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De grunnleggende spørsmål 

 

 hvordan kan bilder bidra til å bygge nasjonal identitet?  

 Hva skjer med denne funksjonen når historiske  bilder 
inngår i nye digitale kontekster? 

 Hvordan arbeide med slike spørsmål med utgangspunkt i 
sosialsemiotikken?  

 



Målsettinger i sosialsemiotiske undersøkelser 
 

 

 Beskrive de involverte kommunikative ressurser systematisk 

  Anvende denne systematiske beskrivelsen til detaljert, tekstnær 
analyse 
     (Boeriis 2012:8) 

 





Tilganger til konteksten? 
 Intervju og observasjon 

 Surveys 

 Andre bruksstudier 

 Sjangerrelasjoner 

 Medie-affordanser 

 Sosiale og kulturelle implikasjoner 
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Den visuelle begivenheten 
 

 Hvem viser bildet fram – og hvorfor?  

 Hvem betrakter det – og hvorfor?  

 I hvilket medium vises det – og hvordan? 
 Hvilke former for interaktivitet fasiliteres? (McMillan 2006)  

 I hvilken og hva slags sosial prosess inngår det?   

 Henter perspektiver fra visuelle kulturstudier, visuell 
sosialantropologi, medieteori med mer.  



Medievitenskapelig interaktivitetsteori 
 Bruker-til-dokument 
 Fortolke 
 Utforske 
 Skape 

 Bruker-til-system 
 Kontroll eller innlevelse? 

 Bruker-til-bruker 
 Monolog 
 Dialog 
 kollaborasjon 









Sjanger-relasjoner 

 Nyretorisk sjangerbegrep – sjangerkonvensjoner utvikles på 
grunnlag av ytringers sosiale funksjon.  
 Effekt og repetisjon (Miller 1994, Lüders et al. 2010) 

 Alle ytringer inngår i sjangernettverk med diakrone og 
synkrone grener 

 Sjangerforventningene styrer mottakers fortolkning og respons.  

 Digitaliseringen er en motor i dagens sjangerutvikling 

 













Noen relevante teoretiske perspektiver – til 
drøfting 

 

 

 Fotografiet som formidler av sannhet 

 Databasen som kulturell form 



Fotografiet som formidler av sannhet 
 Fotografiet ”flyter” mellom det kausale og det konvensjonsbaserte 

(Peter Burke 2001)  

 Indeksikalsk bevis eller diskursiv ytring? 

 Fotografiets modalitet knyttes i SS til tekniske forhold – oppløsning, 
bakgrunnsartikulering, skarphet, lysstyrke, kontrast etc. (Kress & van 
Leeuwen 2006)  

 Mindre verdi i en digital epoke? 

  Tre teorier om hva som teller mest i visuell meningsdannelse (Machin 2007) 

 Bildets interne strukturer 
 Betrakterens erfaringer og interesser 
 Brukskonteksten   

 





Databasen som kulturell form 

 Databasen er både et lagringsmedium og en formidlingssform 
 Påvirker tilgjengelighet, epistemologi, interaksjon 

 Fra narrativer til fleksible ”lego-strukturer” 

 Et nytt verktøy for å utvikle estetikker, poetikker, etikker  
(Manovich 2001) 

 Fleksible og åpne multimodale strukturer  

 Hierarkier, nettverk, lister, narrativer – som likestilte former 

 Nye mønstre for interaksjon 

 Ny fordeling av diskursiv autoritet 

 





Det digitale bildet som identitetsskaper 
 

 Dekontekstualisert – og rekontekstualisert  
 i forhold til multimodal ko-tekst og situasjonskontekst 

 Semantisk og performativt ”fristilt” 
 Barsk helt eller patetisk anti-helt? 

 ” Gjør Norge til ditt eget sted!” 
 Fra kanoniske fortellinger til ”tusen versjoner” 

 Fra ikoniske forbilder til mennesker med flere nyanser 

 



Sosialsemiotiske implikasjoner 
 

 Trenger flere alternative tilganger til konteksten – for å studere 
”situert meningsskaping”. 
 Medieformat og interaksjonsformer 
 Sjangerrelasjoner 
 Kulturelle rammer og implikasjoner 

 I digitale medier er både teksten og konteksten blitt dynamiske, 
flytende størrelser. Utfordrer sosialsemiotikkens paradigmer og 
praksiser. 

 Men husk Kress (2010): ”Newly made signs” 

 


