
 

 Sidan 1 (45) 

 

 

Att tala om konst 
Kulturella skillnader ur ett 

museipedagogiskt perspektiv 

 

Maria Lindskog Krasznai 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 
 

 

 

象  畫  現 
 

 

 

Konstfack, Institutionen för bildpedagogik 

BILDPEDAGOGIK C, HT 2009 

Examensarbete 15 hp 

Handledare: Anette Göthlund 

Opponent: Lena Richert 

Datum för examination: 2010-08-25   



 

 Sidan 2 (45) 

Abstrakt 

Språkets möjligheter och begränsningar när det gäller att tala om och tolka en bild har alltid 

fascinerat mig. Är gränserna för vad vi kan säga eller skriva ner om en bild olika beroende på 

vilket språk vi talar? I en visningssituation på ett museum talar man om, beskriver och 

analyserar bilder, konstverk och andra visuella objekt och sätter in dessa i ett kulturellt 

sammanhang. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur två språk, svenska 

respektive mandarin med helt olika skriftlig representation, används i en sådan situation och 

belysa skillnader och likheter när man talar om och förmedlar kunskap om kinesiska 

bildobjekt. 

I studien analyseras transkriptioner av intervjuer kring fyra utvalda kinesiska bildobjekt med 

två informanter med respektive språk som modersmål. Kvantitativt skiljde sig de 

sammanlagda texterna kring objekten åt något i omfattning även om de innehållsmässigt 

föreföll likvärdiga. För två av de enskilda objekten (de två avbildande objekten) såg man 

emellertid påtagliga skillnader mellan informanterna. Dessa kom tydligast till uttryck i 

kategorin ”ord/uttryck som beskriver innehållet i bilden” som i sin tur bestod av två kategorier 

”ord/uttryck som beskriver symbolik” respektive ”estetiska värden”. Eftersom informanterna 

skiljde sig åt när de talade om innehållet i föreställande två- respektive tredimensionella 

bildobjekt (symbolik och estetiska värden), valde jag ord/uttryck ur informanternas texter 

kring dessa objekt för vidare etymologisk analys. En av de mest påfallande skillnaderna vara 

att den mandarintalande informanten frekvent använde språkliga stilistiska figurer som 

implicit innehåller bildspråk vilket den svensktalande informanten inte gjorde utan använde 

fler direkt värderande ord/uttryck för symbolik och estetiska värden. 

Denna studie lyfter fram och belyser en del skillnader i hur två museibesökare med olika 

bakgrund uppfattar, ser på och uttrycker sig kring bildkonstobjekt i en museimiljö. Det verkar 

som individer med kinesiska (mandarin) respektive svenska som modersmål uttrycker sig 

olika när de beskriver avbildande konst och förmedlar kunskap om sådana bilder. Mandarin 

använder sig t.ex. gärna av konkreta språkliga bilder för att beskriva en egenskap, uttrycka 

symbolik eller estetiska värden medan europeiska språk förefaller uttrycka detta med 

värderande attribut. Men även om olika språkbakgrund gav upphov till skillnader i hur 

informanterna uttryckte sig i intervjuer kring bildobjekt kan man därför inte säga att något av 

de två språken uppvisade någon avgjord fördel framför det andra. Däremot kan en djupare 

förståelse för hur mandarin används i en visningssituation på ett museum berika vår 

pedagogiska verktygslåda.   



 

 Sidan 3 (45) 

Innehållsförteckning 

1. Inledning       4 

1.1 Introduktion       4 

1.2 Bakgrund och syfte      4 

1.3 Frågeställning       6 

1.4 Urval och avgränsning      6 

1.5 Empiriskt material och datainsamling     7 

1.6 Metod och tillvägagångssätt      8 

 1.6.1 Miljö       8 

 1.6.2 Konst- och bildobjekt      9 

 1.6.3 Informanter, intervjuer och bildelicitation  11 

 1.6.4 Intervjuer med informanterna   12 

 1.6.5 Analys av ord/uttryck i olika kategorier i intervjuerna 12 

1.7 Teori och tolkningsram    14 

 1.7.1 Allmänna tolkningsprinciper   14 

 1.7.2 Etymologisk tolkningsram   16 

 1.7.3 Semiotisk tolkningsram    17 

 1.7.4 Miljöns betydelse    18 

1.8 Forskningsöversikt    18 

2. Bearbetning och analys    20 

2.1 De kinesiska och svenska språken   20 

2.2 Läroplaner i bild i Kina och Sverige   21 

2.3 Inledande jämförelse av intervjutexterna   22 

2.3.1 Objekt 1     22 

2.3.2 Objekt 2     23 

2.3.3 Objekt 3     23 

2.3.4 Objekt 4     24 

2.4 Analys av ord/uttryck i olika kategorier i intervjutexterna  26 

2.5 Analys av utvalda tecken/ord/uttryck   28 

2.5.1 Etymologisk analys av utvalda kinesiska tecken  28 

2.5.2 Etymologisk analys av utvalda svenska ord/uttryck  32 

3. Resultat och tolkning    34 

3.1 Konstuppfattningen i Sverige och Kina   35 

3.2 Museihistoria och museipedagogik   38 

4. Slutdiskussion     39 

5. Källförteckning     43 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

  



 

 Sidan 4 (45) 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Jag är född i Ungern och har ungerska som modersmål, men bor sedan 26 år i Sverige. 

Förutom att jag har lärt mig svenska och engelska i Sverige, har jag läst ryska i åtta år i 

Ungern. I Sverige utbildade jag mig först till hemspråkslärare i ungerska innan jag kom in på 

Konstfacks bildlärarutbildning. Under de senaste åren har jag läst kinesiska (mandarin) på 

Stockholms Universitet. 

Jag har alltid varit intresserad av att se mönster och samband, tolka tecken i allmänhet, och då 

särskilt i bildsammanhang. Min tidigare lärare på Konstfack, Gert Z Nordström som 

entusiastiskt introducerade oss bildlärarstudenter i semiotikens grunder, fick mig att inse jag 

alltid varit omedvetet intresserad av tecken och deras betydelse och vilka system de bildar. 

Detta inspirerade mig förmodligen omedvetet att studera allt från ungerska runskrifter och 

tecken på samiska trolltrummor fram till kinesiska skrivtecknen (kalligrafi), vilket till slut 

ledde mig fram till det kinesiska språket och den kultur det speglar. En del av de kinesiska 

skrivtecknen har ett konkret, bildlig ursprung; de är piktografer, till skillnad från våra 

västerländska fonetiska skriftspråk. 

Min erfarenhet från flera vitt skilda språk och i synnerhet att vara tvåspråkig 

(ungerska/svenska) har väckt funderingar hos mig om hur man talar om konst, tolkar bilder 

och visuella företeelser på olika språk och om språket påverkar hur vi talar om och tolkar 

bilder och visuella företeelser. 

 

1.2 Bakgrund och syfte 

Förutom de tankar och budskap en bild förmedlar har alltid språkets möjligheter och 

begränsningar när det gäller att tala om och tolka en bild fascinerat mig. Är gränserna för vad 

vi kan säga eller skriva ner om en bild olika beroende på vilket språk vi talar? Om det är så, 

kan man då inte översätta en utsaga om en bild obehindrat från ett språk till ett annat utan att 

betydelsen i utsagan förskjuts eller i värsta fall delvis går förlorad? 

Under de senaste åren har jag fördjupat mig i mandarin och i det kinesiska skriftspråket och 

börjat fundera över om ett språk som svenska skiljer sig från mandarin när man pratar om 

bilder och konst. Det finns många språkliga skillnader mellan mandarin och västerländska 

språk som till exempel svenska. En sådan grundläggande skillnad är hur språken skrivs. Har 
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ett språk som ursprungligen nedtecknades, men numera endast delvis med piktografer redan 

där en för- eller nackdel framför språk som skrivs med någon form av fonetiska symboler 

(t.ex. latinska bokstäver)? Mandarin är ett exempel på det förra, dvs. språket nedtecknas 

delvis med symboler eller skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp, oftast i form 

av en förenklad illustration. Syftet med min studie är därför att vara ett bidrag till att vidga 

medvetenheten om språkens möjligheter och begränsningar kring bilder och konstobjekt i 

museisammanhang och tillföra ytterligare kunskap för att underlätta förståelse och 

kommunikation. 

För att tala om konst- och bildtolkning i pedagogiska sammanhang, i den här studien det 

museipedagogiska, krävs en viss precision i språket förutom kunskaper i konst, konsthistoria, 

bildanalys och konstuppfattning samt i praktiska delområden som bildkonstens material och 

metoder. Språkets böjlighet och användbarhet bestäms i sin tur av många olika faktorer så 

som sociala och kulturella sammanhang, dvs. i vilka sammanhang språket används. 

Otvetydigt skiljer sig de olika språken i många avseenden åt och det är intressant att 

undersöka om detta kan ge upphov till skillnader när man talar om konst och tolkar bilder i 

vid mening. Kan man uttrycka sig klarare och med mera precision beroende på vilket språk 

man använder eller är skillnaderna mera djupgående? Ytterligare ett syfte är att kunskapen 

som studien kommer fram till kan underlätta för pedagoger i olika sammanhang. 

Många stora tänkare har ägnat mycket tid och stor möda åt att utforska språkets gränser och 

möjligheter. En av 1900-talets största filosofer, Ludwig Wittgenstein kommer i ”Tractatus 

logico-philosophicus” från 1922 till slutsatsen ”Vad man icke kan tala om, därom måste man 

tiga.” (§ 7) vilket är en logisk följd av ”Mitt språks gränser är min världs gränser.” (§ 5.6) 

vilket han vidareutvecklar i § 5.62 … ”Att världen är min värld, det visar sig i att gränserna 

för språket (det enda språk som jag förstår) betyder gränserna för min värld.”
1

 I 

”Philosophische Untersuchungen” som publicerades postumt 1953 ger han ett konkret mycket 

jordnära exempel: 

Jämför: veta och säga: 

Hur många meter högt är Mont-Blanc –  

Hur ordet ”spel” används –  

Hur en klarinett låter. 

Den som förundrar sig över att man kan veta något utan att kunna säga det, kanske tänker på ett 

fall sådant som det första. Säkert inte på ett som det tredje.
2
  

                                                 
1
 Wittgenstein, Ludvig (1922/1992), Tractatus logico-philosophicus, Översättning: Anders Wedberg, Stockholm: 

Bokförlaget Thales, §§ 7, 5.6, 5.62. 
2
 Wittgenstein, Ludvig (1953/1978), Filosofiska undersökningar, Översättning: Anders Wedberg, Stockholm: 

Albert Bonniers Förlag, § 78. 
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Det är emellertid intressant att jämföra tankegångarna i de båda skrifterna av Wittgenstein. 

Den strikt logiska synen på språket i ”Tractatus logico-philosophicus” har ersatts av en 

relativistisk syn i ”Philosophische Untersuchungen”, dvs. han har övergett drömmen om ett 

logiskt precisionsspråk. I den senare publikationen inser han att ords betydelse bestäms av en 

mängd faktorer såsom socialt och kulturellt sammanhang, dvs. i vilka sammanhang orden 

används. Vi måste därför väga in många fler faktorer i användningen av ett språk än den strikt 

definitionsmässiga och logiska.  

Eftersom jag är intresserad av bildanalys, kommunikation, språk (särskilt orden och 

skrivtecknens ursprung och betydelse) har jag valt att försöka belysa hur två språk (svenska 

och mandarin) används i en situation där man samtalar kring några utvalda bildobjekt. Studien 

genomfördes i ett avgränsat pedagogiskt rum, museet. I en visningssituation på ett museum 

talar man om och analyserar bilder, konstverk och andra visuella objekt och sätter in dessa i 

ett kulturellt sammanhang. Huvudsyftet med undersökningen är att undersöka hur språket, 

svenskan respektive mandarin, används i en sådan situation och sålunda belysa skillnader och 

likheter när man talar om och förmedlar kunskap om i detta fall kinesiska konstföremål. 

 

1.3 Frågeställning 

Studien kretsar kring tre frågor: 

1. På vilket sätt används svenskan respektive kinesiskan (mandarin) när man beskriver 

konst och förmedlar kunskap om bilder? 

2. Formar olika språkbakgrund skillnader i hur vi uttrycker oss i samtal om bildobjekt?  

3. Hur kan andra kulturers språk och deras bilder berika vår pedagogiska verktygslåda? 

 

1.4 Urval och avgränsning 

Studien undersöker hur två språk (svenska och mandarin), med helt olika skriftlig 

representation, används i samtal kring bild- och konstobjekt med avseende på språkens 

förmågor och tillkortakommanden samt skillnader och likheter mellan språken med avseende 

på val av ord och begrepp. Jag valde att genomföra undersökningen i form av intervjuer med 

två informanter kring ett antal utvalda bildobjekt. Ur de transkriberade intervjuerna valde jag 

ut ett begränsat antal ord, begrepp, uttryck i svenskan respektive mandarin som jag uppfattade 

hade relevans i ett samtal kring konst- och bildobjekt. 
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Urval av konstföremål, val av informanter och museum redovisas under 1.5 Empiriskt 

material och datainsamling nedan. Som bakgrundsmaterial valde jag att använda skriftligt 

material som kan underlätta tolkningen av analysmaterialet, t.ex. läroplaner i bild från Kina 

respektive Sverige och texter kring konstuppfattningen i de båda länderna. 

 

1.5 Empiriskt material och datainsamling 

Inledningsvis samlades bakgrundsmaterial in om konstuppfattningen (särskilt avseende 

bildkonst) i Sverige och Kina för att jämföra synen på konst och bild. Detta utgör en viktig 

kontext för studien. För att kunna göra det måste man hitta jämförbar dokumentation från de 

båda länderna som kan ge ledtrådar, t.ex. läroplaner i ämnet bild.
3
 Stensmo skriver ”En 

läroplan är ett politiskt dokument som speglar det samhälle den skall verka i; 

maktförhållanden, ekonomi, social skiktning, kultur och vetenskap”.
4
 Det som lärs ut i skolan 

är en pålitlig måttstock för vad som samhällen världen över anser är viktigt att lära barn. Med 

hjälp av styrdokumentet läroplanen för bild för den statliga grundskolan får jag därför en 

uppfattning om vad som är grundläggande ideal inom konst- och bildområdet i Sverige och 

Kina. Jag valde grundskolan för att bildämnet inte är ett obligatoriskt ämne varken i Sverige 

eller i Kina på högre nivå. 

Undersökningen började med att fyra såväl två- som tredimensionella konst- och bildobjekt 

utställda på Östasiatiska Museet i Stockholm valdes ut. Dessa bildade utgångspunkt för 

intervjuerna med två informanter i museimiljö på svenska respektive kinesiska (mandarin), 

dvs. de var medel för så kallad bildelicitation i intervjuerna för att stimulera informanterna att 

kommentera, tala om och beskriva konstobjekt på sina respektive språk. Urvalet av bildobjekt 

styrdes av många faktorer. Jag ville ta hänsyn till mina egna kunskaper på området kinesisk 

konst- och konsthantverkshistoria, kinesisk historia, materialkunskap, geografi m.m. Strävan 

var också att ha en variation i form, teknik, tid, användningsområde, storlek, material m.m. 

Östasiatiska Museet i Stockholm utgör studiefältet och i denna autentiska miljö talade mina 

informanter om fyra utvalda kinesiska två- och tredimensionella konst- och bildobjekt i 

museets permanenta utställning. Detta steg i undersökningen var knutet till den fysiska, 

naturliga platsen. I museet hölls ett inledande orienterande samtal med varje informant följt av 

                                                 
3
 2010-07-04, Kinesisk läroplan i bild för grundskolan, http://www.yiziyuan.cn/edoas/website18/66/ 

info9166.htm; Svensk läroplan i bild för grundskolan, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/ 

kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild. 
4
 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB, s. 76. 

http://www.yiziyuan.cn/edoas/website18/66/%20info9166.htm
http://www.yiziyuan.cn/edoas/website18/66/%20info9166.htm
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/%20kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/%20kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
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en intervju i anslutning till varje konst- och bildobjekt. 

Urvalet av informanter har stor betydelse för undersökningsresultaten. Eftersom avsikten var 

att skapa och samla in så mycket empiriskt material som möjligt, måste man ta hänsyn till 

informanternas utbildningsbakgrund, ålder, språkkunskaper och kunskaper i konst, 

konsthistoria, antropologi m.m. Informanterna ingår i mitt nätverk. Därför var valet både lätt 

och svårt. Informanterna med respektive språk som modersmål har så jämförbar bakgrund 

som möjligt med avseende på utbildning och kunskaper i konst. 

Under analysen av intervjuerna med informanterna utvaldes ett begränsat antal jämförbara 

ord, begrepp, uttryck på svenska och mandarin som jag fick anledning att tro har relevans i ett 

samtal kring konst- och bildobjekt. Detta syftade till att närmare undersöka skillnader och 

likheter mellan språken med avseende på hur olika ord och begrepp används i samtal kring 

konst- och bildobjekt. För att underlätta tolkningen användes huvudsakligen ett semiotisk och 

etymologiskt förhållningssätt att analysera de utvalda orden och begreppen. 

 

1.6 Metod och tillvägagångssätt 

1.6.1 Miljö 

Miljön för undersökningen var Östasiatiska Museet i Stockholm. Museet, med anor från 

början av 1900-talet, öppnades i nuvarande form 1963 i flottans gamla tyghus på 

Skeppsholmen. Detta museum var idealisk för att välja ut de fyra konst- och bildobjekten och 

för att genomföra intervjuerna. Museet är ett centrum för sinologisk forskning men 

huvudsakligen hemvist för Sveriges största samling av asiatisk konst och asiatiska 

arkeologiska objekt. Sinologi som begrepp har sina rötter i sinae från grekiskan, sin från 

arabiskan som i sin tur kommer från kinesiskans qin (秦) som kommer från Qindynastin (221-

206 fvt
5
). Termen sinologi används allmänt när man talar om kinastudier eller när man är 

kinavetare. Urvalet av objekt var därför både enkelt och svårt. 

Jag är återkommande och kunnig besökare på Östasiatiska Museet och i dess bibliotek, i 

första hand på grund av mitt brinnande intresse för den kinesiska kulturen men även som 

student i det kinesiska språket. I vänföreningen till museet har jag varit medlem i många år 

och även i den Svensk-Kinesiska Föreningen i Stockholm. Jag har flitigt tagit del av den 

                                                 
5
 fvt (före vår tideräkning) och vt används konsekvent framför f.Kr. (före Kristi födelse) respektive e.Kr. (efter 

Kristi födelse) i denna uppsats eftersom de utvalda konstobjekten kommer från en kultur där kristendomen har 

spelat en marginell roll. 
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information som erbjuds av museet och haft ett rikt utbyte med vänföreningens och den 

Svensk-Kinesiska Föreningens medlemmar. Medvetet eller kanske omedvetet har jag byggt ut 

ett nätverk med beröringspunkter med den kinesiska kulturen och språket. Kärnan och den 

gemensamma nämnaren hos denna krets och organisation kring Östasiatiska Museet är 

sinologi, asiatisk konsthistoria och arkeologi. 

 

1.6.2 Konst- och bildobjekt 

De fyra utvalda konst- och bildobjekt representerar var för sig någon eller flera aspekter av 

två- och tredimensionella avbildande bildobjekt samt högklassiga icke-föreställande 

konstobjekt. Objekten kom från olika epoker i Kinas historia och uppvisade en stor bredd med 

avseende på symbolik och framställningsteknik. Urvalet gjordes delvis i samråd med 

intendent Mette Siggstedt på Östasiatiska Museet som också tog fram beskrivningar av de 

utvalda objekten ur museets arkiv. Objekten återfinns i museets permanenta utställning och 

intervjuerna genomfördes i den miljö de normalt är utställda i.  

I omedelbar anslutning till intervjuerna fick informanterna tillgång till den korta beskrivning 

av objekten som finns i anslutning till dem i utställningen. Intervjuerna i anslutning till 

objekten samt all fotografering av objekten och informanterna genomfördes med museets 

tillstånd. Bilderna nedan visar objekten med korta beskrivningar av dem. 

 

Objekt 1 Bronskärl från Shangdynastin (ca. 1600 fvt till 

1027 fvt). Mörk brun patina med stora fläckar av ljusgrönt. 

Ytan har vaxats och är polerad jämn. Liten spricka i ena 

bägarens kant. Höjd 26,5 cm Ø 14,4, vikt 880,7 g. Under 

Shangdynastin producerades ett stort antal typer av 

offerkärl för rusdrycker, för förvaring, uppvärmning, 

ösning och för själva drickandet. Under slutet av perioden 

verkar ritualerna till gudarna och förfäder ha varit rena 

dryckesslag. Sannolikt sågs deltagarnas berusning som en 

del av offerritualen. OM-1971-0020 A-B (gåva från 

Natanael och Gull Wessén). 
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Objekt 2 Lergodsfigurin föreställande en kamel (gravgods) 

från Tangdynastin (700-talet). Figurinen är täckt av 

trefärgad blyglasyr. K-11034-023. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objekt 3 Fat i porslin från Kejsar Yǒnglès (永樂 ) tid 

(1360-1424, Mingdynastins tredje kejsare, 1402-1424). 

Dekor i underglasyrblått med motiv av sjöväxter bundna i 

en bukett. Höjd 5,7 cm, Ø 32 cm. OM-1974-1069 (Gustav 

VI Adolfs samling). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Objekt 4 Tuschmålning av Wen Zhengming (1470-1559), 

”Två lärda män under en gammal cypress”. Vertikalt 

hängande bildrulle. Höjd 59 cm, bredd 26,5 cm. Signaturen 

lyder ”Teckningen utfördes under året bingzhen [dvs. 

1556], femte månaden, åttonde dagen, Zhengming”. 

Sigillstämplarna visar dels Zhengmings stämpel, dels 

ägarstämplar (tre av Ma Jizuo (1900-talet), fem av Li 

Wangyun från Hefei (obestämd tid) samt två oidentifierade 

stämplar). E.E 11. 
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1.6.3 Informanter, intervjuer och bildelicitation 

Informant 1 (Zhuang) är 27 år gammal och född i en liten kinesisk stad. I grundskolan fick 

han grundläggande kurser i bild ca. två gånger i veckan under sex år. Kurserna omfattade 

måleriteknik, dvs. hur man använder olika material som t.ex. blyertspennor, färgkritor, 

vattenfärg samt kurser i traditionellt kinesiskt måleri och kortare kurser i konstteori och 

konsthistoria i både kinesisk och utländsk konst. En del av konstkurserna innehöll också 

kalligrafi, dvs. övningar i konsten att skriva kinesiska tecken med pensel och flytande tusch. I 

gymnasiet hade han ingen bildundervisning. Zhuang har gått en fyraårig högskoleutbildning i 

industridesign i Kina, där läste han designhistoria och designteori bland annat. Han 

genomförde också olika praktik- och designprojekt samt övningar i trä- och metallteknik med 

kurser datorbaserad design. I slutet av utbildningen gjorde han ett halvårs praktik hos ett 

designföretag i södra Kina. Där fick han samöva teori och praktik genom att genomföra 

riktiga designprojekt av vitvaror. Efter grundexamen kom Zhuang till Sverige och gick 

igenom det tvååriga magisterprogrammet på Konstfacks industridesignlinje och tog 

magisterexamen 2008. Zhuang arbetar för närvarande för ett svenskt möbeldesign- och 

möbelimportföretag.  

Informant 2 (Anders) är 40 år och född i Stockholm. Han kom först i kontakt med kinesisk 

kultur genom att han började träna ”wushu”, en form av kinesisk kampsport. Han började 

också öva kinesisk kalligrafi för en äldre kines i Stockholm. Anders kom vid sjutton års ålder 

till Kina och började studera det kinesiska språket vid Hangzhous Universitet. 1990 kom 

Anders tillbaka till Kina och började studera kinesisk kalligrafi och kinesiskt måleri vid 

Zhejiangs Konstakademi. 1993 åkte han hem till Sverige och sedan dess har han haft ett 

flertal separatutställningar och samlingsutställningar främst i Kina men även i Sverige. 

Anders har också studerat kinesisk konstvetenskap vid Stockholms Universitet. Under sina 

studier i Kina träffade Anders sin kinesiska fru, Yimei. De är sedan 90-talet bosatta i 

Stockholm. 

Efter ett första orienteringssamtal med informanterna på museet genomfördes mera 

strukturerade intervjuer kring konst- och bildobjekten i anslutning till dessa, dvs. en 

iscensatt/simulerad visning för att få en så naturlig situation som möjligt där informanten 

beskriver och talar om ett antal bildobjekt utifrån frågor jag ställer om objekten. Syftet var att 

samla in empiriskt material för att sedan analysera och tolka det. Metoden kallas vanligtvis 

fotoelicitation men i detta fall är det mera bild/objektelicitation. Elicit betyder dra fram, locka 

fram någonting som är latent. Gillian Rose skriver om bildelicitation att den baseras på den 
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enkla idén att man inför en bild under en intervju eller ett samtal för att stimulera informanten 

att diskutera bildens innehåll, mening, innebörd etc., och på så sätt underlätta för informanten 

att verbalisera svar på de frågeställningar som är relevanta för en undersökning. Fotot eller 

bilden kan vara forskarens, informantens eller någon annans.
 6

 

Intervjuerna i denna undersökning syftade till att få fram hur informanterna ser på och 

uttrycker sig kring begreppet konst i vid bemärkelse inom ramen för sina respektive språk. Jag 

förväntade mig därför att det varierade urvalet av objekt för bildelicitation med två- och 

tredimensionella avbildande bildobjekt (objekt 2 och 4) och högklassiga icke föreställande 

exklusiva bruksföremål (objekt 1 och 3) skulle belysa olika aspekter av informanternas 

språkanvändning. 

 

1.6.4 Intervjuer med informanterna 

Intervjuerna med de båda informanterna transkriberades för vidare bearbetning och analys. 

Den transkriberade texten från informant 1 (Zhuang) skrev jag ut både med kinesiska tecken 

och på pinyin (拼音 ). Pinyin, som ordagrant betyder stava ljud är ett sätt att ange ett 

standardiserat uttal med hjälp av latinska bokstäver med diakritiska tecken för att ange toner. 

Pinyin är idag det dominerande romaniseringssystemet för den nationella standardkinesiskan 

(mandarin). Med hjälp av transkriberingen till pinyin översattes sedan intervjun till svenska 

ofta via engelska eftersom relevanta ordböcker för direkt översättning inte finns. Syftet med 

översättningen var inte att göra en sammanhängande tolkande översättning i löpande text utan 

att sammanställa en översättning där olika betydelsealternativ inkluderades för ord och uttryck. 

Utgångspunkten för det inledande analysarbetet var att identifiera skillnader mellan 

informanternas sätt att uttrycka sig kring objekten. Informanterna hade så långt möjligt 

samma utgångspunkt och förutsättningar. Det finns med andra ord inget ”rätt” eller ”fel” utan 

informanternas respektive transkriberade texter bildade bas för att tränga in i deras respektive 

sätt att tolka vad de ser i museimiljön. Objekten är således inte i sig centrala utan ett 

hjälpmedel, en del i bildelicitationen. 

  

                                                 
6
 Rose, Gillian (2001/2007), Visual Methodologies, an introduction to the interpretation of Visual Materials, 

London: SAGE Publications Ltd, s. 240 ff. 
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1.6.5 Analys av ord/uttryck i olika kategorier i intervjuerna 

Analysarbetet av intervjutranskriptionerna följdes sedan upp med enkel statistik (antal ord i 

respektive intervju och för respektive objekt) samt frekvensbestämning av ord/uttryck för att 

beskriva olika aspekter av objekten, detta för att underlätta att se mönster, mening och 

innebörd i det som informanterna sagt i intervjuerna.
7
 Det var viktigt att inte bara använda 

enkel genomläsning av intervjutexterna som grund för analysarbetet utan välja en systematisk 

analysmetod som bas för tolkningsarbetet. Urvalet av intressanta ord/uttryck kan annars lätt 

bli subjektivt och mönster i texterna kan undgå upptäckt. 

Grunden för frekvensanalysen är att kategorisera ord/uttryck.
7
 Eftersom studien kretsar kring 

tre frågor med den gemensamma nämnaren skillnader mellan två språk med avseende på hur 

de används när man beskriver och talar om konst samt förmedlar kunskap om bilder, låg det 

nära till hands att kategorisera ord/uttryck som ger information om hur informanterna 

uppfattar och värderar innehållet i objekten samt ord/uttryck som sätter in objekten i ett 

sammanhang. Mera specifikt delades därför den förra kategorin upp i ord/uttryck som 

beskriver symbolik respektive estetiska värden. Den senare kategorin delades upp i antal 

ord/uttryck som beskriver teknik och historiskt/kulturellt sammanhang. Dessutom räknades 

ord/uttryck i kategorierna värderande ord/uttryck och ord/uttryck som i vid mening betyder 

bild eller avbildning. 

Eftersom huvudsyftet med undersökningen var att undersöka hur språket, svenskan respektive 

mandarin, används i en visningssituation på ett museum och belysa skillnader och likheter när 

man talar om (beskriver innehållet) respektive förmedlar kunskap om i detta fall kinesiska 

konstföremål gjordes även en summering i två kategorier av frekvensen ord/uttryck med: 

1. Relevans för hur informanterna talade om objektens symbolik och estetiska värden 

(dvs. talar om eller beskriver innehållet i objekten/bilderna). 

2. Kontextuell betydelse, dvs. frekvens ord/uttryck som beskriver framställningsteknik 

och sätter in objekten i ett historiskt/kulturellt sammanhang (dvs. förmedlar kunskap 

om objekten/bilderna). 

I bilaga 2 redovisas utfallet per 1000 ord i respektive transkriberad text i de olika analyserade 

kategorierna för respektive informant och objekt. För informant 2 (Anders) har även texten 

analyserats med avseende på frekvens ord/uttryck med kinesiskt ursprung.  

Analysarbetet genomfördes i två omgångar. Efter en första preliminär genomgång gjordes en 

                                                 
7
 Stensmo, Christer (2002), s. 122. 
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andra definitiv värdering av texterna, detta för att kompensera för eventuell glidning under 

arbetets gång beträffande värderingsramar. Den tolkningsram för urvalet som användes var 

den semiotiska och de ord eller uttryck som registrerades inom respektive kategori avser 

sammanhangs- eller betydelsebärande enheter vilket gör att enstaka ord liksom hela meningar 

kunde registreras som en enhet. Det avgörande är att uttrycket eller meningen var begränsad 

till en betydelsebärande enhet. 

Tecknen/orden/uttrycken för bild eller avbildning i vid bemärkelse identifierades sedan i 

respektive informants texter för att se om det fanns ledtrådar där som kunde förklara 

skillnader mellan informanternas texter, hur de är lämpade att användas i bildsammanhang, 

hur flexibla de är och hur ordens ”betydelseområden” eventuellt varierar mellan språken samt 

eventuellt också om ordens etymologi kan ge ledtrådar. De mest intressanta 

tecknen/orden/uttrycken för bild eller avbildning bearbetades sedan som ytterligare underlag 

för det fortsatta tolkningsarbetet.  

 

1.7 Teori och tolkningsram 

1.7.1 Allmänna tolkningsprinciper 

Förhållningssätt som hermeneutik och fenomenografi har jag haft i tankarna både under 

intervjusituationen och i interagerandet med mina informanter och även när den 

transkriberade texten analyserades. Koncentrerade utdrag, frågor, tankar från ovannämnda 

teorier och vetenskapliga riktlinjer integrerades både i intervjufrågorna men även i mitt eget 

förhållningssätt under själva intervjun och textbearbetningen. 

I grekisk mytologi förmedlade guden Hermes budskap från de andra gudarna till 

människorna. Budskapen behövde tolkas för att människor skulle förstå dem. Grekiskans 

hermeneuein översätts ofta med att tolka.
8
 Under medeltiden kom hermeneutik att betyda 

bibeltexttolkning. Fenomenografi från grekiskans fenomen (det som framträder) och grafi 

(beskriva) är en ny strategi med ett hermeneutiskt angreppssätt för kvalitativa studier av texter 

som utvecklats av den ungersk-svenske forskaren Ference Márton.
9
  

Huvudfrågan inom fenomenografi är vad en text egentligen är och vad den uppfattas vara. I 

den här studien är det närmast frågan hur informanternas uppfattningar om objekten kan 

uttolkas ur de transkriberade texterna från intervjuerna. I det upplevda, i det erfarna är det 

                                                 
8
 2010-07-03, Hermeneutik, Nationalencyklopedin (nätupplaga), http://www.ne.se. 

9
 Stensmo, Christer (2002), s. 115 f. 

http://www.ne.se/
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alltid något som inte är direkt uppenbart. En fenomenografisk tolkningsram (av andra 

ordningen) syftar till att tolka hur informanterna uppfattar och erfar objekten.
8
 Därför vill man 

klargöra det med en hermeneutisk tolkning och sätta in det i ett sammanhang, kontext, skriver 

Stensmo.
10

 Hermeneutik är en fenomenologisk tolkningslära. Textanalys med hjälp av 

hermeneutisk teori sker i flera steg och börjar med att man tittar på texten först som helhet och 

sedan sorterar ut enskildheter för att till slut komma tillbaka till helheten med fördjupad 

förståelse av textens budskap. Detta benämns med den hermeneutiska spiralen.
11

 

Stensmo skriver att människan genom sitt språk kan kommunicera med sin omvärld och detta 

kan ske genom tal, skriftspråk, kroppsspråk, bild, formspråk, musik eller dans. Dessa språkens 

olika yttringar kan betraktas som språkets produkter och kan i sig vara föremål för studier. En 

text speglar människans medvetande och man kan analysera vad det är som framträder i 

texten. Forskning om detta kallas fenomenologi.
12

 Den fokuserar på människors upplevelse, 

uppfattning och erfarenhet. En intervjusituation är fenomenologisk. Intervjuaren vill genom 

frågor få en uppfattning om hur informanten uppfattar något, inte hur något är i sig. Texter 

som produceras analyseras med hermeneutisk tolkningsmetod för att kunna förstå textens 

innebörd och mening. Den hermeneutiska tolkningsmetoden är kontextuell. Det betyder att 

man vill sätta in texten i ett sammanhang som t.ex. historiskt, socialt eller kulturellt. 

Texttolkaren kan se fenomen som kommer fram i olika sammanhang, som till exempel 

historiska eller kulturella.
13

 

Lämpliga riktlinjer kan man även finna i diskursanalys. Sättet att tala om något menar man 

med diskurs. Diskursanalys avser en analys av vad man samtalar om, vem som talar eller 

skriver med auktoritet, vem som lyssnar till det sagda, vad man inte har talat om och vem man 

undviker. Vid en diskursanalys avses en specifik historisk kontext i ett bestämt geografiskt, 

ekonomiskt, socialt och lingvistiskt område med outsagda regler. Den kan användas på talade 

texter som producerats efter transkribering genom dekonstruktion. Tekniken innebär 

närläsning vilket betyder att man sönderdelar texten och lyfter fram, klartlägger och förklarar 

underförstådda tankar, värderingar och perspektiv som texten innehåller.
14

 

Till hjälp vid den hermeneutiska och fenomenografiska tolkningen användes etymologisk 

tolkning av enstaka utvalda nyckelord och begrepp ur informanternas texter men semiotiska 

                                                 
10

 Ibid., s. 110 f. 
11

 Ibid., s.111 f. 
12

 Ibid., s. 115 f. 
13

 Ibid., s. 15 f. 
14

 Ibid., s. 123 ff. 
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hänsyn togs även eftersom verbalspråk, skriftspråk, text och bildobjekt interagerar med 

varandra i denna undersökning. De kinesiska skrivtecknen är ursprungligen avbildande, 

piktografer. Därför är en semiotisk och etymologisk tolkningsram lämplig för att analysera, 

tolka och jämföra de transkriberade texterna från informant 1 (Zhuang) i denna undersökning, 

men det passar även för en text transkriberad med fonetisk bokstavsskrift som svenskan. 

 

1.7.2 Etymologisk tolkningsram 

En intervjusituation är interaktiv där språket som kommunikationsmedel är centralt. Språk är 

ett system som är skapat av människan och som skiljer oss från djuren, även från 

människoliknande apor. Språkets ursprung är fortfarande omdiskuterat och ännu inte klarlagt 

av forskarna men borde ha funnits i någon form för ca. 200000 år sedan. Språk är ett redskap 

för kommunikation och för tänkande. Med hjälp av språket uttrycker vi våra tankar, idéer, 

handlingar och abstrakta begrepp. Språket är en del av människans kognitiva förmåga 

beroende på hur man definierar begreppet språk. Generellt anses idag att det finns mellan 

fem- och sjutusen språk i världen.
15

 

Undersökningen vill bl.a. med hjälp av de utvalda ordens etymologi belysa de skillnader som 

framträder mellan svensk respektive kinesisk språkanvändning i en intervju kring bildobjekt. 

Ordet etymologi härstammar från grekiskans etymos (sann, verklig) och logia (lära, 

vetenskap) men även grekiskans etymon (ett ords rätta betydelse enligt ursprung) och logos 

(ord).
16

 Etymologi som vetenskap sysslar med ordens ursprung, historia och form och hur 

deras mening har förändras genom tiderna. Jag använde framförallt etablerad referenslitteratur 

och lexika i ämnet. 

Tonvikten i svensk, liksom övrig västerländsk etymologisk tradition ligger på de talade ordens 

historia men även släktskap mellan språken baserat på ordhistoria. I svensk etymologisk 

forskning kan man urskilja två huvudsakliga referensverk: Svenska Akademiens Ordbok 

(SAOB)
17

 samt Elof Hellquists Svensk Etymologisk Ordbok,
18

 vilka idag båda är sökbara via 

nätet.  

I kinesisk etymologisk forskning lägger man enligt Wilkinson däremot tonvikten vid det 

                                                 
15

 Parkvall, Mikael (2009), Lagom finns bara i Sverige och andra språkmyter, Stockholm: Schibsted Förlagen 

AB, s. 11 ff. 
16

 2010-07-03, Etymologi, Nationalencyklopedin (nätupplaga). 
17

 2010-07-03, Svenska Akademiens Ordlista (nätupplaga), ), http://g3.spraakdata.gu.se. 
18

 Hellquist, Elof (1922/1999), Svensk etymologisk ordbok (nätupplaga), http://runeberg.org/svetym. 

http://g3.spraakdata.gu.se/
http://runeberg.org/svetym
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skrivna ordet, dvs. skrivtecknens utseende, uttal och betydelse samt hur de förändrats genom 

tiderna.
19

 Vid analys av kinesiska och särskilt de kinesiska skrivtecknen är etymologi en 

sedan länge etablerad metod. Den kinesiska etymologin undersöker tecknens bildliga uttryck 

och analyserar delelementen i tecknens helhet. En av de första kinesiska ordlistorna var 

Shuowen jiezi, 说 文 解 字  (Enkla förklaringar och analys för sammansatta tecken) 

sammanställd av den konfucianske filologen Xu Shen, 许慎, under Handynastin på tidigt 200-

tal fvt.
20

 Den var den första ordlistan som använde radikalen
21

 för att katalogisera de över 

9000 tecknen. Även etymologiska kommentarer lades till ibland. I Sverige kom sinologen, 

musikern, författaren och läraren m.m. Cecilia Lindkvist 1989 ut med boken Tecknens rike 

som presenterar de mest grundläggande kinesiska tecknen för den svenska publiken ur 

etymologisk synpunkt med ett fantastiskt bildmaterial och på ett entusiastisk och pedagogiskt 

sätt.
22

  

 

1.7.3 Semiotisk tolkningsram 

Den här studien har samlat in och skapat empiriska data genom en kvalitativ metod där 

informanter intervjuas kring kinesiska bildobjekt. Intervjuerna generar en text som analyseras. 

Eftersom verbalspråk, skriftspråk, text och bildobjekt interagerar med varandra i denna 

undersökning är semiotik ett teoretiska ramverk för tolkning jag kan dra nytta av. 

Semeion från grekiskan betyder tecken och semiotik eller teckenteori betyder det systematiska 

studiet av tecken inklusive icke-språkliga.
23

 För att kunna förstå texter måste man klargöra 

vad tecken är för något. Det är det som står för någonting annat, något som producerar 

mening, något som betyder något. Ett språkligt tecken är när två fenomen som ett begrepp och 

en ljudföreställning förenas i ett tecken. Lindgren klargör detta genom att citera Thwaites, 

Davis och Mules:
24

 

1. Tecken kommenterar inte bara världen, utan utgör i sig själva ting i världen, inte minst i 

                                                 
19

 Wilkinson, Endymion (2000), Chinese History. A Manual, Cambridge (Massachusetts) and London: Harvard 

University Press, s. 65 ff. 
20

 Ibid., s. 35. 
21

 Med radikalen avses den betydelsebärande delen av ett kinesiskt skrivtecken till skillnad från dess fonetikum 

som anger hur tecknet uttalas. Radikalen kategoriserar tecknen och används för att systematisera dem i ett 

lexikon. 
22

 Lindqvist, Cecilia (1989), Tecknens rike, Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 
23

 2010-07-03, Semiotik, Nationalencyklopedin (nätupplaga). 
24

 Thwaites, Tony, Davies, Lloyd & Mules, Warwick (2002), Introducing Cultural and Media Studies: A 

Semiotic Approach, Basingstoke: Palgrave, citerade i Lindgren, Simon (2009), Populärkultur, teorier, metoder 

och analyser, 2:a uppl. Malmö: Liber AB, s. 63 f. 
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den sociala världen. 

2. Tecken förmedlar inte bara betydelser, utan producerar dem.  

3. Tecken producerar flera olika betydelser, inte bara en betydelse per tecken. 

En förgrundsfigur inom semiotiken var den schweiziske språkforskaren Ferdinand de 

Saussure. Saussure betraktade verbalspråket, som ett av många andra teckensystem och 

vetenskapen som studerar tecknens liv i det sociala livet kallas semiologi.
25

 Ett tecken är ett 

betydelsebärande element i ett system enligt den semiologiska vokabulären. Ett system kan 

vara verbalspråk eller skriven text med ord respektive skrivtecken som betydelsebärande 

element. 

Man skiljer mellan två aspekter på ett semiotiskt tecken: betydelsen och ljudet eller skriften. 

Kjørup skriver att Saussure menade att språk och skrift är två skilda teckensystem men 

skriftens existens orsakades av behovet att återge språket.
14

 I väst har vi fonetisk 

bokstavsskrift med oändligt många ord men relativt få fonem (minsta betydelseskiljande 

ljudbärande element). Ett exempel är svenskan där det finns 29 bokstäver och 42 grafiska 

uttryck. Kinesiskan har en ideografisk skrift. Ideografisk skrift skriver ner idéerna utan 

hänsyn till hur orden uttrycks fonetiskt. Man måste lära sig att läsa och skriva varje 

skrifttecken för varje ord men man behöver inte ha ett gemensamt verbalspråk, vilket kan göra 

att samma skrivna tecken uttalas helt olika i olika kinesiska dialekter.
26

 

 

1.7.4 Miljöns betydelse 

Enligt Sohlberg och Sohlberg spelar rambeskrivningen viktig roll i en studie av denna typ 

enligt den kvalitativa traditionen. Man beskriver miljön inom vilken studien äger rum. 

Beskrivningen av den fysiska miljön ger en bakgrund och ram för de sociala aktiviteterna och 

visar även att det finns ett teoretiskt sammanhang.
27

 

Östasiatiska Museet är den fysiska platsen för min undersökning och dess roll inom sinologin 

samt museipedagogik och museet som pedagogiskt rum har beskrivits under 1.6.1 Miljö. 

Museirummet kan betraktas som en plats för objektbaserat lärande med visuella objekt i en 

särskild placering. Museer kommunicerar och fungerar som kulturförmedlare och bygger 

                                                 
25

 Kjørup, Søren (2002/2004), Pictures, Cognition and Communication. In: Eriksson, Yvonne, Holmqvist, 

Kenneth (eds.) Language and Visualisation, Lund: Lund University Cognitive Studies 119s. 16 f. 
26

 Ibid., s. 45 f. 
27
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därmed broar mellan kulturer. För en museipedagog kan därmed läroplaner i bild vara 

vägledande för att anpassa den museipedagogiska verksamheten till en specifik publik.  

 

1.8 Forskningsöversikt 

Ger olika språk och kulturella bakgrunder upphov till skillnader i uttryck vid en bildanalys 

eller andra former av samtal kring konst och bild? Dessa tankar är naturligtvis inte nya utan 

har varit föremål för forskning alltsedan Benjamin Lee Whorf 1940 presenterade sin teori att 

språket både utgår från och formar våra liv.
28

 Vi tar av den vokabulär som är tillgänglig när 

vi skall beskriva en företeelse eller förmedla en upplevelse eller ett intryck. När då vissa språk 

och kulturer har ord och uttryck som, i det närmaste är oöversättliga inser man att våra 

förutsättningar att värdera, tolka och tala om konst borde variera påtagligt mellan 

språkområden och kulturer. 

Kognitiv semantik, till skillnad från tidigare semantiska teorisystem betonar att språklig 

betydelse ur lingvistisk synvinkel inte bildar ett slutet system utan påverkas av kognitiva 

mekanismer som t.ex. visuell perception.
29

 Visuell varseblivning är intimt förknippad med 

förståelsen av enskilda ord. Vidare förefaller återberättandet eller beskrivningen av ett 

bildobjekt följa det betraktelsemönster som betraktaren ursprungligen följde när objektet 

avlästes. Text/talspråk och bild kan således betraktas som konventionella språk men med flera 

viktiga skillnader. Text/talspråk följer och måste följa en förutbestämd struktur med minsta 

enheter i form av ord, morfem och bokstäver medan bildobjekt har ett nära nog oändligt antal 

frihetsgrader med ingen definierad minsta beståndsdel.
30

 

Ett bildobjekt kan sägas representera ett universellt språk medan det finns tusentals olika text- 

och talspråk. Hur olika individer beskriver en händelse representerad av ett bildobjekt har 

man visat påverkas starkt av det språk individen talar och vilken språkgrupp språket tillhör.
31

 

Jag börjar kunna skönja en koppling mellan bildtolkning och individens språk bland andra 

kulturella och sociala faktorer. När det gäller skillnaden mellan individer med svenska 

respektive kinesiska som modersmål kan man förvänta sig ytterligare intressanta aspekter på 
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(eds.) Language and Visualisation, Lund: Lund University Cognitive Studies 119, s. 51 ff. 
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den språkliga/verbala skillnaden eftersom respektive skriftspråk representerar helt skilda 

system som diskuterats ovan. 

När det gäller kinesisk skriven text i relation till bilder har detta särskilt uppmärksammats av 

konstvetaren Si Han. Han skriver i sin doktorsavhandling att skriftspråket i Kina med sitt 

ursprung i avbildande piktogram öppnar upp ett vitt spektrum av tolkningsmöjligheter och 

därmed användningar i en situation där ett bildobjekt skall analyseras.
32

 Si Han fokuserar i sin 

avhandling särskilt på ordet/piktogrammet tu (圖) som oftast översätts med ordet ”bild”. I 

sammansättningar som har använts och används idag när man talar och skriver om bilder 

uppvisar emellertid tu en anmärkningsvärd flexibilitet med ett vidare större 

användningsområde än ordet ”bild”. Bland annat kan det användas i betydelsen bildens 

struktur eller ”logik”, bildens kunskap (eller funktion) samt bildens form (eller teknik).
33

 I 

sammansättningar med andra piktogram kan tu anta ett vidare spektrum av olika betydelser. 

Tillsammans med ordet shu (書), som ensamt betyder ”en bok med bara text” eller vanligtvis 

bara det fysiska objektet ”bok”, betyder tu shu (圖書) ”böcker [med text och bilder]” och shu 

antar betydelsen ”ord”.
 34

 Ensamt kan shu även betyda skriva, kalligrafi eller tecken.
 
Ord och 

bild är därför intimt förknippade både i det kinesiska skriftspråket och talspråket. 

Skriftspråket och bildskapande (måleri) har ett gemensamt ursprung enligt kinesisk 

traditionell konstteori.
 
Man kan se ordparet shu (text, skrift) och tu (målning, bild) som två 

sidor av samma företeelse där shu syftar på xiang (象, utseende eller något som kan betraktas) 

och tu syftar på xing (形, form eller något som kan beröras). Xing (ett fysiskt objekt) kan 

tillskrivas xiang (utseende) liksom tu (bild) kan beskrivas med hjälp av shu (text); de är två 

sidor av samma sak.
 35

 

Mot denna bakgrund finns det anledning att tro att två så vitt skilda språk som svenska och 

kinesiska kan skapa förutsättningar för intressanta skillnader när man samtalar kring konst 

och bild. 
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2. Bearbetning och analys 

2.1 De kinesiska och svenska språken 

Kinesiskan är ett sinotibetanskt språk som har funnits sedan fem till sex tusen år. Tal- och 

skriftspråket har genomgått en lång utveckling. Skriften, de tidigaste kinesiska tecknen man 

har hittat är inristade på så kallade orakelben och sköldpaddskal från 1500-1028 fvt. Tecknens 

utseende sedan dess har ändrats och antagit komplexa former. I mitten av 1950-talet godkände 

man i folkrepubliken Kina en förenklad form för de flesta men inte alla tecken. I Hong Kong, 

Macao och på Taiwan använder man fortfarande oförenklade (traditionella) och fullständiga 

tecken, dvs. de äldre typerna av skrivtecken. Det är vanligt att man i forskningssammanhang 

och akademiska skrifter och publikationer använder de äldre, oförenklade tecknen, även i 

folkrepubliken Kina.
36

 

Det finns flera fonetiska, dvs. transkriberingssystem för att ange uttalet för tecknen och idag 

används mest det s.k. pinyin-systemet. I denna studie anges uttalet med pinyin, och den 

använder genomgående förenklade tecken om inget annat anges. Den så kallade 

rikskinesiskan, som kallas för mandarin är en Pekingdialekt egentligen och är det officiella 

språket i Kina. Det är det språk man lär i skolan. I Kina finns det många andra kinesiska 

dialekter men med helt olika uttal än rikskinesiskan, mandarin. Man använder den 

gemensamma, officiella skriften och genom den kan man kommunicera när kunskaperna i 

mandarin brister. Dessutom finns ett flertal minoritetsspråk i Kina som oftast har en egen 

skrift.
36

 

Ett kinesiskt skrifttecken utgör en stavelse som i sin tur ofta bildar ett ord men inte alltid. Det 

finns enstaviga ord i rikskinesiskan men de flesta orden är två eller flerstaviga. Kinesisk text 

skrivs utan mellanslag mellan tecknen, dvs. inget visar vilka tecken som hör samman. Man 

skriver och läser från vänster till höger på sidan i horisontella rader som här i väst, men 

beroende på ämne och sammanhang finns skrifter och böcker där man läser på det äldre sättet 

dvs. ”bakifrån” i en bok och med början längst upp till höger med läsriktning nedåt i vertikala 

kolumner från höger till vänster. Mandarin har relativt få ljudkombinationer vilket betyder att 

det finns många ord med samma uttal men de skrivs olika, så kallade homofoner. Mandarin är 

också ett tonspråk med fyra olika tonlägen på stavelserna men kinesiska dialekterna kan ha 

upp till tio olika toner. 

Svenska är ett östnordiskt språk som tillhör den nordgermanska språkfamiljen som i sin tur 
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tillhör den indoeuropeiska språkgruppen som har rötter gemensamma med sanskrit.
37

 Liksom 

de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av fornnordiska, den 

gemensamma språkstammen för de germanska folken i Skandinavien. Historiskt anses 

runskrifter från ca 800-talet vara de äldsta säkra beläggen för hur svenskan talades.
38

 Språket 

har säkerligen äldre rötter men skriftliga belägg saknas. Svenskan nedtecknas fonetiskt med 

latinska bokstäver. 

 

2.2 Läroplaner i bild i Kina och Sverige 

Det fanns tydliga skillnader i längd, språkanvändning, ordval och innehåll mellan den svenska 

och den kinesiska läroplanen i bild för den nioåriga statliga grundskolan. I den kinesiska 

läroplanen gäller en läroplanskod som är en blandning av en ”klassisk”, ”moralisk”, 

”realistisk” och ”rationell” läroplan dvs. läroplanen har tydliga rötter i klassiska 

bildningsideal där språk och vetenskap är skilda åt, via moraliska ideal med vördnad för 

fäderneslandet och förfäderna (i det här fallet taoism) till realistiska och rationella aspekter 

som innebär att ämneskunskaper och nytta för samhället betonas.
 39

 Man kan också känna 

igen företeelser och uppfattningar som jag har tidigare erfarenhet av och kunskaper om vad 

gäller konst och konstuppfattningen i Kina. Exempel på detta är en hög grad av efterfrågan av 

redan legitimerade och validerade konsthantverksprodukter och en fortsättning av den 

inhemska traditionen av en strävan att lära från tidigare generationer genom kopiering av 

kända konstverksprodukter. Den kinesiska läroplanen betonar även i mindre grad den samtida 

konsten. Den svenska läroplanen framstår som mer socialt konstruktionistisk.
39

  

 

2.3 Inledande jämförelse av intervjutexterna 

Exempel på transkriptioner av intervjuerna finns redovisade i bilaga 1. Redovisningen nedan 

avser en inledande översiktlig jämförelse av det två informanternas texter för respektive 

objekt. 
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2.3.1 Objekt 1 

Objekt 1 (bronskärl från Shangdynastin) uppfattades av båda informanterna som ett rituellt 

föremål. Zhuang beskrev det till skillnad från Anders som ett konstföremål utförd i grov 

teknik med enkel ornamentik. Ingen av dem lägger några tydliga estetiska aspekter på 

objektet utan talar mest om objektets funktion och tillverkningsteknik. I texterna kring objekt 

1 finns inga stilistiska språkliga figurer (metonymer, metaforer, retoriska frågor, m.fl.) som i 

vid mening innehåller bildspråk (metaforer eller liknelser) hos någon av informanterna.
40

 

 

2.3.2 Objekt 2 

Objekt 2 (lergodsfigurin i form av en kamel från Tangdynastin) uppfattas olika av de två 

informanterna. Informant 1 (Zhuang) har en klarare och mera bestämd uppfattning om 

objektets plats i den kinesiska kulturen och symbolvärde i relation till andra kulturer. Det är 

tydligt att han betraktar objektet utifrån ett kinesiskt perspektiv där objektet inte omedelbart 

passar in i kinesiskt formspråk. Informant 1 (Zhuang) använder flera stilistiska språkliga 

figurer som i vid mening innehåller bildspråk. Som exempel kan nämnas att han använder 

omväxlande 逼真 (bī zhēn) och 栩栩如生 (xu xu rú shēng) för att uttrycka naturtrogenhet, 

där det senare uttrycket närmast är att likna vid en metafor eller ett ordspråk som kombinerar 

ord som beskriver något väldigt levande: två gånger 栩 (xu) som består av två teckendelar 

som kan tolkas som träd och fjädrar (och tillsammans betyder ek), 如 (rú) som betyder 

liknande samt 生 (shēng) som betyder föda fram, växa, spira, dvs. tillsammans att likna vid 

livet självt eller väldigt naturtroget. 

I texten kring objekt 2 använder informant 1 (Zhuang) totalt fem sådana språkliga figurer. 

Båda informanterna lägger tydliga estetiska aspekter på objektet men talar även om objektets 

funktion och tillverkningsteknik. I texten kring objekt 2 från informant 2 (Anders) hittar jag 

inga stilistiska språkliga figurer som i vid mening innehåller bildspråk. Han beskriver i 

princip samma sak som informant 1 (Zhuang) men beskriver mera konkret symboliken i 

bilden, t.ex. realism och naturtrogenhet som: 

                                                 
40
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Den ger ett väldigt slående intryck direkt eftersom man ser kamelen som höjer halsen upp och 

nästan som skriker ut någonting. … Man har fångat det typiska hos kamelen på ett väldigt bra sätt 

… ganska trovärdig bild av hur kamelen såg ut så det är inte abstrakt på det sättet. … väldigt 

naturalistisk. 

 

2.3.3 Objekt 3 

Informant 1 (Zhuang) identifierar objekt 3 (fat i porslin från Ming-dynastin) som avsett för 

den kinesiska marknaden och inte tillverkat för export. Han talar mycket om lotusens 

symbolvärde men nämner inte några andra symboler i objektets ornamentik. Informant 1 

(Zhuang) använder två stilistiska språkliga figurer som i vid mening innehåller bildspråk när 

han talar om lotusens symbolik. Han citerar en strof ur en, för kineser mycket välkänd 

klassisk kinesisk dikt, ”Tankar kring kärleken till lotusblomman” av den neokonfucianske 

filosofen Zhōu Dūnyí (周敦颐/周敦頤) som levde under Norra Songdynastin (1017-1073):  

出淤泥而不染，濯清涟而不妖 (chū yū ní ér bú ran， zhuó qīng lián ér bú yāo) [som fritt 

översatt betyder] Jag älskar särskilt lotusen som växer upp ur den smutsiga dyn men ändå är ren. 

Informant 2 (Anders) är tydligt medveten om symbolvärdet för alla ingående element i 

objektets ornamentik men ser dem inte som ämnade för varken specifikt västerländska eller 

kinesiska ögon, för att citera honom: 

Blicken dras ju direkt till den här stora lotusblomman. I mitten som man kan se frökapseln i. Och 

så lotusblomman är en symbol för renheten. Den växer upp ur den här smutsiga dyn på sjöns 

botten och den reser sig över vattnet. Så är den perfekt renhet och en otroligt vacker blomma. Så 

den blivit en symbol för renheten, också en buddistisk symbol då och kan man säga hopp för 

människan. Att även om du kommer från sådan här förutsättningar. Om du behåller din integritet 

så kan du ha en chans att bli så vacker blomma. Då har du chans i livet även om du kommer från 

dåliga förhållanden. 

Zhuang känner till detaljer i tillverkningstekniken även om tekniken inte är okänd för Anders. 

Ingen av dem lägger några tydliga estetiska aspekter på objektet utan talar mest om objektets 

funktion, statusvärde och tillverkningsteknik. I texten kring objekt 3 från informant 2 

(Anders) hittar jag inga stilistiska språkliga figurer som i vid mening innehåller bildspråk. 

 

2.3.4 Objekt 4 

Objekt 4 (tuschmålning av Wen Zhengming) inordnas detaljerat av båda informanterna i den 

kinesiska konst- och kulturhistorien. Båda berör symboliken i bilden även om informant 2 
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(Anders) har en mera detaljerad uppfattning. Informant 1 (Zhuang) behandlar den aspekten 

mycket summariskt. Tolkningen av bildkomposition och bildelement skiljer tydligt mellan 

informanterna. Båda lägger tydliga aspekter på objektets funktion och tillverkningsteknik. 

Informant 2 (Anders) talar till skillnad från informant 1 (Zhuang) också mycket kring 

objektets estetiska kvaliteter. Trots det använder informant 1 (Zhuang) till skillnad från 

informant 2 (Anders) många (totalt 16) stilistiska språkliga figurer som i vid mening 

innehåller bildspråk. Som exempel kan nämnas: 

1. 画如其人 (huà rú qí rěn) som betyder målning lik människan som målade och som kan 

tolkas som att man ser på målningen vem som målade (målningen speglar karaktären 

hos den som målade). Informant 1 (Zhuang) använder detta uttryck för att beskriva den 

särskilda nya ”-ism” inom måleriet som konstnären Wen Zhengming målade i. Den 

kännetecknas av noggrannhet i detaljer, en nästan pedantisk stil. Detta speglade hans 

bildningsnivå som beskrivs under punkt 3. 

2. Ett uttryck som beskriver luftperspektiv, ett ord som inte bokstavligen finns på 

kinesiska utan uttrycks som …那么我们就从画的技巧来说呢我们讲究近大远小 

(...nà me wo men jiù cong huà de jì qiao lái shuō ne wo men jiang jiū jìn dà yuan xiao) 

och som direkt översätts med nära stor långt borta liten. När informant 1 (Zhuang) 

pratar om målningstekniken i bilden använder han detta uttryck för att beskriva den 

balanserade bildkompositionen och känslan av olika lager/nivåer/djup i målningen. 

3. Ett uttryck som beskriver hög bildningsnivå …琴棋书画… (…qín qí shū huà…) där de 

individuella tecknen i ordning betyder musikinstrumentet qín, schack, skriva 

kalligrafi/bok/läsa/studera, måla/målning. Dessa färdigheter sammantaget kan sägas 

karakterisera en välutbildad människa vilket i Kina innebar makt. Uttrycket kan därför 

också betyda allsmäktig. Informant 1 (Zhuang) använder detta uttryck för att beskriva 

konstnären Wen Zhengmings ställning som en ansedd och bildad man. 

I texten kring objekt 4 från informant 2 (Anders) hittar jag inga stilistiska språkliga figurer 

som i vid mening innehåller bildspråk. Han beskriver i princip samma sak som informant 1 

(Zhuang) men talar mer konkret kring bilden och symboliken och hans beskrivning av 

målningen är mer kontextuell och filosofisk, t.ex.: 

1. Hur målningen speglar karaktären hos den som målade uttrycker informant 2 (Anders) på 

följande sätt: 

Man skrev en dikt eller så tog man en dikt från en tidigare som man syftade på någonting som 

har varit.” … Så dikten spelade in i den här symboliken som vi ser i målningen och kanske 
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gav en extra dimension åt målningen … Dels kalligrafin då så eftersom man kan se 

personligheten, de personliga uttrycken i kalligrafin också om den är skriven väldigt snabbt, 

väldigt häftigt eller väldigt sirligt och lugnt så man kan se det personliga uttrycket i 

kalligrafin också. Så alla de här tre tillsammans spelade in som en konstart och berikade 

varandra. 

2. Några direkta anspelningar på perspektivet i målningen gör inte informant 2 (Anders) 

men indirekt och kanske symboliskt berör han landskapets djup och storslagenhet: 

Ja, det kan man ju också säkert komma tillbaks till hans personlighet. Han var ju väldigt 

konservativ och konfucianist och så vidare så han kanske inte ville ha för mycket dramatik i 

målningen utan han ville visa att det här lugnt och evigt landskap som vi ser framför oss 

egentligen utan någon större dramatik. Han ville ju återspegla den här världen som han ville 

fly till där de ville ha den här lugnet och harmonin borta från all politik och så vidare. Därför 

han har inte valt det dramatiska med sig. … I det kinesiska landskapsmåleriet så är ju 

människan underordnad naturen, så att när vi tittar i målningen så ska vi gå in i målningen 

och ser en tjänare där borta och följer vi strömmen upp mot höger och då ser vi hela det 

landskapet. Då slås av dess storhet. … Att han har poängterat, betonat naturen, just enträdet. 

Människorna består av bara några streck den tredimensionella effekten är nästan obefintlig 

hos människorna. Däremot på trädet är väldigt framträdande. … Konstnären vill … visa på 

människans roll i den stora naturen. 

3. För att beskriva bildningsnivå hos konstnären säger informant 2 (Anders): 

Han var väldigt berömd för vad kineserna kallar för sanjue, de tre perfektionerna: alltså 

måleri, poesi och kalligrafi, då han var expert på alla tre. Ofta så var kanske man expert på 

måleri eller på poesi eller bara på kalligrafi och poesi eller någonting men han tydligen lika 

duktig på alla tre. 

 

2.4 Analys av ord/uttryck i olika kategorier i intervjutexterna 

Exempel på transkriptioner av intervjuerna med redovisning av antal ord/uttryck i olika 

kategorier finns i bilaga 1. Den transkriberade texten från informant 1 (Zhuang) upptog totalt 

4955 kinesiska skrivtecken medan den transkriberade texten från informant 2 (Anders) upptog 

6272 ord. 

I tabellerna 1A-D och 2 i bilaga 2 finns enkel statistik över antal ord/uttryck för att beskriva 

olika aspekter av objekten: antal värderande ord/uttryck, antal ord/uttryck som beskriver 

teknik, historiskt/kulturellt sammanhang, symbolik, estetiska värden respektive ord/uttryck 

som i vid mening betyder bild eller avbildning. I intervjutexten för respektive objekt och 

informant identifierades sedan tecken/ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller 

avbildning (tabellerna 1A-D i bilaga 2). I tabell 3 i bilaga 2 finns även enkel statistik över 
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ord/uttryck som beskriver teknik och historiskt sammanhang summerade i en sammanslagen 

kategori: ord/uttryck som förmedlar kunskap om bilden, medan ord/uttryck som beskriver 

symbolik och estetiska värden finns summerade i en kategori som beskriver innehållet i 

bilden. 

De transkriberade intervjuerna med respektive informant omfattar ett varierat textmaterial 

som väl räckte för vidare analys. Kvantitativt skiljde sig de två texterna åt i omfattning även 

om de innehållsmässigt föreföll likvärdiga. Det färre antalet kinesiska skrivtecken i 

transkriptionen av intervjun med informant 1 (Zhuang) i relation till jämförelsevis betydligt 

fler antal ord i texten från informant 2 (Anders) kan bero på svårigheter i det svenska språket i 

att kortfattat uttrycka det samma som det rika bildspråket i enskilda ord/uttryck kan förmedla i 

kinesiskan. 

Eftersom texterna från informanterna hade helt olika längd redovisas därför antal ord/uttryck 

för de båda informanterna och respektive objekt per 1000 tecken/ord (frekvensanalys i 

tabellerna 2, 3 och 4 i bilaga 2). Detta är nödvändigt för att möjliggöra en rättvisande 

jämförelse mellan informanternas texter. Vid en översiktlig betraktelse av siffrorna i den 

sammanfattande tabellen i bilaga 2 (tabell 4) slås man av att frekvensen ord/uttryck i 

respektive kategori förvånansvärt väl följs åt för de båda informanterna. Generellt syns ingen 

påtaglig skillnad mellan frekvensen ord/uttryck i respektive kategori mellan de två 

informanternas sammanslagna text för objekt 1 till 4. Flest ord/uttryck återfinns under 

kategorin kontextuella aspekter (teknik och historiskt/kulturella aspekter).  

Om man emellertid betraktar texterna kring de enskilda objekten ser man i några kategorier 

stora skillnader mellan informanterna, något som inte var möjligt att se vid endast en enkel 

genomläsning av texterna. Skillnadens storlek är emellertid viktig med ett så litet material 

som två informanter. Man kan inte med säkerhet dra någon slutsats utan att ta fasta på stora 

skillnader. Därför utgår jag i min analys enbart från skillnader mellan informanterna på mer 

än 50% i någon analyserad kategori för ett enskilt objekt. 

Dessa skillnader gäller objekt 2 (lergodsfigurin föreställande en kamel från Tangdynastin) och 

objekt 4 (tuschmålning av Wen Zhengming) vilka båda är avbildande konstföremål till 

skillnad från objekt 1 (rituella bronskärl från Shangdynastin) och objekt 3 (fat i porslin från 

Mingdynastin) vilka båda är exklusiva bruksföremål. Skillnaderna kommer tydligast till 

uttryck i kategorin ”ord/uttryck som beskriver innehållet i bilden” som i sin tur består av två 

kategorier ”ord/uttryck som beskriver symbolik” respektive ”estetiska värden”. 
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För objekt 2 (lergodsfigurin föreställande en kamel från Tangdynastin) använde informant 2 

(Anders) påtagligt fler ord/uttryck som beskrev innehåll i objektet/bilden framförallt dess 

estetiska kvaliteter. Det är även värt att notera att för detta objekt använde informant 2 

(Anders) långt fler värderande ord/uttryck jämfört med informant 1 (Zhuang). 

Det motsatta förhållandet gällde objekt 4 (tuschmålning av Wen Zhengming) där informant 1 

(Zhuang) använder påtagligt fler ord/uttryck som beskriver innehåll i objektet/bilden 

framförallt dess estetiska kvaliteter. Det är emellertid värt att notera att informant 2 (Anders) 

använder flera ord/uttryck som avser symbolik i detta objekt till skillnad från informant 1 

(Zhuang) som inte använde något. 

Sammanfattningsvis avslöjade frekvensanalysen skillnader mellan informanternas texter 

endast när de talade om föreställande två- respektive tredimensionella bildobjekt (objekt 2 och 

4) och då endast med avseende på innehållet i objekten/bilderna (symbolik och estetiska 

värden). Utan denna kartläggning med kategorisering av ord/uttryck och enkel statistik 

(frekvensanalys) hade man förmodligen inte uppmärksammat detta.
41

 Därför har ord/uttryck 

som i vid mening betyder bild eller avbildning ur informanternas intervjutexter kring dessa 

objekt (objekt 2 och 4) valts ut för vidare analys. 

 

2.5 Analys av utvalda tecken/ord/uttryck 

Informant/objekt  Ord/uttryck (med pinyin) som i vid mening betyder bild eller avbildning 

1/2 形象, xíng xiàng, bild; 动物的形态, dong wu de xing tai, bilden av djurfigur 

2/ 2 bild; se ut 

1/4 一幅画, yi fu hua, en rulle/stycke målning; 表现, biao xian, uttrycka 

2/4 bild; återspegla 

Tabellen ovan visar en sammanställning av de utvalda orden/uttrycken fördelat på respektive 

informant och objekt. Två ord/uttryck valdes ut i texten kring objekt 2 respektive 4 för var och 

en av informanterna. Det första ordet/uttrycket valdes som det ord som kunde sägas vara det 

mest generella ordet för bild/avbildning (objektet i sig). Det andra var det ord/uttryck som 

beskriver det som objektet kan sägas representera (det objektet försöker vara).  
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 Stensmo, Christer (2002), s. 122. 
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2.5.1 Etymologisk analys av utvalda kinesiska tecken 

Kinesiska utvalda 

ord/uttryck 
Etymologisk analys

42
 

象, xiàng Tecknet 象 [xiàng] är en piktograf dvs. ett ursprungligen direkt avbildande tecken som 

inte kan delas upp och som betyder elefant, figur, bild. 

畫, huà Tecknet 畫 [ huà] är ett associativt sammansatt tecken bildat av följande delar: 聿 [yù] 

skrivpensel, penna; 田 [tián] fält, odlad mark, äng; 一 [yī] en, ett, ensam. 

現, xiàn Tecknet 現 [xiàn] är ett piktofonetiskt tecken där 見 anger uttal. Tecknet består av 

följande delar: 現 [xiàn] verka, synas, manifestera, bli synlig; 王 [wáng, wàng] kung, 

härskare, kunglig, förnamn; 見 [jiàn, xiàn] se, observera, varsebli, 目 [mù] öga, titta, 

se, uppdelning, ämne, tema; 儿 [ér, er] son, barn. 

Tabeller med inledande etymologisk analys av de utvalda orden/uttrycken från intervjutexten 

från informant 1 (Zhuang) finns redovisat i bilaga 3. Tabellen ovan visar en uppdelning i 

beståndsdelar av de utvalda orden/tecknen för den fortsatta etymologiska analysen baserat på 

traditionella oförenklade tecken. 43  

Xie Guanghui har beskrivit tecknens etymologi, det vill säga tecknens utseende-, och 

betydelseutveckling genom olika historiska perioder och teckenstilar. Huvudperioderna är 

tiden för inskriptioner på orakelben (甲骨文), perioden för inskriptioner  på bronskärl (金文), 

tiden med så kallad senare sigillskrift (小篆), tiden när man ristade tecken på trumformade 

stenblock (石鼓文), och perioden för tecken på forntida sigill (古玺).
 44

 

Bilden nedan visar exempel på tecknens formutveckling. Det första tecknet visar hur det ser ut 

idag i tryckt text. Nästa två tecken är från perioden orakelbensinskrift (甲), nästa två är 

inskriptionsstil på bronskärl (金) och det sista senare sigillskrift (篆). 

 

象 (xiàng) elefant, figur, bild 

 

 

象 är en piktograf, en av de sex grundtyperna av kinesiska tecknen. Bilden ovan visar tecknets 
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 Skrivtecknen kan delas upp i följande typer: bildtecken eller piktografer (bilder av konkreta föremål), enkla 
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utveckling.
40

 Enligt Xie Guanghui refererar 象 till elefant, ett stor tamt djur som levde förr i 

centrala Kina som var en mycket varmare plats då. I de inskriptioner som finns på orakelben 

och tidiga bronskärl är tecknet 象 en levande skiss av en elefant sedd från sidan där djurets 

långa snabel och breda bål är speciellt framträdande. Tecknet är också använt i meningen 

avbildning. Möjligen refererar det också till yttre utseende i allmänhet. Exempel på betydelser 

i olika sammansättningar är 形象 (eng. image, sv. bild, avbild), 景象 (eng. scene , sv. scen), 

星象  (eng. the appearance of stars, sv. stjärnornas utseende, astrologi), 气象  (eng. 

meteorological phenomenon, sv. meteorologiskt fenomen), 現象  (eng. phenomenon, sv. 

feomen).
45

  

Hur kom då ordet för elefant xiàng (象) får en så bred och delvis abstrakt betydelse? Si Han 

skriver i sin avhandling om flera möjliga förklaringar. Elefanten var ett sällsynt djur i Kina 

vid tiden när de första skrivtecknen för elefant dök upp, dvs. för flera tusen år sedan. För att 

kunna använda ordet xiàng (象) måste man därför ha haft en föreställning om vad som avsågs, 

en föreställning eller mental bild. En annan förklaring anspelar på samma tema och har sina 

rötter i buddhistisk mytologi: Fem blinda män försökte finna ut hur en elefant var skapt. En 

som kände på svansen sa att elefanten var lång och smal som en orm. En annan kände på 

elefantens ena ben och sa att elefanten är tjockt och kraftigt som ett stort träd. Båda hade ju 

rätt på sitt vis, men beskrev bara sin egen föreställning av en elefant utan att fånga hela 

elefantens essens. Varseblivningen av en elefant förutsätter en kombination av vad som finns 

och inte finns med fantasin hjälp. 

Si Han säger att ordet xiàng (象) kanske på så sätt har kommit att relatera både till mentala 

och verbala bilder. Ordet har otvetydigt en mängd både konkreta och abstrakta betydelser som 

kan användas i otaliga sammansättningar. Tre huvudbetydelser som alla har som gemensam 

nämnare hur vi uppfattar verkligheten kan urskiljas, det fysiska objektet bild i vid bemärkelse, 

mentala bilder och metaforer eller bildligt uttryckssätt samt den genom ögat varseblivna 

bilden.
 46

 

 

畫 (huà) rita, dra en linje/rita ett tecken; markera, utsmycka med en målning/bild 

Bilden nedan visar hur tecknet hur de ser ut idag först i förenklad form med tecknets 
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traditionella oförenklade form i parentes.
42

 Sedan kommer tecknets form på orakelben (甲), 

följt av två exempel på teckens form på bronskärl (金) och slutligen i sista tecknets form i 

senare sigillstil (篆). 

 

 

På orakelben och bronskärl ser tecknet 畫 enligt Xie Guanghui ut som om en man tecknar ett 

kors med en skrivpensel (聿) som också är en del av tecknet 畫. Därför är betydelsen i fösta 

hand teckning. Eftersom det förenklade tecknet 画 också betyder att avgränsa eller begränsa, 

vilket idag skrivs med tecknet 划, så har tecknet 田, som betyder fält eller inhägnad lagts till. 

Det sammansatta ordet 画/畫 卯 betyder t.ex. att stämpla in på jobbet på morgonen.
47

 

 

現 (xiàn) existera, uppenbara, avslöja 

現 är ett sammansatt tecken. Den etymologiska analysen är därför uppdelad i tecknet 王 som 

betyder kung och tecknet 見  som betyder se, observera, varsebli. Bilden nedan visar 

utvecklingen av tecknet 王.
43

 Det första tecknet visar hur det skrivs och ser ut i tryck idag, 

medan nästa tre visar tecknets form på orakelben (甲), nästa två illustrerar hur tecknet såg ut 

på bronskärl (金), och det sista står för tecknets form i den senare sigillstilen (篆).  

 

 

Enligt Xian Guanghui var 王 titeln för monarken i forntida tider. I inskriptioner på orakelben 

och bronskärl ser tecknet ut som ett yxliknande vapen 钺 , ett instrument för att avrätta 

brottslingar. Militärbefälhavare använde det för att dirigera armén och uppmana soldaterna att 

avancera framåt. 钺 blev en symbol för makt, och den som hade en 钺 i sin hand var känd 

som en 王 (härskare, kung). I det primitiva samhället var den militära befälhavaren 王 den 

högsta härskaren i landet. Tiden kring dynastierna Xia, Shang, och Zhou hade endast 

monarken i landet titeln 王. Under de Krigande Staternas Period kallade staternas härskarna 

sig själva 王. Den första kejsaren under Qindynastin enade Kina och han ändrade titeln 王 till 
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 Xie, Guanghui (1997), s. 297. 
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皇帝 (kejsare). Efter det blev 王 den högsta titeln bland de prinsar och ministrar som hade 

åstadkommit stora gärningar och var inte längre en titel för monarken.
48

 

 

 

Illustrationen ovan visar hur tecknet ser ut idag först i förenklad form och i parantes tecknets 

traditionella oförenklade form.
 49

 Nästa två tecken är dess form på orakelben (甲), medan 

nästa två visar tecknets form på bronskärl (金), och det sista tecknets form i den senare 

sigillstilen (篆). 見 nämner Xie Guanghui som ett tecken som i den forntida skriftsystemet såg 

ut som en man med stora ögon överst och som tyder på att han stirrar på saker. Den första 

betydelsen för 見 är att se i betydelsen av att behärska förmågan att kunna se. Senare blev 

andra sinnesförnimmelser också kända som 見, t.ex. 听見 (att höra), 見识 (att vinna kunskap) 

och 見解 (att ha en åsikt/gott omdöme). Dessutom kan även 見 användas som hjälpverb och 

utrycka passivum.
44

  

I tabellen nedan har jag sammanställt de utvalda tecknens utveckling genom olika perioder 

fram till dagens traditionella (oförenklade) tecken.
50,51 
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2.5.2 Etymologisk analys av utvalda svenska ord/uttryck 

Tabellen nedan visar den etymologiska analysen av de utvalda orden/uttrycken i 

intervjutexten från informant 2 (Anders). Analysen grundar sig framförallt på Elof Hellquists 

Svensk etymologisk ordbok (SEO)
52

 och Svenska Akademien Ordlista (SAOL)
53

 som båda 

finns tillgängliga på nätet. 

Svenska utvalda 

ord/uttryck 
Etymologisk analys 

bild Ordet bild i svenskan är identiskt med tyskans bild och etymologiskt identiskt med ordet 

beläte som är inlånat från lågtyskan (av germanskans biliðja). Härledningen av ordet 

bild/beläte är mycket omtvistad och ännu inte säkert fastställt. Det kan vara bildat som en 

avledning på -id till en germansk stam bila-, som förefaller ha betecknat dubbelhet (jfr. 

isländskans billingr som betyder tvilling och germanskans billig som betyder jämnmått eller 

likhet). Med avseende på betydelseutvecklingen av ordet har man jämfört med latinets imago 

(bild), och sanskrits ydma- (tvilling), dock inte utan kritik. För övrigt har ordet en germansk 

rot i bil (klyva, hugga), alltså det tillhuggna, eller till prefixet bi- som anger delning. 

Intressant är att jämföra bibelöversättningarna från 1793 där beletestodh i översättningen från 

1541 ersatts med bildstod. Bild förefaller betydelsemässigt därför söka sina rötter i ord för 

motsvarighet, dubbelhet, kluvenhet. 

Ordet bild i sammansättningar som avser bildkonst (bildsnidare (bildsnidarkonst, 

bildsnidningskonst, bildhuggare o. dyl.) blir vanligt först på 1700-talet. Mot mitten av detta 

sekel har det trängt undan det, etymologiskt identiska, synonyma beläte ungefär till dess 

nuvarande betydelsesfär och även övertagit några användningar från betydelsesfären för 

ordet figur. Det verkar som om det enkla ordet tidigast använts främst i poesi. Bild i mera 

överförd betydelse vinner insteg först under förra hälften av 1700-talet. 

Ordet bild återfinns i mängder av sammansättningar med vitt skilda betydelser, t.ex. fantasi-, 

färg-, hel-, helhets-, hörsel-, karaktärs-, konst-, kontur-, kultur-, ljud-, ljus-, nutids-, porträtt-, 

sjukdoms-, -skrift, stämnings, tids-, total-, träff-, tvär-, verklighets-, vrång-, världs-. En 

avledning av ordet bild är ordet bilda, från tyskans bilden, i sin tur från fornhögtyskans 

bilidön. 

se ut Ordet se i svenskan är av mycket omstritt ursprung. En exakt härledning kan inte göras. En 

tidigare teori är att ordet kommer från latinets sequi (egentligen följa med ögonen). Senare 

forskare hävdat att betydelseutvecklingen av detta ord inte stämmer. Två mera sannolika 

ursprung har föreslagits: 

1. Via tre ord, det latinska ordet inquam (säger), grekiskans énnepe (säger) och litauiskans 

sakyti (säga), till en gemensam rot sek (se) som uppvisar kausativbetydelse, låta se, visa, 

säga  

2. Via en avljudsform till tyskans schaiien (se, skåda), till en gemensam. rot sekeu eller 

sekou. 

Se i sammansättningen se ut och i betydelsen förefalla, dvs. med bestämning bestående av 

adverbial eller ett adjektiviskt ord finns belagt i svenska språket från 1500-talet och framåt. 

Exempel på detta är se [bra] ut, se annorlunda ut i betydelsen se [sådan], ta sig [sådan] ut. 

Ordet se är ett mycket flexibelt ord i svenskan som förekommer i en mängd avledningar och 

sammansättningar med betydelser som används för att beskriva bilder och avbildningar, t.ex.: 

utseende. 

återspegla Ordet återspegla i svenskan i betydelsen spegla igen, avbild,  återkasta, ge en bild av finns 

inte som enskild artikel i SAOL eftersom redaktionen inte har hunnit fram till bokstaven Å 
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utan befinner sig på bokstaven T. Däremot finns ordet återspegla i flera artiklar sökbara 

genom konkordansfunktionen i SAOL. I SEO finns däremot etymologin för de två 

beståndsdelarna, åter och spegla i det sammansatta ordet återspegla beskrivna. 

Ordet åter i betydelsen tillbaka, kvar går tillbaka på fornsvenskans aater, at(t)er, som i sin 

tur är besläktat med isländskans aptr, danskans atter, gotiskans aftra och medeltidstyskans 

acher som vi fått vårt ord för akter från. Rötterna till ordet åter förefaller avse något som 

ligger efter, bakom eller kommer senare. 

Ordet spegla utgående från ordet spegel avser reflektion av något dels i fråga om avspegling 

av känslor mm. i en människas ansikte, dels i fråga om litteraturens och konstens avspegling 

av verklighet, idéer, känslor mm. Verbet spegla finns dokumenterat från 1600-talet i olika 

betydelser. 

Ordet spegel från fornsvenskans speghil (1300-talet), även i bildlig bemärkelse som föresyn, 

varnagel har sitt ursprung i latinets speculum (spegel) från verbet specere (se). Inhemska 

germanska ord för spegel t. ex. isländskans sknggsjd (till skugga), gotiskans skuggwa, 

fornhögtyskans scnkar (till scuwo, skugga), alltså spegeln uppfattad som skuggbehållare har 

inte använts för sammansättningar av typen återspegla. 

Sammansättningen återspegla finns belagd sedan 1600-talet i olika betydelser särskilt 

bildligt, t.ex. symbolisera, påstå, antyda, framställa, åskådliggöra, reflektera. 

 

 

3. Resultat och tolkning 

Studiens frågeställning, huruvida olika språkbakgrund ger upphov till skillnader i hur vi 

uttrycker oss i samtal om ett bildobjekt, har jag avgränsat till att studera hur två språk 

(svenska och mandarin), med helt olika skriftlig representation, används i samtal kring bild- 

och konstobjekt. Transkriptioner av intervjuer kring fyra utvalda bildobjekt med två 

informanter med respektive språk som modersmål har analyserats. Analysarbetet resulterade i 

ett antal intressanta likheter och skillnader mellan informanternas transkriberade texter: 

1. Kvantitativt skiljde sig de sammanlagda texterna kring objekten åt i omfattning även om 

de innehållsmässigt föreföll likvärdiga. Vid en översiktlig betraktelse av ten totala 

textmassan slås jag av att antalet ord/uttryck i respektive kategori (värderande 

ord/uttryck, ord/uttryck som beskriver teknik, historiskt/kulturellt sammanhang, 

symbolik, estetiska värden respektive ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller 

avbildning) förvånansvärt väl följs åt för de båda informanterna.  

2. I texten kring två av de enskilda objekten såg man emellertid i några kategorier stora 

kvantitativa skillnader mellan informanterna. Dessa skillnader gäller de två avbildande 

konstföremålen (objekt 2 och 4). Skillnaderna kom tydligast till uttryck i kategorin 

”ord/uttryck som beskriver innehållet i bilden” som i sin tur består av två kategorier 

”ord/uttryck som beskriver symbolik” respektive ”estetiska värden”. För objekt 2 

(lergodsfigurin föreställande en kamel från Tangdynastin) använde informant 2 
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(Anders) påtagligt fler ord/uttryck som beskrev innehåll i objektet/bilden framförallt 

dess estetiska kvaliteter. Det är även värt att notera att för detta objekt använde 

informant 2 (Anders) långt fler värderande ord/uttryck jämfört med informant 1 

(Zhuang). Det motsatta förhållandet gällde objekt 4 (tuschmålning av Wen Zhengming) 

där informant 1 (Zhuang) använder påtagligt fler ord/uttryck som beskriver innehåll i 

objektet/bilden framförallt dess estetiska kvaliteter. Det är emellertid värt att notera att 

informant 2 (Anders) använder flera ord/uttryck som avser symbolik i detta objekt till 

skillnad från informant 1 (Zhuang) som inte använde något. 

3. Eftersom informanterna skiljde sig åt när de talar om innehållet i föreställande två- 

respektive tredimensionella bildobjekt (symbolik och estetiska värden), valdes 

ord/uttryck ur informanternas texter kring dessa objekt (objekt 2 och 4) för vidare 

analys. 

4. Den etymologiska analysen av utvalda ord/uttryck visade att de båda språken är rika på 

ord/uttryck och sammansättningar av dessa ord/uttryck för bild i vid bemärkelse. 

Ord/uttryck för bild och avbildning har en lång historia i både kinesiska och svenska om 

än betydligt längre i kinesiskan. Ett av de mera intressanta orden i kinesiskan var xiàng  

(象) som vid ytligt betraktande kan översättas med bild men som visade sig ha ett 

mycket vidare betydelseområde långt utöver det fysiska objektet bild. Det är intressant 

att informant 1 (Zhuang) genomgående använder detta ord istället för ordet tu (圖) som 

avser just det fysiska objektet. 

Sammanfattningen av resultaten från analysarbetet ovan visar egentligen bara en avgörande 

skillnad i informanternas sätt att uttrycka sig i samtal om bildobjekt, dvs. när de talade om 

innehållet i föreställande två- respektive tredimensionella bildobjekt (objekt 2 och 4) vilket 

inte var fallet när de talade om icke föreställande konstobjekt, dvs. högklassigt konsthantverk 

(objekt 1 och 3). Skillnaden bestod fram för allt i hur många ord/uttryck de använde för att 

beskriva symbolik och estetiska värden. Två möjliga tolkningar av orsakerna till denna 

skillnad öppnar sig: 

1. Den etymologiska analysen antyder att kinesiskan med avseende på ord för bild, t.ex. 

xiàng (象), erbjuder ord/begrepp som i sig innehåller värderande underbetydelser för 

estetik och symbolik till skillnad från svenskans relativt sett färre ord för bild vilka 

behöver kompletterande preciseringar beträffande estetiska värden och symbolik. Med 

en semiotisk tolkningsram kan man säga att de kinesiska tecknen kommenterar inte bara 

världen utan producerar också flera betydelser i sig själva. 
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2. Orsak i kulturell bakgrund mellan informanterna och som behandlas nedan under 3.2 

Konstuppfattningen i Kina och Sverige samt 3.3 Museihistoria och museipedagogik.  

 

3.1 Konstuppfattningen i Sverige och Kina 

Mycket av det som genomsyrar traditionell västerländsk och kinesisk konstuppfattning 

återfinner jag i dagens läroplaner i bild för grundskolan i Sverige respektive Kina. En 

sammanfattande bakgrundsanalys av dessa finns redovisad under rubriken 2.2 Läroplaner i 

bild i Kina och Sverige. 

Konstuppfattningen och vad man avser med begreppet ”konst" i västerlandet har varierat 

under olika epoker. I antikens Grekland stod konstbegreppet för praktiskt kunnande, satt i 

kontrast till teoretiska kunskaper. Man skilde också på sådana aktiviteter som resulterade i 

fysiska objekt och aktiviteter som resulterade i bilder av objekt och personer. Ända fram till 

1700-talet kallades sådant avbildande för just konst. Under 1700-talet fick konstbegreppet 

gradvis en ny innebörd. Nu omtalades även den fysiska produkten tavlor, skulpturer etc. som 

konst, inte bara kunnandet.
54

 

Under lång tid har konst framför allt producerats för kyrkan och världsliga makthavare. 

Konsten var ända fram i modern tid huvudsakligen avbildande och försökte komma 

verkligheten så nära som möjligt. Ett tydligt exempel på det är Cennino Cenninis bok Boken 

om målarkonsten från 1400-talet, vars syfte var att ge handgripliga råd och anvisningar om 

hur man rent praktiskt går till väga för att lära sig hantverket och ”finna nya ting, dolda under 

naturens kända former men förklarade genom handen på ett sätt så man tror på det man inte 

trodde fanns”.
55

 Dessa avbildande konstarter, i synnerhet vad beträffar upphovsmännen, är 

oftast tydligt skilda från andra konstformer som poesi, litteratur och musik, i västerlandet. 

Dagens västerländska konst följer de vägar som etablerades mellan mitten av 1700-talet och 

mitten av 1800-talet. 1700-talets avbildande konst blev under 1800-talet alltmer realistisk för 

att kulminerade i impressionismens skildring av vardag och atmosfär. Detta gick hand i hand 

med en betoning av den konstnärliga personliga gestaltningen för att ge utrymme för 

konstnärens individualitet och inre uttryck. Sekelskiftet 1900 med modernismens genombrott 

medförde helt nya gestaltningsformer men även en ny syn på estetik. Det direkta skildrande 

avbildandet fick träda tillbaka. Ismerna karakteriserar en stor del av 1900-talet med 
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expressionism, fauvism och kubism och för att som mycket annat i samhället gå mot en 

upplösning mot nästa sekelskifte.
56

  

Enligt Werner Speiser har grundsatserna för kinesisk konstuppfattning växt fram under flera 

tusen år med början redan för 3000 år sedan och är i stor utsträckning aktuella än i dag. Den 

mest iögonfallande skillnaden kan tyckas vara att, i motsats till västerländsk uppfattning om 

bildkonst, skrivtecken och poesi (kalligrafi) utgör en integrerad och självklar del av 

bildkonsten i Kina. Verktygen för att förverkliga alla tre komponenterna i denna konstnärliga 

treenighet är desamma, nämligen pensel tusch, papper och eventuellt siden. Man skulle kunna 

säga att ett kinesiskt bildkonstverk i vid bemärkelse måste innehålla skrift, bild och poesi 

(som eventuellt kan sjungas). Symbiosen mellan dess olika element är så intim i kinesisk 

föreställningsvärld att när en skolad kines hör eller ser vissa dikter framkallar de omedelbart 

visioner av specifika bildobjekt. En djupare förståelse av kinesisk bildkonst förutsätter därför 

kunskaper om kinesisk poesi och kalligrafi. Även i språket, både det talade och det skrivna 

kan man se klara paralleller till bildkonst. Ofta förekommande i språket är analogier, 

parallellismer, strävan efter symmetri och utsmyckande upprepningar. I många skrivtecken 

och kombinationer av enskilda tecken ryms inte bara det avsedda begreppet utan även dess 

motsats, Yin och Yang som komplementära storheter i allt.
 57

 

Enligt Osvald Sirén formulerar en mycket tidig (400-talet) och inflytelserik skrift av Xie He    

(谢赫), Krönika över klassificering av gamla målare (古画品录, Gǔhuà Pǐnlù) sex principer 

att bedöma målningar utifrån (绘画六法, Huìhuà Liùfǎ) med mina egna kommentarer i kursiv 

stil:
 58

 

1. Andens resonans, livets rörelse eller livsfläktens vibrationer framträdande i levande 

rörelser (bildens energi). 

2. Benbyggnad (struktur) genom penselföringen (länk mellan måleri och kalligrafi). 

3. Att efterbilda föremålen vid tecknande av tecknandet av deras former (avbildningens 

trogenhet originalet på alla plan). 

4. Att använda färgerna i överensstämmelse med varje saks egenart (kolorit). 

5. Den planmässiga anordningen och ställningarna (bildkomposition). 

6. Att förmedla (överföra) modeller genom teckning (kopiering). 
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Principerna är aktuella än idag i kinesiskt traditionell bildkonst. I översättning kan de verka 

något torftiga, mycket på grund av att formuleringarna på kinesiska är mycket mångtydiga 

och fulla av metaforer i Taoistisk anda. Värt att notera är även att princip 6 upphöjer 

kopierandet (av äldre original) till en fullvärdig konst i sig något som inte skattas speciellt 

högt i västerlandet. 

I en nyligen utkommen bok av François Jullien blir skillnaden mellan västerländsk och 

kinesisk konstuppfattning blixtbelyst genom att han beskriver hur och på vilka villkor den 

nakna kroppen har avbildats i västerlandet respektive Kina. I Kina existerar inte den nakna 

kroppen i bildkonsten medan den har upphöjs till ideal i västerlandet. Det verkar som om den 

är en omöjlighet i traditionellt kinesiskt måleri. Varför? Svaret är naturligtvis inte enkelt och 

har att göra med traditionell kinesisk konstuppfattning. En del av förklaringen antyder Jullien 

är att en avbildning av en föränderlig och förgänglig kropp som människans inte bara som 

fysiskt objekt står i konflikt med idealen bakom princip 3 hos Xie He ovan.
 59

 

 

3.2 Museihistoria och museipedagogik 

Vad omfattar begreppet museum i väst? Enligt Encyclopedia Britannica kommer ordet 

museum från latin som i sin tur tagit det från grekiskans mouseion, en plats eller tempel för att 

bedriva studier eller konst som är tillägnad Muses, konstens skyddsgudinna i den grekiska 

mytologin. Ett museum är en byggnad eller en institution som förvarar och vårdar 

samlingarnas artefakter och andra objekt av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värde. 

Museerna gör även dessa föremål tillgängliga för allmän beskådan genom utställningar som 

kan vara permanenta eller tillfälliga. Äldre tiders museer bestod av välbärgade individers, 

familjers eller institutioners privata samlingar av konst och sällsynt kuriosa, naturalia och 

artefakter. Det finns många olika typer av museer från extremt stora samlingar i större städer 

och med många olika inriktningar till mycket små museer som antingen har ett speciellt läge i 

allmän mening eller har ett speciellt tema som till exempel en viktig person.
60

 Till de första 

europeiska museer som var öppna för allmänheten räknas Ashmolean Museum i England. 

Elias Ashmole ägde en betydande samling av kuriosa vilka blev överförd till Universitet i 

Oxford efter hans död. Man uppförde en byggnad för samlingarna och som öppnades för 

allmänheten 1683 under namnet The Ashmolean Museum. Trots någon tveksamhet inför 
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termen museum i juridisk mening som togs 1753, etablerades idén om en institution som 

kallades museum för att bevara och visa upp en samling för allmänheten väl under 

sjuttonhundratalet. Användningen av ordet museum under 1800- och 1900-talen antyder en 

byggnad som ger plats för kulturellt material vilket allmänheten har tillgång till. Den 

europeiska modellen spreds över världen före 1700-talets slut. Huvudsakligen var det 

europeiska koloniala inflytandet ansvarigt för att museer dök upp på andra ställen i världen. I 

Asien ledde respekten för det förflutna och förfäder till att historiska objekt bevarades. 

Samlandet startade redan under Shangdynastin under 1500-talet fvt. Museer i västerländsk 

mening etablerades inte förrän under den senare delen av 1800-talet och då endast med 

tillträde för lärda män. Det första museet, Nandongmuseet, i den strikta betydelsen av ordet 

grundades 1905 i Jiangsuprovinsen. Det följdes inom ett decennium av Museet för kinesisk 

historia i Peking och Museet för det nordliga territoriet i Tianjin.
61

 Enligt Uta Lauer är därför 

museitraditionen i Europa betydligt längre än i Kina särskilt med avseende på allmän 

tillgänglighet för befolkningen men även som företeelse.
62

 Museipedagogik är en relativt sen 

del av museernas verksamhet i Europa.  

Lärandeprocessen i museimiljö leds ofta av en lärare eller utbildad museipedagog. Idag, i 

Sverige och i Västeuropa är lärande i museimiljö ett vanligt element i skolan. Man har en 

levande kontakt med samhället som dynamiskt följer den sociala utvecklingen i närmiljön 

samt lär ut även den historiska bakgrunden för den. Min erfarenhet genom studier och praktik 

i skolmiljö i Australien och genom studier i Kina är att denna kontakt inte är så starkt där som 

i Europa. Museipedagogikens teorier bygger på en variant av strategin för 

socialkonstruktivistisk lärande. Centralt är också objektbaserat lärande där den lärande tittar 

på objekten direkt vilket väcker många frågor hos den lärande om objektens kontext och 

visuella utseende. Objekten brukar leda till diskussion och föranleda kopplingar till den 

lärandes egna tidigare erfarenheter. Man kan säga att en form av bildelicitation pågår där 

museipedagogen eller läraren besvarar frågor och informerar om fakta genom egna kunskaper 

eller genom museets tekniska hjälpmedel så som etiketter eller interaktiva datorprogram på 

plats.
63

 George Hein skriver i sin bok, att för Piaget illustrerar barns lek deras intellektuella 

utveckling. Lek ger barn ett sätt att förstå världen. Det kan mycket väl vara så att ett 

museibesök för både barn och vuxna erbjuder en parallell och unik interaktion med en värld 
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som erbjuder andra intellektuella fördelar framför andra miljöer och därmed borde 

undersökas, inte på villkor som gäller lärandet i allmänhet, utan specifikt i en museimiljö.
64

 

 

 

4. Slutdiskussion 

För en kinesisktalande individ med en kinesisk kulturell bakgrund bildar språk, text och bild 

(avbildning) en begreppsmässig och kognitiv enhet. Språket (mandarin), både det talade och 

det skrivna är i lika hög grad avbildningar som bilden i sig själv. Man skulle kunna likna 

förhållandet mellan dem vid ”treenigheten” i gudsbegreppet inom kristen katolsk tradition. 

Det känns överflödigt, i kinesiskt sätt att tala om en bild, att påpeka att en målning eller annat 

objekt är en bild eftersom det talade ordet i lika hög grad tillhör bilden (avbildningen) som det 

fysiska objektet. Det kanske till och med är meningslöst. På kinesiska finns det ingen direkt 

motsvarighet till vårt ord bildkonst, kanske för att begreppet i kinesisk föreställningsvärld inte 

är relevant eftersom språket, både det talade och skrivna i sig representerar avbildningar. 

Visserligen finns en kinesisk motsvarighet, tu (圖) till det svenska ordet ”bild”, men mandarin 

erbjuder andra ord, t.ex. xiàng (象) som vid ytligt betraktande kan översättas med bild men 

som har ett mycket vidare betydelseområde långt utöver det fysiska objektet bild och som den 

mandarintalande informant 1 (Zhuang) i denna studie föredrog. Ur semiotisk synpunkt är det 

uppenbart att de utvalda tecknen för etymologisk analys inte bara kommenterar världen, utan 

utgör i sig själva ting i världen, inte minst i den sociala världen. De förmedlar inte bara 

betydelser, utan producerar också nya sammanhang och betydelser. 

Enligt Uta Lauer har det har sedan lång tid tillbaka varit helt naturligt för kineser att teckna 

ner ett samtal kring en fysisk bild på själva bilden. Texten, den s.k. kolofonen ofta nedtecknad 

av någon deltagare i samtalet med vacker handstil (kalligrafi), blir då en del av bilden 

(konstverket). Alla artefakter i den kinesiska traditionen från text och språk till det fysiska 

konstobjektet är att betrakta som konst.
65

 I västerländsk tradition däremot betraktar vi oftast 

endast det fysiska objektet som en ”bild” och känner oss tvungna att separera det fysiska 

objektet från dess estetiska och symboliska kvaliteter (innehållet i bilden). Detta sätt att tänka 

är ofta främmande i den kinesiska kulturen. 

Enligt Hajime Nakamura är de kinesiska språken, i synnerhet mandarin, mycket konkreta 

                                                 
64

 Hein, George E. (1998), in the Museum, London: Routlege, s. 143. 
65

 Lauer, Uta (2010). 



 

 Sidan 41 (45) 

språk med stark förankring i den fysiska världen vilket kan skapa svårigheter när det gäller att 

översätta abstrakta begrepp och föreställningar till västerländska språk eftersom dessa inte 

sällan uttrycks genom språkliga bilder och metaforer.
66

 Attribut som t.ex. värderar en 

egenskap, uttrycker symbolism eller estetiska värden och som europeiska språk gärna 

uttrycker med värderande attribut motsvaras i mandarin av konkreta språkliga bilder. Hajime 

Nakamura ger ett enkelt exempel: en snabb häst motsvaras i mandarin av qiān lǐ mǎ (千里马) 

vilket ordagrant betyder tusen li häst eller en häst som är god för tusen li [en li = 576 m].
67

 Vi 

såg det även tydligt i bildspråket i den buddhistiska berättelsen om de blinda männen och 

elefanten, xiàng (象), ett ord som även har kommit att betyda figur eller bild. Fler liknande 

exempel finns redovisade under rubriken 2.3 Inledande jämförelse av intervjutexterna kring 

de olika objekten. 

Västerländska indoeuropeiska språk abstraherar gärna direkt till skillnad från kinesiskan.
68

 

Eftersom ett språks egenskaper är en reflektion av hur den specifika kulturen eller 

kulturkretsen tänker är det därför inte förvånande att informant 1 (Zhuang) använde färre 

ord/uttryck för direkta estetiska värderingar och symbolik jämfört med informant 2 (Anders) 

när han talade om de avbildande objektens innehåll (objekt 2 och 4).
 69

 De stilistiska språkliga 

figurer han frekvent använde kring dessa objekt ersätter ord med direkt estetisk innebörd och 

symbolik. Inte heller oväntat förekom inte stilistiska språkliga figurer som i vid mening 

innehåller bildspråk i intervjutexterna kring objekt 2 och 4 från informant 2 (Anders); om de 

hade förekommit kanske de känts överflödiga vid sidan av ord för direkta estetiska 

värderingar och symbolik.  

Kännedom om informanternas bakgrund har förmodligen stor betydelse för att förstå och 

tolka skillnader i sätt att uttrycka sig. Båda informanterna har kunskaper om den kinesiska 

kulturen men informant 1 (Zhuang) är uppväxt i den och medan informant 2 (Anders) har 

tillägnat sig den genom studier och långa vistelser i Kina. Enbart kunskap om en kultur 

förmår säkert inte förändra hur en individ uttrycker sig i samtal om bildobjekt från den 

kinesiska kulturen utan individen är förmodligen fast rotad i sin ursprungliga kulturs sätt att 

uttrycka sig. 

I en museipedagogisk situation, även om museer som företeelser är etablerade institutioner 
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både i Europa och Kina, kan det vara värdefullt att försöka förstå bakgrunden till skillnader i 

hur museibesökare med vitt skilda kulturella och språkliga bakgrunder uttrycker sig kring 

bildobjekt. Sverige har allt mer blivit ett multikulturellt samhälle och tvåspråkighet är inte 

ovanligt. Inte bara infödda svenskar utan många etniska minoriteter och turister besöker våra 

museer. Kineser som bor i Sverige och Europa blir allt mer medvetna om sin egen kultur  och 

det är inte ovanligt att de samlar och ”köper tillbaka” antika kulturföremål som på olika vägar 

har hamnat i Europa. Våra museer har en viktig uppgift i att göra sina samlingar tillgängliga 

och begripliga för breda kategorier av besökare oavsett språklig och kulturell bakgrund. 

Denna studie lyfter fram och belyser en del skillnader i hur två museibesökare med olika 

bakgrund uppfattar och talar om bildkonstobjekt i en museimiljö. För att komma tillbaka till 

studiens ursprungliga frågeställning verkar det som individer med kinesiska (mandarin) 

respektive svenska som modersmål uttrycker sig olika när de beskriver avbildande konst och 

förmedlar kunskap om bilder. Mandarin använder sig t.ex. gärna av konkreta språkliga bilder 

för att beskriva en egenskap, uttrycka symbolism eller estetiska värden medan europeiska 

språk ofta uttrycker detta med värderande attribut. Men även om olika språkbakgrund gav 

upphov till skillnader i hur informanterna uttryckte sig i intervjuer kring bildobjekt kan man 

därför inte säga att något av de två språken uppvisade någon avgjord fördel framför det andra. 

Däremot kan en djupare förståelse för hur mandarin fungerar i en visningssituation på ett 

museum berika vår pedagogiska verktygslåda. Man kan sammanfattningsvis säga att studien 

belyser hur komplicerat det är att tala om och beskriva bilder och konstföremål utifrån 

språkets möjligheter och begränsningar. Eriksson och Göthlund har ägnat detta problem stor 

uppmärksamhet och beskriver det som en översättningsproblematik som innebär ”en 

översättning från ett symbolsystem till ett annat”.
70

   

                                                 
70

 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), s. 159. 



 

 Sidan 43 (45) 

5. Källförteckning 

Tryckta källor 

Cennini, Cennino (2000), Boken om målarkonsten, Översättning: Sigurd Möller, Stockholm: 

Till & Från Förlag. 

DeFrancis, John (ed.) (2003) ,ABC Chinese-English Comprehensive Dictionary, Honolulu: 

University of Hawai’í Press. 

DeFrancis, John (ed.) (2009), ABC Chinese-English Dictionary, Honolulu: University of 

Hawai’í Press. 

Dongya, Wei (ed.) (1995), A Chinese-English Dictionary, Beijing: Foregin Language 

teaching & Research Press. 

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), Möten med bilder, Stockholm: 

Studentlitteratur. 

Fanling, Meng (ed.) (1998), English-Chinese Pinyin Dictionary, Beijing: New World Press. 

Gärdenfors, Peter (2004), Visualizing the Meaning of Words, In: Eriksson, Yvonne, 

Holmqvist, Kenneth (eds.) Language and Visualisation, Lund: Lund University 

Cognitive Studies 119. 

Hein, George E (1998), Learning in the Museum, London: Routlege. 

Hellquist, Elof (1922/1999), Svensk etymologisk ordbok, Lund: C.W.K Gleerups förlag. 

Huaju, Li (ed.) (2002), The 21st Century Unabridged English-Chinese Dictionary, Beijing: 

China Renmin University Press. 

Jullien, François (2007), The Impossible Nude. Chinese and Western Aesthetics, Översättning: 

Maev de la Guardia, Chicago & London: The University of Chicago Press. 

Kjellgren, Björn (2000), Kinakunskap, Lund: Studentlitteratur. 

Kjørup, Søren (2002/2004), Semiotik, Översättning: Sven-Erik Torhell, Lund: 

Studentlitteratur. 

Kjørup, Søren (2004), Pictures, Cognition and Communication. In: Eriksson, Yvonne, 

Holmqvist, Kenneth (eds.) Language and Visualisation, Lund: Lund University 

Cognitive Studies 119. 

Lindqvist, Cecilia (1989), Tecknens rike, Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 



 

 Sidan 44 (45) 

Manser, Martin H. (ed.) (2003), Oxford Concise English-Chinese/Chinese-English 

Dictionary, Oxford: Oxford University Press. 

Moore, Christopher J. (2005/2006), Med andra ord. Språkälskarens guide till världens 

märkligaste ord och uttryck, Stockholm: Nordstedts. 

Nakamura, Hajime (1983), Ways of Thinking of Eastern Peoples: India, China, Tibet, Japan, 

Översättning: Philip P Wiener, Honolulu: University of Hawaii University Press. 

Palm, Rune (2004), Vikingarnas språk. Stockholm: Nordstedts Förlag. 

Parkvall, Mikael (2009), Lagom finns bara i Sverige och andra språkmyter, Stockholm: 

Schibsted Förlagen AB. 

Rose, Gillian (2001/2007), Visual Methodologies, an introduction to the interpretation of 

Visual Materials, London: SAGE Publications Ltd.  

Si, Han (2008), A Chinese Word on Image. Zheng Qiao (1104-1162) and His Thougths on 

Images. Thesis, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Sirén, Osvald (1942), Kinas Konst under tre årtusenden, vol. 1, Stockholm: Natur och Kultur. 

Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2009), Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod, Malmö: Liber AB. 

Speiser, Werner (1961), Kinas konst under 3000 år, Översättning: Bengt G. Söderberg, 

Malmö: Allhem. 

Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, en introduktion, Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

Strömqvist, Sven (2004), A picture of linguistics diversity. In: Eriksson, Yvonne & 

Holmqvist, Kenneth (eds.) Language and Visualisation, Lund: Lund University 

Cognitive Studies 119. 

Thwaites, Tony, Davies, Lloyd & Mules, Warwick (2002), Introducing Cultural and Media 

Studies: A Semiotic Approach, Basingstoke: Palgrave, citerade i Lindgren, Simon 

(2009), Populärkultur, teorier, metoder och analyser, 2:a uppl. Malmö: Liber AB. 

Wilkinson, Endymion (2000), Chinese History. A Manual, Cambridge (Massachusetts) and 

London: Harvard University Press. 

Wittgenstein, Ludvig (1922/1992), Tractatus logico-philosophicus, Översättning: Anders 

Wedberg, Stockholm: Bokförlaget Thales. 



 

 Sidan 45 (45) 

Wittgenstein, Ludvig (1953/1978), Filosofiska undersökningar, Översättning: Anders 

Wedberg, Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

Xie, Guanghui, ed. (1997), The Composition of Common Chinese Characters. An Illustrated 

Account, Peking: Peking University Press. 

 

Ej tryckta källor 

Chinese Etymology Forum, http://www.zdic.net. 

Chinese Etymology, http://www.internationalscientific.org. 

Chinese Etymology, http://www.yellowbridge.com/chinese/character-etymology.php. 

EduTech Wiki, University of Geneva, http://edutechwiki.unige.ch/en/Museum_learning. 

Encyclopædia Britannica Online, http://search.eb.com. 

Kinesisk läroplan i bild för grundskolan, http://www.yiziyuan.cn/edoas/website18/66/  

info9166.htm. 

Lauer, Uta (Spring Semester 2010, 15.0 credits), Art Collecting as an Aesthetic, Social and 

Political Practice in 17
th

 and 18
th

 Century Europe, China and Japan. Academic Course 

at The Department of Art History, Stockholm University. 

Nationalencyklopedin (nätupplaga), http://www.ne.se. 

Svensk läroplan i bild för grundskolan, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/ 

kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild. 

Svenska akademiens ordlista (nätupplaga), http://g3.spraakdata.gu.se. 

Svensk etymologisk ordbok (nätupplaga), http://runeberg.org/svetym. 

 

http://www.zdic.net/
http://www.internationalscientific.org/
http://www.yellowbridge.com/chinese/character-etymology.php
http://edutechwiki.unige.ch/en/Museum_learning
http://search.eb.com/
http://www.yiziyuan.cn/edoas/website18/66/%20%20info9166.htm
http://www.yiziyuan.cn/edoas/website18/66/%20%20info9166.htm
http://www.ne.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/%20kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/%20kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
http://g3.spraakdata.gu.se/
http://runeberg.org/svetym


Bilaga 1 

Bilaga 1, sidan 1 (17) 

Intervju med med informant 1 (Zhuang) på Östasiatiska Muséet 2010-03-13 

Transkription med tecken och på pinyin av ljudinspelning samt svensk (engelsk) översättning. 

Färgmarkeringarna avse klassificering av ord/uttryck, förklarade och summerade efter texten 

för varje objekt. Bilden visar informanten framför objekt 4 under intervjun. 

 

Objekt 4 柏树下两学者图  bai  shù  xià  liang  xuã  zhě  tú  (ett cypressträd 

under två ämbetsmän/lärda män bild) 

这个应该是在明代，zhâ  gâ  yīng  gāi  shì  zài  míng  dài，(Den här borde vara 

Ming dynasti,) 
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或者说是明朝比较有代表性的一副作品。huî  zhě  shuō  shì  míng  cháo  bi  ji

ào  you  dài  biao  xìng  de  yī  fù  zuî  pin 。(eller för Ming dynastin ganska 

typisk stycke (konst) verk.)。 

因为怎么说呢，yīn  wãi  zěn  me  shuō  ne ，(Därför hur ska man säga,) 

当时在明朝流行的有两大画派，dāng  shí  zài  míng  cháo  liú  háng  de  you  

liang  dà  huà  pài ，(den tiden i Ming dynasti fanns två stora målningsstilar”    

ism” ”genre”,) 

一个就是我们现在看到的以文征明还有他的老师沈周，yī  gâ  jiù  shì  wo  men  

xiàn  zài  kàn  dào  de  yi  wãn  zhēng  míng  hái  you  tā  de  lao  shī  

shěn  zhōu ，(den ena är som vi vi tittar på Wen Zhengming och hans lärare Shen Zhou,) 

他们这两个人应该算是”吴派”的“领军人物”，tā  men  zhâ  liang  gâ  rãn  yīng  

gāi  suàn  shì  wú  pài  de " ling  jūn  rãn  wù " (de här två borde räknas 

som ”wupai=wuism” ledare inom figurmåleriet,) 

很具代表性的人物。hěn  jù (har) dài  biao  xìng  de  rãn  wù 。(har väldigt 

typisk/representativa människofigur [måleri renwu=great people”wu =karaktär/figure].)。 

他们的画派，tā  men  de  huà  pài ，(Deras -ism) 

讲究细致，讲究细节，jiang  jiū  xì  zhì ， jiang  jiū  xì  jiē ，(särskilt 

pedantisk/grundlig, -noggrann, särskilt detaljerat,) 

所以说我们看到他的画对细节的把握和处理都是相当到位的。suo  yi  shuō  wo  

men  kàn  dào  tā  de  huà  duì  xì  jiē  de  ba  wî  hã  chù  li  dōu  shì  

xiàng  dāng  dào  wâi  de。(så därför kan vi säga vi kan se de målade detaljer med 

kontrollerad/självsäker hantering jämförelsevis/ganska på rätt plats.)。 

在当时还有另外一个画派，zài  dāng  shí  hái  you  lìng  wài  yī  gâ  huà  p

ài ，(vid den tiden fanns en annan målar-ism,) 

我记得应该叫“浙派”但不是很确定，wo  jì  dã  yīng  gāi  jiào " zhâ  pài " dà

n  bú  shì  hěn  quâ  dìng ，(jag kommer ihåg den kallas ”zheism” Zhejiang provins 

men jag är inte säker/inte kan avgöra,) 

我们可以查（查实确为浙派 -Zhuang, 20100318）。wo  men  kě  yi  chá （ chá  sh

í  quâ  wãi  zhâ  pài  -Zhuang, 20100318）(vi kan kolla/slå upp [kolla upp riktig 

korrekt för ”zheism.”])。 

但这个画派与之相反，dàn  zhâ  gâ  huà  pài  yu  zhī  xiàng  fan ，(men den 
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här ”målarism” är tvärtom,) 

他们的画风是讲究气势宏大的。tā  men  de  huà  fēng  shì  jiang  jiū  qì  sh

ì  hïng  dà  de 。(deras målarstil särskilt/speciell qishi=monumental, hongda=massiv, 

enorm, huge.)。 

所以我们看文征明，suo  yi  wo  men  kàn  wãn  zhēng  míng ，(så vi tittar på Wen 

Zhengming,) 

他的画来说呢，tā  de  huà  lái  shuō  ne ，(hans målning pratar vi om,) 

非常非常有细节的感觉。fēi  cháng  fēi  cháng  you  xì  jiē  de  gan  jue 。

(väldigt väldigt detaljkänslig.)。 

另外我读了一些资料，lìng  wài  wo  dú  le  yī  xiē  zī  liào ，(dessutom jag 

läst något material/dokument om,) 

我们中国话有句叫 wo  men  zhōng  guï  huà  you  jù  jiào (vi har en kinesisk 

sägnen=sentence ”nämna en mening” om)  

“画如其人”  " huà  rú  qí  rãn ( ”målning lik människan som målade” man ser på 

målningen vem som målade [målningens: underförstått] karaktär] är lik den som målade) 

"或者说" huî  zhě  shuō " “字如其人”，zì  rú  qí  rãn "(eller säger vi ，”tecken som 

du skrev liknar dig”) 

就是说你写字和画画都会像你人一样。jiù  shì  shuō  ni  xiě  zì  hã  huà  huà  

dōu  huì  xiàng  ni  rãn  yī yang 。(det innebär vad du målar eller skriver liknar dig 

själv.)。 

文征明这个人呢，wãn  zhēng  míng  zhâ  gâ  rãn  ne ，(Wen Zhengming, den här 

människan,) 

我觉得他之所以能活到九十岁的高龄，wo  jue  dã  tā  zhī  suo  yi  nãng  huï  

dào  jiu  shí  suì  de  gāo  líng ，(jag tycker därför han levde i nittio år ”hög 

ålder”,) 

和他做人”谨小慎微”，hã  tā  zuî  rãn  ”jin  xiao  shân  wēi” ，(för att: det 

finns en relation mellan ”overcautions in small” petig i detaljerna,) 

或者说严格严谨都是有关系的。huî  zhě  shuō  yán  gã  yán  jin  dōu  shì  

you  guān  xì  de 。(eller kan man säga strikt/rigoruos (yange), hård,/noggrann/rigorös 

(yanjin) både finns relation mellan.)。 
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所以说我们看到他的画，画风呢都是很严谨严格的。suo  yi  shuō  wo  men  kàn  

dào  tā  de  huà ， huà  fēng  ne  dōu  shì  hěn  yán  jin  yán  gã  de 。

(Därför kan säga, vi kan se hans målning och målningsstil ”ovan” strikt/ rigorös m.m.)。 

另外我们说刚才说道的时代是明朝，lìng  wài  wo  men  shuō  gāng  cái  shuō  

dào  de  shí  dài  shì  míng  cháo ，(dessutom/då vi pratade om Ming dynastin,) 

那么明朝的朝代也是中国国内很强盛的时代，à  me  míng  cháo  de  cháo  dài  y

ě  shì  zhōng  guï  guï  nâi  hěn  qiáng  shâng  de  shí  dài ，(då Ming 

dynastin Kinas mest stark/framgångsrika/blomstrande dynastiperiod,) 

在当时我们说到了文征明，zài  dāng  shí  wo  men  shuō  dào  le  wãn  zhēng  

míng ，(vid den tiden vi pratar om Wen Zhengming,) 

我们就不得不说他是当时赫赫有名的 wo  men  jiù  bú  dã  bú  shuō  tā  shì  dā

ng  shí  hâ  hâ  you  míng  (vi måste säga han var väldigt väldigt välkänd,) 

 “江南四大才子”之一。" jiāng  nán  sì  dà  cái  zi " zhī  yī 。(”Jiangnan 

/Södra Yangtze flod (=Södra Kinas) fyra talanger/personer)” en av de fyra 

talanger/personer”.)。 

说到“江南四大才子”，shuō  dào " jiāng  nán  sì  dà  cái  zi "，(när vi pratar 

om”Jiangnan /Södra Yangtze flod (=Södra Kinas) fyra talanger,)”  

所有的中国人都会知道了。suo  you  de  zhōng  guï  rãn  dōu  huì  zhī  dào  

le 。(alla kineser vet om det.)。 

唐寅，唐伯虎， “唐伯虎点秋香” 这个很有名的故事。táng  yín ， táng  bï  hu ，

" táng  bï  hu  dian  qiū  xiāng(girls namn  love story between them)  " zh

â  gâ  hěn  you  míng  de  gù  shì 。(Tan Yin =(han är också en av de fyra stora 

talangerna/personerna), Tan Bo Hu ”a stories namn” det här är en välkänt story.)。 

在当时他们唐（唐伯虎），zài  dāng  shí  tā  men  táng （ táng  bï  hu ），

(Vid den tiden de Tang BoHu ) 

祝（祝枝山），zhù （Zhù Zhī Shān ），文（文征明），wãn （Wén Zhēng Míng），

周（周文宾，实为徐祯卿）zhōu （ Zhōu Wén Bīn ， shí  wãi  xú  zhēn  qīng, Xu 

Zhen Qing,） 

这几个人都是在当时非常有名的，zhâ  ji  gâ  rãn  dōu  shì  zài  dāng  shí  f

ēi  cháng  you  míng  de ，(alla dessa människor är jättekända vid den tiden,) 

所以后来人们给它们起了个名字叫“四大才子”。suo  yi  hîu  lái  rãn  men  gěi  
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tā  men  qi  le  gâ  míng  zì  jiào " sì  dà  cái  zi "。(därför efteråt man ger 

de ett namn ”de fyra talangerna”.)。 

那么我们说文征明，nà  me  wo  men  shuō  wãn  zhēng  míng ，(Då pratar vi om 

Wen Zhengmimg,) 

他在他们吴画派七八百个画师中，tā  zài  tā  men  wú  huà  pài  qī  bā  bai  

gâ  huà  shī  zhōng ，(han bland de av ”wumålningsism” 700-800 stycken 

målarmästare,) 

为什么只有他和他的老师最有名呢，wãi  shí  me  zhī  you  tā  hã  tā  de  lao  

shī  zuì  you  míng  ne ，(varför endast bara han och hans lärare är mest känd?) 

只有他们的画风达到了当时比较高超的手段。zhī  you  tā  men  de  huà  fēng  dá  

dào  le  dāng  shí  bi  jiào  gāo  chāo  de  shou  duàn 。(Endast deras 

målningsstil uppnådde ganska hög teknik vid den här tiden.)。 

另外说文征明这个人，lìng  wài  shuō  wãn  zhēng  míng  zhâ  gâ  rãn ，

(dessutom pratar vi om Wen Zhengming,) 

他不光画画画得好，tā  bú  guāng  huà  huà  huà  dã  hao ，(han inte endast målar 

målningar bra,) 

他还写一手好字，tā  hái  xiě  yī  shou  hao  zì ，(men han också skrev bra (hand) 

kalligrafi,) 

也会作诗，yě  huì  zuî  shī ，(han kan också skriva dikter,) 

所以说他是”琴棋书画” ”样样皆通”的一个比较全能的人。suo  yi  shuō  tā  sh

ì  ”qín  qí  shū  huà”  yàng  yàng  jiē  tōng  de  yī  gâ  bi  jiào  quán  n

ãng  de  rãn 。(därför vi säger vi ”musikinstrument, schack, skriva kalligrafi, måla” –ig  

=allsmäktig, välutbildad” människa ”lik att= people can do everything”ganska allsmäktig 

människa.)。 

他的书法也同样的很有名。tā  de shū  fa yě  tïng  yàng  de  hěn  you  mí

ng 。(Hans kalligrafi är också likväl mycket känd.)。 

那么我们再返回来看这幅画，nà  me  wo  men  zài  fan  huí  lái  kàn  zhâ  fú  

huà ，(Då vi tittar åter den här stycke bilden/målningen) 

高山流水，gāo  shān  liú  shui ，(höga berg och vattenfall.) 

松下童子，sōng  xià  tïng  zi ，(pojkar står vid en cypressträd.) 
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还有两个在谈话，hái  you  liang  gâ  zài  tán  huà ，(två människor pratar där,) 

还有石头，hái  you  shí  tïu ，(och det finns en klippa,) 

这个真的是很具有代表性的中国的水墨画。zhâ  gâ  zhēn  de  shì  hěn  jù  you  

dài  biao  xìng  de  zhōng  guï  de  shui  mî  huà 。(den här är väldigt 

repsresentativ för den kinesiska vattentuschmålning.)。 

有些人会说中国的画比较呆板，you  xiē  rãn  huì  shuō  zhōng  guï  de  huà  

bi  jiào  dāi  ban ，(Vissa säger att den kinesiska måleriet är ganska tråkig,) 

因为只有黑白，yīn  wãi  zhī  you  hēi  bái ，(därför att den är bara svart-vit,) 

但是我们可以看到在当时他们用有限的这种黑白的颜料，dàn  shì  wo  men  kě  yi  

kàn  dào  zài  dāng  shí  tā  men  yîng  you  xiàn  de  zhâ  zhong  hēi  bá

i  de  ，(emellertid/dock vi kan se vid den här tiden använde de begränsad den sortens 

svart och vit färgstoff/paintingmaterial,) 

却表现出了很错落有致，quâ  biao  xiàn  chū  le  hěn  cuî  luî  you  zhì ，

(men för att uttrycka/visa mycket välproportionerad )= pleasingly asymmetrical,) 

不同层次的感觉。bú  tïng  cãng  cì  de  gan  jiào 。 (känslan av olika lager, 

nivå)  

那么我们就从画的技巧来说呢我们讲究”近大远小”，nà  me  wo  men  jiù  cïng  

huà  de  jì  qiao  lái  shuō  ne  wo  men  jiang  jiū  ”jìn  dà  yuan  

xiao” ，(Då ser vi teckningsfärdighet särskilt/speciellt ”nära-stor/långtborta-liten”, =(man 

kan tolka detta som luftperspektiv, tredimensionellt perspektiv,) 

远小呢就用淡的颜色也表现远处。yuan  xiao  ne  jiù  yîng  dàn  de  yán  sâ  

yě  biao  xiàn  yuan  chù 。(”långtborta-liten” används lätta-ljusa färger för att 

uttrycka långtborta.)。 

比如说远处的瀑布，bi  rú  shuō  yuan  chù  de  bào  bù ，(Till exempel långt 

borta vattenfall) 

流水流下来，liú  shui  liú  xià  lái ，(vatten faller ner) 

以及背景的山。yi ji bei jing de shan (och berget är i bakgrunden.)。 

再看近处的树啊，, zài  kàn  jìn  chù  de  shù  ā (Åter titta på trä nära)  

石头啊，人物啊用了比较有力的线条来表现。shí  tïu  ā ， rãn  wù  ā  yîng  le  

bi  jiào  you  lì  de  xiàn  tiáo (linjer) lái  biao  xiàn 。till (stenar, 
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människofigurer använder ganska starka/kraftfulla linjer för att utrycka dem.)。 

这也是当时比较有代表性的风格。zhâ  yě  shì  dāng  shí  bi  jiào  you  dài  

biao  xìng  de  fēng  gã (stil) 。(den är ganska typisk stil för den tiden.)。 

另外我看到一些文献介绍说这幅画树的点状画笔也非常有特色，lìng  wài  wo  kàn  

dào  yī  xiē  wãn  xiàn  jiâ  shào  shuō  zhâ  fú  huà  shù  de  dian  zhuà 

ng (dotshape) huà  bi  yě  fēi  cháng  you  tâ  sâ ，(Dessutom har jag läst text-

material som berättar om den här stycke målningen om de punktfomade penseldrag väldigt 

karakteristisk,) 

这个树应该是松树。zhâ  gâ  shù  yīng  gāi  shì  sōng  shù 。(det här trädet 

borde vara en cypress.)。 

他用这种点状的画笔，tā  yîng  zhâ  zhong  dian  zhuàng  de  huà  bi ，(Han 

anväde den punktformade penseldrag,) 

黑白灰相结合的画笔把这棵树的层次感，hēi  bái  huī  xiàng  jiã  hã  

(kombination) de  huà  bi  ba  zhâ  kē  shù  de  cãng (layer, nivå) cì  

gan ，(svart, vit, grå kombination penseldrag ger den här trädet en känsla av flera lager) 

远近感，yuan  jìn  gan ，(känslan av nära och långtborta,) 

还有稀疏感，hái  you  xī (dilute, spä ut) shū (gles, tät) gan ，(samt känslan 

av täthet, gleshet,) 

都表现的非常非常好。dōu  biao  xiàn  de  fēi  cháng  fēi  cháng  hao 。(båda 

uttrycker väldigt, väldigt bra.)。 

另外当时在明朝已经从唐朝许许多多人物画为核心的画风转化的风景画为主，lìng  w

ài  dāng  shí  zài  míng  cháo  yi  jīng  cïng  táng  cháo  xu  xu  duō  duō  

rãn  wù  huà (figurmåleri) wãi  hã  xīn  de  huà  fēng  zhuan  huà 

(landskapsmåleri) de  fēng  jing  huà  wãi  zhu ，(Dessutom på den tiden, under 

Ming dynastin redan från Tang dynastin massor av (människo)figurmåleri målarstil core 

/fokuserad=the heart of matter, förändrades/byttes till landskapsmåleri huvudsakligen) 

所以风景画在当时的明朝都是比较盛行的。suo  yi  fēng  jing  huà  zài  dāng  

shí  de  míng  cháo  dōu  shì  bi  jiào  shâng  xing  de 。(därför 

landskapsmåleri på den tiden under Ming dynasti var ganska 

populär/fashionable/moderiktig.)。 

最后我们再看他这个签名，zuì  hîu  wo  men  zài  kàn  tā  zhâ  gâ  qiān  mí

ng ，(Till sist tittar vi på hans signatur) 
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“丙辰五月八日 征明 笔”，" bing  chãn  wu  yuâ  bā  rì   zhēng  míng   bi 

"，(1556=bing chén, the year of the dragon namnet på detta år), åttonde dagen i maj 

målaren/penseln Zhengming,) 

虽然这是一幅画，suī  rán  zhâ  shì  yī  fú  huà ，(fast den här är en stycke 

målning,) 

但是这里还是用“笔”，dàn  shì  zhâ  li  hái  shì  yîng " bi "，(men i den här 

(målningen: underförstått) han använder ”bi”=pensel,) 

当然这个是用“笔”画出来的。dāng  rán  zhâ  gâ  shì  yîng " bi " huà  chū  

lái  de 。(naturligtvis med pensel med målad.)。 

下面是比较小的，xià  miàn  shì  bi  jiào  xiao  de ，(Nere, nedan är ganska 

små)  

他的徽章，叫“征明”。tā  de  huī  zhāng ， jiào " zhēng  míng "。(hans 

kännemärke ”visar” Zhengming.)。 

这个征是繁体字，zhâ  gâ  zhēng  shì  fán  ti  zì ，(Den här Zheng komplicerade 

tecken,) 

也是在当时为了刻章而特别讲究的一种书法。yě  shì  zài  dāng  shí  wãi  le  k

â  zhāng  ãr  tâ  biã  jiang  jiū  de  yī  zhong  shū  fa 。(också vid den här 

tiden för att rista stämpel används särskilt speciell kalligrafi.)。 

这两个也是在所有这些图章之后我能够识别出来的不多的两个，zhâ  liang  gâ  yě  

shì  zài  suo  you  zhâ  xiē  tú  zhāng  zhī  hîu  wo  nãng  gîu  shí  biã 

(känna igen) chū  lái  de  bú  duō (no more than) de  liang  gâ ，(De här två 

stämplarna också är de av alla [stämplar] som jag kan känna igen,) 

还有一些其他的图章，我也很难能看明白它讲的是什么。hái  you  yī  xiē  qí  tā  

de  tú  zhāng ， wo  yě  hěn  nán  nãng  kàn  míng  bái  tā  jiang  de  shì  

shí  me 。(det finns andra hans stämplar jag har svårt att se vad de berättar/visar.)。 

不管是从当时的画家来说还是到近代或者当代的中国画家，bú  guan  shì  cïng  

dāng  shí  de  huà  jiā  lái  shuō  hái  shì  dào  jìn  dài (1900tal) huî  

zhě  dāng  dài (today contemporary) de  zhōng  guï  huà  jiā ，(Både från den 

tidens målare och från moderna tider till samtida kinesiska målare, [oavsett är från dåtidens 

målare prata om eller nära eller moderna kineiska målare],) 

一般来说画家他只管画画，他画完呢，yī  bān  lái  shuō  huà  jiā  tā  zhī  

guan  huà  huà ，tā  huà  wán  ne （vanligt säger man att målare bara/endast målar 
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målningar, efter han har målat färdigt,） 

在古代来说经常有人上门来求画，， zài  gu  dài  lái  shuō  jīng  cháng  you  

rãn  shàng  mãn  lái  qiú  huà ，(i äldre tider kan man säga det kom ofta människor 

(till målaren) och ville ha målningen,) 

那么画完之后呢，nà  me  huà  wán  zhī  hîu  ne ，(efter att målningen/arna blev 

klar,) 

画家都是大笔一挥，huà  jiā  dōu  shì  dà  bi  yī  huī (drag, rörelse)，

(målarna med stora (avslutande) penseldrag,) 

好了，画完之后，hao  le ， huà  wán  zhī  hîu ，(ok, bra gjort, målningen är klar 

då) 

按上章子，你就可以带走了àn  shàng  zhāng  zi ， ni  jiù  kě  yi  dài  zou  

le (pressar på stämpeln så man kan ta med sig,) 

有一些我们讲作“附属产业”，you  yī  xiē  wo  men  jiang  zuî " fù  shu  

chan  yâ "，(det finns någonting vi säger ”addition/subsidiary industry= understöds, bi, 

kompletterande industri”,) 

有些门面啊，you  xiē  mãn  miàn  ā ，(det finns liten butik,) 

店铺啊，diàn  pù  ā ，(affär,) 

有些手工艺人啊，you  xiē  shou  gōng  yì  rãn  ā ，(det finns hantverkare) 

他可以帮助你，tā  kě  yi  bāng  zhù  ni(de kan hjälpa en,)  

你可以选一幅比较好的画布啊，ni  kě  yi  xuan  yī  fú  bi  jiào  hao  de  huà  

bù  ā ，(man kan välja ett stycke ganska bra målartyg (för att fästa, limma målningen på,) 

或者说是叫画卷，huî  zhě  shuō  shì  jiào  huà  juàn ，(eller kallas 

målningsrullar,) 

之后他们把这幅画“装裱”在这幅画卷上。zhī  hîu  tā  men  ba  zhâ  fú  hu

à  ”zhuāng  biao " zài  zhâ  fú  huà  juàn  shàng 。(efteråt tar man den här 

målningen man limmar/ monterar på den här stycke målningsrullen.)。 

这样呢，一个是便于收藏，zhâ  yàng  ne ， yī  gâ  shì  biàn  yú  shōu  cá

ng ，(så är det, på ett sätt (in one hand) är enkelt att förvara,) 

另一个也是便于携带。lìng  yī  gâ  yě  shì  biàn  yú  xiã  dài 。(på annat sätt 
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(in other hand) är enkelt/lätt att ta med =portable=bärbar.)。 

你可以把这幅画，ni  kě  yi  ba  zhâ  fú  huà ，(Man kan ta med den här stycke 

målningen,) 

我们现在看到这幅画来说，„„ wo  men  xiàn  zài  kàn  dào  zhâ  fú  huà  lá

i  shuō ，(Vi nu tittar på den här målningen kan man säga om ,) 

都是非常小的，dōu  shì  fēi  cháng  xiao  de ，(är den väldigt liten,) 

就算拿着走也不是十分困难。jiù  suàn , ná  zhe  zou  yě  bú  shì  shí  fân 

(”10 procent”) kùn  nán 。(även om man tar medoch gå är det väldigt/säkert inte 

svårt.)。 

但是当时有一些比较大幅的画来说呢，dàn  shì  dāng  shí  you  yī  xiē  bi  jià

o  dà  fú  de  huà  lái  shuō  ne ，(Men vid den här tiden fanns det ganska stora 

stycke målningar kan man säga,) 

你把这幅画完好无损的从一个地方带到另外一个地方就比较困难了，ni  ba  zhâ  fú  

huà  wán  hao  wú  sun (=changyu: completely, good, no, damage) de  cïng  yī  

gâ  dì  fāng  dài  dào  lìng  wài  yī  gâ  dì  fāng  jiù  bi  jiào  kùn  nán  

le ，(man tar med den här stycke målningen välbehållen från en plats bära till en annan plats 

är ganska svårt,) 

很难做到了。hěn  nán  zuî  dào  le 。(svårt att klara det.)。 

在运输之中，zài  yùn  shū  zhī  zhōng ，(Vid leverans,) 

磕磕碰碰都是在所难免的。kē  kē (kollidera) pâng  pâng (krocka) dōu  shì  zà

i  suo  nán  mian  de 。(kollidera och krocka kan inte undvika.)。 

所以人们就发明了装裱技术。suo  yi  rãn  men  jiù  fā  míng  le  zhuāng  

biao  jì  shù 。(Så därför människor har uppfunnit limma/montera teknik/färdighet.)。 

装裱技术其实并不复杂，zhuāng  biao  jì  shù  qí  shí  bìng  bú  fù  zá ，

(Limma, montera teknik/färdighet är faktiskt inte alls komplicerat，) 

就是把这幅画通过特殊的工艺可以固定在丝绸也好或者特定的布匹上面，jiù  shì  

ba  zhâ  fú  huà  tōng  guî  tâ  shū  de  gōng  yì (more a working process 

how you use this techninc) kě  yi  gù  dìng  zài  sī  chïu  yě  hao  huî  

zhě  tâ  dìng  de  bù  pi  shàng  miàn ，(det innebär den här stycke målningen 

genomgå speciell teknologi kan fästa på siden eller speciellt tyg,) 

这样你把它整个卷起来就可以带走了。zhâ  yàng  ni  ba  tā  zhēng  gâ  juàn  
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qi  lái  jiù  kě  yi  dài  zou  le 。(så på det sättet kan man rulla den hela och ta 

med och gå.)。 

所以说这是在当时，suo  yi  shuō  zhâ  shì  zài  dāng  shí ，(Så därför kan man 

säga vid den tiden,) 

也一直沿用在现在的装裱技术。yě  yī  zhí  yán  yîng  zài  xiàn  zài  de  

zhuāng  biao  jì  shù 。(och så rakt ner ända till idag används limma, montera 

teknik/teknologi/färdighet.)。 

如果你想把画取出来，rú  guo  ni  xiang  ba  huà  qu  chū  lái ，(Om man 

ville ta ut målningen från [rullen],) 

也可以找到特殊的匠人，yě  kě  yi  zhao  dào  tâ  shū  de  jiàng 

(konsthantverk) rãn ，(och kan hitta/ leta speciell konsthantverkare,/craftsman/artisan,) 

把画从画册（画卷）里取下再装裱进另外一副画，ba  huà  cïng  huà  câ （ huà  

juàn ） li  qu  xià  zài  zhuāng  biao  jìn  lìng  wài  yī  fù  huà ，(ta ut 

målningen från målningsbunten/häftet/(målningsrullen)/album och åter limma, montera in en 

annan tygrulle,) 

但是都必须有相当手艺的人才可以达到这种技术。dàn  shì  dōu  bì  xū  you  xià

ng  dāng  shou  yì  de  rãn  cái  kě  yi  dá  dào  zhâ  zhong  jì  shù 。

(men behövs använda tämligen(hög)/ganska/passande/motsvarande kunniga konsthanverkare 

som kan uppnå den sortens teknik/färdighet.)。 

 

Totalt kinesiska tecken: 1492 

Antal värderande kinesiska tecken eller uttryck: 38 

Antal kinesiska tecken eller uttryck som beskriver teknik: 32 

Antal kinesiska tecken eller uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang: 58 

Antal kinesiska tecken eller uttryck som beskriver symbolik: 0/0 

Antal kinesiska tecken eller uttryck som beskriver estetiska värden: 39 

Antal kinesiska tecken eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning: 20 

 

Sammanställning av av ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning: 一

副作品 yifuzuopin, ett stycke konstverk; 画 hua, målning; 这幅画 zhefuhua, den här 

målningen; 表现 biaoxian, uttrycka; 一幅画, yifuhua, en målning. 
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Intervju med informant 2 (Anders) på Östasiatiska Museet 2010-03-20 

Transkription av ljudinspelning. Färgmarkeringarna avse klassificering av ord/uttryck, 

förklarade och summerade efter texten för varje objekt. Bilden visar informanten framför 

objekt 4 under intervjun. 

 

Objekt 4 (ett cypressträd under två ämbetsmän/lärda män bild) 

Konstnären heter Wen Zhengming och levde på Ming dynastin alltså femtonhundratalet jag 

kommer inte ihåg direkt exakt årtalen och den är en landskapsmålning med träd i mitten och 

ett litet spetsigt berg med ett vattenfall som rinner ner bakom trädet och tre stycken… två 

stycken gentle tre figurer, två stycken gentlemän och en tjänare som bär en qin i nedre kanten 

av bilden och det finns flera stycken samlar sigill på målningen också och en inskription av 

konstnären själv med som är daterad till när han målade och en sådan här målning om man 

inte vet någonting om konstnären är det väldigt svår att titta på tror jag, man kan titta på det 

estetiska och penseldragen, kompositionen på färgerna. Den här en monokrom målning 

svartvit målning då men på styrkan är tusch, tuschet, tusch kontrasterna och så vidare. Men 

om vi vet någonting om själva konstnären så får vi nog en helt annan bild och kan förstå 

symboliken i målningen som annars tror jag är väldigt svårtydd speciellt för oss svenskar.  

Nu var ju så här att Wen Zhengming var en väldigt konservativ människa ända sedan väldigt 

unga dar så sysslade han bara med i princip att inrikta sig på studier och gamla klassik 

klassisk litteratur och han hade väldigt konfuciansk syn på samhället. Han riktade all sin 
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energi till att få ett ämbete som då ansågs så därför blev man född till världen kanske för att 

försöka klättra i den här stegen i det kinesiska samhället och göra sig ett namn och tjäna 

kejsaren så att han satsade hela sin karriär på att bli en ämbetsman och han misslyckades flera 

gånger vid examina men han kämpade enträget vidare med målet att en dag ska han få en 

plats i historieboken och göra ett avtryck kanske som ämbetsman och han nådde dit till slut så 

han kom till Peking och till hovet men han upptäckte  rivaliteten, intrigerna och hur rått det 

kinesiska spelet alltså politiska spelet kunde vara och där här exalterade någon i att 

ämbetsmän som hade en viss syn på någon intrig vid hovet de hade varit slagna med spö och 

vid den här tiden så uppsäger sig från sitt ämbete och flyttade hem till Suzhou där han 

kommer ifrån och i Suzhou så försökte han dra sig ifrån den politiska livet så gott han kunde 

och han var väldigt strikt med att inte ge bort målningar till sådana som politiker och sådana 

som hade som som han kunde om jag ger en målning till honom så ska han göra en tjänst till 

mig och då har man då någon slags krok på varandra så han ville inte med att göra han ville 

vara fri  från det här överhuvudtaget så han hade en liten krets med konstnärer omkring sig 

när de diskuterade målningar och så vidare, vid den här tidpunkten han flyttade tillbaks till 

Suzhou och gav upp med det här strävandet totalt utan han började ägna sig åt målning som 

han kanske gjort sporadiskt innan, han var inte vad ska man säga konstnärlig själ från början 

direkt utan hans ämne var egentligen äldre litteratur som han försökte göra sig ett namn i. Eee 

han drog sig tillbaka i Suzhou och hade sin lilla krets av konstnärer omkring sig och levde 

som en eremit där kan man säga och då tittar vi lite på hur målningen ser ut och i målningen 

så ett gammalt enträd i mitten och enträdet symboliserar den är grön året om så symboliserar 

någonting som är varaktigt och kanske en gammal gentleman man kan förstå att han hade 

blivit sårad när hade försökt ända när han var 55 så jobbade med hovet och försökte komma 

uppåt och  har ägnat sig åt sådan stor del av livet till att åstadkomma någonting som han sedan 

såg som ruttet det måste ha sårat honom väldigt djupt så i den här målningen så kan vi det här 

trädet som symbol för en gentleman som står själv en eremit ute i landskapet och så ser vi de 

här gentlemännen som kanske kan symbolisera hans vänkrets eller någonting de hade tagit ut i 

naturen där de är helt fria från den politiska livet och så har vi en tjänare som bär fram en qin 

som också om vi går tillbaks på qin som också den betydelsen från början var ju också att 

man ska kultivera sig själv och den användes för att stilla hjärtat och så vidare så att han hade 

inte helt gett upp de konfucianska idealen i alla fall eftersom qin också ansågs att man skulle 

ha som en rit för att stilla och rena sig så att de här gentlemännen har gått ut i naturen, vi kan 

se hur en av männen till och med vidrör det här gamla trädet som han.. man kan se att han 

nästan klappar det som om det vore en gammal vän så att trädet kanske får symbolisera 

honom och gentlemännen kretsen kring honom och just målningen i stort är flykten ifrån det 

politiska livet och livets tumult kan man säga och det är en landskapsmålning och 

landskapsmålning på kinesiska heter det shanshui, berg och vatten, bildar en helhet yin och 

yang bildar de, som bildar harmoni också så att hela målningen andas egentligen harmoni. 

till hans person själv ytterst, ytterst bemärkelse och det är väldigt svårt för någon att se tror 

jag om man bara  kommer och tittar och ser man bara ett landskap, man har väldigt svårt att 

identifiera sig med personerna eller landskapet i stort. 

om man är svensk och till och med om man är kines så inte kan bakgrunden om den här 

kinesiske konstnären, man vet att man hängde landskapsmålningar i hemmet för att kanske 
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när man tittar på den kunde man drömma sig bort i landskapen en flykt ifrån vardagen kan 

man säga men man vet egentligen ingenting om konstnären och vad han hade försökt mena 

med målningen om man inte vet någonting om honom 

Njae, inte ur ämbetsmännens perspektiv men i deras egna perspektiv så stod de långt över det 

här världsliga, de levde i sin lilla krets där kretsen var en slags tillflykt där man kunde prata 

om allt möjligt och ta bort det här fula och brutala som fanns i livet och politiken och så 

vidare, så enligt de så var de mer kultiverade och stod högre upp i status än ämbetsmännen 

gjorde egentligen. 

Jag tror att den stora folkmassan såg de nog inte på det viset utan de såg de kanske som 

konsthantverkare mer och därför blev nog de ofta sårade när någon ville komma och köpa en 

målning eller någonting för det gjorde de inte för pengar det här utan för att kultiverade sig 

själva och det var någonting som många inte förstod som inte sysslade med det här. 

Du får påminna mig om igen om jag om jag glömmer bort mig. Jag tänkte vi ska börja med 

själv vad som har influerat Wen Zhengming och varför han målade som han gjorde. Till 

skillnad från en del andra konstnärer som tyckte att de ville uttrycka sin konst, konstnärliga 

kvalité eller egenhet väldigt mycket så tror jag att Wen Zhengming, han var mycket friare, 

han var väldigt spontan i sitt val av motiv och så vidare han tog och målade det han tyckte om 

och sedan om det var nära en kopia från en annan konstnär eller om det var väldigt egen det 

var någonting han brydde sig inte om lika mycket som en del andra konstnärer en del andra 

konstnärer kämpade mer med sin egen stil och ville uppnå någonting nytt men här var han 

nog väldigt fri i sitt skapande  på det viset att han gjorde det han tycket om helt enkelt och 

målningen kan vi säga den bygger teknik  och allting bygger självklart på tidigare konstnärer, 

vi kan se på det här krabbrötterna här kanske påminner om Li Chengs målningar mycket, 

mycket tidigare målare. 

Nu kommer jag inte ihåg, det är en särskilt stil av rötter som man målade. 

trädens rötter, här kan vi säga att han har lämnat trädens rötter ganska framträdande här som 

om han visat om det här trädet är han, så har han starka rötter i traditionen, han står stadigt på 

stadig mark, så att säga. 

en stark symbol kan man säga i den här målningen också, om man tolkar på det viset, det är 

upp till var och en att tolka målningen och bergslandskapet påminner faktiskt lite om Fan 

Kuang hans storslagna en stor bergsvägg som bara möter med en stor vattenfall rakt ner men 

själva penseltekniken kanske mer Wang Meng vi kan se 

Han har arbetat med väldigt torr pensel och vi kan se penseldragen om den här zungfa som 

han hade dragit ut för att bilda skrevor och framträdande och få kontrast i själva 

bergslandskapet och han hade inte arbetat med något vått tusch egentligen någonstans utan 

förutom buskvegetationen och bladen eller på enen här så kan man han ha använt lite blötare 

tusch men allt annat målat är väldigt torr pensel och nästan som man mejslar ut i trä  

Precis det kinesiska pappret skiljer sig ju ganska mycket från våra akvarellpapper och så 

vidare i den bemärkelsen att det suger åt sig tuschet direkt 

Det är gjord av bark ifrån, nu kommer jag inte ihåg vilket träd det är men det finns olika vi 

kallar det för rispapper men det inte är gjort av ris alltså utan att det är gjort på början tror jag 



Bilaga 1 

Bilaga 1, sidan 15 (17) 

det var gjort på vass och så vidare som man malde ner och fick papper men  det är ofta bark 

och någon slags buskar  eller träd som man gör pappret av minns inte namnet på men 

Penseln är också ett väldigt viktig redskap i och med att det kinesiska penselns hår är de är 

ganska långa och när man har sugit upp tuschet i penseln så håller den väldigt mycket tusch så 

man kan arbeta med penseln väldigt länge innan tuschet tar slut och man kan få olika 

tjocklekar på penseldragen från nåltunna beroende på hur man pressar ner och just den här 

blandningen, tuschet, penseln och pappret är väldigt viktig och ger den kinesiska målningen 

dess särdrag där linjen är det absolut viktigaste i just det här måleriet sen finns ju ett annan 

slags måleri också som heter gongbihua som målades vid hovet men just i den här måleriet 

var just linjen väldigt viktig och man pratade om qiyunshengdong att linjen skulle pulsera 

med en livskraft som gjorde målningen levande och just i och med att man kan få nåltunn 

linje eller en tjock linje beroende hur man pressar penseln mot pappret och pappret  hur det 

suger åt sig tuschet så får man ett väldigt känsligt redskap där minsta lilla känslomässiga ryck 

i handen eller någonting återspeglas direkt på pappret och det går inte att ändra på eller ta bort 

i efterhand därför har linjen varit det viktigaste i det kinesiska måleriet.  

Ja, det är man kan säga eftersom från början tekniskt att det är kol och lim som man har haft 

det tillsammans och det brukar man torka det här  i tuschkakor som man blandar .man hade en 

tuschsten så blandar man i lite vatten i tuschstenen och så rev man tuschet och  under den 

tiden man rev tuschet så kunde man meditera över bilder som man byggde upp i sitt inre innan 

man målade så när man väl satte penseln på pappret så skulle man ha bilden i bröstet innan så 

att man kunde på ett spontant sätt måla ner det man hade i hjärtat så därför kan man säga att 

det var ett avtryck av konstnärens själ direkt också 

Här konstarterna är inte jättestora egentligen utan den är ganska utsmetad och det som 

framträder mest det som är svartast det är trädet i mitten och det är kanske det som han ville 

symbolisera också, hans egen position i målningen helt enkelt. 

Nej precis. Ja det kan man ju också säkert komma tillbaks tills hans personlighet han var ju 

väldigt konservativ och konfucianist och så vidare så han kanske inte ville ha för mycket 

dramatik i målningen utan han ville visa att det här ett lugnt och evigt landskap som vi ser 

framför oss egentligen utan någon större dramatik han ville ju återspegla den här världen som 

han ville fly till där de ville ha den här lugnet och harmonin borta från all politik och så vidare 

därför han har inte valt det dramatiska med sig. 

Precis i det kinesiska landskapsmåleriet så är ju människan underordnad naturen så att när vi 

tittar i målningen så ska vi gå in i målningen och ser en tjänare där borta och följer vi 

strömmen upp mot höger och då ser vi hela det landskapet då slås av dess storhet om det hade 

varit en framträdande människa målade väldigt starkt så människan man fäster 

uppmärksamheten vid och det är inte konstnären vill utan han vill visa på människans roll i 

den stora naturen. 

Mycket symbolik. 

Just det. 

Ja. Man monterar på en rulle som man kunde rulla ut då och montera med siden, siden tyg på 

sidan av målningen att det skulle få en dekorativ form men inte för framträdande så man 
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använde väldigt sparsamma färger i målningen så att själva målningen egentligen som ska 

vara framträdande och runt målningen om har vi vitt sidentyg utan något slags mönster här 

som gör att målningen träder fram mera  vad kan man säga om själva rullarna är att  

Papper som stödjer längst bak, precis 

Limmats ihop ja. Precis och så får den hänga och torka under en längre period och sedan tar 

man ner de och rullarna hade man det var inte så tror jag att man hängde en målning 

jättelänge i hemmet utan man tog ut en målning om man hade en gäst eller någonting sådant 

så kunde man diskutera omkring målningen och så rullade man ut det antingen på ett bord 

eller så kanske man om det var på offentliga platser då kanske ett par målningar som man 

hängde ut på väggen och kanske bytte då och då men det var ingenting som i Sverige spikar vi 

upp en oljemålning och så får den hänga i trettio år för du tappar intresset ganska snabbt för 

motivet. 

man blir hemmablind nej precis. 

Nej..kineserna säger är att den största glädjen är återupptäckandets glädje som man nästan har 

glömt och tar fram den och så ser man hur fantastisk den är då blir man ju jätteglad 

Precis ..även idag därför är en kopia av en målning har ett mycket större värde har än vad en 

kopia har det för oss i väst så en bra kopia kan ha nästan  lika högt värde som originalet 

Ja, precis 

Ja, här hänger målningen diagonalt, om man målar på bredden då så kan man måla väldigt 

länge målningar och då har man dem också på rulle fast då rullar man ut på bredden ofta på 

ett bord och tittar man på en bit i taget så man rullar inte ut det hela målningen 

Albumblad du tänker på då var det ungefär som en bok så man målar ett album med tema på 

till exempel blommor 

Ja, precis det har du rätt i man kan säga att det finns flera sätt det finns till exempel 

muralmålningar också när man målade på väggarna och så vidare och det var ganska vanligt 

under Tang dynastin speciellt när det gäller kalligrafi att när man kände inspiration och såg en 

vit vägg så skrev man någonting en dikt  

Ja, eftersom så kan det vara eftersom han var mästare på de andra mästarna också han målade 

väldigt många olika stilar därför så kan man säga att han är väldigt viktig på det som en 

förmedlare av tidigare kända konstnärers verk som inte finns längre därför är han väldigt 

viktig och dels att han hade det här väldigt spontana synsätt han målade han försökte inte 

omforma andra konstverk genom sitt eget skapande utan han målade väldigt fritt i han tyckte 

om och tog det som han tyckte var bra från andra konstnärer en del gånger kanske han målade 

helt fritt i sin egen stil en annan gång målade han efter någon annan konstnär för att han kände 

för det och därför tror jag .och den spontaniteten är väldigt sällsynt jag tror att de flesta 

konstnärer vill göra någonting väldigt eget eller måla i exakt i en annan stil jag håller mig bara 

i den stilen Men han såg det goda i allt kan man säga därför är han väldigt speciell  

Ja, visst var det men samtidigt vad det gäller politisk tumult oordning under den här tiden som 

också återspeglas mest i måleriet av alla konstgenrer  
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Ja dessvärre är jag inte så bra på klassisk kinesiska så jag kan inte uttyda vad är det som står 

jag ser datumet och årtalet högst upp och under så kommer nog hans namn och att sista 

tecknet är bi som betyder att han har målat och använt penseln och så ett par sigill som är 

också hans då Ming ser jag ett sigill betyder så Ming dynastins ming ”klar”  

Precis, här ser vi inte och det glömde jag bort också han var väldigt berömd för vad kineserna 

kallar för sanjue de tre perfektionerna alltså måleri, poesi och kalligrafi då han var expert på 

alla tre, ofta så var kanske man expert på måleri eller på poesi eller bara på kalligrafi och 

poesi eller någonting men han tydligen lika duktig på alla tre  

Man skrev en dikt eller så tog man en dikt från en tidigare som man syftade på någonting som 

har varit så dikten spelade in i den här symboliken som vi ser i målningen och kanske gav en 

extra dimension åt målningen också dels det och dels kalligrafin då så eftersom man kan se 

personligheten, den personliga uttrycket i kalligrafin också om den är skriven väldigt snabbt 

väldigt häftigt eller väldigt sirligt och lugnt så man kan se den personliga uttrycket i 

kalligrafin också så alla de här tre tillsammans spelade in som en konstart och berikade 

varandra. 

Ja. Det fanns olika kalligrafiska uttryck precis som det gjorde hos målningarna så tog han och 

lärde från äldre mästare så att vad man kan se är också olika stilar som han ger uttryck för. 

 

Totalt antal ord (exklusive utfyllnadsord och upprepningar): 3036 

Antal värderande ord/uttryck: 92 

Antal ord/uttryck som beskriver teknik: 91 

Antal ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang: 47 

Antal ord/uttryck som beskriver symbolik: 20 

Antal ord/uttryck som beskriver estetiska värden: 26 

Antal ord/uttryck med kinesiskt ursprung: 31 

Antal ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning: 47 (bild; målning; kopia; 

återspegla) 
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Tabell 1 A-D Sammanställning av enkel statistik över antal ord/uttryck i de transkriberade texterna för att beskriva olika aspekter av objekten: 

antal värderande ord/uttryck, antal ord/uttryck som beskriver teknik, historiskt/kulturellt sammanhang, symbolik, estetiska värden respektive 

ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning. För varje objekt redovisas även de tecken, ord eller uttryck som i vid mening betyder 

bild eller avbildning i texten för respektive informant och objekt. 

 

Tabell 1A 

Objekt 1 (rituella bronskärl från Shangdynastin, ca. 1600 fvt till 1027 fvt) 
Informant 1 

(Zhuang) 

Informant 2 

(Anders) 

Totalt antal kinesiska tecken/översatta ord  579 1083 

Antal värderande ord/uttryck 16 21 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver teknik 23 36 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang 18 34 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver symbolik 0 3 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver estetiska värden 17 28 

Antal tecken/ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning 2 0 

Tecken, ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 1 (Zhuang): 动物, dong wu, djurfigur; 人物, ren wu, 

människofigur (totalt 2 olika ord/uttryck). 

Ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 2 (Anders): 0. 
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Tabell 1B 

Objekt 2 (lergodsfigurin föreställande en kamel från Tangdynastin, 700-talet) 
Informant 1 

(Zhuang) 

Informant 2 

(Anders) 

Totalt antal kinesiska tecken/översatta ord 1668 1026 

Antal värderande ord/uttryck 32 42 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver teknik 33 36 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang 43 27 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver symbolik 4 4 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver estetiska värden 41 41 

Antal tecken/ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning 11 6 

Tecken, ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 1 (Zhuang): 形象, xíng xiàng, bild; 形状, xing zhuang. 

formation; 形态, xing tai, form/shape/pattern/morfologi; 人物的形象, ren wu de xing xiang, bilden av människofigur; 动物的形态, dong wu de 

xing tai, bilden av djurfigur (totalt 5 olika ord/uttryck). 

Ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 2 (Anders): bild; återskapa; se ut (totalt 3 olika ord/uttryck).  

 

Tabell 1C 

Objekt 3 (fat i porslin från Mingdynastin, 1402-1424)  
Informant 1 

(Zhuang) 

Informant 2 

(Anders) 

Totalt antal kinesiska tecken/översatta ord 1216 1127 

Antal värderande ord/uttryck 21 25 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver teknik 45 29 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang 31 35 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver symbolik 10 8 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver estetiska värden 23 20 

Antal tecken/ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning 0 0 
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Tecken, ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 1 (Zhuang): 0. 

Ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 2 (Anders): 0. 

 

Tabell 1D 

Objekt 4 (tuschmålning av Wen Zhengming, 1470-1559) 
Informant 1 

(Zhuang) 

Informant 2 

(Anders) 

Totalt antal kinesiska tecken/ord 1492 3036 

Antal värderande ord/uttryck 38 92 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver teknik 32 91 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang 58 47 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver symbolik 0 20 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver estetiska värden 39 26 

Antal tecken/ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning 20 47 

Tecken, ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 1 (Zhuang): 一副作品, yi fu zuo pin, ett stycke konstverk, 

画对细节, hua dui xi jie, målade detaljer; 画, hua, målning; 画画, hua hua, måla; 这幅画, zhe fu hua, den här målningen; 表现 biao xian, 

uttrycka; 一幅画, yi fu hua, en målning (totalt 7 olika ord/uttryck). 

Ord eller uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning från informant 2 (Anders): bild; målning; kopia; återspegla (totalt 4 olika 

ord/uttryck). 
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Tabell 2 Totalt antal tecken/ord/uttryck i de transkriberade texterna uppdelat på objekt/informant och analyserad kategori (fet stil) samt beräknat 

per 1000 tecken/ord (frekvens) för de olika objekten och informanterna i de olika analyserade kategorierna (skuggade fält omedelbart under 

respektive kategori).  

Informant/objekt 01/01 01/02 01/03 01/04 Totalt 01 02/01 02/02 02/03 02/04 Totalt 02 

Totalt antal tecken/ord/uttryck 579,00 1668,00 1216,00 1492,00 4955,00 1083,00 1026,00 1127,00 3036,00 6272,00 

Antal värderande tecken/ord/uttryck 16,00 32,00 21,00 38,00 107,00 21,00 42,00 25,00 92,00 180,00 

Per 1000 tecken/ord 27,63 19,18 17,27 25,47 21,59 19,39 40,94 22,18 30,30 28,70 

Antal tecken/ord/uttryck som i vid 

mening betyder bild eller avbildning 
2,00 11,00 0,00 20,00 33,00 0,00 8,00 0,00 47,00 55,00 

Per 1000 tecken/ord 3,45 6,59 0,00 13,40 6,66 0,00 7,80 0,00 15,48 8,77 

Antal tecken/ord/uttryck som 

beskriver teknik 
23,00 33,00 45,00 32,00 133,00 36,00 36,00 29,00 91,00 192,00 

Per 1000 tecken/ord 39,72 19,78 37,01 21,45 26,84 33,24 35,09 25,73 29,97 30,61 

Antal tecken/ord/uttryck som 

beskriver historiskt/kulturellt 

sammanhang 
18,00 43,00 31,00 58,00 150,00 34,00 27,00 35,00 47,00 143,00 

Per 1000 tecken/ord 31,09 25,78 25,49 38,87 30,27 31,39 26,32 31,06 15,48 22,80 

Antal tecken/ord/uttryck som 

beskriver symbolik 
0,00 4,00 10,00 0,00 14,00 3,00 4,00 8,00 20,00 35,00 

Per 1000 tecken/ord 0,00 2,40 8,22 0,00 2,83 2,77 3,90 7,10 6,59 5,58 

Antal tecken/ord/uttryck som 

beskriver estetiska värden 
17,00 41,00 23,00 39,00 120,00 28,00 41,00 20,00 26,00 115,00 

Per 1000 tecken/ord 29,36 24,58 18,91 26,14 24,22 25,85 39,96 17,75 8,56 18,34 
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Tabell 3 Totalt antal tecken/ord/uttryck i de transkriberade texterna uppdelat på objekt/informant (fet stil) och analyserad kategori (skuggade fält) 

samt beräknat per 1000 tecken/ord (frekvens) för de olika kategorierna ”värderande ord/uttryck respektive ”ord/uttryck som betyder bild eller 

avbildning i vid mening” (gula fält), ”förmedla kunskap om bilden” eller kontextuellt sammanhang (teknik och historiskt/kulturellt sammanhang) 

(orange fält) och ”beskriva innehållet i bilden” (symbolik och estetiska värden) (röda fält).  

 01/01 01/02 01/03 01/04 Totalt 
per 1000 

tecken/ord 
02/01 02/02 02/03 02/04 Totalt 

per 1000 

tecken/ord 

Totalt antal tecken/ord/uttryck 579,00 1668,00 1216,00 1492,00 4955,00  1083,00 1026,00 1127,00 3036,00 6272,00  

Antal värderande tecken/ord/uttryck 16,00 32,00 21,00 38,00 107,00 21,59 21,00 42,00 25,00 92,00 180,00 28,70 

Antal tecken/ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller 

avbildning 
2,00 11,00 0,00 20,00 33,00 6,66 0,00 8,00 0,00 47,00 55,00 8,77 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver teknik 23,00 33,00 45,00 32,00 133,00 26,84 36,00 36,00 29,00 91,00 192,00 30,61 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt 

sammanhang 
18,00 43,00 31,00 58,00 150,00 30,27 34,00 27,00 35,00 47,00 143,00 22,80 

Tecken/ord/uttryck som förmedlar kunskap om bilden 70,81 45,56 62,50 60,32 57,11 57,11 64,64 61,40 56,79 45,45 53,41 53,41 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver symbolik 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00 2,83 3,00 4,00 8,00 20,00 35,00 5,58 

Antal tecken/ord/uttryck som beskriver estetiska värden 17,00 41,00 23,00 39,00 120,00 24,22 28,00 41,00 20,00 26,00 115,00 18,34 

Tecken/ord/uttryck som beskriver innehållet i bilden 29,36 26,98 27,14 26,14 27,04 27,04 28,62 43,86 24,84 15,15 23,92 23,92 
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Tabell 4 Sammanfattande tabell med antal tecken/ord/uttryck per 1000 tecken/ord (frekvens) de olika analyserade kategorierna (kursiv stil) för 

informant 1 (Zhuang)/informant 2 (Anders) fördelat på de olika objekten samt för de sammanlagda transkriberade texterna. Dessutom redovisas 

(fet stil) på samma sätt ord/uttryck med kontextuell betydelse (hur de förmedlar kunskap om objekten/bilderna) samt ord/uttryck med relevans 

för innehållet i objekten/bilderna. Färgmarkeringarna ger en vägledning vilka analyserade kategorier som ingår i kategorierna ”kunskap om” 

respektive ”innehåll”. 

 

O
b

je
k

t 1
 (ritu

ella b
ro

n
sk

ärl) 

O
b

je
k

t 2
 (lerg

o
d

sfig
u
rin

 av
 en

 k
am

el) 

O
b

je
k

t 3
 (fat i p

o
rslin

) 

O
b

je
k

t 4
 (tu

sch
m

åln
in

g
) 

T
o

ta
lt 

Värderande tecken/ ord/uttryck 27.6/19.4 19.8/40.9 17.3/22.2 25.5/30.3 21.6/28.7 

Ord/uttryck som i vid mening betyder bild eller avbildning 3.5/0.0 6.6/7.8 0.0/0.0 13.4/15.5 6.7/8.8 

Ord/uttryck som beskriver teknik 39.7/33.2 19.7/35.1 37.0/25.7 21.5/30.0 26.8/30.6 

Ord/uttryck som beskriver historiskt/kulturellt sammanhang 31.1/31.4 25.8/26.3 25.5/31.1 38.9/15.5 30.3/22.8 

Ord/uttryck som förmedlar kunskap om bilden 70.8/64.6 45.6/61.4 62.5/56.8 60.5/45.5 57.1/53.41 

Ord/uttryck som beskriver symbolik 0.0/2.8 2.4/3.9 8.2/7.1 0.0/6.6 2.8/5.6 

Ord/uttryck som beskriver estetiska värden 29.4/25.9 24.6/40.0 18.9/17.8 26.1/8.6 24.2/18.3 

Ord/uttryck som beskriver innehållet i bilden 29.4/28.6 27.0/43.9 27.1/24.8 26.1/15.5 27.0/23.9 
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De utvalda kinesiska ordens/uttryckens betydelser översatta till svenska via engelska eftersom 

omfattande kinesisk-svenska lexikon inte finns. Jag har använt mig av framför allt Beijing- 

och Oxford-baserade lexika.
1,2 ,3 ,4 ,5 ,6  

Därefter följer en tabell där de förenklade kinesiska 

skrivtecknen för de utvalda orden/uttrycken ges sin traditionella motsvarighet tillsammans 

med den svenska översättningen. 

 

Tecken, pinyin Ordklass*
7
 Engelsk översättning Svensk översättning 

形象, xíng xiàng substantiv 1 image; form; figure, 2 [artistic] 

imagery, 3 form as contrasted to 

substance, 4 visualization, 5 physical 

appearance (in Chinese medicine) 

1 bild; form; figur, 2 [konstnärligt] 

bildspråk, 3 form i motsats till innehåll, 4 

visualisering, 5 utseende (i kinesisk 

medicin) 

形, xíng  substantiv 1 form; shape, 2 body; entity; contour, 

3 appear; look; image, 4 compare; 

contrast 

1 form, 2 kropp; enhet, gestalt, 3 

uppenbarelse; utseende, 4 jämförelse; 

kontrastera 

象, xiàng  substantiv 1 elephant, 2 appearance; shape; 

image 

1 elefant, 2 uppenbarelse; form; bild 

动物的形态, dòng 

wù de xíng tài 

substantiv animal form djurform 

动物, dòng wù substantiv animal djur 

动, dòng verb 1 move; stir, 2 act; get moving, 3 use, 

4 change alter, 5 touch, arouse, 6 

grammatical particle used as a 

complement after a verb 

1 utföra en rörelse; röra sig, 2 agera, 3 

använda, 4 förändra, 5 beröra; uppröra 6 

[grammatisk partikel efter verb] 

物, wù substantiv 1 thing; matter, 2 the outside world; 

other people, 3 content; substance 

1 sak; material, 2 världen utanför; andra 

människor, 3 innehåll; substans 

的, de possesiv 

partikel 

of [possessive particle] av [possesiv partikel] 

形态, xíng tài substantiv 1 form; shape; pattern, 2a 

morphology, b, feature; manner 

1 form, mönster, 2a morfologi, 2b 

särdrag, sätt 

形, xíng substantiv 1 form; shape; 2 body; entity; 

contour, 3 appear; look; image, 4 

compare; contrast 

1 form, mönster, 2 kropp, enhet, kontur, 3 

utseende, 4 [i] jämförelse [med]; [i] 

kontrast [till] 

态, tài substantiv 1 appearance; state; condition, 2 

attitude, demeanour, 3 voice; aspect  

1 utseende, tillstånd, skick, 2 attityd, 

inställning, hållning, uppträdande, 3 röst, 

aspekt, synpunkt 

一幅画, yi fú hua substantiv a painting, a painted cloth [canvas] en målning [tavla] 

一, yi räkneord 1 one, 2 single; alone; only one 1 en, 2 [en] enda; ensam, 3 endast en 
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幅, fú substantiv 1 width of cloth, 2 size of a painting, 

photographs, etc.; [measure word for 

cloth, painting, picture etc.] 

1 bredd [på en duk], 2 storlek på en 

målning, fotografi, etc; [måttsord för duk, 

målning, bild etc.] 

画, hua verb 1 draw, 2 draw a line/sign; mark, 3 

decorate with painting/picture 

1 rita, 2 dra en linje/rita ett tecken; 

markera, 3 utsmycka med en målning/bild 

表现, biǎo xiàn substantiv expression; manifestation uttryck; manifestation, yttring 

 verb 1 show; display; manifest, 2 show off 1 visa, ställa ut, manifestera 2 visa upp 

表, biǎo substantiv 1 surface; outside; external, 2 model; 

example, 3 table; form; list, 4 meter; 

gauge, 5 watch, 6 the relationship 

between the children or grandchildren 

of a brother and a sister or of sisters, 7 

memorial to an emperor 

1 yta; utsida; extern, 2 modell; exempel, 3 

tabell, formulär; lista, 4 mätare, mått, 

dimension, kaliber 5 klocka, 6 relation 

mellan kusiner, 7 kjeserligt minnesmärke 

 verb show; express visa; uttrycka 

现, xiàn adverb 1 now; present; current; existing, 2 

(ready money on hand), cash 

1 nu; i denna stund; existerande [i detta 

nu], 2 reda pengar [i handen]; kontanter 

 verb appear; reveal framträda; komma fram; dyka upp; 

avslöja; uppenbara 

 

 

Tecken (förenklade) Tecken (traditionella) Svensk översättning 

形象, xíng xiàng 形象 1 bild; form; figur, 2 bildspråk (konstn.), 3 form i 

motsats till innehåll, 4 visualisering, 5 utseende (i 

kinesisk medicin) 

形, xíng  形 1 form, 2 kropp; enhet, gestalt, 3 uppenbarelse; 

utseende, 4 jämförelse; kontrastera 

象, xiàng  象 1 elefant, 2 uppenbarelse; form; bild, 3 elfenben 

动物的形态, dòng wù de xíng tài 動物的形態 djurform 

动物, dòng wù 動物 djur 

动, dòng 動 1 utföra en rörelse; röra sig, 2 agera, 3 använda, 4 

förändra, 5 beröra; uppröra 6 [grammatisk partikel 

efter verb] 

物, wù 物 1 sak; material, 2 världen utanför; andra människor, 3 

innehåll; substans 

的, de 的 av 

形态, xíng tài 形態 1 form, mönster, 2a morfologi, 2b särdrag, sätt 

形, xíng 形 1 form, mönster, 2 kropp, enhet, kontur, 3 utseende, 4 

[i] jämförelse [med]; [i] kontrast [till] 

态, tài 態 1 utseende, tillstånd, skick, 2 attityd, inställning, 

hållning, uppträdande, 3 röst, talan, aspekt, synpunkt 

一幅画, yi fú huà 一幅畫 en målning [tavla] 

一, yi 一 1 en, 2 [en] enda; ensam, 3 endast en 

幅, fú 幅 1 bredd [på en duk], 2 storlek på en målning, 

fotografi, etc; [måttsord för duk, målning, bild etc.] 

画, huà 畫 1 rita, 2 dra en linje/rita ett tecken; markera, 3 

utsmycka med en målning/bild 
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表现, biǎo xiàn 表現 uttryck; manifestation, yttring 

  1 visa, ställa ut, manifestera 2 visa upp 

表, biǎo 表 1 yta; utsida; extern, 2 modell; exempel, 3 tabell, 

formulär; lista, 4 mätare, mått, dimension, kaliber 5 

klocka, 6 relation mellan kusiner, 7 kjeserligt 

minnesmärke 

  visa; uttrycka 

现, xiàn 現 1 nu; i denna stund; existerande [i detta nu], 2 reda 

pengar [i handen]; kontanter 

  framträda; komma fram; dyka upp; avslöja; uppenbara 
 


