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Abstract
e arts and the soul. Aesthetics from the point of view of the human sciences contains the revised 
texts of the lectures given at a symposium on new research relevant to aesthetic concerns. e 
symposium was arranged by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities in Stock-
holm.

e presentations are divided in four sections, focusing on two areas of basic research and 
two main areas of applications.

Important research relevant to aesthetic concerns has been carried out in disciplines not be-
longing to traditional aesthetics. e book illustrates perspectives and approaches, ranging from 
psychology, medicine, physiology, to biology and etiology. is research has helped to vitalize 
aesthetics and has stressed its importance for health and well-being as well as for cultural policy. 

is research includes studies of fundamental physiological problems, psychotherapy as well 
as similarities and differences between animal and human behaviour. Psychological studies of 
perception of forms and structures have been carried out for a long time, but recently interesting 
and important redirections of this research have taken place which are highly relevant to aesthetic 
concerns.

is research enlarges the importance of aesthetic experiences by putting them in a wider 
context; and it has, or should have, implications for cultural policy, which are also discussed in 
this book.
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Implicita världsbilder i bilder
Reflektioner utifrån ett kognitionsteoretiskt och 
antropologiskt perspektiv

Av Michael Ranta

Inom humanvetenskaperna har narratologi som relativt avgränsat undersöknings-
område erhållit allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna, inte 
minst bland litteraturteoretiker, lingvister och semiotiker. I stor utsträckning har 
narrativitet förknippats med verbala diskurser,  skriftliga och/eller muntliga, inom 
vilka händelser eller situationer framställs inom ramen för temporala ordnings-
följder. Följaktligen har teoretiska reflektioner rörande narrativitet vanligtvis varit 
fokuserade på litteratur och drama, men även på film och television. Huruvida 
statiska – till skillnad från rörliga – bilder är kapabla att återge handlingar och berät-
telsestrukturer tycks emellertid ha beaktats i långt mindre omfattning i konstteo-
retiska sammanhang.

Bland konsthistoriker, å andra sidan, har av naturliga skäl de visuella konsternas 
narrativa aspekter behandlats ingående, dock huvudsakligen utifrån ett deskriptivt, 
konkret tolkningsrelaterat och historiskt perspektiv. Försök att belysa de filosofiska 
eller psykologiska aspekterna med avseende på visuell narrativitet har emellertid 
ofta befunnit sig på en relativt ytlig nivå. En sammanhängande och systematisk be-
handling av narrativa och temporala bilddimensioner, jämförbar med den omfat-
tande diskussion som t. ex. har ägt rum beträffande rumsgestaltning och perspek-
tiv, verkar hittills ha lyst med sin frånvaro.

Jag har i tidigare sammanhang berört några huvuddrag huruvida statiska visu-

 .  Jfr Pochat (), s.  (min övers.): ”Medan åtskilliga konsthistoriska undersökningar har 
ägnats åt rumsbegreppet och framställningen av djuprummet, med början hos Panofsky 
[] ..., så uppvisar avhandlingar om ’tidens’ karaktär och verkan i de visuella konsterna 
inte samma kontinuitet och genomslagskraft, även om visserligen enstaka bidrag i ämnet 
har publicerats.”



 
ella representationer (som t. ex. målningar, skulpturer, fotografier m. m.) är kapa-
bla att framställa narrativa och tidsmässigt utsträckta teman. Det förefaller, inte 
minst under beaktande av kognitionsteoretisk forskning, att vissa korrespondensre-
lationer kan tänkas föreligga mellan dessa framställningar och betraktares förvänt-
ningar eller s. k. mentala scheman. I det följande avser jag emellertid att behandla 
frågan om visuella konstobjekt qua narrativa företeelser, som förutom att mer eller 
mindre uppenbart kunna framställa berättelsestrukturer, även kan implicera (fikti-
va eller reella) ”världar” eller världsbilder. Inom traditionell konsthistoria har iko-
nologisk forskning – som betraktar de visuella konsternas formmässiga eller seman-
tiska egenskaper som symptom för större idéhistoriska situationer, världsbilder eller 
filosofiska system – varit relativt vanligt förekommande. Viss kritik har dock riktats 
mot denna typ av forskning, bl. a. för att den tycks ge utrymme för subjektiva och 
icke-verifierbara (eller icke-falsifierbara) tolkningar. Icke desto mindre kommer jag 
dock här – utifrån antropologiska och kognitionsteoretiska överväganden – att häv-
da att bildmässiga framställningar kan implicera mer generella världsbilder eller 
-scheman. Det har av kognitionsteoretiker ibland gjorts gällande att intelligens i 
grund och botten handlar om att mentalt kunna lagra och aktivera handlingssche-
man och handlingsmönster som befinner sig på varierande abstraktionsnivåer. Fö-
rekomsten av mentalt lagrade narrativa strukturer på en hög abstraktionsnivå sam-
manhänger med betraktares förståelse av bildframställningar som sådana, men är 
även indikativa för världsbilder.

I
Traditionell konsthistorisk forskning har i stor utsträckning påverkats av ikonogra-
fiska och ikonologiska tolkningsmetoder, introducerade och vidareutvecklade av 
Warburgskolan och i synnerhet Erwin Panofsky. Enligt Panofsky bör en fruktbar 
undersökning av konstföremål innebära en analys av deras meningsaspekter (till 
skillnad från en primärt formalistisk analys). Vidare kan (och bör) en dylik analys 
eller tolkning ta flera nivåer av konstverk i beaktande. För det första föreligger en 
pre-ikonografisk nivå – framställningen av människor, djur, naturliga eller artifi-
ciella objekt m. m. som kan igenkännas som sådana utan att förutsätta avancerade 
eller specialiserade förkunskaper. Även identifieringen av gester, expressiva kvalite-

 .  Ranta (); ().
 .  Se Schank (); ().
 . Se t. ex. Panofsky (/), omtryckt i bl. a. Kaemmerling (), s. –; Panofsky 

(). 
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ter och enkla handlingar (t. ex. att gå, ligga, stå osv.) tillhör denna nivå. En andra 
tolkningsfas – den ikonografiska analysen – består av att uppfatta och identifiera 
specifika berättelser, ämnen, motivkretsar, allegorier osv. Således skulle en ikono-
grafisk analys kunna inkludera identifieringen av de framställda personerna som 
specifika individer (t. ex. som jungfru Maria eller Herkules) eller eventuellt som 
personifikationer (av abstrakta begrepp som t. ex. rättvisa eller avund) och vidare, 
om så är befogat, hänvisa till relevanta myter eller berättelser (dvs. komplexa hand-
lingssekvenser). Denna nivå kräver således förtrogenhet med relevanta litterära käl-
lor, symboliska uppslagsverk och/eller vissa muntliga berättelsetraditioner samt – 
som metodologiskt korrektiv – historisk kunskap om hur vissa ämnen och begrepp 
har gestaltats genom tiderna. En tredje – ikonologisk – tolkningsfas innebär att 
konstobjektet betraktas som symptomatiskt för ett kulturellt klimat eller en världs-
bild. Panofsky beskriver detta förfarande enligt följande:

[is meaning] is apprehended by ascertaining those underlying principles which reveal 
the basic attitude of a nation, a period, a class, a religious or philosophical persuasion – 
unconsciously qualified by one personality and condensed into one work … [T]hese 
principles are manifested by … both ‘compositional methods’ and ‘iconographical sig-
nificance’.

En resurs eller ett hjälpmedel för att kunna åstadkomma en dylik analys betecknas 
av Panofsky som ”syntetisk intuition”, dvs. en mental förmåga och lyhördhet samt 
förtrogenhet med det mänskliga medvetandets ”essentiella tendenser”, jämförbar 
med en läkares diagnostiserande kunnande. Således krävs alltså från tolkarens sida 
såväl omfångsrik kulturhistorisk kunskap som intuitiv känslighet och öppenhet för 
att kunna fastställa konstverkets status som indikativt för en bredare världsbild.

Även om det ikonologiska tillvägagångssättet är välkänt och framträdande i 
konsthistoriska sammanhang, så har det inte funnit allmän acceptans, utan kritik 
har av ett flertal skäl framförts. För det första har det ibland hävdats att ikonologin 
som generell analysmetod ger en ensidig förståelse – med tänkbara normativa im-
plikationer – av konstverk på grund av dess tendens att reducera dem till litterära 
teman eller verbala meddelanden; således verkar deras formala kvaliteter bli negli-
gerade. Å andra sidan kan åtskilliga exempel anföras där Panofsky själv, i konkreta 

 . Panofsky (), s. .
 .  Ibid., s. –.
 .  Se t. ex. Otto Pächt: ”Kritik der Ikonologie” (), omtryckt i Kaemmerling (), s.  

(min övers.): ”[Man] … behandlar bilden eller konstobjektet som om det vore en emble-
matisk mosaik, en bildskrift … Konst betraktas som en procedur … för att förpacka vissa 
budskap i transporteringssyfte … Konsthistorikerns uppgift … blir därmed att särskilja 
kärnan från skalet … Utifrån detta synsätt är konstverkets rangordning oskiljaktigt för-
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analyser av konstobjekt, har givit deras formala gestaltning avsevärd uppmärksam-
het. Vidare kan den pre-ikonografiska fasen, åtminstone delvis, ses som en strävan 
att redogöra för den formala sammansättningen och framställningen av objekt som 
linje- och färgkonfigurationer, dvs. oberoende av deras innehållsaspekter. En andra 
kritikpunkt riktad mot ikonologiska analyser handlar om huruvida den antagna fö-
rekomsten av ”underliggande principer” (som konstituerar eller tydliggör världsbil-
der) i konstobjekt kan verifieras (eller falsifieras). Hur kan man skilja rimliga ”djup-
tolkningar”, till synes bekräftade av ikonografisk eller andra former av evidens, från 
övertolkningar eller spekulativa antaganden, inte minst med tanke på att till och 
med konstnären själv kan ha varit omedveten om sin egen världsbild och hur denna 
har manifesterats konstnärligt? Panofsky själv var uppenbart medveten om detta 
problem:

ere is … admittedly some danger that iconology will behave … like astrology to astro-
graphy … ere is, I am afraid, … no other answer to this problem than the use of 
historical methods tempered, if possible, by common sense. We have to ask ourselves 
whether or not the symbolical significance of a given motif is a matter of established 
representational tradition; … whether or not a symbolical interpretation can be justified 
by definite texts or agrees with ideas demonstrably alive in the period and presumably 
familiar to its artists; … and to what extent such a symbolical interpretation is in keeping 
with the historical position and personal tendencies of the individual master.

För det tredje förefaller relationen mellan filosofiska läror, generella världsbilder och 
deras konstnärliga framförande inte alltid vara helt entydig. Ikonologisk forskning 
generellt, inte enbart i Panofskys fall, har ibland begränsat sig till att abstrahera spe-
cifika filosofiska doktriner (t. ex. neoplatonska tankegångar i renässanskonst) från 
konstföremål; en bredare världsbild kan dock inte rimligtvis anses vara reducerbar 
till en partikulär filosofi. Snarare är det tänkbart att filosofiska idéer kan överlappa 
med och i viss mån artikulera världsbilder, men de är knappast identiska med var-
andra. Även Panofsky verkar ha förespråkat att en distinktion mellan världsbilder 
och filosofiska system upprätthålls; såväl konst som filosofi kan ge uttryck för eller 
implicera bredare världsbilder, vilket i viss utsträckning gör de förra till parallella 
företeelser.

Begreppet ”världsbild” (och motsvarigheter som ”världsåskådning”, ”tidsanda” 

knippad med det framförda budskapets värde och innehåll. Konstverket ses här … som ett 
medel för att åstadkomma vissa målsättningar, inte som ett mål i sig, och skulle i princip, 
när dess uppgift har utförts, … kunna avföras.”

 .  Jfr Holly (), s. –.
 .  Citerad i ibid., s. . Se även Panofsky (), s. –.
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m. m.) är nu knappast entydigt och kan brukas i flera olikartade bemärkelser. Såle-
des kan det inte enbart överlappa med (eller resultera i) specifika filosofiska läror, 
utan även religiösa, epistemologiska, politiska, moraliska eller på annat vis ideolo-
giska övertygelser, intressen och strävanden, likväl som konkreta beteendemönster. 
Vidare kan en världsbild inte bara tillskrivas grupper av människor eller epoker, 
utan likaså individer. En preliminär och skissartad karakterisering av en världsbild 
skulle kanske, i enlighet med antropologen Michael Kerneys förslag, kunna formu-
leras enligt följande:

[A world view is a] way of looking at reality, [which] … consists of basic assumptions and 
images [i.e. mental representations] that provide a more or less coherent, though not 
necessarily accurate, way of thinking about the world. 

Även om världsbilder kan variera beträffande sättet att uppfatta och strukturera 
verkligheten, beroende på kulturella och mer eller mindre idiosynkratiska skillna-
der, så tycks dock antagandet att inga som helst interkulturellt stabila faktorer 
skulle föreligga vara problematiskt. I kultur- och vetenskapsteoretiska sammanhang 
har emellertid under de senaste decennierna kunskapsrelativistiska uppfattningar 
erhållit allt större stöd, bl. a. med hänvisning till att teorineutrala observationer inte 
anses vara genomförbara. Även om man nu måste medge att en viss plasticitet och 
till och med opålitlighet rörande våra observationer kan förekomma, så medför 
detta dock inte nödvändigtvis att en radikal form av relativism är befogad. Det kan 
finnas signifikanta styrande eller begränsande faktorer beträffande människans per-
ception av objekt och visuella mönster, och i så fall kan våra observationer inte till 
fullo anses teoriberoende. Tvärtom tycks nyare forskning kring visuell perception, 
t. ex. inom neurofysiologi och kognitionsvetenskap, tyda på en påtaglig interkultu-
rell stabilitet med avseende på åtminstone vissa grundläggande aspekter rörande vår 
förmåga att känna igen och identifiera objekt eller mönster. 

En utgångspunkt för att kunna möjliggöra interkulturella jämförelser av världs-
bilder skulle lämpligtvis kunna bestå av att söka fastställa en minimal uppsättning 
av kriterier för det som kan anses utgöra världsbilder. Enligt Michael Kearney 
är åtminstone fyra aspekter (eller ”diagnostiska kategorier”) tänkbara i detta av-
seende.

 .  Jfr Hermerén (), s. .
 .  Kearney (), s. .
 .  En uttömmande diskussion av kunskapsrelativismen skulle dessvärre överskrida ramen för 

denna artikel. För utmärkta diskussioner av olika former av kognitiv – och även moralisk 
– relativism, se dock J. W. Meiland & M. Krausz (); R. Harré & M. Krausz ().

 .  För liknande reflektioner, se Gilman (a); (b); ().
 .  Kearney (), s. –.
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 (i) En nödvändig betingelse för att någonting kan kallas för världsbild verkar 

för det första, bortsett ifrån föreställningen om en ”kosmisk totalitet”, innebära 
medvetenhet och avgränsning av Jaget och det Andra, dvs. såväl omgivningen som 
andra individer. Jagets placering kan sammanfalla med individens kropp, men det-
ta behöver inte nödvändigtvis vara fallet; i vissa kulturer bedöms några av Jagets 
vitala beståndsdelar befinna sig utanför kroppen. Vidare kan relationen mellan Ja-
get och det Andra variera, och exempelvis i vissa stamsamhällen anses den vara 
präglad av ömsesidigt beroende, passivitet och mer eller mindre harmoni. I andra 
kulturella kontexter karakteriseras denna relation av en tydligare betoning av indi-
vidualism och personligt ansvar, och det Andra uppfattas som ett potentiellt hot 
eller som föremål för manipulation eller exploatering. I synnerhet under renässan-
sen, upplysningen och i västvärlden i dag förefaller denna tendens ha varit eller vara 
påtaglig.

(ii) För det andra kan världsbilder karakteriseras av olika sätt att kategorisera 
verklighetens beståndsdelar. Klassificering, dvs. att benämna objekt eller klasser och 
att konceptuellt underordna dem mer generella och omfattande gruppbestämning-
ar, är ett universellt fenomen i alla kända samhällen, även om en stor variation av 
klassifikationsscheman förekommer. På en grundläggande nivå verkar detta i syn-
nerhet gälla två klassifikationsdistinktioner, nämligen vad som bör räknas som 
”verkligt” eller ”overkligt” resp. ”naturligt” eller ”övernaturligt”. Emellertid tycks 
kategoribildningsmönster inte sällan tydligt sträcka sig över kulturella gränser, bero-
ende på att kategoriinstansernas egenskaper till synes uppfattas på ett likartat sätt av 
olika individer. Även om det är tänkbart att världen i princip kan struktureras på 
otaliga vis, så har icke desto mindre flera kognitionsteoretiker och antropologer ve-
lat understryka den naturliga omgivningens styrande betydelse för kategoriserings-
processer. Det medges givetvis att språkliga, kulturella eller kunskapsmässiga förut-
sättningar influerar kategoribildningen, men evolutionära processer i kombination 
med omvärldens beskaffenhet antas ha haft en betydande begränsande inverkan på 
hur kategorier har etablerats. Den relativa stabiliteten av vissa kategorier verkar 
också ha bekräftats av antropologisk forskning som har undersökt klassificering i ett 
stort antal olika kulturer eller språksamhällen. Intresseväckande resultat är bl. a. att 
kategoriseringen av hushållsföremål, färger, släktskapsförhållanden och inte minst 
växter och djur bland olika kulturer inte alls är så variabel som man kanske kunde 

 .  Ibid., s. –.
 .  Ibid., s. –.
 .  Se Malt (), s. –, för en översikt och diskussion av ett flertal psykologiska teoribild-

ningar som betonar antingen omvärldens betydelse för kategoribildning eller konstruktiva 
processer från människors sida.
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förvänta sig. Antropologen Barbara Malt hävdar exempelvis i en detaljerad jämfö-
rande studie av psykologiska och antropologiska undersökningar att åtminstone 
vissa biologiska kategorier har etablerats med märkbar interkulturell regelmässighet. 
Hon medger att nyttobaserade, mytiska eller symboliska överväganden och varie-
rande grader av expertis eller kunskap tveklöst kan påverka kategoribildningen (dvs. 
konstruktiva processer spelar en betydelsefull roll i detta avseende). Icke desto min-
dre tyder åtskilliga studier på att ”några kategorier är framträdande för alla observa-
törer”, att ”påtagliga egenskapsgrupperingar förekommer i världen, och den mänsk-
liga kategoriseraren behöver endast applicera grundläggande perceptuella processer 
för att kunna extrahera dessa egenskapsgrupper och forma kategorier.” Bortsett 
ifrån ett tänkbart ”substantiellt bidrag från en strukturerad omvärld” kan dessa be-
gränsningar kanske förklaras på grund av att alla människor förfogar över vissa ge-
nerella anlag (t. ex. beträffande minne, inlärning, perception, motorik m. m.).

(iii) En tredje grundläggande beståndsdel av världsbilder förefaller bestå av olika 
kausalitetsuppfattningar, dvs. relationen mellan orsaker (eller handlingar) och deras 
verkan (eller eftersträvade målsättningar). Även om själva föreställningen om kau-
salitet verkar vara en universell företeelse, så kan dess konkreta manifesteringar na-
turligtvis variera avsevärt. I exempelvis samhällen med en relativt oklar åtskillnad 
mellan Jaget och det Andra är det mer sannolikt att personliga tankar och känslor 
tillskrivs den externa omgivningen, t. ex. att den egna viljan eller förhoppningen 
betraktas som orsak för olika slags händelser (väderförändringar, dödsfall, olyckor 
m.m.). Vidare kan förstås gränsdragningar mellan det ”verkliga/overkliga” resp. 
”naturliga/onaturliga” styra kausala attribueringar och exempelvis resultera i astro-
logiska, religiösa eller magiska övertygelser. Å andra sidan verkar det också rimligt 
att anta, utifrån ett evolutionsteoretiskt perspektiv, att det finns interkulturellt sta-
bila begränsningar gällande människors uppfattning om kausalrelationer som har 
att göra med våra generella och grundläggande behov (t. ex. föda, skydd, hälsa, 
sexuell reproduktion m. m.).

(iv) För det ärde kan, enligt Michael Kearney, även föreställningar kring tid 
och rum anses utgöra världsbilders grundläggande beståndsdelar. Lingvistiskt sett 
är alla kända språk kapabla att ge uttryck för riktningar och lägen, t. ex. uppe, vid, 
under, framåt, bakåt, nord, syd osv. Perceptionen av rumsliga förhållanden kan dock 
variera. Exempelvis kan en pygmé som har tillbringat hela sitt liv i urskogsområden 
– där man på grund av vegetationens täthet inte kan uppfatta större distanser – se 
objekt utanför skogsmiljön på ett avsevärt annorlunda sätt än personer som är för-

 .  Ibid. (min övers.).
 .  Malt (), s.  (min övers.).
 .  Jfr Lakoff (), s. –.
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trogna med utsträckta arealer. Större djur på en savann som befinner sig flera kilo-
meter från betraktaren kan med de förra förutsättningarna felaktigt uppfattas som 
mindre djur, t. ex. insekter. Det kan här även nämnas att människor enligt en rad 
psykologiska undersökningar har förmågan att abstrahera rumsliga relationer obe-
roende av konkret föreliggande sinnesförnimmelser, dvs. att konstruera och lagra 
mentala representationer och kartor av rumsliga förhållanden.

I alla språk kan temporala relationer artikuleras på en mer eller mindre abstrakt 
nivå. Själva förekomsten av substantiv verkar indikera en medvetenhet om konstans 
och kontinuitet beträffande objekt eller sakförhållanden, medan verb implicerar 
handlingar eller processer – i bägge fallen är temporala aspekter involverade. Det 
förefaller vidare som om olika kulturer tenderar att lägga tonvikten på en av tre möj-
liga tidsdimensioner, dvs. det förflutna, nutiden och framtiden. En framtidsoriente-
ring verkar dominera i hebreiska, kristna och moderna västerländska kulturer. Kan-
ske mest påtagligt är detta i samhällen påverkade av kalvinistiskt tänkande med dess 
predestinationslära, dvs. att Gud från begynnelsen har utsett människor till salighet 
eller fördömelse (och att detta indikeras av förekomsten eller frånvaron av framgång 
i livet). I flera latinamerikanska och mediterrana samhällen verkar emellertid fram-
tiden uppfattas som förhållandevis oviss och overklig; den temporala tyngdpunkten 
kan här tänkas ligga på nutiden. En tydlig orientering mot det förflutna tycks ha 
förekommit i den traditionella kinesiska kultursfären och i Mormonsamhällen (där 
de sistnämnda har ett utpräglat genealogiskt och historiskt intresse).

Bortsett ifrån olikartade tidsorienteringar kan även föreställningar kring tempo-
rala processer variera. I relativt enkla samhällen utan skriftspråk, utan historiogra-
fisk tradition, verkar en oscillerande tidsuppfattning ha varit förhärskande. Detta 
innebär att tiden upplevs som ”sicksackrytmisk” och pendlande fram och tillbaks 
mellan återkommande händelser eller tillstånd, som t. ex. natt och dag, årstiderna, 
ebb och flod, liv och död, vissa fester och ceremonier osv. På en högre nivå är det 
givetvis tänkbart att uppleva uppkomst, uppgång och fall av hela civilisationer eller 
samhällen på ett likartat vis. Utifrån ett linjärt tidsperspektiv, å andra sidan, be-
döms tiden vara en enkelriktad och irreversibel företeelse. Grammatiken i indoeu-
ropeiska språk tycks indikera en sådan tidsuppfattning – verb som förekommer i 
satsstrukturer har alltid en tidsform (t. ex. imperfekt, perfekt eller futurum), vilket 

 .  Kearney (), s. –.
 .  Ibid., s. .
 .  Ibid., s. –.
 .  En dylik tidsuppfattning har ibland beskrivits som cyklisk och till sin karaktär helt uppre-

pande – vilket dock är något missvisande. I få, om ens några, samhällen verkar ett sådant 
strikt synsätt, som utesluter några som helst långsiktiga förändringar, ha varit förhärskande.
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inte är fallet i alla språk. En linjär uppfattning om tid har varit förhärskande i he-
breiska och kristna samhällen, men är kanske mest påtaglig i det moderna väster-
landet med dess speciellt välutvecklade historiografi. Uppenbarligen förefaller ett 
linjärt tidsperspektiv vara korrelerat eller åtminstone förenligt med en tidsmässig 
framtidsorientering. Det kan här även nämnas att oscillerande och linjära tidsföre-
ställningar inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra, bägge synsätt tycks ha va-
rit förekommande i alla samhällen, i olika kontexter – således är det kanske snarare 
fråga om en grad- än en artskillnad.

II
Låt oss emellertid betrakta några exempel som skulle kunna illustrera huruvida 
Kerneys förslag beträffande några minimalbetingelser för världsbilder är applicer-
bara på konstföremål. I knappast någon annan kultur som det forntida Egypten 
tycks en oscillerande tidsuppfattning ha haft en liknande genomslagskraft. Natu-
rens återkommande förändringar – dag och natt, årstiderna, måncyklarna, Nilens 
årliga översvämningar och, inte minst, liv och död – påverkade den egyptiska tids-
uppfattningen djupgående och reflekterades i såväl olika ritualer och festligheter 
som den politiska ordningen (en ny tidscykel påbörjades med varje farao). Inom 
bildkonsten visades endast ett begränsat intresse att framställa människans tempo-
ralt utsträckta och övergående aktiviteter jämfört med det ”eviga nuet”. Följaktli-
gen är bildkonsten i hög utsträckning schematiserad och statisk. Inget illusionis-
tiskt djup eller rum förekommer, vanligtvis inte heller avbildningar av partikulära 
objekt eller individer; i stället domineras bildframställningar av symboliska element 
och generella typer. Kategoriseringen av objekt (människor kontra djur, organismer 
kontra föremål, män kontra kvinnor) är jämförbar med våra nutida klassificerings-
mönster och således begriplig; å andra sidan förefaller andra distinktioner, exempel-
vis naturligt kontra övernaturligt, vara avvikande. Implicita kausalitetsföreställ-
ningar tycks i viss mån överensstämma med våra egna. Bild  visar tydligt en grupp 
män som med hjälp av piskor driver några baggar framåt; onekligen vore det absurt 
att hävda att baggarna driver männen bakåt (som i så fall tycks försvara sig med 
piskorna).

Även i det arkaiska Grekland (ca – f. Kr.) tycks en strävan efter att fram-
ställa verklighetens oföränderliga och stabila aspekter ha varit genomgripande. De 
s. k. kurosskulpturerna, votivfigurer som kanske skulle erinra om unga män som 
hade dött i förtid, är helt uppenbart inga porträtt av individer, trots en viss före-

 .  Ibid., s. –.
 .  Bilden är tagen ur Honour & Fleming (), s. .
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komst av namninskriptioner på deras baser (se bild ). Deras ansiktsuttryck och 
kroppshållning är tydligt konventionaliserade och statiska, och det ”arkaiska leen-
det” kan knappast ses som uttryck för ett övergående emotionellt tillstånd; snarare 
fungerar det som indikation för en ”själslig närvaro”. Under den klassiska perioden 
(ca – f. Kr.) tycks emellertid nya former av självmedvetande och tidsföreställ-
ningar ha uppstått. Några av de första perspektiviska experimenten, med hjälp av 
överlappningar och förminskningar av objekt, genomförs, och intresset för att ska-
pa större rumsliga kontexter där individer kan röra sig, interagera med varandra och 
uppvisa emotionella eller moraliska reaktioner tilltar (se bild ). Generellt sett ver-
kar en (tidigare mindre vanlig) inställning som betonar individens relativa autono-
mi i förhållande till omvärlden ha uppstått, kanske mest pregnant uttryckt i Prota-
goras doktrin att ”människan är alltings mått”. Under -talet f. Kr. leder denna 
förstärkta antropocentrism till övertygelsen att mänskliga framsteg anses vara möj-
liga, bl. a. med hjälp av teknē, dvs. det systematiska nyttjandet av kunskap med 
målsättningen att åstadkomma specifika, avsedda resultat eller produkter. En dy-
lik temporal framtidsorientering och en ökad betoning av den personliga erfaren-
heten – även om samhällets värderingar fortfarande prioriterades – tycks således ha 
lämnat tydliga spår inom de visuella konsterna.

 . Egyptisk relief (Tis grav, Sakkara, ca  f. Kr.)

 .  Bilden är tagen ur Pollitt (), s. .
 .  Bilden är tagen ur Carpenter (), s. .
 .  Pollitt (), s. –.
 .  Ibid., s. –. Jfr även Sörbom ().
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 . Kleobis och Biton (ca  f. Kr.)
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Romerska porträttbyster från den senrepublikanska 
tiden visar ett ännu tydligare intresse för individen, 
med dess påtagliga realism beträffande de avbildade 
personernas fysionomiska drag (se bild ). Genren 
bottnade i en traditionell förfäderskult, där vaxmasker 
av avlidna släktingar så småningom ersattes av porträtt 
i mer beständigt material, i synnerhet marmor. Genea-
logiska släktträd utformades, och porträtt av de avlidna 
samt skriftliga dokument förvarades i patricierfamiljer-
nas arkiv. Till synes implicerar denna tradition såväl en 
viss kontinuitet mellan individen och familjen som ett 
linjärt tidsperspektiv, emellertid snarare orienterat mot 
det förflutna och nutiden än framtiden.

Bildframställningar med uttalat narrativa och tem-
porala aspekter har givetvis historiskt sett varit vanligt 
förekommande. För det första föreligger åtskilliga ex-
empel där statiska, monosceniska och välavgränsade 
bilder har sammanförts i narrativa serier med en be-
stämd, fixerad läsriktning. Moderna former av sådana 

 .  Bilden är tagen ur Honour & Fleming (), s. .
 .  Jfr även Sonesson (), s.  f.

 . Grekisk fris (Apollon Epikourios-templet, Bassai, ca  f. Kr.)

 . Romersk patricier 
med byster av förfäder 
(ca  e. Kr.)
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 . Giotto di Bondone (Arenakapellet med Yttersta domen i bakgrunden, Padua, 
ca )
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bildberättelser utgörs exempelvis av tecknade serier, men har förekommit redan un-
der antiken eller medeltiden. Giottos muralmålningar i Arenakapellet i Padua (ca 
) har en tydlig läsordning som implicerar en linjär tidsuppfattning, där det för-
flutna (jungfru Marias förhistoria, Kristi liv) sträcker sig till den yttersta framtiden 
(Yttersta domen). Även nutiden betonas med hjälp av personifikationer av dygder 
och laster, utförda i grisaille, som påminde de dåtida betraktarna om deras eget le-
verne vid denna tidpunkt och de följder detta skulle få under den Yttersta domen 
(se bild ).

För det andra, vilket ofta har berörts i konsthistoriska sammanhang, har ofta 
enskilda bildframställningar utförts som skildrar olika händelser och personer inom 
ett och samma bildrum. I dessa fall, som ibland kallas för ”simultan succession”, 
visas olika faser i ett händelseförlopp simultant. Dessa bildtyper, ibland kombine-
rade med linjära bildberättelser, är likaledes historiskt sett inte ovanliga. Exempelvis 
uppvisar den episkt-dokumentära skildringen på Trajanuskolonnen (ca –) av 
kejsarens fälttåg mot dakerna (ett folkslag som sedan -talet f. Kr. var bosatt i nu-
varande Rumänien) ett linjärt händelseförlopp, dock inom ett till synes samman-
hängande bildrum, där Trajanus framställs flera gånger.

Rumsbehandlingen i bilder tillhör ett av de mest undersökta ämnesfälten inom 
konsthistorisk forskning, och således avser jag att avsluta denna överblick beträf-
fande tänkbara världsbildmanifesteringar inom bildkonsten med endast några få 
kommentarer i ämnet. Medan rumsdjup i de tidigaste framställningarna gestaltades 
med hjälp av förkortningar, förminskning av objekt, överlappningar m. m., så före-
kommer ett koherent bildrum inte före renässansen med dess introduktion av cen-
tral- eller linjärperspektivet och väldefinierade flyktpunkter. Enligt Panofsky, i den-
nes välkända artikel ”Die Perspektive als ’symbolische Form’” (), möjliggör cen-
tralperspektivet endast till synes en neutral och geometrisk korrekt återgivning av 
vårt synfält. Perspektiv bör snarare ses som en symbolisk form med en inneboende 
tendens att skapa distans mellan ”jag” och ”icke-jag” (det andra), subjekt och ob-
jekt. En ambiguitet råder; å ena sidan förefaller perspektivet utgöra en ”matematise-
ring” och objektiv organisation av rummet, å andra sidan betonas också betrakta-
rens individuella stånd- och utgångspunkt, avskild från världen. Således skulle lin-
järperspektivet kunna ses som (symbolisk) indikation för ett kreativt samspel mellan 
jaget och världen, mellan konstnär/betraktare och naturen. En grundligare redogö-
relse och diskussion av Panofskys synpunkter rörande rumsframställningen och dess 

 .  Bilden är tagen ur Stubblebine (), s. .
 .  För ett tidigt arbete inom ämnet, se Rosén ().
 .  Omtryckt i Panofsky (), s. –. Jfr även den detaljerade diskussionen i Holly 

(), s. –.
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implicita världsbilder, såväl i ovannämnda som övriga texter, vore onekligen av in-
tresse, men skulle dessvärre överskrida det utrymme som här står till förfogande.

III
Efter att nu ha gett en överblick över några minimala beståndsdelar eller betingelser 
för världsbilder och deras tänkbara manifestering i bildframställningar förefaller det 
lämpligt att beröra frågan om och hur kognitionsteoretiska överväganden skulle 
kunna bidra till en djupare förståelse av bilders ikonologiska aspekter. Som redan 
inledningsvis nämndes har kognitionsteoretiker i stor utsträckning ägnat uppmärk-
samhet åt människors förmåga att konstruera och lagra s. k. mentala scheman och, 
därmed sammanhängande, att kunna kategorisera objekt och händelser. Enligt en 
vanlig uppfattning bland kognitionsforskare bör medvetandet uppfattas som ett 
symbolskapande och symbolbearbetande system; således består en viktig uppgift i 
att identifiera och förklara de representationer och symboliska processer som ingår 
i kognitiva aktiviteter. Ett betydelsefullt kännetecken för kognitionsforskning, som 
därmed särskiljer sig markant från traditionell behaviorism, är intresset för de men-
tala representationer som intelligenta organismer antas kunna frambringa. Ny infor-
mation jämförs med och assimileras av bredare mentala scheman (som i sin tur har 
etablerats och modifierats av inkommande information) vars existens är nödvändig 
för objektigenkännande, förklaringar, förutsägelser och kommunikativa aktiviteter. 
Annorlunda uttryckt, så verkar människor kunna lagra mentala representationer 
som är mer eller mindre abstrakta och har något av en typkaraktär. Vanliga taxono-
miska kategorier etableras efter upprepade möten med partikulära instanser tillhö-
rande den presumtiva kategorin varefter relevanta karakteristika extraheras och in-
tegreras i kategorikunskapen. Kognitionsteoretiska undersökningar tyder på att 
kategoriskapande generellt, vare sig det rör sig om kategorier som frukt, möbel, få-
gel, djur osv., kan förklaras utifrån detta synsätt. Det kan här nämnas att dessa stu-
dier i stor utsträckning är empiriskt baserade, dvs. utförda med hjälp av rigorösa 
experimentella och statistiska metoder, vilket ju tycks ge dessa hypoteser en större 
tyngd än rent filosofiska reflektioner. 

Andra undersökningar tyder på att inte enbart objekt, utan även handlingar el-
ler händelser kan inordnas i mer generella scheman, dvs. handlingsscheman. Exem-
pelvis kan händelser som att köpa en biljett eller vara iklädd en svart kostym anses 
tillhöra kategorier som att gå på bio eller att delta i en begravning (som i sin tur kan 
kategoriseras som instanser av underhållningssituation eller sorgfylld situation). Dy-

 .  Se t. ex. Rosch (); (); Rosch & Mervis (); Rosch & Lloyd ().
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lika stereotypiska och kategoriserbara handlingssekvenser betecknas ibland som ra-
mar (”frames”), ”scripts” eller händelsescheman inom kognitionsforskningen. 
Dessa scheman inkluderar således generaliserad kunskap om handlingssekvenser – 
t. ex. händelsers ordningsföljd; kausala, nödvändiga och konventionella relationer 
dem emellan; vilka händelser som överhuvudtaget kan förekomma inom specifika 
handlingsscheman. Vidare påstås även sceniska scheman föreligga som snarare ka-
rakteriseras av rumsliga än av temporala relationer. Vi har t. ex. vissa förväntningar 
om hur rummen, gatorna, platserna eller byggnaderna, där vissa händelser (som att 
gå på restaurang eller att delta i en begravning) äger rum, vanligtvis är beskaffade. 
Således har vi mentalt lagrade inventariescheman, dvs. vilka objekt som brukar fö-
rekomma i vissa situationer, samt rumsliga scheman, dvs. beskaffenheten av hand-
lingssituationers vanliga rumsliga kontext. En rad experimentella studier har ge-
nomförts för att undersöka uppkomsten och strukturerna av dylika handlingssche-
man. Dessa undersökningar har bland vissa kognitionsteoretiker lett till uppfatt-
ningen att vår kunskap i stor utsträckning är organiserad kring ett stort antal ste-
reotypiska situationer bestående av mer eller mindre rutinmässiga aktiviteter. 

Mentalt lagrade handlingsscheman kan vara av mer eller mindre intersubjektiv 
eller historiskt varierande karaktär och befinna sig på olika abstraktionsnivåer. En-
ligt kognitionsforskaren Roger Schank konstitueras kulturers (eller subkulturers) 
identitet i stor utsträckning av att deras medlemmar delar och har tillgång till sam-
ma narrativa strukturer, även om de ofta är omedvetna om dem; strukturerna tas 
vanligtvis för givna och är underförstådda (eller förekommer i förkortad form). 
Beträffande bildframställningar förefaller det inte orimligt att anta att deras inne-
håll mer eller mindre korresponderar med (eller kan assimileras av) narrativa men-
tala strukturer som delas av ett relativt stort antal betraktare. Konsthistorikern Mi-
chael Baxandall har exempelvis gjort gällande att konstnärer vanligtvis har utformat 
sina verk under beaktande av den avsedda publikens kognitiva förväntningar och 
förutsättningar. Även om Baxandall huvudsakligen har undersökt bildframställ-
ningars utformning i -talets italienska måleri i detalj, så kan dock hans under-
sökning tas som utgångspunkt för mer generella reflektioner. Således skulle man 
kunna hävda att en viktig uppgift från bildkonstnärers sida är just att abstrahera 
och visualisera de typer av ämnen som kan identifieras och uppskattas av en större 
publik, dvs. motsvarar dess mentala representationer. Bildmässigt berättande är 

 .  Se Mandler ().
 .  Jfr ibid., s. –.
 .  Se t. ex. Schank & Abelson (); Bower, Black & Turner (); Schank (); ().
 .  Schank ().
 .  Baxandall ().
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därmed ofta baserat på förekomsten och aktiveringen av betraktares mentalt lagra-
de handlings- och rumsscheman. Skildringen av enstaka handlingskomponenter 
kan aktivera vidare, mentalt lagrade handlingsscheman. I dessa scheman ingår även 
underförstådda antaganden om hur världen är beskaffad, dvs. världsbilder eller be-
ståndsdelar av sådana. En bild säger de facto mer än tusen ord; bilders explicita 
innehåll fylls omedvetet och spontant med antaganden som implicit är tagna för 
givna av såväl konstnären som den avsedda betraktaren. Själva uppfattningen av 
bilder som semantiskt meningsfulla verkar till och med förutsätta att betraktaren 
delar vissa trosföreställningar och kategoristrukturer med upphovsmannen. Utifrån 
dessa gemensamma nämnare kan betraktaren därefter, som ett andra steg, fastställa 
(eller misstänka) avvikelser från sin egen världsbild.
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