
 

 
 

 

 



 

 

Förord 

Om språket i skolan och i samhället i övrigt bara inriktas mot 

kommunikation, så mister det sin mest mänskliga kvalitet och då 

förnekas och förtrycks de djupa skikt som språket kan beröra. 

 

Ett språk med djupa rötter, möter människan inom litteratur, musik, 

dans och bildkonst. Det är därför viktigt att vi pedagoger försöker att 

förstå just det språkets kvaliteter och varför det kan engagera ung-

dom och ge dem kunskapslust på ett annat sätt än det oftast icke-

sinnliga språk som skolan representerar. Inte alltid men som helhet. 

 

Just Lev Semenovich Vygotskij fick sin tänkande ”boning” genom 

konsten och som sedan aldrig övergav honom i hans vetenskapliga 

arbete. 

 

Arne Kockum 

 

”Pappa, när jag gör bilder så brukar jag tänka vad de ska göra sedan” 

Stina, 8 år 

 

”Tanken finns utanför bilden” 

Gunnar Ekelöf 

 

”Huru ädel i förnuft! Huru oändlig i förmögenheter!” 

Ur Hamlet av Shakespeare 

 

”Du har sett en hjärna … vilka krokvägar, vilka krypvägar!...Ja, och det 

är därför alla rättänkande tänka så krokigt.” 

Ur Ett drömspel av August Strindberg 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Hypoteser 

Kan det vara så, att bilder, såväl yttre existerande verklighet, som visuella tecken 

griper in i människans tankeprocess och blir ett redskap för tänkande och 

kommunikation? Jag antar att hon dessutom sannolikt mycket tidigt övertar sin 

specifika kulturs tecken (visuella) i sin begreppsvärld, alltså till exempel där 

bilden står för något annat än det den till synes liknar. 

Slutligen ställer jag frågan om det är orimligt att tänka sig att barn på lågstadiet 

kan utveckla sitt komplexa språk genom inlärning av bildspråkets koder och 

grammatik samt de speciella framställningsteknikerna i bildspråket? 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att se vad Vygotskijs teorier kan ge för näring till mina hypoteser och 

om möjligt ge mig en teoretisk utgångspunkt för eventuella vidare studier. 

 

1.3 Metod 

Genom relevanta litteraturstudier och eget bildarbete tränga in i Vygotskijs teorier 

och därefter genomföra enklare experiment. 

 

1.4 Bakgrund 

De senaste årens forskning inom bildpedagogiken har med framgång främst varit 

inriktad mot semiotek (läran om tecken). Betydande företrädare för semiotiken är, 

Sussure, Barthe och Eco. 

I Sverige är det främst Gert Z Nordström som fört in semiotiken i bildpeda-

gogiken där han inriktat sitt arbete mot massmediabilden. Bildläraren Catharina 

Elsner har tillsammans med Bölzner och Flavet skrivit uppsatsen ”Barn och 

bildkoder”, 1979. 
1
 

Andra forskare med semiotisk inriktning, är danskarna Rolf Köhler och Kristian 

Pedersen med bland annat arbetet Børns billeder – Børns verden, 1981. 
2
 

Denna inriktning har inneburit en radikal omvärdering av bildens betydelse, vilket 

kan utläsas i den senaste läroplanen för ämnet bild. 

 

 

 

                                                           
1
  Barn och bildkoder, E Bolzner, C Elsner, L Flavet C-1 uppsats Stockholms Universitet, pedagogiska 

institutionen 
2
 Børns billeder børns verden, Köhler med flera utställningskatalog 1981 
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”Eleverna skall utveckla sin förmåga att självständigt skapa bilder, att kommu-

nicera med bilder och att tolka och kritiskt granska olika typer av bilder. De skall 

bli medvetna om bilden som språk och vänja sig att använda bildspråket som ett 

viktigt kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva”. 

(Läroplan för grundskolan, 1980, sid 69) 

En ny hållning som betraktar bilder som ett språk, eller som en del av vidgat 

språkbegrepp. 

Denna omorientering av bildens funktion i samhället har inte ännu fått någon 

större spridning. Bland klasslärare på låg- och mellanstadiet råder fortfarande en 

brist på helhetssyn på bilder. I läs- och skrivinlärningen används bilden på ett  

torftigt sätt. Bilden påminner bara om objektet genom likhet, man inser inte att 

bildarbetet kan befrukta tal- och skriftspråket. I övrigt lever mycket av 

reminiscenser av ”fritt skapande” med många diffusa och motsägelsefulla 

pedagogiska mål. I en artikel i ”Bild i skolan”, nr 3 1981 ”Det behöver inte 

föreställa något” skriver Gunnar Åhsén, verksam inom KROK-projektet:
3
 

Klasslärare som undervisar på låg- och mellanstadiet har ofta en eller annan 

variant av fritt skapande arbete som högsta norm för sin undervisning, Detta 

innebär bland annat att man vill undvika att styra eller kritisera elevernas arbeten, 

man vill ge försiktig vägledning genom att prata med dem när de har svårt att 

komma i gång. Man tycker att det är viktigt att låta eleverna uttrycka sina känslor 

i färg och form (”ge uttryck för sin personlighet”). 

Att lära eleverna tekniska färdigheter kommer i andra hand och exempelvis 

övningar i att avbilda anses ofta vara direkt olämpliga. Eftersom det anses finnas 

en direkt relation mellan färg- och formuttryck och elevens personlighet (och 

eftersom personliga uttryck aldrig kan bli ”fel”) vill man undvika att kritisera eller 

korrigera elevernas arbeten.” 

Vidare kan tilläggas rädslan att använda blyertspennan som anses hämma 

uttrycket. Uttrycket bör helst inte likna något utan bäst få sitt språk abstrakt 

genom färg. Anledningen att barnen skall arbeta med bilder anser man vara att de 

stimulerar barnens fantasi eller ger avkoppling från teoretiska studier (ofta som 

belöning). Slutligen den kanske utan tvekan mest vanliga åsikten: Det är nog bra 

om barnen får arbeta med händerna ibland. Att bildarbete har något med kognitiva 

processer att göra är nog för de flesta mycket främmande. Synen på ämnet är nog 

att man anser det saknar teori. Det finns en sorts fritidssyn på ämnet, det har mer 

av underhållning och avkoppling än nytta. 

 

 

 

                                                           
3
 Krok-projektet, Högskolan för lärarutbildning, Stockholm 
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Inför allt detta som jag mött i mitt bildpedagogiska arbete har jag känt mig 

teoretiskt ”tunn”. Därför har jag känt ett behov att söka andra vägar än de 

semiotiska. I stället vill jag undersöka det psykologiska fältet och den kognitiva 

processen. Bild och tänkande alltså. Är det viktigt? Ja – jag tror det och givetvis 

tillsammans med semiotiken, för det är nog inte möjligt att studera tankeprocesser 

utan att beakta bildtecknen. 

Utan tvekan anser jag att vi måste ha en helhetssyn när vi undersöker bildspråkets 

funktion i vår kultur, därför har jag valt just Lev Semenovich Vygotskij som har 

en tvärvetenskaplig helhetssyn på psykologin. Han lär ha sagt, att det finns ingen  

psykologi, det finns bara psykologer. En anan orsak till mitt val av Vygotskij är 

hans kritik på vissa punkter av Piaget som ju ligger som en teoretisk schablon i 

svensk pedagogik idag. 

 

1.5 Viktiga källor 

De viktigaste källorna har för mig varit den danska översättningen av Vygotskijs 

”Tänkande och språk” i två delar. Vidare har Lars-Christer Hydéns bok 

”Psykologi och dialektik” och samma författares uppsats ”Revolutionen och 

psykologin” varit oumbärliga. Samtliga återfinns närmare beskrivna i litteratur-

förteckningen i slutet av denna uppsats. Läraren vid BI, Lars Lindström har också 

varit en viktig levande källa. 

För enklare experiment och muntliga snabbenkäter har mina barn Sara, 12 år och 

Stina, 8 år varit behjälpliga värmekällor. 

 

2. LEV SEMENOVICH VYGOTSKIJ OCH HANS TEORIER 

 

2.1 Vygotskijs biografi 

Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896 i Ryssland i staden Gomel. Han läste 

humanistiska ämnen vid Gomels universitet och kom tidigt att intressera sig för 

litteratur och konstteori. Vygotskij fördjupade sig speciellt i Shakespeares Hamlet. 

En tid verkade han också som lärare för dövstumma barn. Hans intresse för 

psykologi tycks ha börjat kring 1915 och då konstpsykologi. 

Vygotskij utvecklade under dessa år en konstteori som medvetet eller omedvetet 

bygger på en psykologisk teori. Hans teori bygger bland annat på att ett konstverk 

är uppbyggt av motsägelsefulla delar. Den spänning som uppstår mellan dessa blir 

betraktarens reaktioner, Det är också vanligt, menar Vygotskij, att ett konstverk 

innehåller en punkt där alla delarna löper samman och där alla spänningar löses 

upp. 

År 1924 inbjuder en annan psykolog, A. Lurija från Moskva Vygotskij att komma 

dit och tillsammans med honom forska vid Psykologiska institutet. Vygotskij 

tvekade inte och blev snabbt ett ledande namn inom psykologin. 
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På kort tid blev han också professor i psykologi. Under tio år kom Vygotskij att 

utveckla ett intensivt arbete inom psykologin. ”Tänkande och språk” blev krönet 

på hans utveckling. 

År 1934 dör Vygotskij i tuberkulos en allt för tidig död, endast 38 år gammal. 

Strax före sin död hade han påbörjat ett arbete om känslor med utgångspunkt från 

Spinozas
4
 filosofi. Det är bara att beklaga. 

Två år senare förbjöds hans skrifter av den stalinistiska reaktionen. Först efter 

Stalins död och under den senare hälften av femtiotalet publiceras hans böcker 

åter. 

 

2.2 Den kulturhistoriska teorin 

Det är viktigt för förståelsen av Vygotskij att slå fast att hans teorier har många av 

sina rötter i Marx
5
 och Engels

6
. 

Vygotskij vänder sig emot det han ser som den borgerliga psykologin som han 

menar ser allt i delar, till exempel perception, social-, utvecklings- och inlärnings-

psykologi. Detta skiljer Vygotskij från andra marxistiska psykologer som oftast 

binder sig till någon teori som till exempel till psykoanalysen. Vygotskijs tanke 

var att yttre lagar styrde människans psyke. 

”Inte i det drömda oberoendet av naturlagarna ligger friheten, utan i kunskapen 

om dessa lagar och i den därmed givna möjligheten att låta dem planmässigt verka 

för bestämda syften. Detta gäller med hänsyn såväl till den yttre naturens lagar 

som till de lagar som reglerar människornas fysiska och andliga tillvaro.” 

(Friedrich Engels i sin bok Anti-Duhring)
7
 

Med sin teori menar Vygotskij att vi utvecklas i den historiska processen och att 

vårt psyke bestäms av kampen mot naturen och genom arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Spinoza, Benedictus 1632-1677, filosof, hans ansåg bl.a. att människans affekter är nödvändigt 

orsaksbestämda. 
5
 Marx, Karl 1818-1883 socialistisk och revolutionär filosof och nationalekonom. Författare till bl.a. ”Das 

Kapital” 
6
 Engels, Friedrich 1820-1895, tysk socialistisk teoretiker. Författare till bl.a. Socialismens utveckling från utopi 

till vetenskap 
7
 Hydén L-C Psykologi och Dialektik (Tanke och Språk), sid 14 
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Han utgick från Pavlos teorier
8
 om stimuli och respons (S-R) där människans 

beteende bestämdes genom betingade eller obetingade reflexer (Pavlos hund). Vi 

föds med en rad av obetingade reflexer som styr våra psykiska funktioner menar 

han och kallar dem för naturliga och lägre psykiska processer, som till exempel 

minne och tänkande. Men, menar han, vi skiljer oss från djuren som är helt 

beroende av naturens stimuli så ser människan naturen som ett objekt, som hon 

kan påverka genom handen eller verktyget. Men han var inte riktig färdig här, 

utan ansåg också så småningom att Pavlos teorier var begränsade för att förstå, 

mänskliga högre processer. Människans utveckling i kulturen kommer att övergå  

från en naturlig process till en medierad relation till omvärlden. S-R utökas med 

en relation som går via ett tecken, S-T-R. Dessa kan vara två. Ett som kommer 

från den fysiska naturen och ett som är betydelsebärande, som den existerande 

kulturen bestämmer. Språket (tecknen) blir människans verktyg i den psykiska 

processen. Den yttre verkligheten blir till inre i ett växelspel. 

”Den grundläggande och mest allmänna aktiviteten hos hjärnhemisfärerna hos 

både människan och djuret är signalering; med den grundläggande och mest 

allmänna aktivitet som skiljer människan från djuren, psykologiskt sett, är beteck-

nandet. Det vill säga skapandet och användandet av tecken”. 

(Vygotskij 1977)
9
 

Denna möjlighet att skapa betydelsebärande tecken är en social och historisk 

produkt, som är en produkt av samhällsutvecklingen. 

Han menade dessutom att språket och tecknen blir ett medium för människan att 

behärska sitt eget beteende. Genom generalisering av tecken får människan makt 

över sina egna psykologiska processer och genom att aktivt behärska och använda 

språket har hon sin möjlighet att påverka och förändra världen. Alla begrepp är 

förändliga i historiens gång. 

”Människan har skapat en signalapparat, ett system av artificiellt betingade stimuli 

med vars hjälp hon kan skapa alla kontakter och producera den nödvändiga 

reaktionen.” 

(Vygotskij, 1977)
10

 

Han liknar tecknens funktion med verktyget i arbetet. Vygotskij skiljer på den 

biologiska och kulturella utvecklingen. Den sistnämnda bygger över den naturliga 

som är medfödd medan den kulturella bestäms av mediakulturen. 

 

 

                                                           
8
 Pavlo, Ivan 1849-1936, psykolog med reflexologisk inriktning. Experiment med ”betingning”. Hur en hund kan 

få salivavsöndring på signal som han kopplar samman med föda. 
9
 Hydén L-C, Revolution och psykologi, Stockholms universitet sid 105 

10
 Hydén L-C                                                                                         sid 106 
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2.3 Utvecklingspsykologin enligt Vygotskij 

Barnet reproducerar hela mänsklighetens utvecklingsgång. Vygotskij menar att 

barnet från början är styrt av de yttre fysiska tingen och den konkreta situationen 

för att senare genom språket utveckla ett medvetande om sig själv och med det 

kunna påverka sina egna psykiska funktioner. I leken förändrar barn objekt till 

betydelse. Till exempel kan en pinne vara en häst. Betydelsen är till en början 

knuten till just den pinnen. 

Vygotskij anser att alla begrepp föregås av en generalisering. Begreppen ingås i 

en abstraktionsprocess som gör det möjligt för oss att tänka det som inte är direkt 

iakttagbart och relationen mellan tecken. Barnets intellektuella utveckling passerar 

i tre faser och i dessa ett antal underfaser: 

1.  Den synkretiska (från Piaget).
11

 Alla relationer mellan barn och ting är 

subjektiva. 

1 a. ”Trial and error”. Relationerna bestäms av slumpen.  

1 b. Barnet kopplar samman de ting som har närhet i tid och rum. 

1.c Barnet organiserar subjektivt efter en organisering som de funnit hos andra 

objekt. 

2. Slutetappen i den förra fasen är ingången till den, komplexa. Den komplexa 

fasen definierar Vygotskij med att barnet sammanför ting eller saker som 

verkligen har relation eller som det ter sig ha. 

2.a Den första etappen är att barnet associerar utifrån det hon godtyckligt finner 

intressant hos tinget. Som till exempel färg eller form. 

2.b Nästa steg är komplementariteten, det vill säga att barnet väljer ting som 

skiljer sig från varandra. 

2.c Denna delfas kallar han kedjekomplexet. En röd cirkel fogas till en blå cirkel 

och nästa gång väljer barnet en triangel som är blå. 

2.d Det förra öppnar för det diffusa komplexet. Olika föremål förs samman av 

oklara orsaker. 

2.e Till slut infaller det pseudobegreppsliga tänkandet. Denna period ger barnet 

uttryck av att ha ett begreppsligt tänkande. Detta visar sig ofta vara skenbart och 

motsägelsefullt. Deras operationer är i stället komplexa. 

3. Det begreppsliga tänkandet. Under puberteten uppnår barnet det 

begreppsliga tänkandet. Detta innebär förmåga till abstrakta operationer och att se 

sammanhang mellan begrepp samt möjlighet att ”se mer” än vad tingen först 

uppenbarar. Nu har barnet redskap att utveckla hela sin personlighet. Han kallar 

också denna fas för den medierade. Språket blir ett verktyg i hennes seende. 

                                                           
11

 Piaget, Jean, schweizisk psykolog. Betydande teoretiker för västerländsk pedagogik efter 1960-talet 
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Vygotskij ser personligheten som ett komplex system mellan olika psykiska 

funktioner som varje individ har beroende på hennes speciella uppväxt-

förhållande, erfarenheter och tolkningar som hon har gjort.  

 

2.3 Inlärning och psykisk utveckling 

Viktigt i Vygotskijs teorier är hans syn på inlärning och utveckling. Han 

kritiserade där behavioristerna som menade att utveckling var det samma som 

inlärning. Hans kritik riktade sig också mot Piaget som skilde helt mellan 

inlärning och utveckling. Piaget menade också att inlärningen inte hade någon 

betydelse för utvecklingen. 

Vygotskijs ståndpunkt var att inlärningen var förutsättningen för utvecklingen. 

Men, menade han, utvecklingen sträckte sig bortom inlärningen som ju alltid är 

vad den är. Inlärningen blir en potentiell kraft som möjliggör utveckling. I 

utbytet (interaktionen) med vuxna sker denna inlärning som blir en samlad till-

gång för att möjliggöra framsteg. Förhållandet mellan inlärning och utveckling 

ställer frågan om utvecklingens drivkrafter. 

Vygotskij avvisar den biologiska teorin som psykoanalysen hävdar och den står 

heller inte att finna i barnens egna handlingar som Piaget anser. I stället menar 

Vygotskij, så finns drivkrafterna i interaktionen med vuxenvärlden, familjen, 

skolan och samhället i övrigt. De psykiska redskapen finns från början utanför 

barnet som genom interaktionen
12

 gör yttre sammanhang och verktyg till inre.  

Denna dialektiska 
13

 process höjer barnet mot allt högre nivåer. 

En sådan teori kan man kalla en social utvecklingsteori skriver Lars-Christer 

Hydén i boken ”Tanke och språk” (sid 23) 

 

2.4 Tänkande och språk 

Frågan om tänkande och språk är en mycket gamma och stridbar fråga. 

Under 1800-talet (och även idag) antog man att mindre delar associeras samman 

till större delar. Även mellan begreppen fanns det associationer. Språket var så att 

säga tanken. Denna teori uteslöt människans eget aktiva handlande i begrepps-

skapandet och gav inte heller någon möjlig rationell orsak till begreppen. Man kan 

säga att denna teori var introspektiv. Tanken var ”bara” en association på tecknet 

(eventuellt ordet). Något tänkande existerade inte. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Interaktion, utbytet mellan personer i en grupp 
13

 Dialektik, övergång från en sats, tesen till dess motsats, antitesen och dess förening i syntesen. 
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Av en förmodad slump upptäckte några psykologer vid ett experiment 1901 att det 

vid sidan av delar i människans medvetande (som man vanligtvis observerar) 

fanns andra element som inte kunde vara uttryck för föreställningarnas element. 

Dessa delar hade ingen storlek eller synkvalitet eller liknande. Detta var en 

anmärkningsvärd sensation då man ansåg att allt medvetande var föreställningar 

(bilder). Några begrepp för dessa nya element hade man inte utan kallade dem 

”medvetandelägen” (Bewusstseinslage)
14

 

Denna upptäckt startade en ny forskning kring tänkandet. Tänkandet var för dessa 

forskare inte längre en reproduktiv association, det vill säga helt mekaniskt. 

Man ansåg nu att det fanns tänkande som inte var föreställningar. 

Dessa forskare tillhörde den så kallade Wurzburgsskolan
15

 som ville bevisa att 

tänkandet inte bara handlade om associativa föreställningar. I Wurzburgsskolans 

modell skilde man på språk och tänkande och det kan man inte göra enligt 

Vygotskij. 

”Inom Wurzburgsskolan delar man upp det språkliga tänkandet i språk och 

tänkande – Kejsaren får vad kejsaren tillkommer och Gud, vad Gud tillkommer. 

Man har befriat tanken från bildens och känslans snärjande band. Man har hjälpt 

den ur de associativa lagarnas fängelse och förvandlat den till ett rent själsligt  

fenomen; men härmed har man också vänt tillbaka till Augustinus och Descartes 

extravetenskapliga spiritualistiska uppfattning. Man har helt enkelt nått ut i den 

mest extrema subjektiva idealism, långt utöver Descartes och kan med Külpes ord 

förklara: ”Vi säger inte endast: jag tänker, alltså finns jag (Descartes), vi kan 

tillfoga: världen är såsom vi fastslår och bestämmer den till att vara”. Gud har fått 

sin gudomliga tänkande åter. Tänkandets psykologi rör sig uppenbarligen längs 

banor mot Platons idéer, enligt vad Külpe själv säger. 

Samtidigt med att dessa psykologer har befriat tänkandet från sensualismens 

snärjande band och förvandlat det till en ren kroppslös själshandling, har de också 

rivit lös tänkandet från språket, som nu helt befinner sig i de associativa lagarnas 

makt. De insisterar på att förbindelsen mellan ord och betydelse är associativ. 

Ordet blir tankens yttre uttryck – dess klädedräkt, som inte tar del av tankens inre 

liv. Aldrig tidigare har tänkandet och språket i så hög grad skilts från varandra.” 

(Vygotskij i ”Tanke och språk” 1981, sid 68-69, antologi av Lars-Christer Hydén). 

Vygotskij menar nog här att Wurzburgsskolan ”bet sig själva i svansen” eller att de 

lagar som de ville motbevisa, i stället fick ökad näring, genom felaktiga slutsatser. 

 

 

 

                                                           
14

 Würzburgsskolan var en grupp psykologer under Oswals Külpe som forskade kring tänkandets psykologi. 
15

 Se fotnot 14 
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Denna skolbildning som Wurzburgsskolan representerar finns enligt Hydén 
16

 något 

representerat i Piagets teorier. Bland annat i Piaget-eleven Hans Furths bok 

”Tänkande utan språk”. Det är min övertygelse, att om man skulle följa tanke-

gångarna från Wurzburgspsykologerna, så skulle man stöta på de tankar som ligger 

bakom idéströmningarna om det ”Fria skapandet”, och då speciellt idén om icke 

föreställande bilduttryck inifrån barnets personlighet. Men - det får bli ett annat 

arbete. 

De flesta psykologer har hårdnackat avvisat språkets betydelse för tänkandet. 

Från Lenin (även Marx) fick enligt Hydén
17

 Vygotskij inspiration till idén om 

tänkandets relation till verkligheten och begreppens inbördes relation. 

Till en början intresserar sig Vygotskij endast för språkets formella sida, alltså dess 

grammatik eller syntax, vilket innebär språkets kommunikativa teori. Detta 

formulerade han som jag tidigare i den kulturhistoriska teorin visat med: Stimuli – 

tecken – respons och där tecknet är det samhälliga ”verktyg” och där språket är det 

viktigaste tecknet. Tecknen blir verktyg i den psykiska processen. För att det ska 

kunna ske måste tecknen bli generaliserbara. 

I olika experiment insåg Vygotskij alltmer att det inte räckte med att se tecken som 

en förmedlare. Hans intresse inriktade sig då på tecknens betydelse (semantik). 

Man kan kalla det en övergång till begreppens innehåll. 

 

 

 

 

Tänkandet är inte språket, menade Vygotskij, utan tänkandet förlöper i språket. 

Språket är en del av tänkandets verktyg. I tankeprocessen är språkets semantik 

(innehåll) och inte syntaxen (språkets form) det viktiga. Det innebär att ju längre in 

i tänkandet begreppen kommer så förlorar de eller förändrar sin formella struktur. 

Men vid kommunikation är det formella (grammatiken) det väsentliga. 
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 Hydén L-C, Psykologi och Dialektik, sid 24 
17

 Hydén L-C, Revolution och psykologi, Stockholms Universitet 
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Denna förskjutning mot semantiken var en förändring från kvantitet till kvalitet. 

Om ord skriver Vygotskij: 

”Ordet påminner om sin betydelse, precis som en mans rock påminner om denna 

man, eller som det yttre hos ett hus kan framkalla minnet av den som bor i det”. 

(Vygotskij i ”Tanke och språk” 1981, sid 66, antologi av Lars-Christer Hydén). 

Vygotskij menar att man tidigare endast har intresserat sig för ordets (bild, 

tecken?) yttre aspekter. Där finns inte nyckeln till språk och tänkande menar han, 

utan den finns i ordets inre betydelser. Ty det är just betydelsen som är knuten till 

det språkliga tänkandet. 

Slutligen kan man nämna att sambandet mellan tänkande och ord inkommer i 

medvetandet under den historiska processen och begreppen kan alltid förändras. 

 

    Tecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Språk Praktiskt 

intellekt 

Språkligt tänkande 

Figur 2 (från Vygotskij 1929) 

T 

S R 

Medel Betydelse 
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3. SLUTSATSER 

 

3.1 Bilder och tänkande 

Det är säkert vanskligt att överföra Vygotskijs teckenbegrepp att även gälla bilder. 

Det framgår dock att han skiljer på tecken och ord. När han använder ”tecken” så 

står de förmodligen för alla de koder som finns i en specifik kultur och där borde 

man kunna inberäkna bilder. Jag kan inte säga att eller hur barns bilder och bild-

arbete ingår i deras tankeprocesser. Däremot har jag iakttagit barn på lågstadiet 

när jag visat till exempel Marc Chagalls målning ”Födelsedagen”, så har en över-

väldigande majoritet insett att det rör sig om ett bröllop beroende på att Bella 

håller en bukett blommor i handen. Man kan kanske säga att handbuketten är en 

betydelsebärande generalitet. Samtidigt som säkert även andra objekt i bilden 

bidrar till just den slutsatsen. 

Förmodligen har barn en ansenlig repertoar av betydelsebärande bildtecken som 

är redskap i deras tänkande och som i mycket liten grad används i undervisningen. 

En annan obesvarad fråga är hur barn tänker i bildtecken i en arbetsprocess med 

praktiskt skapande av bilder. Jag undrar fortfarande över sambandet mellan deras 

egna bilder och ordspråket. Kan ett utvecklat bildarbete gynna även deras skrift-

språk? Jag tycker mig ha funnit att det måste vara på det sättet att barns skriftspråk 

får kraft och poesi från egna bilder, men då måste man tydliggöra sambanden 

mellan uttrycken och inte arbeta med dem var för sig. Detta har jag sett vid 

enklare experiment där barnen fått söka ord ur sina bilder som sedan blir stöd för 

skrivandet. 

Denna uppsats viktigaste syfte för mig har varit att söka teoretiska verktyg för att 

eventuellt komma vidare för att undersöka de kognitiva processerna kring barn 

och bilder. Det syftet tycker jag är uppfyllt med den tydliga fingervisning som 

Vygotskij har givit genom att peka på det semantiska området, det är där man 

måste gå in. Detta kan innebära att man mindre beaktar bild som kommunikation 

och grammatik som låser oss till en alltför instrumentell syn på bildspråk. För att 

komma djupare måste man gå bortom grammatiken enligt Vygotskij. Utan att 

förlora helhetssynen, för det är kanske just den som är Vygotskijs storhet. 

 

3.2 Inlärning och utveckling 

Vygotskij betonar inlärningens betydelse och han ger en beskrivning av hur den 

agerar, men han säger också att den inte med säkerhet leder till utveckling. Jag 

tror att man bör dra slutsatsen att genomföra inlärning av bildspråket utveckla 

bildarbetet se till att aldrig glömma innehållet i deras arbeten. Det var det den 

”gamla” skolan bortsåg ifrån. Tyngdpunkten låg enbart på inlärningen. Under-

visningen blir då mekanisk och utan nerv och substans. 
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3.3 Kulturens tecken 

Den kulturhistoriska teorin ger en helhetlig och trovärdig bild av hur barnet 

mycket tidigt övertar kulturens tecken och att dessa blir ett redskap i hennes 

utveckling. Barnet imiterar den vuxna omgivningen. Detta är viktigt för att förstå 

att barns bilder är uttryck för den kultur de lever i men också att generaliserbara 

tecken blir redskap för att förstå sig själv och sin omvärld. 

 

4. SLUTORD 

4.1 Denna uppsats slutar i en fråga. Hur skall experiment med barns bilder och 

deras tänkande bäst organiseras och genomföras? Det får bli nästa fas i detta 

arbete. 
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NOTER 

1. Barn- och bildkoder, E. Bolzner, C. Elsner, L. Flavet C-1 uppsats Stockholms 

universitet, pedagogiska institutionen 

2. Børns billeder Børns verden, Köhler m.fl. utställningskatalog 1981 

3. Krok-projektet, Högskolan för lärarutbildning, Stockholm 

4. Spinoza, Benedictus 1632-1677, filosof. Han ansåg bl.a. att människans affekter 

är nödvändigt orsaksbestämda. 

5. Marx, Karl 1818-1883, socialistisk och revolutionär filosof och nationalekonom. 

Författare till bl.a. ”Das Kapital”. 

6. Engels, Friedrich 1820-1895. Tysk socialistisk teoretiker. Författare till bl.a. 

”Socialismens utveckling från utopi till vetenskap” 

7. Hydén L-C. Psykologi och Dialektik (Tanke och språk) sid 14. 

8. Pavlo, Ivan 1849-1936. Psykolog med reflexologisk inriktning. Experiment med 

”betingning”. Hur en hund kan få salivavsöndring på signal som han kopplar samman 

med föda. 

9. Hydén L-C. Revolution och psykologi, Stockholms universitet sid 105 

10. Hydén L-C. ”-                                                                                      sid 106 

11. Piaget, Jean, schweizisk biolog. Betydande teoretiker för västerländsk pedagogik 

efter 1960-talet 

12. Interaktion, utbytet mellan personer i en grupp 

13. Dialektik, övergång från en sats, tesen till dess motsats, antitesen och dess 

förening i syntesen 

14. Wurzburgsskolan var en grupp psykologer under Oswals Külpe som forskade 

kring tänkandets psykologi 

15. Se ovan 

16. Hydén L-C. Psykologi och dialektik, sid 24 

17. Hydén L-C. Revolution och psykologi, Stockholms universitet 
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”De mest uppenbara anledningarna till konstnärlig effekt är gömda i det 

undermedvetna, så att vi endast kan tackla konstens problem genom att 

tränga in i detta område.” 

Lev Semenovich Vygotskij 

 

 

”Konst kräver hjärnarbete; allt annat är tillfälligt i konstpsykologin.” 

Lev Semenovich Vygotskij 
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Bild av: Arne Kockum   

 

Titel: ”Anch ío sono pittore” ”Även jag är målare” 

Uttryck som påståtts ha fällts av Correggio, då han såg Rafaels målning 

Santa Cecilia.  

En kortare analys av min målning (finns också som film, se länk)  

Till vänster sitter L. S. Vygotskij och till höger J. Piaget i janusansikte (han levde tills han blev gammal 

och fick läsa Vygotskijs teorier först då.) De båda träffades aldrig och bägge forskarna var födda 

samma år 1896. Vygotskij gick bort redan 1934 och först på 1960-talet läste Piaget hans teorier. 

Vygotskij håller ett kranium för att markera sitt stora intresse för konst och speciellt ”Hamlet” av 

Shakespeare som han ansåg spegla hela människans psyke. Vygotskij var psykolog medan Piaget var 

biolog. 

Till vänster inträder Stalin med Pavlos hund i famnen som han tvingar att urinera på golvet som 

formar ordet: TYST. Stalintidens utrensningar och censur drabbade Vygotskij. Alla hans skrifter 

förbjöds efter hans död. 

Gardinen skapar dramatik till Stalins inträde men vill också visa att Vygotskijs forskning var öppen och 

frihetlig. Spaden representerar Vygotskijs syn att det var genom arbetet som människan utvecklade 

språket och tankarna. På väggen har jag placerat Lissitzkys målning: ”Den röda kilen i det vita” för att 

visa på det nya radikala bildspråket som växte fram under revolutionen vilket sedan undertrycktes. 

Utanför fönstret ser man Moskva där himlen domineras av ”molnplåster”. En metafor för censuren 

att inte få säga vad man vill eller som skydd för ett samhälles alla sår som måste vårdas. 

På bordet till vänster flera klossar som vill visa Vygotskijs syn på helheten.   

På andra sidan Piagets klossar som ligger utspridda utan kontakt. En biologs syn på världen. 

I taket hänger Sputnik som chockade USA för att ha kommit på efterkälken inom rymdtekniken. Det 

var då Piaget kom in i bilden som den ”fria världens” räddare för att förbättra skolutbildningen och 

skapa nya eliter som kunde ta upp kampen med Sovjet. 

På Vygotskijs kavajslag finns hans tänkande beskrivet i en bild: stimuli och respons och så det viktiga 

tecknet från kulturen, som kan vara språket och bilden. Enligt Vygotskij, så finns drivkrafterna i 

interaktionen med vuxenvärlden, familjen, skolan och samhället.   

Hos Piaget syns en fluga som kryper på hans näsa. Kanske en bild som förstärks av hans slutna 

ögonlock för en västerländsk filosofisk attityd enligt Decartes: ”Jag tänker alltså finns jag”. 

Piaget är omgiven av växter och barnens fria lek för att betona hans tillhörighet till biologin. 

Hans fönsters moln är sedlar och en lånad bergsprofil från Pieter Brueghel den äldres målning. En 

metafor för Schweiz som var Piagets hemland. 

   

Analys av bilden finns 

också på en videofilm 


