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Hur blir du lurad av reklamen? Varför kan 
en pissoar räknas som konst? Var hittar man 
budskapet i en tavla? Varför ser en vägskylt 
ut som den gör? Dessa frågor avhandlas sä-
kert i bildsalar runt om i landet men de är 
inte alltid så lätta att svara på. I den här bok-
en får du en kort genomgång av bildsemioti-
ken som forskningsfält och kan sedan snabbt 
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hjälp av välbeprövade övningar kan din klass 
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blir bättre på att läsa andras bilder utan också 
blir betydligt duktigare på att konstruera sina 
egna!
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Tacktal
Den här boken hade inte blivit av utan att jag kommit i 
kontakt med semiotiken via min praktikhandledare Alfredo 
Castro. Den hade också haft en sämre layout utan hjälp av 
David Jenssen-Bergkvist.

Jag vill även rikta ett tack till alla elever som genom åren vi-
sat mig vilka uppgifter som fungerar och vilka som är “min-
dre bra”, som man säger. 
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Om strukturen på boken
Längst bak i boken hittar du de arbetsblad som jag ibland 
refererar till i texten. Om du inte arbetat med de semiotiska 
begreppen förut vill jag rekommendera att du börjar med att 
läsa ordlistan jag har bifogat där. Övningarna ligger som en 
separat PDF på min hemsida www.vastglas.se där du troligen 
laddade ned boken. Efter en genomgång av semiotiken som 
forskningsfält kommer övningarna. Dessa presenteras till-
sammans med de begrepp som står i fokus för övningen. I 
den delen kommer vi även diskutera praktiska detaljer kring 
materialet. Slutligen kommer förslag på vidare arbete.
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Inledning
Den här boken handlar om bildsemiotik. Det är dock ingen 
akademisk skrift och har inga ambitioner att erbjuda  en ve-
tenskaplig helhetssyn. Ett försök till översikt över den bak-
omliggande teorin finns  med, men fokus ligger på hur man 
praktiskt kan gå tillväga för att börja arbeta med bildbety-
delse med barn och unga. Målgruppen för bokens övningar 
är elever i åk 7-9 eller på gymnasiet som troligen inte haft 
kontakt med fältet innan. Tanken är att den lärare som ta-
git sig igenom boken ska ha både en djupare förståelse för 
ämnet i sig och några färdiga uppslag att genast börja arbeta 
ifrån. Uppslagen med uppgifter är samma som mina elev-
er har sett genom åren och kan lyftas ut som dom är utan 
större förändringar. För att det ska bli begripligt hur jag har 
tänkt kommer en diskussion om varje uppgift direkt efter 
arbetsbladet där jag förklarar syftet och föreslår arbetssätt. 
Där följer också några semiotiska begrepp som introduceras 
med uppgiften. Om man jobbar sig igenom planeringarna 
har man således en ordlista med begrepp som kan utgöra 
grunden för framtida arbete i bilden. Förhoppningsvis kom-
mer begreppen vara så pass inarbetade efter en termin eller 
så att eleverna utifrån dessa kan föra väl underbyggda och 
självständiga resonemang kring sina och andras verk!

Sättet att lägga upp boken på är inspirerat av bland an-
nat dramaämnets så kallade ”kokböcker”, samlingar med 
övningar som anses stärka egenskaper som gruppkänslan, 
improvisationsförmågan, rollgestaltningen eller vad det nu 
är man vill träna på. Inom bilden finns en mängd material 
för hur man jobbar tekniskt med olika media (ofta i steg-för 
steg), men oerhört lite om hur man praktiskt arbetar med 
bildförståelse med elever i grundskolan/gymnasiet. 

Så varför lägga tid på att skriva en ”kokbok” för bilden? 
Under mina ca 12 år som lärare har jag ofta mött kollegor 
och lärarstudenter inom ämnet som beklagar sig över bris-
ten på läromedel inom ämnet bild. Denna brist gör också att 
undervisningen spretar mellan olika skolor och att likvärdig-



10

heten, för att inte säga trovärdigheten för hela ämnet i sig, 
hotas. Var och en får snickra ihop material bäst de kan efter 
sina egna intressen och har sällan något bra sätt att utbyta 
erfarenheter med andra lärare inom samma ämne. Ibland har 
man tur och kan bolla ideér med en eller två kollegor, men 
många jobbar själva med sitt ämne. Min förhoppning är att 
du i din hand håller en viktig pusselbit i arbetet för att byg-
ga upp material inom bildämnet. Materialet är tänkt att kun-
na användas direkt i undervisningen men jag hoppas att det 
också inspirerar till nästa bok om olika arbetssätt i bilden. 
En bok som jag hoppas att någon av mina kollegor som fått 
glädje av den här skriften sätter sig och skriver. Jag kommer 
då att läsa den med stort intresse!

Kort om materialet som används samt 
elevernas förkunskaper
Övningarna är som sagt gjorda för att användas i högsta-
diet och ska gå att genomföra med det man hittar i en vanlig 
bildsal. De är också tänkta att vara genomförbara för elever 
med skiftande förmåga och motivation för ämnet. Den elev 
som gör sitt bästa ska utan problem kunna klara de grund-
läggande målen som sätts av läroplanen. Jag och min kollega 
jobbar i helklasser så tiden man har att följa upp varje en-
skild elev är begränsad. Allt sparas i egenhändigt tillverkade 
mappar så att skisser och halvfärdiga arbeten bevaras. 

Vi jobbar så att vi går igenom de flesta grundteknikerna 
i 7:an så att vi vet att eleverna har en stabil grund att stå på. 
Detta gör att de elever som klarat ämnet har dugliga kunska-
per inom akvarell, teckning, färglära, collage, kol och andra 
grundläggande medier. Uppgifterna du hittar här i boken har 
därmed för det mesta introducerats under åk 8 och jag skulle 
rekommendera att man lägger de mer omfattande uppgifter-
na i högstadiets senare del då man känner klassen bra och 
eleverna har lite lättare för att jobba självständigt. Flera av 
uppgifterna är klart kompatibla med digitala verktyg och vi 
använder stundom scanner och gratisprogrammet GIMP2 
för att ändra eller bygga nya bilder. Man bör dock betänka 
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att det går precis lika bra att lära sig layout, färglära och bild-
språk med papper, linjal och penna. Det är inget egenvärde 
att sätta eleverna vid datorn förrän man behöver just datorns 
unika egenskaper. Många telefonappar, som eleverna gärna 
använder, saknar också funktioner för att ändra bilder utan-
för en väldigt snäv ram. Därmed är de inte så användbara 
som man skulle kunna tro och begränsar eleverna i hur de 
kan tänka kring uttrycket i sina verk. Så även om du har en 
knapp ämnesbudget är min förhoppning att du ska kunna 
använda bokens övningar utan större anpassningar.

Vi har också sparat en del arbeten i blädderpärmar ge-
nom åren. Därmed kan elever som har svårt att komma 
igång kika igenom gamla elevarbeten från tidigare generatio-
ner. Det är en god idé att spara väl genomförda arbeten men 
från elever med skiftande fallenhet för ämnet, så att alla kan 
se något de tycker är genomförbart. Att en elev lyckas följa 
instruktionerna för layout är trots allt inte beroende av att 
densamme kan rita en detaljerad figur. Om eleverna tillåts 
lyckas på sin egen nivå skapas den bästa förutsättningen för 
att få med sig hela klassen i undervisningen. 
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Vad är bildsemiotik?
Söker man själva ordet på internet får man upp följande de-
finition: “Bildsemiotik är en vetenskapsgren av semiotiken. 
Bildsemiotiken som vetenskap studerar villkoren för kom-
munikation och mänsklig produktion av tecken. Bildsemioti-
ken är ett viktigt instrument för undersökning av konst- och 
massbilder”

Denna definition räcker egentligen för att börja. Vi un-
dersöker alltså hur våra bilder samspelar och kommunicerar 
olika budskap. Bildsemiotiken måste därför undersöka hur 
bild skiljer sig från språk och andra kommunikationsformer, 
men också hur en bild skiljer sig från tecken i naturen, som 
att regnmoln förebådar oväder. Som lärare går det troligen 
bra att bara köra igång med övningarna direkt men ta dig 
gärna tiden att kika på några av modellerna som redovisas 
nedan. Det är på inget sätt en komplett bild men förhopp-
ningsvis nog för att resten av boken ska bli mer begriplig. 

Det kan ju låta nog så enkelt men ställer oss inför mäng-
der med följdfrågor. Hur skiljer sig ett original av en känd 
målning från en kopia med klotter på? Hur skiljer sig en to-
alett som ställs ut på museum från den du har hemma? Hur 
ändras bilden om du själv eller en elev ser den? Hur ändras 
synen på bilder från forntida kulturer? Vad skiljer badande 
människor i klassiska målningar från bilder med reklam för 
badkläder? Det är just sådant vi ska undersöka med övning-
arna i den här boken. 

Semiotiken vill svara på dessa frågor genom att under-
söka det vi kallar för tecken. I vårt fall rör det sig ofta om 
bilder som vi skapar under lektionen, alternativt om bilder 
som andra har gjort som blir föremål för vår analys.

Vidare måste vi förstå de koder och system som förmed-
lar betydelse i dessa bilder. Detta har vi hängt upp på ett an-
tal begrepp som betecknar olika fenomen inom semiotiken.

Slutligen vill semiotiken undersöka den bakomliggan-
de kultur som finns vid förmedlande och tolkande av bil-
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der. Det kan röra sig om länders kulturer, men lika gärna om 
skiftningar i ideal mellan tidsåldrar inom samma stad. 

Först måste vi dock redogöra för det semiotiska forsk-
ningsfältet. Jag ska här försöka sammanfatta några av de vik-
tigaste tankegångarna och hoppas att det kan ge en bra över-
blick i varför de senare begreppen vi jobbar efter formuleras 
som de gör. 

Semiotik – en kort översikt
Starten till den moderna semiotiken brukar tillskrivas C.S. 
Peirce som delar upp tecken efter den logiska förbindelse 
som finns mellan tecknet och sättet som sagda tecken kom-
municerar. Peirce delar upp tecknet i tre kategorier: tecken, 
objekt (det som betecknas) och tolkare. Både den som skapar 
tecknet och den som läser av det räknas som aktiva parter 
med möjlighet att förändra innebörden av tecknet. Uppdel-
ningen i tecknet, den företeelse som tecknet hänvisar till och 
tecknets avkodare kommer kännas igen i de senare teorierna.

Peirce delade vidare upp tecknen i konventionella tecken (som 
han kallade symboler), indexikala tecken och ikoniska tecken. 

Konventionella tecken är tecken som måste läras in för att för-
stås. Vi måste lära oss att guldmedaljen är finare än silver men 
också att läsa bilder av det slag du läser just nu – bokstäver. 

Indexikala tecken, å andra sidan, antyder något annat än de 
visar. Till exempel kan kottar på marken varsla om närheten 
av en ekorre om de gnagts på ett visst sätt. På samma sätt 
kan spår i snö visa att någon passerat. Ett indextecken hänvi-
sar till något som är närliggande men inte behöver ha någon 
faktisk likhet. Röken ser inte ut som elden men vi utgår från 
att elden är där när vi ser den.

Bilder som kommunicerar genom att likna något kallar 
han ikoniska tecken (en avbild av något). Foton, landskaps-
målningar och tecknade bilder som liknar det de ska avbilda 
är alla ikoniska tecken. Egentligen ser vi färg på en duk men vi 
tolkar det som en person, kanske till och med en person vi 
känner vid namn. 
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Med denna uppdelning av tecken blir det sedan möjligt 
att ta till exempel ett ikoniskt tecken (som en tavla av ett land-
skap) och börja en analys av dess innebörd. Bakgrunden kan-
ske innehåller indexikala tecken som antyder var eller när bilden 
är målad? Stilen skulle kunna varsla om en viss konstnär som 
inte är med själv i bilden. Men det är också möjligt att avgrän-
sa den avbildande funktionen från konventionella tecken som till 
exempel en signatur i hörnet. Man kan helt enkelt börja disku-
tera hur en bild kommunicerar ett budskap till oss. 

En vidareutveckling av Peirce tänkande talar om det iko-
niska tecknet som en avbildande funktion och en plastisk funk-
tion. Bilden kan likna någon eller något men ändå vara mät-
tad med betydelse utanför det uppenbara motivet. Ett foto 
av en person med väl valda filter ger känslan av att bilden är 
gammal även om den togs för några minuter sedan. Här gör 
man en uppdelning i bildens piktorala plan (det vi ser) och de 
tolkningar som kommer av det man ser.

Peirce teori har några år på nacken och det kan vara bra 
att veta att den fått en del kritik av senare semiotiker. Som 
start för att försöka ringa in bildens sätt att kommunicera är 
den dock viktig att känna till. Bildens mångbottnade möjlig-
heter att tala till oss kommer nog hur som helst inte välsig-
nas med en ultimat teori under vår livstid lika lite som under 
Peirces. Dessutom har senare tänkare givetvis blivit tvungna 
att förhålla sig till sina föregångares teorier varefter de påver-
kat vårt sätt att se på hela fältet.

Umberto Eco, som gärna undersökte byggnadsverk med 
sin semiotik, har en modell där konsten har en denotation (det 
man ser) men där det från denna första anblick finns mäng-
der med konnotationer som olika personer kan utläsa. Eco 
lägger vikt vid sändarens avseende och mottagarens kod och 
huruvida man medvetet eller omedvetet signalerar något. Po-
seidonstatyn på Götaplatsen är en staty av en människa som 
första denotation, men för några är det en poserande muskel-
knutte och för andra en avbild av en antik gud. Man reagerar 
olika på att guden/personen saknar kläder beroende på hur 
man ser på nakenhet/konsthistoria o.s.v. Eco har sen använt 
en analys som försöker isolera olika delegenskaper hos bild-
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en men har svårigheter med att etablera klara gränser mellan 
de olika delarna. Ett försök att lyfta ut detaljer skapar gärna 
nya bilder och betydelser. Modellen är dock utmärkt för att 
beskriva hur ett synbart enhetligt uttryck blir mångfacetterat 
genom betraktaren. 

Ett annat försök att dissekera bilden görs av Louis 
Hjelmslev som för ett resonemang om hur uttryck och inne-
håll i en bild förhåller sig till varandra. De delar av bilder 
som inte kan vara tecken i sig själva kallar han figurae. Den 
delningen kan plockas ner så långt som till enskilda streck! 
En fördel med ett sådant tillvägagångssätt är dock att det är 
lättare att isolera de viktigaste delarna av bilden i jämförelse 
med andra bilder, dessa kallas pertinenta drag. Att på så sätt 
försöka hitta de viktigaste beståndsdelarna i en bild är i sig en 
givande övning och påminner om hur man delar upp en me-
ning för att isolera de mest betydande momenten. Vill man 
pröva teorin kan man börja med att posterisera en bild med 
tröskelvärde och se hur mycket dragen kan generaliseras. El-
ler förenkla en känd figur som Mona-Lisa till en seriefigur. 
Hur ser vi att det är samma person när vi måste förenkla allt?

Ytterligare ett angreppssätt presenteras av den sk. Prag-
skolan som tar fasta på varseblivarens (betraktarens) roll 
samt att alla verk är underkastade någon form av normer. 
Här fokuserar man på hur estetiska normer har sett ut under 
världshistorien och hur de ser ut idag. Man undersöker också 
samhälleliga strukturer och verkets material och avsiktlighet. 
Denna mer socialt tillvända modell tillför en viktigt struktu-
ralistisk pusselbit till studiet av bilden. Det är också en mo-
dell där betraktaren blir en viktig komponent av bilden. Vem 
är det som ser bilden? Hur påverkar det hur den tolkas? Hur 
har samhället ändrats sedan bilden skapades? I vilken upp-
levd vinkel ser man konstverket? Vill man kolla närmare på 
Pragskolan finns behändiga diagram man kan följa för att 
ringa in hur bilder uppfattas beroende på dessa faktorer.

Ett närliggande fält till bildsemiotiken som bör nämnas 
är gestaltpsykologin. Detta är dock en del av det psykologis-
ka forskningsfältet och undersöker hur vår hjärna reagerar 
på föremål och bilder givet tecknens position. Man är där-
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med inte intresserad av konsthistoria och bilden som kul-
turbärare utan försöker kartlägga allmängiltiga reaktioner 
på vissa typer av bilder. Fältet har definerat flera lagar, som 
“närhetslagen” eller “den goda kurvans lag”. Dessa verkar 
gälla för hur vi allmänt upplever en viss typ av bild. Detta 
är intressant och användbart men blir bara en mindre del av 
bildtolkningen (och därmed av den här boken). Det mesta 
man kommer fram till kommer vi prata om som det plastiska 
i bilden. Det är där vi hittar det spetsiga i en 2-dimensionell 
ritad triangel eller mjukheten i tecknade kurvor. 

Det finns några lästips i slutet av boken för den som vill 
fördjupa sig i bilden som vetenskap. Mitt mål här är endast 
att ge en översikt om vad som ligger till grund för de övning-
ar vi snart ska kasta oss in i. Till vår hjälp har vi begrepps-
listan samt mer ingående beskrivningar efter varje övning. 
Listan med begreppen ska kunna delas ut till eleverna som 
den är och ska fungera som ett stöd vid de olika uppgifterna. 
Jag brukar göra en grov jämförelse och säga att de krångli-
ga begreppen är som språkets adjektiv, substantiv och andra 
akademiska ord. De är begrepp som berättar hur betydelsen 
är inordnad och som på sikt ger oss ett gemensamt språk för 
att prata om bildbetydelser!

Övningarna kräver inte att du drar någon skiljelinje mel-
lan olika teoretiker eller bekänner dig till en särskild tänkare. 
Vill man bygga mer avancerade uppgifter 
kan man ställa olika teorier mot 
varandra och göra ingå-
ende jämförelser. Men 
för vårt syfte, att ta de 
första stapplande ste-
gen ut i bildbetydelsens 
värld, är det nog att ha 
ett hum om den teoretiska 
basen. Jag vill ändå uppma-
na alla att kolla upp teorier 
som känns intressanta då de 
är utmärkta för uppslag till 
nya övningar! 
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Att prata teori med elever 
När jag själv pratar om begreppen med eleverna tycker jag 
att det hjälper att ha några stolpar att utgå från. Det är åter-
kommande frågor sprungna ur arbetsmaterialet och jag tror 
därmed att den som använder övningarna kommer få liknan-
de funderingar från eleverna. Nedanstående punkter hjälper 
förhoppningsvis att sortera upp teorierna lite:

1. Eleverna kommer troligen vilja knyta ett begrepp 
till en bild. Man läser pappret med begrepp och le-
tar efter något som verkar stämma överens. Därmed 
är det viktigt att så tidigt som möjligt förklara att en 
enda bild kan ha en mängd betydelser som vi kan 
analysera med begreppen. En bild av en duva är ett 
ikoniskt tecken då den liknar fågeln i fråga, men kan 
vara ett konventionellt tecken om den avbildas som 
fredsduvan (som vi ju bara känner igen den som om 
vi lärt in den konventionen). Duvans färg kan ändras 
för att ge en annorlunda betydelse även om resten av 
bilden förblir densamma och så vidare. Det är i stort 
sett omöjligt att inte få in ett flertal begrepp oavsett 
vad man nu gör för bild.

2. Grunden för att göra sig förstådd är att förstå den 
gemensamma koden. Det är ett av de första begrep-
pen att diskutera med eleverna. Även om vi kan tolka 
bilder olika kan den som lyssnat på bildlektionerna 
styra en önskad reaktion. Politisk propaganda och re-
klam (konsumtionspropaganda) lägger stor vikt vid 
att ta reda på målgruppens kod. Ofta kombineras 
detta med att man bryter koden i en mindre del av 
bilden för att skapa uppmärksamhet.

3. Alla bilder är i någon mån bärare av den kultur där 
de skapas. Hur vi läser en bild är beroende av vårt 
eget ”register” och det samhälle vi har omkring oss. 
Bilder som är abstrakta kan tolkas väldigt olika. Men 
om de ingår i ett för betraktaren konsthistoriskt 
sammanhang kan de hamna i en snävare kategori än 
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vilket porträttfoto som helst! Sekundära betydelser 
uppkommer genast i vårt betraktande av bilden. Det-
ta är bundet till tiden och platsen där bilden betraktas 
och kan ändra betydelse mellan olika personer och 
tidsåldrar. 

4. Bilden som ikoniskt tecken bygger på likhet, men har 
alltid en grundläggande olikhet. Även ett foto av mig 
som alla elever känner igen kommer vara i 2 dimen-
sioner och är därmed olikt. En perfekt tavla av en 
skål frukt kommer hur vi än vänder på det vara gan-
ska långt från originalet i hur den fungerar. Men en 
bild kan också vara väldigt olik det den avbildar och 
fortfarande kännas igen på ett sätt som konstnären 
tänkt sig. När jag förenklar en bild (t.ex. när jag gör 
mitt foto till en sprejmall) letar jag efter de pertinenta 
dragen. Hittar jag dom är ansiktet lätt att känna igen 
trots att vi bara har svartvita fält kvar.

5. En bild har en konstruktionsart (t.ex. foto eller ol-
jemålning), en funktionsart (som illustration i bok el-
ler reklambid) och en cirkulationsart (som meme på 
internet eller affisch på vägg). Att ha koll på dessa är 
behjälpligt i all bildanalys. Att ge eleverna uppgifter 
där dessa kategorier är flytande ger möjlighet till en 
mängd olika utmaningar.
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Bilden i samhället idag 
Nu när vi har läst om bilden som forskningsfält passar det 
med några ord om bilderna och deras betydelse i samhället 
generellt. Hela den västerländska historien kan, om man så 
vill, beskrivas som en förtätning av bilder. Jag gav en gång 
mina elever i uppgift att räkna alla reklambudskap de såg un-
der en dag och en stor del gav upp för att ”det var så många 
på en gång”. De fick räkna produktplaceringar i en film is-
tället (tips: sök efter vilken film som haft mest produktpla-
ceringar under året och kolla hur många i klassen som kan 
gissa rätt antal). Poängen är som ni säkert anar att vi lever i 
det mest bildtäta samhället någonsin. De som jobbar med att 
producera dessa bilder har tydliga mål med sitt arbete.

Våra elever ska navigera denna sköna nya värld och äm-
net som ska hjälpa dom förstå just bilddelen av denna är 
sorgligt eftersatt. Därför bör vi arbeta så att eleverna bygger 
upp ett vokabulär, ett sätt att prata om bilder och bildbety-
delser som ligger bortom väl genomförda teckningar. Våra 
kommande samhällsmedborgare har all rätt att lära sig läsa 
den dagliga propagandan och bör vara väl medvetna om att 
de är mer exponerade för påverkan via bilder än någon tidi-
gare generation. Detta innefattar allt från falska nyhetsinslag 
med skickligt datoranimerade makthavare till extremt korka-
de pop-up-fönster på telefonen. Att undgå flödet går inte. 
Men att lära sig sålla i det går. Ett bra sätt att börja är att lära 
sig de knep som bildernas skapare använder sig av. Därmed 
är det väl dags att vi tar en titt på den första övningen! 
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Varningsskylten
- en öVning i bildsemiotik

Din uppgift är att göra en svart skugg-
bild (siluett) på ett gult papper. Denna 
ska sedan på en triangelform och en röd 
kant och på så vis bli en varningsskylt. 

Det skylten ska varna för är det som står 
på lappen du får. Du måste därför tän-
ka noga på hur man varnar för just detta 
med en enkel bild. 

Börja med att rita upp siluetten på ett 
kladdpapper. När du är nöjd kan du rita 
ut triangeln på det gula pappret. Försök att få bilden i mitten och använd ytan 
så bra du kan. Du kan måla den röda kanten med färgpenna eller klistra ett 
större rött papper bakom det gula.
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Om övningen
I presentationen brukar jag ta upp varför en vägskylt inte har 
en text som säger ”längre fram är vägen slingrig, se upp när 
du kör”. Eleverna förstår snabbt att bilden kommunicerar 
snabbare än en skriven text om man kan koncentrera bud-
skapet. Vi pratar även om att rött och gult bryter bra mot 
naturens färger och signalerar fara både i vår kultur och hos 
vissa giftiga växter och djur (det finns såklart undantag). När 
vi är klara med att fastställa bildens fördelar i snabb kommu-
nikation är det dags att börja uppgiften.

Eleverna brukar få lappar med ord som ”alien”, ”na-
turkatastrof ”, ”arg kattunge”, ”superskurk” o dyl. Vi börjar 
med att göra en skiss på ett kladdpapper (tunt vitt kopie-
ringspapper). När skissen är klar ritar vi ut trianglar på gult 
papper och börjar rita in siluetten. Det har också förekommit 
att elever har klippt ut figurer ur tidningar och målat dom 
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svarta. Den röda kanten ritas med färgpenna eller så klistrar 
vi upp den gula triangeln på en lite större röd triangel.

Eftersom eleverna bara har två färger att jobba med får 
många problem med hur de ska få in detaljer. Diskussionen 
brukar då bli hur man kan jobba med formen (en slokande 
blomma antyder att den är sjuk, tappar den ett blad blir det 
ännu tydligare) eller symbolladdade attribut (som en mantel 
på en siluett av en människa). Ofta måste eleverna begränsa 
sig och jobba med att disponera ytan så att deras siluetter 
inte blir för små.

När övningen är klar hänger vi upp skyltarna och pratar 
om dom. Varför har vi en så samstämmig bild av hur ufon 
och aliens ser ut? Hur visar vi att någon är en superperson? 
Hur gestaltar man galenskap och sjukdom med några teck-
en? Skulle en person som levde för 1000 år sedan göra sam-
ma tolkning som vi? Syftet är att påbörja ett samtal om den 
gemensamma koden som eleverna (medvetet eller omedve-
tet) använt sig av.

En vidareutveckling kan vara att tala om brus. Brus i 
kommunikationens mening är sådant som stör utväxlingen 
mellan sändare och mottagare. Det kan röra sig om fysiskt 
brus i det talade språket men lika mycket om att en bild är 
för detaljerad eller att anvisningarna i en karta är otydliga. 
I den här övningen försöker vi minimera bruset genom att 
jobba med extremt tydliga bilder och färger som följer en 
konventionell kod.

Gemensam kod samt mottagar/
sändarorientering
Alla människor har förmågan att tolka bilder till en viss 
gräns. En siluett av en människa är egentligen inte speciellt 
lik en person men vi klarar av att förstå allt från vägskylten 
till trafikljuset. Vidare betydelse kan vara svårare och kräver 
i regel gemensam kod av något slag, t.ex. lär vi oss tidigt att 
strecken målade på marken är ett övergångsställe vilket vi 
sen kan översätta till en bild. Genom att öva på att arbeta 
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med bilder inom de snäva ramarna för skyltar kan vi pröva 
hur väl vi förstår vår egen och andras gemensamma kod.

Eftersom bilder är bärare av den tid då de skapas kan vi 
utläsa egenheter hos svunna kulturer genom att känna till de-
ras kod. Hunden som står vid husse i en medeltida porträtt-
målning signalerade automatiskt “trofasthet” långt starkare på 
sin tid men kan fortfarande säga oss något om målningens 
budskap om vi känner till målningens samtida symbolvärld.

Med mottagarorientering menas bilder som är gjorda för 
att anpassa sig efter betraktarens kod. Ju bättre man känner 
betraktarens kultur desto bättre kan man kommunicera sitt 
budskap. Eftersom bilderna är knutna till sin tid brukar be-
tydelse gå förlorad med åren eller till och med ta sig en ny 
betydelse. Ett klassiskt exempel är varningsskyltar vid por-
tarna där man slutförvarar radioaktivt bränsle. Där blev man 
tvungen att diskutera hur en skylt skulle kunna kommunice-
ra ”fara” långt efter att vår egen civilisation försvunnit! Ett 
förslag var streckgubbar som signalerade att något dödligt 
förvarades i berget, med argumentationen att vi själva (hjälp-
ligt) kan avkoda bronsålderns hällristningar som ju är streck-
gubbar i färd med olika aktiviteter.

Bilder med mottagarorienteringar som åldrats dåligt, speci-
ellt gamla propagandaposters och reklambilder, dyker gärna 
upp då och då. Dessa är en utmärkt grund för att diskutera 
begreppet. Varför är har budskapet ändrats? Hur såg samti-
den ut när bilden gjordes? Nat Whites reklam med allt annat 
än gulliga barn eller uppsjön av otroligt glada kvinnor som 
äter sallad är lustiga nog för att cirkulera på internet långt 
efter sin ursprungliga publicering. För att inte tala om gamla 
ölreklamer som rekommenderar en att först supa till det på 
sjön och sedan slänga burken i havet (“gör hål i burken så 
sjunker den snabbare”). 

Sändarorientering är bilder som utgår från sändarens 
kod. Den som ser bilden behöver anpassa sig till sändarens 
idévärld. Detta gäller även bilder som utgår från vad sända-
ren tycker är rätt och vackert. Så skulle man dela den uppfatt-
ningen så kommer man troligen känna igen koderna i bilden. 
Ett klassiskt exempel skulle kunna vara ett konstverk med 
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mycket snäv kod som eleverna lätt avfärdar som “flummigt” 
men ett verk från en autokrati som vill pådyvla allmänheten 
sin egen kultursyn kan också kvala in. Man bestämmer helt 
enkelt vad som är god smak och använder sig av det oav-
sett vad folk tycker. Många posters från diktaturer som hållit 
på ett tag är snyggt gjorda men otroligt fantasilösa. En av 
mina lärare gillade att benämna den socialrealistiska sovjetis-
ka konsten som “sibirisk bonde kysser traktor i månsken”. 
Ganska bra beskrivning av väldigt mycket av det som må-
lades efter att avantgardet rensats ut (ett avant garde som 
ironiskt nog låg före resten världen under sina glansdagar). 

I andra änden av det föreställande spektrat har vi konst 
som Jackson Pollocks färgfläckar som han kastade när han 
gungade över duken. Pollock kan knappast anklagas för att 
vara autokrat men har ingen ambition att göra sin konst till-
gänglig – sändarens kod är vad som gäller. Lätt för eleverna 
att göra parafraser på om inte annat.



25



26

Om övningen
Här är ännu en övning som kanske är jobbigare för den som 
är duktig på att teckna än den som inte är det. Eleverna be-
gränsas till att klippa och klistra, samt att kombinera färgade 
papper. Jag tycker mig se en nedåtgående kurva i hur vana 
eleverna är att hantera saxar och lim, men så mycket större 
orsak då att ha en övning där de får pröva. Gamla tidningar 
brukar gå att driva in från kollegor med en lapp i fikarummet 
eller kan hittas på second hand för en spottstyver.

När jag går igenom uppgiften brukar jag berätta lite om 
surrealismen som stil och hur de surrealistiska konstnärerna 
ville visa hur något känns snarare än att göra en perfekt av-
bild. Surrealismen har närmat sig en inre värld/drömvärld 
utan att bryta med den föreställande konsten helt vilket bru-
kar göra att den går hem hos eleverna. Många målningar är 
symbolladdade och man kan med fördel kika på hur kris-
tendomen påverkat Salvador Dalí eller på hur skyttegravar-
na i första världskriget påverkade Max Ernst. En nu levan-
de betydelsefull konstnär som jobbar mycket med collage är 
Martha Rosler, som kombinerar det vardagliga med ovänta-
de (ofta obehagliga) företeelser.

Det är en god idé 
att visa eleverna någ-
ra snabba exempel på 
hur man kan kombi-
nera huvuden, armar 
och bakgrund så de 
kommer igång. Ett 
tandkrämsleende på en 
hyena som kikar ut un-
der sängen från en he-
minredningstidning är 
ett snabbt och effektivt 
monster. Ett stort svart 
papper kan i sig vara en 
bra start för att gestal-
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ta ensamhet (risiga träd, ögon och hopkurade figurer brukar 
följa snabbt). Några elever kommer kanske behöva halas in 
när de vill göra roliga bilder att visa sina kompisar snarare 
än uppgiften, men i slutändan brukar alla få till ett riktigt bra 
collage. Mycket hänger på att de förstår hur de ska använda 
bakgrunden i bilden till sin fördel. Det är också en god idé 
att begränsa användandet av bokstäver. Tillåt enskilda utrop-
stecken eller dyl men inga förklarande texter.

Även här är det kul att kunna hänga upp de färdiga ver-
ken. Ibland har jag fått införa paus i arbetet så eleverna kan 
gå runt och kolla på varandras halvfärdiga collage (har du 
inte helklass kan detta ske mer fritt). I mån av tid kan man 
låta eleverna gissa temat på andra klassers arbeten och se hur 
bra de lyckats gestalta efter rubrikerna.

Om konventionella tecken (symboler), 
metaforer och plastiskt språk
Metaforer möter vi ofta i språket, och där har vi ett bra avstamp 
för att prata om även bildmetaforer med eleverna. Att likna 
någon vid ett djur för att antyda djurets egenskaper eller att 
arrangera bilden så att den påminner om något i sin form är 
klassiska grepp för att förmedla betydelse. Surrealisterna lät 
klockor smälta långsamt för att visa på hur tiden rinner iväg 
och satte hökhuvuden på giriga och vaksamma patriarker. Vill 
jag visa att någon bara tänker på fotboll är ett enkelt sätt att 
bara byta ut huvudet mot bollen och vårt jordklot kan gestal-
tas som ömtåligt genom att det får ett snöre som en ballong 
där det svävar i universum. Någon blir kunglig genom närva-
ron av en krona, eller avsätts genom att tappa den. 

Man kan utveckla metafor-begreppet genom att dela det 
vidare i t.ex. metonymier (när man byter ett begrepp mot ett 
närstående) och synedoker (när en del står för helheten, eller 
vice versa). Men jag har valt att hålla mig till begreppet meta-
for för att det ska bli lättare för eleverna. Det rör sig trots allt 
om varianter på metaforer. Men arbetar du med äldre elever 
kan det vara ett intressant område att vidareutveckla.
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När det gäller konventionella tecken pratar vi om bilder som 
dessa bokstäver som kräver en konventionell kod för att kunna 
tolkas. Dessa bilder kommunicerar inte med likhet utan ge-
nom att ha inlärd betydelse. Korset, dollartecknet och den 
röda stjärnan är alla exempel på starka symboler. Symboler 
är lätta att experimentera med eftersom de ofta är avskalade. 
Vänd korset upp och ned och du får en anti-symbol mot 
kristendomen. Ett dollartecken i en papperskorg innebär att 
man vänder sig mot kapitalismen. Ett svart hjärta blir hat 
och ett rött dito kärlek. 

Tyvärr är just ordet “symbol” lite svåranvänt då det funkar 
aningen annorlunda i talspråket än som semiotiskt begrepp.  
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Vi skulle säga att en krona är en symbol för kunglighet, men en 
tappad krona blir en metafor för att man förlorar sin position. 
Fredsduvan är ett konventionellt tecken för fred men kan utan rätt 
förkunskaper tolkas som ett ikoniskt tecken för en duva. Men så 
länge man kommer ihåg att en bild har mång plan brukar det 
räta ut sig efter ett tag. Duvan kan vara både ett konventionellt 
tecken för vissa, ett ikoniskt tecken för andra och ingå i en metafor 
(kanske genom att kläckas ur en känd byggnad).

I den här övningen brukar kors dyka upp som konventio-
nellt tecken för döden. Även seriespråk som kryss för ögonen 
(död), hjärtat/det brustna hjärtat och sjukhusets röda plus-
tecken (mot vit bakgrund) har en tendens att kika fram. Frå-
getecknet, skrik-pratbubblor utan ord och spiralvridna for-
mer kring ögon och huvud är andra vanligt förekommande 
konventionella tecken i den här uppgiften.

Ett sätt att illustrera hur det fungerar kan vara att prata 
med eleverna om endast färger, som kan ha nog så starka kon-
ventionella koder. I Europa är rött vänster och blå höger, men 
samma färger i USA har betydelserna konservativ eller liberal. 
Att rött betyder stopp vid ett övergångsställe måste likaså läras 
in. Men vi kan också se röda färgfläckar i en bild som en me-
tafor för blod (eller eld). Vi kan också prata om rött som en 
“varm” färg. Här börjar vi närma oss nästa begrepp.

Det plastiska språket är kanske det svåraste för eleverna 
att få grepp om. Här handlar det om vad vi kan kommuni-
cera med färg och form. Spetsiga former ses som ”vassa”, 
mörka färger som ”dystra”, spiralrörelser med grälla färger 
kan vara ”yrsel”. Eftersom det är svårt att göra en bild utan 
någon som helst färg så är det plastiska språket ständigt närva-
rande. Den här övningen är ett utmärkt sätt att börja experi-
mentera med den sortens betydelse.

Plastiskt språk ligger nära, och skulle nog kunnar ersättas 
av, det senare begreppet konnotationer. Konnotationer har dock 
en väldigt bred betydelse (det kan röra sig om att man ser 
en reklam för bullar och tänker på farmor, eller doften av 
kanel). Så ett “eget” begrepp som handlar om de specifika 
konnotationerna man får av färg och formbetydelser är an-
vändbart. 
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Om övningen
Ibland är det på modet att samarbeta med andra ämnen. Det-
ta är ofta bra om man får till det men har en tendens att vara 
svårt att organisera (t.ex. har ju elever svenska oftare än bild, 
och därför är det klurigt att synkronisera uppgifterna). Men 
här är i alla fall en övning som går utmärkt att kombinera med 
just svenska. Jag tycker dock själv att det är roligt om eleverna 
har lite knapp information om boken de ska illustrera, så jag 
har skrivit derivat som jag (oftast) använder. Dessa delas ut till 
eleverna efter genomgången. Se till att ha en eller två lättlästa 
texter som du smugglar till elever med lässvårigheter.

Under genomgången visar jag bilder på bokomslag till 
samma bok där illustratörerna gjort olika tolkning. J. R. R. 
Tolkiens ”Hobbit” har blivit en favorit eftersom de tidigaste 
versionerna (speciellt de från det gamla östblocket) har en 
väldigt säregen stil och skiljer sig mycket från de senare där 
ingen missar anpassningen till filmerna i bildspråk och typ-
snitt. Eleverna uppmanas ta sig en funderare på huruvida 
deras bok handlar om äventyr, spänning, drama, romantik, 
sorg och hur de ska skapa rätt konnotationer för detta.

Den här övningen tillåter mängder av olika media, så låt 
eleverna tänka fritt. Jag håller dock hårt på att eleverna ska ha 
två skisser så att vi kan diskutera deras idéer. Här har man en 
bra möjlighet att föreslå olika arbetssätt (bakgrunden kanske 
kan göras med akvarell medan förgrunden är tuschteckning-
ar?). I mån av tid kan eleverna göra kamratbedömningar av 
varandras uppgifter när de är på skisstadiet. Att kunna rätta 
till småfel innan man börjar på den färdiga bilden är hur som 
helst guld värt.
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Denotation/konnotation samt 
referentiellt rum
Det finns fler tolkningar av begreppen denotation och konno-
tation. Som vi använder det handlar det om bildens piktorala 
plan, det vi ser avbildat. Konnotationen är de bibetydelser som 
uppstår när du ser bilden. Språkvetenskapligt kan man prata 
om själva orden man säger som denotationen medan konnota-
tionen kommer av dialekt, att man låter trött när man pratar, 
och så vidare.

Denotationen i bilder är det vi ser utan vidare bitolkning-
ar. Så om vi antar att en elev har gjort ett bokomslag till 
Gunnlaugs Saga med en kluven hjälm, ett svärd och en blod-
fläck är detta denotationen i bilden. Konnotationen är att man 
tänker man på strid och död (och vikingar, om hjälmen och 
svärdet påminner om den tidsperioden). Elever som tar fasta 
på Helgas roll i historien brukar ha med en kappa, ett hjärta 
och ibland damen själv som betraktar duellen på håll. Detta 
ger konnotationer till den romantiska biten av berättelsen.

En bild har sålunda mängder med konnotationer som upp-
står i samma stund som man ser den. Ett exempel kan vara 
olika varianter på boken ”Djurfarmen” där saker som tagg-
tråd, piskor och stränga poser hos grisarna brukar dyka upp 
för att leda in betraktaren på det totalitära temat. Ofta med 
en främmandegörande effekt då djuren i sig tenderar att vara 
ganska gulligt gestaltade.

Eftersom man i stort sett alltid tänker på något när man 
betraktar en bild är detta ett lätt begrepp att arbeta med. 
Dessa bibetydelser kan ju emellertid spreta åt lite olika håll, 
så det är värt att fundera över om man behöver förtydliga 
sin bild eller om den tjänar på att bli lite mer motsägelsefull 
– för vad är väl berättelsen om Gunnlaug utan den olyckliga 
kärleken till Helga?

Det referentiella rummet har eleverna ofta bekantat sig 
med via reklam. Det handlar om att vi “fyller i” omgivning-
en kring en bild med hjälp av vår fantasi. Bara antydan av 
sand och solstolar ger en mental bild av en härlig badstrand. 
En platt bild av en person läses ändå som en 3-dimensionell 
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figur och vi gör ett antagande om hur personen ser ut från 
andra vinklar trots att dessa inte finns. 

Man brukar dela upp bildens rum i det avbildade rummet 
(som du ser på bilden), betraktarens rum (den som ser på bild-
en) och det referentiella rummet som betraktaren fyller i själv 
med sin fantasi. 

Det referentiella rummet kan i sig skapa mängder med kon-
notationer så dra nytta av det i arbetet. Bara själva båten i “Den 
gamle och havet” är nog för att vi ska tänka oss att det finns 
ett hav, även om bakgrunden är i en färg. Taggtråd i förgrun-
den på “djurfarmen” antas inhägna hela området fast vi bara 
ser en liten del av stängslet.

Dessutom är ju betraktarens rum givet då ni arbetar med 
bokomslag. Man kan förutse hur boken kommer se ut i skylt-
fönstret för den hugade köparen. Låt eleven betrakta skissen 
på lite håll för att få en uppfattning av hur det kommer se ut.
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Om övningen
Den här övningen är lätt att arbeta med då de flesta har tyd-
liga referensramar redan från start. Därmed brukar den dyka 
upp som en “extra” uppgift när man behöver en lite kortare 
övning som kan genomföras på ett par lektioner. Elever som 
är bekanta med materialet i salen kan rita/klippa och kalkera 
efter eget huvud. Tydliga kvalitetskillnader syns dock om vi 
har arbetat med layout tidigare under terminen varefter upp-
giften placeras här i denna bok. Har jag förmånen att själv 
hålla genomgången så pratar jag lite om vad de olika mål-
grupperna kan förvänta sig. Hur vill man uppfattas där man 
bor? Hur får man folk att reagera och därmed se på bilden? 
Eleverna har garanterat sett reklamfilm där något oväntat 
händer, ett av de mest klassiska knepen för att få dig att se 
och prata om något.

Har man tid kan man kopiera ner elevernas bilder till vy-
kortsstorlek och kolla hur bild och text fungerar på ett par 
meters håll. Återigen är det bra om man hinner prata med 
elever som lämnar för mycket yta eller har för liten text re-
dan på skisstadiet så att de inte behöver ändra för mycket i 
den färdiga bilden.

Elevernas bilder blir ofta ganska enkla och många jobbar 
i mindre format när de tänker att det ska vara ett klistermär-
ke på brevlådan. Så här finns goda möjligheter att scanna in 
bilder och bearbeta dom vidare i dator. Jag brukar låta elev-
erna välja material fritt men man kan begränsa det till t.ex. 
tusch eller kol om man vill fokusera på ett visst medie. Man 
kan också dela upp det så att man skriver ut text och ram 
och sedan klistrar in ritade bilder.

Närmandegöring, främmandegöring
Närmandegöring handlar om att göra något tryggt och välbe-
kant. Man har ungdomar i reklam för unga människor och 
sätter produkter i miljöer vi känner igen. Ett vanligt syfte är 
att vi ska känna igen oss i det som visas. En reklam för kaf-
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fe kan t.ex. visa någon som fikar i en trädgård eller ett rum 
som påminner om vår egen vardag. Reklam för mat visas i 
restauranger och kök. Mycket stelbent propaganda har när-
mandegörande retorik. En glad person som avnjuter maktens 
välsignelser i en bekant (ofta idealiserad) miljö.

Främmandegöring vänder upp och ned på våra förvänt-
ningar. Något oväntat händer i bilden som får oss att rea-
gera. Gärna i kombination med något närmandegörande (t.ex. 
avbryts en vardaglig situation av något annorlunda). Kon-
sten använder sig mycket av främmandegörande retorik för att 
skapa tankeväckande budskap. Men även reklamens värld är 
full av oväntade händelser i syfte att väcka uppmärksamhet 
och skapa samtal (fast då om en viss produkt). En främmande-
göring som används ofta kommer vi dock vänja oss vid. Detta 
kallas automatisering och betyder helt enkelt att vi inte längre 
tolkar bilden på samma sätt. Det nya spännande har blivit 
gårdagens nyheter.

varning
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Om övningen
Parafraser, omarbetningar av konstverk, är något som i stort 
sett alla elever tycker är kul. Duchamps “Mona-Lisa med 
mustasch” har inget att sätta upp mot en högstadieklass som 
kan gå lös på konsthistorien som om den vore den sista pal-
len energidryck på det lokala närköpet. 

Det är dock en god idé att ge tydliga ramar eftersom det 
lätt blir skämtbilder utan större mål än att ändra att roa kam-
raterna i klassen. När jag själv börjar jobba med parafraser 
brukar vi ha ett kort pass konsthistoria och prata om olika 
konstverk och tidsperioder. Här finns ett bra tillfälle att pra-
ta om hur estetiska ideal förändras genom tiden. Kung Karl 
den 10:e som på sin tid var manligheten själv ter sig för oss 
idag mer som en feminin eller queer person med klänning 
(vapenrock), klackstövlar och sidenband i håret. Vi brukar 
också kolla på några roliga parafraser från konstnärer som 
Banksy så att eleverna får lite olika uppslag. Skulle du ha ont 
om exempel så är internet fullproppat med mer eller min-
dre bra parafraser så du kommer snabbt kunna bygga upp en 
samling exempel.

Jag brukar också dela ut ett antal bleka svartvita kopior 
som eleverna kan ha som utgångspunkt. Vissa elever jobbar 
direkt på dessa med akrylfärg, tusch och andra täckande me-
dier medan andra kalkerar av de viktigaste dragen och ritar 
resten på frihand för att sedan färglägga med t.ex akvarell 
eller i datorn. Det kan också vara lättare för eleverna att göra 
förgrunden (då ofta en figur) på ett papper och bearbeta 
bakgrunden på ett annat för att slutligen klistra eller scanna 
ihop hela verket. 

Ett vykort brukar gå snabbare att få till än en filmaffisch 
så det kan vara en god idé att ha en annan uppgift i bered-
skap när man påbörjar det här arbetet.
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Intertext och värdeöverföring
När man blandar olika konstverk får man vad som kallas in-
tertext, en blandning av uttryck som i sig bildar nya uttryck. 
Semiotiken är som fält kritisk kring idén om “det kreativa 
geniet” och ser bilder som en del i långtgående relationer 
där vi alltid lever i en bildvärld med mängder av kod. Medve-
ten som omedveten. Vi är alltså inte bara skapare av bilder 
utan även vidarelämnare av våra inlärda system. En bild av 
en hamburgare kan få oss att tänka på en amerikansk film, 
en bild i en viss stil får den konsthistoriskt bevandrade att 
tänka på van Gogh. 

När vi stöter på väl invanda system kallas det automatise-
ring, och kan ofta vara tråkigt eftersom vi snabbt lägger var-
seblivningen till vårt register av liknande tecken. Intertextuella 
bilder hjälper oss att skapa nytt och förnya oss på samma 
sätt som all mänsklig kultur utvecklas och möts.

Värdeöverföring är ett av bildens enklaste retoriska knep. 
Det kan räcka med att ställa en produkt eller en person i en 
fin miljö. Eleverna har garanterat sett det här i mängder med 
reklam, och säkert även i en del politiska bilder. Den som ska 
karikeras hamnar istället i ett icke önskvärt landskap i säll-
skap med negativa figurer. Genom att placera till exempel en 
kändis bredvid den läskedryck överför vi “kändisvärde” till 
sockervattnet. När tvättmedel marknadsförs med ren tvätt i 
en vacker miljö överförs “naturvärdet”. Detta samspelar så-
klart med de andra begreppen men är i sig en företeelse som 
man bör redovisa. Vad säljer egentligen flygbolaget (dröm-
men om den där solsemestern)? Vad lovar politiker (en stark 
ekonomi)? Vad vill man visa med den nya bilen (att fram-
gångsrika populära människor köper den)? 

Det måste dock inte vara situationer som är ouppnåeliga 
för gemene man. Att överföra ett “vardagsvärde” kan vara 
nog så effektivt. Kan du få folk att känna igen sig kan man 
tala direkt till dom “jag är en av er”. 
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Idealisering och karikering
Att försköna eller förfula något i bild kan ta sig många ut-
tryck. Men ordet karikatyr tänker vi ofta på en nidbild av nå-
gon, där man framhäver personens mindre smickrande drag 
tillsammans med konnotationer till deras sämre handlingar. 
Men det kan lika gärna röra sig om att diskret photoshoppa 
någons foto för att göra intrycket lite värre, t.ex. genom att 
man ändrar färgerna med olika filter så att de ser så slitna 
och hålögda ut som möjligt.

Idealisering är så klart motsatsen till detta. Där framställer 
vi det vi avbildar i så god dager som möjligt, med ett ganska 
fritt förhållningssätt till sanningen. Det kan röra sig om en 
väldigt välkammad politiker men också om att visa produk-
ter så färska och fräscha som möjligt. 

Lite äldre krigspropaganda, speciellt kring tiden för 
världskrigen, har mängder av idealiseringar och karikatyrer. 
Här är återigen en öppning för den som vill samarbeta med 
samhällskunskapen. Men så klart blir dessa begrepp aktuella 
i stort sett i varenda bild som är gjord för att påverka.
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Om övningen
För de elever som tidigare gjorde filmaffischer i övningen 
“parafrassemiotik” blir det lite repetition här. Den här gång-
en ska vi dock försöka oss på en pastisch, alltså att härma nå-
gons stil. Futurismen är något av en personlig favorit vilket 
säkert mina mer uppmärksamma elever kan vittna om och 
jag har därför dristat mig till att lägga med ett arbetsblad om 
just denna tidsepok. Att jobba från konsthistoria kan vara ett 
kul sätt att begränsa arbetsområdet. Andra uppgifter vi ar-
betat med har varit allt från symbolladdade kyrkomålningar 
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och begynnelsebokstäver till foldrar om olika konsthistoris-
ka stilar. Här gäller det dock alltså futurismen, och då speci-
ellt vanliga uttryck inom den genren.

Vid genomgången brukar vi kolla på några bilder från 
futurismens “start” (mest italienskt måleri som försöker 
fånga hastighet på kreativa sätt) till den välkända ryska futu-
rismen och dess experiment med abstraktioner och collage. 
Vi pratar om hur texten ofta följer bildens riktning och ock-
så om hur knuten stilen var till 1900-talets stora revolutio-
ner, då främst den ryska. Vi pratar också en hel del om hur 
man försöker “skala av” betydelse till en minsta gemensam 
nämnare, för att förtydliga sitt budskap. Detta till den punkt 
där bilden kan bli helt abstrakt! El Lissitzkys “beat the white 
with the red wedge” är kanske den mest klassiska bilden där 
man med endast geometriska former framför budskapet.

Rubrikerna som eleverna har att jobba efter är satt efter 
typiska motiv inom den futuristiska affischkonsten. Vi har 
Båtmässan, med de nyaste snabbaste fordonen. En hyllning 
till modern teknik! Vi har Invigningen av den nya Hallands-
tunneln - människan besegrar naturen (med en ironisk knorr 
då naturen bjöd på hårt motstånd i alla fall i det ursprungliga 
bygget). Sen har vi Det stora upproret. Det gamla faller och 
ersätts av det nya (som anses bättre).

Eleverna får välja en rubrik och göra de sedvanliga två 
skisserna. Här kommer lite nya layoutmässiga idéer in i bild-
en, som gränspunkt och mer vågad disposition. Ofta job-
bar vi med bakgrunden på ett papper för att sedan klippa 
och klistra med vad som nu är de huvudsakliga bilderna. Här 
får man akta sig lite för olika appar som förvisso kan er-
bjuda roliga bakgrunder men sällan erbjuder någon större 
valmöjlighet kring bildens placering. Ett alternativ kan vara 
att scanna in bilden/bilderna till digitala bakgrunder. Eller 
att kalkera vissa bitar med hjälp av ljusbord. Det går även att 
utveckla collage-tänket, t.ex. genom att kopiera ett foto och 
klistra ihop delarna i en rörelsefrekvens. 

De slutgiltiga resultaten brukar bli häftiga och färgspra-
kande, så det är alltid kul att hänga upp dom och göra en 
gemensam bedömning på lite håll. Vad är det som syns bäst i 
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bilderna? Hur har olika elever arbetat för att gestalta rörelse? 
På hur långt håll kan man läsa texten? Kan man tydligt se 
riktningar i bilden?

Pastisch
Att göra en pastisch handlar om att försöka härma en viss stil 
från en konstnär eller för den delen en hel genre. Man här-
mar komposition, teckningsstil, färganvändning, penseldrag 
eller vad som nu bjuds i originalet. I den här uppgiften för-
söker vi hitta några gemensamma drag för den futuristiska 
bildkonsten snarare än att härma ett enskilt verk. När man 
arbetar med pastischer är det alltid intressant att prata om 
vad konstnärerna ville uppnå med sin stil. Impressionismen 
såg färger och formintryck som viktigare än detaljer. Surre-
alismen ville visa en inre värld i realistisk stil, med mängder 
med symboler och konnotationer. 

Pertinenta drag
Det här begreppen handlar om vad som är de viktigaste 
dragen i bilden. Målar jag en person kommer troligen an-
siktet vara det mest betydelsefulla. Även i en abstrakt bild 
finns mer eller mindre betydande delar. Den röda kilen och 
den vita bubblan är klart den viktigaste delen av Informa-
tionshierarki i El Lissitzkys kända propagandabild. Vill man 
“låna” betydelse av en känd bild till sin egen lånar man ofta 
dess pertinenta drag. När vi förenklar figurer är det de pertinenta 
dragen vi letar efter. Hur avskalat kan ett ansikte bli? Eller en 
maskin? Hur märker vi att en parafras har utgått från en viss 
målning?

Informationshierarki
Detta är inte ett semiotiskt begrepp men dyker upp när man 
arbetar med posters (och är med i elevernas arbetsblad). Man 
kan lite grovt likna det vid de pertinenta dragen vad det gäl-
ler texten. Det handlar helt enkelt om att lyckas sålla bland 
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den information man vill ha med så att det viktigaste går 
fram först. Vill man locka folk till en punkspelning måste 
man först förmedla musik och att det är spelning. Populära 
band som drar folk kommer också högt upp. Mindre kända 
band och tid och plats kommer längre ner då de som blir 
intresserade lär läsa noggrannare bara de förstår vad det hela 
handlar om.



46



47

Om övningen
Den här uppgiften har traditionsenligt startat mina elevers 
bildundervisning i 9:an. Detta för att vi gör nya bildmappar 
och behöver en bild på dessa. Vad är då bättre än en logga 
för eleven i fråga? Vi startar genom att kolla på ett antal olika 
logotyper och har en kort diskussion om dessa. Varför har 
jägareförbundet inte en mås i sin logga? Vad symboliserar 
facklan och lagerkransen i loggan för en högskola.

Ett av mina favoritexempel, hur Pirate Bay använder 
kassetten från “home taping is killing music” som en del av 
sin piratlogga, har dock fallit ur tiden då ingen längre vet vad 
ett kasettband är. För oss som kommer ihåg blandbandens 
storhetsdagar har kassettbandet en helt annan innebörd än 
att den bara vagt liknar en dödskalle.

Eleverna får resonera kring intressen och egenskaper. 
Går det trögt kan man alltid prata lite om vad de gör på friti-
den. Är det bara dator som gäller får man kolla på bokstäver 
i cyber-snitt och emojis. Det brukar gå att hitta något. 

Jobbar vi med mappar så blir det ganska stora bilder. 
Vissa vill göra snygga toningar med vattenfärger och andra 
vill tuscha.

Logotyperna erbjuder bra tillfällen att prata om me-
taforer och konventionella tecken. Men efter ett år med be-
grepps-ordlistan kommer alla de semiotiska begreppen vara 
relevanta. Vissa elever kommer hitta mängder med begrepp 
och andra kommer kämpa för att hitta ett par stycken vilket 
också ger dig som lärare en fingervisning om vilka som kan 
behöva extra stöd under terminen.
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Efter övningarna 
Så, det var några övningar som när ni arbetat igenom dom 
bör ha gett eleverna en bra grund att stå på. Då återstår det 
för mig att föreslå hur man skulle kunna arbeta vidare. Det 
finns så klart fler övningar och varianter på de förslag som ni 
har här i boken, men har jag lyckats i mitt syfte med samling-
en borde ni kunna konstruera dom vidare själva! Helt utan 
uppslag ska ni dock inte bli.

Förslag på vidare arbete

Illustration av dikter. 
Eleverna får utgå från några väl valda dikter och föra illustra-
tioner till dessa. Här gäller det att fånga diktens känsla i det 
plastiska språket. Men också att få till de språkliga meta-
forerna i bilder. Vad ska man tolka ordagrant och vad kan 
“översättas” till något annat än vad orden säger? 

Begreppsalfabet. 
Utmärkt när du har lite mer ambitiösa elever som behö-
ver en uppgift. Man ber dom illustrera ett begrepp på stora 
A3-bilder med begreppet förklarat i text. Dessa hänger du 
sedan upp i klassrummet så att kommande generationer har 
ännu lättare att ta till sig undervisningen. Bilderna kommer 
rimligtvis innehålla flera begrepp men ett av dom bör vara 
det dominerande och fånga upp betydelsen på ett tydligt sätt.

Den stora bildanalysen
Ta en av dina favoritbilder som du tycker är laddad med be-
tydelse. Låt eleverna använda formuläret för bildanalys. En 



49

idé är att de kan sitta i grupper så att de kan ha en diskussion 
under själva arbetet. Gruppen kan sedan redovisa sin analys 
för klassen. Vad är det första alla har sett? Kommer de fram 
till samma sak? 

En lite för bra nyhet. 
Gör några löpsedlar med gula A3 med olika rubriker. Ta så-
dant som “utomjordingarna har landat”, “Det nya muterade 
husdjuret”, “Stadens hjälte”. Eleverna får “fylla i” rutan för 
bilden med collageteknik (eller med en manipulerad dator-
bild). Ett lysande tillfälle att resonera kring det referentiella 
rummet. Vad antar vi finns runt bilden vi ser? 

Pertinenta drag i Banksystil
Låt eleverna ta foton på sig själva i motljus. Prata lite om 
kontraster och hur tröskelvärde fungerar. Sen är det dags att 
göra en sprejmall av sitt eget ansikte! Eleverna kan behöva 
markera vissa områden och ändra kontrasterna för att det 
ska bli likt. Prata om de pertinenta dragen. Hur mycket kan 
vi förenkla och ändå se vem det är? Vilka drag är viktigast? 
Vill man inte använda sprejfärg fungerar det hjälpligt att skä-
ra ut mallen i lite tjockare papper och stänka på färg med en 
hård pensel. 

Byggnadsfoldern 
Eleverna gör en folder för en påhittad byggnad. De kan välja 
tema mellan historisk byggnad, bostadshus och nöjesanlägg-
ning. Sedan väljer de en period: Antiken, Gotiken, Barocken, 
futurismen eller funktionalismen. Det främsta syftet är att 
eleverna ska lära sig de huvudsakliga dragen hos den stil de 
har valt. Lite layout ingår dock också och folderna kan vikas 
på olika spännande sätt. Sen är det bara att guida klassen ige-
nom jobbet med funktionalistiska tivolin och Barockvillor!

Skilj på de olika stilarna genom att dela upp dom i deno-
tation och konnotation. Hur ser stilen ut (pelare, valvbågar, 
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skulpturer)? Vad får man för konnotationer (makt, rikedom, 
stilrent, stökigt)? Stämmer intrycket med intentionerna hos 
de ursprungliga arkitekterna?

Förpackning och konsthistoria. 
Låt eleverna utgå från historiska stilar och göra olika för-
packningar till dessa epoker. Slumpa gärna med lappar. Ett 
futuristiskt mjölkpaket? En chokladask i Barockstil? Futuris-
tiska tändsticksaskar? Se till att ha några neutrala prototyper 
att utgå från så att elever som har svårt att starta kan börja 
någonstans.

Det plastiska skriet
Kopiera upp några riktigt bleka kopior på “skriet” av Edvard 
Munch. Ge eleverna lite olika rubriker som “första dagen på 
sommarlovet” “regnig novemberdag” “en dag med huvud-
värk” och så vidare. Eleverna ska gestalta rubriken i bilden 
genom att färglägga den. Man kan låta eleverna ändra lite 
i skriets ansikte men i övrigt handlar det om att färglägga 
bakgrunden utan ändringar. Sortera de färdiga verken efter 
rubrik. Har eleverna tänkt lika när de kommunicerar med 
färg?

Ni kommer säkert ha mängder med egna ideer och jag 
tar gärna del av dom om ni vill dela med er. Maila mig gärna 
om ni har frågor om uppgifterna eller om ni vill diskutera 
era egna övningar! mailaemil@gmail.com
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Ordlista begrepp

Mottagarorientering
Här försöker den som skapar bilden anpassa sig till mottaga-
rens kod. Man strävar efter att göra sig förstådd och kommu-
nicera ett budskap. Det kan vara politiskt, kommersiell eller 
vardaglig information. Ju mer man vet om personen/grup-
pen man vänder sig till desto större chans att man lyckas.

Sändarorientering
En sändarorienterad bild försöker inte anpassa sig till en 
tänkt publik. Här är det bildmakarens egna referensramar 
som gäller. Det kan såklart göra bilden svår att förstå, men 
det är heller inte syftet med att skapa den. En svår konstbild 
kan vara sändarorienterad och kräva att man sätter sig in i 
konstnärens tankar för att man ska förstå den. 

Konventionellt tecken (symbol)

Det vi kallar konventionellt tecken i semiotiken är bilder som 
vi behöver förförståelse för att tolka. Bokstäverna du läser 
är sådana bilder (även kallat symbol). Streck och färger kan 
bilda flaggor, som symboliserar olika länder. Dessa bilder är 
inte lika det de avbildar utan “läses” från redan förvärvade 
kunskaper. På samma sätt är rött i ett stoppljus ett konven-
tionellt tecken, den röda färgen betyder helt andra saker i an-
dra sammanhang. 

Metafor
Metaforer i språket handlar om liknelser och i bilden är det 
samma sak. Man kan likna någon vid ett djur, och därmed 
djurets egenskaper, genom att ge dom vissa drag. Man kan 
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likna formen på något vid något annat för att få igenom ett 
budskap. Jorden kan liknas vid en ballong för att antyda dess 
ömtålighet. Någons huvud kan liknas vid en fotboll om de 
har endast har idrotten i huvudet. När du överför betydelse 
från ett område till en annat jobbar du ofta med metaforer.

Plastiskt språk
Plastiskt språk är de icke-föreställande uttryck och betydelser 
som vi kan få med i en bild. Vad kan vi berätta med färger? 
Vad får vi för känslor av former. Om du ristar spetsiga for-
mer tänker vi att dom är vassa fast de är lika platta som cirk-
lar. Landskap i en bild kan uppfattas som sorgliga/somriga/
mjuka osv. Sådana tolkningar kallas även konnotationer, men 
vi använder plastiskt språk som begrepp för just färg och 
formbetydelser.

Denotationer/Konnotationer
Denotation är det du ser i en bild. Så ser du ett porträtt ser 
du en bild av en människa som sitter/rider/promenerar eller 
vad personen nu gör. Detta kallas det piktorala planet (det 
som är avbildat). I samma stund kommer dock en mängd 
tolkningar, konnotationer, av bilden. Vem är personen, hur 
är denne klädd, vad säger miljön personen rör sig i? Kon-
notationer handlar om vad du tolkar in beroende på din egen 
förförståelse. Vad får du för intryck av det du ser?

Närmandegöring
Närmandegöring handlar om att göra något välbekant. Rik-
tar du reklam mot ungdomar använder du troligen unga 
människor i reklamen så att de tänkta kunderna känner igen 
sig. En politiker klär sig efter vad de vill signalera till sina 
väljare. Reklam för möbler sker ofta genom foton som på-
minner om väldigt välstädade hem.



53

Främmandegöring
Främmandegöring handlar om att göra något nytt och obe-
kant. Detta skapar uppmärksamhet. Ändrar man i kända bil-
der kommer alla som sett originalbilden reagera, men men 
kan lika gärna göra en helt ny men oväntad bild. T.ex genom 
att kombinera saker som vanligtvis inte hör ihop.

Intertext 
Intertext handlar om hur olika saker vävs samman. Ett ex-
empel från bildens värld är när vi ändrar på ett konstverk 
men fortfarande känner igen originalet. Den nya betydelsen 
läggs till den gamla betydelsen. När vi lära oss om bilder och 
skapar egna bilder med den kunskapen vävs kulturen ihop 
till nya uttryck. Arbetar du med pastischer och parafraser ar-
betar du med intertextuella bilder.

Värdeöverföring
Värdeöverföring handlar om att sätta någon/något i ett sam-
manhang som ger en viss betydelse. Man sätter en kändis 
bredvid en produkt för att “kändisvärdet” ska smitta av sig 
på produkten. Likaså sätter man produkter i fina miljöer för 
att ge en känsla av hur produkten är för miljön eller kanske 
hur du kommer känna dig när du köpt den? Man kan lika 
gärna vända på det hela och visa något som negativ genom 
att sätta det i en förstörd miljö eller med arga människor be-
roende på vad man vill ha sagt.

Idealisering
Med idealisering vill vi visa något så vackert som möjligt, 
kanske till och med vackrare och bättre än vad det är. Mat 
visas nylagad och aptitlig och personer så vackra som de nu 
kan bli. En bil visas skinande ny och inte rostig eller smut-
sig. Lite subtilare idealisering handlar om att visa realistiska 
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bilder, trovärdiga men tillrättalagda. Som det man vill visa 
skulle vara under ideala förutsättningar.

Karikering
Karikering handlar om att visa något som fulare och sämre 
än vad det är. En klassisk karikatyr av en person tar fram 
deras sämsta drag och förstärker dessa orimligt mycket. En 
logga för ett företag kan målas i blod eller smuts för att visa 
vad man tycker att de står för. Man kan också antyda allt det 
dåliga hos det som ska karikeras genom att rita in negativa 
föremål, t.ex. en piska i handen på en diktator.

Pertinenta/distinktiva drag
De viktigaste dragen i en bild. När man pratar om informa-
tionshierarki i bilder är det dessa drag man försöker hitta. 
Det viktigaste draget i bilden av en person är ofta ansiktet. 
Men det kan lika gärna vara en känd siluett om man avbildar 
en stad.

Referentiellt rum
I en bild finns ett avbildat rum. Du som ser bilden befinner 
dig i vad vi kallar betraktarens rum. Men ofta fyller vi i in-
formation i bildens rum utan att faktiskt se det. Detta är det 
referentiella rummet. Om man ser en bit sandstrand och en 
badboll tänker man sig vatten i närheten även om det inte är 
med på bilden. Om en person springer längst en väg i bilden 
tänker man sig hur vägen fortsätter.
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Arbetsblad Surrealism
Surrealismen är en konstform som uppstod kring 
1920-talet. Man refererar ofta till Andre Brétons ”surre-
alistiska manifest” från 1924, men konst som räknas till 
inriktningen fanns redan innan. Man inspirerades också 
av den tidigare dadaismen som även den arbetade med 
att förnya kulturen. Rörelsen var aktiv inom alla konst-
former och sade sig vilja bryta förnuftets spärrar. Genom 
att utveckla till exempel måleriet ville man skapa en för-
höjd verklighet bortom det vardagliga, en ”superrealism” 
- surrealism.   Man arbetade mycket med drömmar och 
fantasier och gestaltade dessa på kreativa sätt. Bland annat 
jobbade man med collage och oväntade kombinationer 
av vardagliga föremål. Många av konstverken är späckade 
med symbolik. Ett exempel är Max Ernsts collage där gi-
riga människor försetts med hökhuvuden och håller fast 
sina nära med hjälp av knivar. Ett annat exempel är Salva-
dor Dalís smältande klockor och märkliga drömlandskap. 
Man kan säga att surrealismen ville visa hur saker känns 
snarare än hur de ser ut vid en första anblick.  Surrealismens vilja att vidga människans för-

ståelse för sin omvärld gjorde att den ofta sågs som politisk. Ibland var det ett uttalat motiv, 
Bréton förespråkade en ”social revolution och endast social revolution”. Andra tog 

mer fasta på målet att erbjuda ”ett nytt sätt att se” (illustrerat i en film 
genom att man bokstavligen skär sönder ett koöga) och foku-

serade helt på att förnya konsten. Senare konstnärer 
har ibland räknats till surrealismen även om de 
själva inte sagts sig vara en del av rörelsen. Bland 

de mest berömda är Frida Khalo som av Bréton 
ansågs vara ”inneboende surrealistisk” i sitt måleri.
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Arbetsblad layout
bokomslag

Layout handlar om att sätta text och bild på rätt sätt. Här är två
grundläggande utgångspunkter:

Tänk på att ha samma marginal
(samma längd till kanten). Låt den
vara minst 2 cm

Bestäm dig för en layout. Om du
t.ex. bestämmer dig för en
mittjustering måste du se till att
mitten på både bild och text
hamnar därefter. Mät med linjal
och gör ett tunt blyertsstreck
(tryck inte för hårt med pennan)
så ser du vart text och bild ska
placeras.

Placera texten så att titel och
författare syns tydligt, och
planera noga hur mycket plats
texten ska ta. Mät ut antalet
bokstäver med linjal så blir det
rätt.

Planera var bilden ska sättas. Om
bilden är hela bakgrunden så
kommer texten att täcka en del av
bilden – se till att det blir en
oviktig del som försvinner.

Du kan arbeta på samma papper
eller klippa och klistra för att få
bilder och text rätt. Texten kan
skrivas ut eller kalkeras in på rätt
ställe. Alt. kan bilden scannas och
bearbetas i dator.

TTeexxtt

BBiilldd BBiilldd

TTeexxtt

TTeexxtt

TTeexxtt

TTeexxtt

FFiillmmssttjjäärrnnaann

NN.. AAmmnn

RRÖÖDD GGRRYYNNIINNGG

FFÖÖRR.. FFAATTTTAARREE

Vilka konnotationer får du av exemplen på det här pappret? Fundera
över hur texten förstärker intrycket du fick.
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Arbetsblad layout
poster

Vi fortsätter att arbeta med samma principer som när vi arbetade med
bokomslag. Här är ytterligare några saker att tänka på:

IInnttee vviikkttiiggtt

GGaannsskkaa
vviikkttiiggtt

VVIIKKTTIIGGTT!!

Några riktlinjer:

* Rubriken ska vara enkel, lättläst och helst ej längre än en rad.

* Bokstäver och text ska synas på långt avstånd

* Vanlig lästext bör vara minst 1cm (läsbart på ca 2m håll).
Tänk på val av teckensnitt för läsbarhet.

* Texten ska mest komplettera bilden (bilden måste stå för
mycket av intrycket)

* Hög kontrast mellan text och affischens (posterns) färg är bra

Informationshierarki

Informationshierarkin är viktig i en poster. Det mest relevanta
informationen ska ha företräde i utrymmet. Gäller det en
spelning så kommer berömda band få mer utrymme, medan
mindre band samt tid och plats kommer efter. Gäller det ett
politiskt budskap måste det viktigaste i budskapet formuleras.
Är det rea vill man kanske blåsa upp bilden med priset på
produkten för att locka kunder.

Gränspunkt

Gränspunkten är samma sak som punkten i ett perspektiv. En
prick där linjerna möts och försvinner. När du jobbar med
bakgrunden på en poster kan det vara effektivt att lägga en
gränspunkt bakom en viktig del av poster för att leda blicken
mot din huvudsakliga bild.

Alternativ layout

Pröva ovala former eller text
som rör sig med bildens rörelse
(kom ihåg marginalen). Med
hjälp av ett stödraster (ett rutnät)
kan man se om bilden har balans
mellan sina olika delar.

VVääll bbaallaannsseerraadd

IInnffoorrmmaattiioonn

BBiilldd
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Futurismen var en riktning inom såväl konsten som lit-
teraturen och musiken som radikalt bröt med tidigare 
traditioner.  Man brukar säga att Futurismen grundades 
1909 av Italienaren Filippo Tommaso Marinetti, som pu-
blicerade ett manifest med ett flertal punkter där bland 
annat maskiner och framåtanda, men också krig, efter-
strävades. 

Rörelsen fick ett antal framstående anhängare som med 
tiden kom att skilja sig åt.  Framför allt i Ryssland där 
mycket av futurismen inspirerade en stil kallad konstru-
kivism. Ryssland hade nyligen gått från konservativ mo-
narki till oprövad Sovjetmakt och det var många konst-
närer som fascinerades av industrialiseringen och den 
nya tekniken i form av t.ex. kameror och fordon. Liksom 
övriga futurister hyllade de fart och teknik, men också 
den nya samhällsordningen som man menade skulle 
göra upp med allt som var gammalt och förlegat. Vis-
sa mer radikala futurister menade till och med att man 
borde bränna alla museer vart 10e år för att inte fastna i 
det förgångna. 

Arbetsblad Futurism

Man bröt inte bara med måleriet, utan ville också frigöra språket från samhällets konventioner – något 
som ledde till tidiga försök med ljudgestaltning (av vilket vi kan se spår i dagens filmer). Man hittade 
även på tillfälliga konstnärliga upptåg, det vi idag kallar ”happenings”. Oftast var syftet att väcka upp-
märksamhet och debatt.  Bland de Futurister som var nära att realisera sina stora drömmar fanns Vla-
dimir Tatlin, som ritade ett enormt (400m) högt torn, 100m högre än Eiffeltornet. Tornets byggnader 
skulle vara tre konstruktioner i glas och järn som snurrade i olika hastighet. Samtidigt skulle besökare 
flyttas runt i byggnaden med hjälp av rullband och enorma projektorer skulle visa de senaste nyheter-
na på molnen ovanför Moskva.
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Arbetsblad  för avancerad bildanalys

Följande frågor är bra att börja med när man analyserar en bild. Se till att du har läst arbetsbladet om 

semiotik först så att du förstår begreppen. Hur du tolkar bilden beror på en mängd faktorer, inte minst 

dina egna erfarenheter. Många bilder ändrar också sin betydelse när samhället ändras. 

Hur är bilden gjord (konstruktionsart)? _________________________________________________

Vad är bildens syfte (funktionsart)?_____________________________________________________

Hur ska bilden spridas (cirkulationsart)?_________________________________________________

 Denotation (beskrivning av vad du ser)

- Vad är det som skildras (vad händer i bilden)?

- Vad ser vi i bilden (en person/flera personer, föremål, miljöer o.s.v.)?

- Hur ser de/det ut (uppklädda, smutsiga, glada, sura)?

- Hur är bilden tagen (färgval, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa)?

- Var fastnar blicken (var i bilden dröjer du kvar)?

 Konnotation (tolkning av vad du ser)

- Finns det något i bilden som är dominerande (någon självklar ”huvudperson”)?

- Vad gör bilden intressant (används till exempel främmandegöring/närmandegöring/metaforer)?

- Vilka associationer får vi när vi ser bilden (vilka konnotationer får du?)

- I vilken sorts miljö finns personen/produkten (värdeöverföring)?

- Vilka värderingar lägger vi in i/attityder tillskriver vi det vi ser (vad har du för kod)?

- Hur styr eventuell text tolkningen av bilden (är texten till exempel motsägelsefull)?

-Om det är med en person i bilden är denna objekt/subjekt (vad säger blick och kroppsspråk)?

  
Subjekt = aktiv, tänkande, kännande och handlande. Objekt = passiv, till för betraktaren 

Svara utifrån detta på följande frågor:

Lyckades sändaren (den som gjorde bilden) förmedla sitt budskap? Vad var budskapet?

Motivera:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Beskriv vilka begrepp (plastiskt språk, värdeöverföring, konnotationer o.s.v.) som förekommer i bilden 

och hur de används. 

Motivera:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vem är målgruppen för bilden?

Motivera:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Texter till Bokomslagsövningen
Gunnlaug Ormstungas saga
okänd författare

Gunnlaug växer upp som fosterson hos Torstein tillsam-
mans med dennes dotter Helga. När han växt upp så frågar 
han henne och hennes far om giftermål, men Torstein säger 
att han ska svara efter Gunnlaug varit på resa i Sverige. Un-
der sin färd möter Gunnlaug Hrafn, som också är från Is-
land. De två blir bittra fiender och Hrafn svär att hämnas på 
Gunnlaug. Innan denne återvänder så reser Hrafn till Torste-
in och får lov att gifta sig med Helga. 

När Gunnlaug återvänder visar det sig att Helga fort-
farande håller av honom och han skänker henne en dyrbar 
kappa. Därefter utmanar han Hrafn på envig. Striden blir 
dock oavgjord och dessutom förbjuds tvekamper på Island. 
De beslutar då i hemlighet att göra upp i Norge istället. Väl 
där kämpar de igen och Gunnlaug lyckas hugga av foten på 
Hrafn. Han ber då om att få sluta striden, men Hrafn vill 
fortsätta ”bara han får lite vatten”. 

Gunnlaug hämtar vatten till Hrafn i sin hjälm och då han 
är utan rustning hugger Hrafn honom i huvudet! Båda dör 
och Helga gifter sig med en ny man. Dock sparar hon kap-
pan hon fick av Gunnlaug, som hon slutligen dör insvept i.

Den gamle och havet
Ernst Hemingway

Den gamle fiskaren Santiago, bosatt på Cuba, har i 84 dygn 
gjort sina fisketurer utan resultat. På den 85:e dagen får han 
dock napp, den största svärdfisk han någonsin sett. I ett och 
ett halvt dygn kämpar han med att dra upp fisken. Slutligen 
lyckas han harpunera den och binder den vid relingen på bå-
ten. På hemvägen får han återigen kämpa. Denna gång mot 
ett stim av hajar som vill beröva honom fångsten. När han 
väl kommer hem är det bara skelettet kvar av svärdfisken, 
och Santiago är lika fattig som när han seglade ut.
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Djurfarmen
George Orwell

I originalförordet skriver orwell att han fick inspirationen till 
boken under sin tid på republikens sida i det spanska inbör-
deskriget.

”...Jag såg en liten pojke, kanske tio år gammal, som kör-
de en stor arbetshäst längs en smal väg, och slog den så fort 
den försökte vända. Det slog mig att om bara sådana djur blev 
medvetna om sin styrka skulle vi inte ha någon makt över 
dem, och att människor utnyttjar djur på samma sätt som rika 
utnyttjar arbetarna.”

Boken handlar om en bondgård, Manor Farm, där djuren 
bestämmer sig för att göra uppror mot bonden. Revolutionen 
äger rum, och livet på gården utvecklas inledningsvis till det 
bättre då djuren delar gårdens rikedomar mellan sig. Grunden 
för det nya samhället blir ”alla djur är lika”. De som styr far-
men är grisarna Snöboll och Napoleon. Den goda tiden slutar 
när Snöboll blir bortjagad av hundar på befallning av Napo-
leon. Napoleon tar över gården, lär sig gå på två ben, och an-
klagar Snöboll för att ha stått på bondens sida. Han ändrar 
även mottot till ”alla djur är lika, men vissa är mer lika”. 

Gården utvecklas till en hemsk diktatur och alla de orättvi-
sor som funnits under bondens regim kommer tillbaka. Dess-
utom angriper människorna, men de besegras efter ett blodigt 
slag. Slutligen bjuder Napoleon in människorna till överlägg-
ningar och blir så människolik att ingen kan se skillnaden på 
honom och en bonde (han kan till och med fuska i kort).

Varg-Larsen
Jack London

Boken handlar om Humphrey van Weyden, som efter en för-
lisning med ett ångfartyg plockas upp av fartyget ”Ghost”, 
som är på väg mot Japan för att jaga säl. Han ber om att få 
bli satt iland i närmsta hamn, men Varg-Larsen, kaptenen, 
är på dåligt humör och behöver en större besättning. Därför 
får ”Hump”, som han kommer att kallas, stanna på fartyget 
som skeppspojke. Miljön ombord är oerhört hård, men ing-
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en vågar sticka upp mot den grymme och omänskligt starka 
kaptenen som för befälet. 

Hump får prova på livet till havs och det blir en total 
omvändning mot hans stillsamma liv som författare och 
arvtagare. Allt eftersom lär han sig dock mer och mer och 
kommer även allt närmare Varg-Larsen, som även är mycket 
intelligent. Det hela utvecklas till en dragkamp där Varg-Lar-
sen menar att ”ensam är stark” och att man inte kan lita 
på andra. Hump å andra sidan erkänner visserligen att han 
har varit förslöad av sitt bekväma liv, men menar att svaga 
människor som samarbetar blir starkare än vad kaptenen kan 
bli i sin ensamhet.

Slutligen lyckas hump fly och tar sig till en obebodd ö 
med en medpassagerare. Väl där upptäcker de att ”ghost” 
har gått på grund. Kaptenen har blivit blind av en hjärntu-
mör och besättningen har alla övergivit honom då de inte är 
rädda för honom längre.

Mörkrets hjärta
Joseph Conrad

Historien tar sin början med att sjökaptenen Marlow berättar 
för sina passagerare om hur han jobbade som kapten på en 
ångbåt i Afrika. Han får ett uppdrag i att hämta hem Kurtz, 
en man han hört väldigt mycket om sedan han kom till Afrika 
men som nu är spårlöst försvunnen. Marlow måste färdas på 
kongofloden till Kurtzs senast kända position för att ta reda 
på vad som har hänt honom. Företaget han arbetar för är mest 
oroliga för att de rikliga leveranserna av elfenben som tidigare 
skickades från Kurtz har upphört

Längs med vägen blir de attackerade av brandpilar, och en 
besättningsman dödas. När de väl kommer fram till Kurtz sta-
tion får de reda på att det var han som beordrat attacken på 
ångbåten. Han har lyckats göra sig till härskare i trakten genom 
att använda sin karisma och sina överlägsna vapen. Hans skäl 
för detta var från början att samla på sig mer och mer elfen-
ben. Det framkommer att han har slutat jaga och istället leder 
sina ”trogna” på plundringståg där han spetsar motståndarnas 
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huvuden på pålar. Marlow lyckas dock få med sig Kurtz, som 
blivit svårt sjuk, tillbaka nerför floden.

En kort tid efter de har kommit tillbaka dör Kurtz och 
i sina sista andetag yttrar han orden ”fruktansvärt, fruktans-
värt”. Marlow letar upp Kurtz fästmö i Europa och informe-
rar henne om dennes död. Han klarar dock inte att berätta vad 
hans sista ord egentligen var och säger att han sa hennes namn.

Den azurblå stäppen
Michail Sjolochov

”Den azurblå stäppen” är en samlingsvolym med 7 noveller 
som alla behandlar inbördeskriget i Ryssland efter revolutio-
nen. Boken utspelar sig på landsbygden och handlar om hur 
kriget ställer det gamla mot det nya, hur bybor, eller till och 
med familjemedlemmar hamnar mot varandra i konflikten. 
Berättelserna är grymma och handlar ofta om hur folk re-
agerar i vredesmod och då gör saker som sedan inte går att 
ångra. Andra återkommande teman är situationer där folk 
måste göra fruktansvärda val där inget alternativ är bra och 
trångsynthet och rädsla för det nya får de mäktiga att begå 
våldsamheter för att bevara sin position. Sjolochov skildrar 
hur människorna resonerar, vilket gör att man får en trovär-
dig inblick i varför tragedierna sker.


