark”, var givande 

för mig som bildpedagog, för jag tyckte att eleverna faktiskt uppskattade friheten som det 

abstrakta skapandet fram manade. Jag tror att denna övning var särskilt lyckad och fick 

eleverna att se bildtecknet med nya ögon och fick en förståelse för att inte vara övertydliga i 

sina kommunikativa uttryck om inte avsikten med bildskapandet är att vara informativ. 

Uppgiften synliggjorde bildtecknets uttryckssida, och förminskade dess egenskap som 

kommunikativt tecken. 

 

En dimension som övningen där tecknet blir abstraherat gav mig, var att eleverna började 

skapa mer personliga bildtecken. Det var inte ett uttalade syftet med övningen, men är en del 

av en tidig frågeställning som jag hade kring bildteckenskapande. Att ge övningar som tvingar 

eleverna att nå ett bildteckens ”essentiella kärna” tror jag kan vara en ledtråd till att utveckla 

sin egen teknik för bildskapande. Jag tror dessutom att ett utvecklat eget konstnärligt uttryck 

kan öka bildtecknets betydelseinnehåll. 

 

111333   Slutdiskussion 

 
Genom att planera och genomföra min undersökning av elevers användande av bildtecken, 

har jag utformat metoder som behandlar konstnärligt uttryck och betydelseinnehåll. 

Undersökningen gav mig intressant material att analysera, och svar på några av denna uppsats 

inledande frågor. Jag tycker att mina medvetna utmaningar av kommunikativa bilder skapade 

intresse för uttryck och bildtecken som gränsar mot läsning som inte blir direkt och 

uteslutande. Jag tror att eleverna fick en förståelse för mitt syfte, och de svar som de gav mig i 

bildsamtalen efter genomförda uppgifter tycker jag visar på att eleverna kunde följa mina 

resonemang.  

 

Bildsamtalen var viktiga för min undersökning. Genom att analysera de kommentarer som 

eleverna uttryckte kring sina bilder, fick jag stöd för vissa antaganden, och kunde även 

förkasta teser som inte verkade stämma. Det som jag ska fundera över, är bland annat 

användningen av fotografiet som svar på en given uppgift. Eleverna verkade inte vilja 

använda sig av ett hämtat fotografi med en anonym upphovsman, utan tyckte att detta är 

”fusk”. Var det eleverna i denna klass som tycker så, eller finns den åsikten hos de flesta? Det 

kan bli ett problem med bildappropriering, och hur man drar gränser kring detta, i och med att 

bilder blir lättillgängliga när tekniker utvecklas och elever får tillgång till nya källor av 
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material, till exempel internet. Hur skall man begränsa användandet av andras bilder, eller ska 

vi inte begränsa det alls? Detta är en fråga som jag inte behandlat i den här uppsatsen, men 

den är viktig och kan bli en frågeställning som vidare kan undersökas! Den slutsats som jag 

ändå vill dra kring fotografiska bilder, är den att elever söker ett uttryck i sina bilder som blir 

”fotografiska” i det syfte att de skall kommunicera effektivt. Inte bara som uttryck av 

piktogram, utan även i ett bildspråk som i uttryck skall vara så nära det vi ser som möjligt, för 

att bekräfta betydelseinnehållet. 

 

Elevernas arbete visade mig även att dessa metoder skulle kunna användas för att hjälpa 

elever med dåligt självförtroende i sitt konstnärliga skapande. Genom att rikta om 

uppmärksamheten från ett bildskapande som skall vara tydlig i sitt kommunikativa uttryck, till 

ett skapande av bildtecken som inte behöver ha en hög igenkänningsfaktor – tycker jag att 

eleverna kunde skapa friare i uppgifterna. Detta resultat av mina metoder är jag särskilt stolt 

över, eftersom jag vill medverka till att undervisa och stödja alla elever i deras konst, och inte 

enbart de elever som är motiverade och som har en stark självkänsla i sitt skapande! Detta 

resultat – att metoder för att nå det konstnärliga bildtecknet utan tydligt betydelseinnehåll i sitt 

utryck – kan främja elevernas intresse för att skapa, det var en viktig upptäckt! 
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111444   Gestaltning 

 
Mitt verk ”Diskmaskin, 2008” har kommit till genom en undersökande metod, där jag fått 

bildtecken att ”vandra” från att vara direkt läsbara och möjliga att titulera – till att bli 

konstnärliga bilder där man inte riktigt kan vara helt säker på vad som avbildas. 

 

”Diskmaskin, 2008” är målad i kollageteknik på MDF-skiva och har måtten 120x160cm. 

Målningen har tre lager som går att plocka isär som ett pussel, för att komma in mot 

diskmaskinens essentiella kärna. Det första lagret, som är visuellt när alla bitarna är på plats, 

är det lager som jag försökte utforma som ett piktogram. Det andra och tredje lagren 

innehåller markeringar som för mig ger en känsla av de sinnesintryck som diskmaskin ger 

mig.  

                 

           

 



 29

111555   Källförteckning/Litteratur 

 

Alvesson Mats (2003), Postmodernism och samhällsforskning, Liber, Lund 

 

Hansson, Karlsson, Nordström (2006), Seendets språk – exempel från konst, reklam, 

nyhetsförmedling och semiotisk teori, Studentlitteratur, Narayana Press, Denmark 

 

Karlsson, Kenneth (1985/86), Måleri, Fotografi och Film – en analys av tre bildmediers 

semantik, Konstfack 

 

Kjörup, Sören (2004), Semiotik, Studentlitteratur, Lund 

 

Kristensson Uggla, Bengt (1999), Kommunikation på bristningsgänsen, En studie i Paul 

Ricoers projekt, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm  

 

Messaris, Paul (1997), Visual Persuasion : the role of images in advertising, Sage 

Publications, Inc, USA   

 

Nordström, Gert Z (red) (1996), Rum Relation Retorik, Carlsson Bokförlag, Stockholm 

 

Ricoeur, Paul (1976), Interpretation theory : discourse and the surplus of meaning, Texas 

Christian University Press, USA 

 

Ricoeur, Paul (2007), The Conflict of Interpretations, Essay in Hermeneutics, Northwestern 

University Press, Evanston, Illinois 

 

Sandström, Sven (1995), Intuition och Åskådlighet, Carlssons Bokförlag, Stockholm 

 

Sonesson, Göran (1992), Bildbetydelser, Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, 

Studentlitteratur, Lund  

 

Waern, Pettersson, Svensson (2004), Bild och föreställning – om visuell retorik, 

Studentlitteratur, Narayana Press, Denmark 



 30

111666   Bilder 
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