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ABSTRACT 
 
Att undersöka hur elever blir hjälpta av bilder för att förstå vår omvärld var 
utgångspunkten i denna undersökning. För att försöka få fram det, valdes bland annat att 
låta eleverna rita egna bilder. Eleverna fick i uppdrag att med hjälp av bilder förklara 
växthuseffekten samt intervjuades ett urval av elever. Bilderna analyserades och de 
transkriberade intervjuerna ställdes i förhållande till vad de ritat. En del av elevernas 
bilder kontrasterar mot deras egna uppfattningar om hur bilder bör ser ut för att på ett 
bra sätt förklara olika ting och händelseförlopp. En del bilder stämmer överens med 
deras egna uppfattningar om hur bilder som hjälper att förstå bör se ut. Viktigt för 
flertalet av elever var att det i bilden fanns förklarande text. Andra viktiga aspekter var 
användandet av olika färger och att bilderna såg verkliga ut. Om en bild kan visa 
verkligheten eller inte diskuteras även det i uppsatsen. Min slutsats utifrån detta arbete är 
att eleverna verkar vara hjälpta av bilder som minneshjälp och för att förklara 
sammanhang, men för att rättvist kunna bedöma hur eleverna blir hjälpta kräver en 
djupare studie. Denna undersökning kan inspirera till att resonera kring hur eleverna blir 
hjälpta av bilder och kanske stimulera till vidare forskning.  
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1 INTRODUKTION 
 
Under en lektion på gymnasiet hade elever ett seminarium om ekologi. De fick i uppgift 
att tillsammans beskriva koloniseringen av en från början okoloniserad ö en bit ut i 
havet. Inlämningen bestod i att ha ritat en bild av den koloniserade ön och ett skrivet 
papper med motivation av vald kolonisation. En av grupperna lämnade in 5 bilder vilket 
initialt tolkades som bristfällig samarbetsförmåga, men bilderna visade sig vara 5 helt 
olika bilder. Tanken väcktes att hur man förstår saker kanske är avgörande för vilka 
”inre bilder” man har i sin hjärna, eller att hur man förstår saker styr vilka inre bilder 
man får i sin hjärna. Är det så att vi människor för att förstå vår omvärld översätter 
verkligheten till bilder, både eget skapade bilder och av andra skapade bilder. Bobo 
Hjort (1983) menar att våra förfäder gjorde om världen till bilder och att detta var en 
förutsättning för överlevnad. Han menar att människan långt innan talspråket var 
välutvecklat, det vill säga mer än varningsrop och dylikt, styrdes av minnesbilder. Dessa 
minnesbilder skapades av igenkännande mönster i naturen så att till exempel ett visst 
rörelsemönster direkt skapade en bild i hjärnan även om man egentligen inte såg hela 
bilden i verkligheten (a.a.). Det finns enligt Peter Gärdenfors (2001) två olika 
uppfattningar om hur språklig information representeras i våra hjärnor. Den ena som han 
kallar för ord- eller symbolmodellen innebär att det verbala språket omformas till ett inre 
språk som benämns ”mentaliska” och utgör en följd av sammanhörande symboler 
(tecken). Bildmodellen eller analoga modellen som den här även kallas innebär att 
information lagras som någon typ av bild i vår hjärna (a.a.). Det går inte att bevisa 
(åtminstone inte än) i vilken form informationen i våra hjärnor lagras men jag tror att vi 
även idag styrs av bilder som vår hjärna skapat, dels med hjälp av synintryck dels med 
hjälp av bilder hjärnan själv producerar för stunden beroende av situationen med hjälp 
av tidigare inhämtade synintryck. Inom de naturvetenskapliga ämnena i skolan används 
ofta bilder för att förklara naturvetenskapliga ting och händelseförlopp. Naturens olika 
kretslopp till exempel beskrivs ofta med hjälp av enklare bilder med pilar mellan de 
olika delarna i bilden som ska visa ett sammanhängande förlopp. Bilderna finns i 
kurslitteraturen och lärarna skapar ofta egna bilder på tavla eller dylikt vid genomgångar 
för eleverna. Jag har själv använt mig mycket av bilder under genomgångarna vilket 
gjort att intresset för hur bilder kan hjälpa att förstå olika fenomen lett till att denna 
rapport nu skrivs. John G Sharp (2005) säger i sin undersökning att elever för att 
förklara vårt solsystem under intervjuer inledningsvis använde sig av sina ”inre” bilder 
som hjälp. Undersökningen i sig handlar inte om själva användandet av bilder men 
vetskapen om att de används ökar vikten av undersökningar inom området. Om eleven 
uppnått målen efter avslutad Biologikurs (Lpf 94) innebär det att eleven bland annat ska 
ha fördjupat sin kunskap om ekosystemets struktur och dynamik och kan beskriva 
naturliga kretslopp. Inom dessa områden används bilder för att hjälpa eleven förstå de 
naturliga händelseförloppen. Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö (2001) menar att 
kunskap ofta definieras som något man läst eller hört någon berätta. Lärare använder sig 
mycket av det talade språket i sin undervisning men mycket av det vi hör översätter vi 
till vår hjärna med hjälp av bilder (Hjort, 1983). Varför är då inte användandet av bilder 
i skolan mer beforskat? Forskning kring användandet av bilder i skolan verkar vara 
ganska begränsat. Ylva Dahlman (2004) har med utgångspunkt eleverna i sin 
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undersökning försökt förstå hur arbete med bilder kan utveckla kunskap hos elever. 
Holmberg och Linderoth (2004) utgår i sin undersökning från vad lärarna anser om 
användandet av bilder i sin undervisning. Enligt min mening är det relevant att 
undersöka vad eleverna anser och då utgå från ett kunskapsbildande syfte och förståelse 
av bilder. Dessutom tror jag att det kan vara en stor tillgång att använda sig av bilder, 
samt att jag fått mycket positiva kommentarer av eleverna när jag gjort det, vilket 
ytterligare ökar relevansen av att undersöka användandet av bilder i skolan. Min 
förhoppning är att denna uppsats kan väcka användandet av bilder till liv och att 
intresset, både för lärare och elever, ökar att använda bilder ur ett kunskapsinhämtande 
syfte. Att ha insikt i teorier som behandlar tolkning av bilder kan underlätta arbete med 
bilder för att hjälpa elever förstå den fysiska världen, det vill säga den värld vi lever i. 
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2 BAKGRUND 
  

2.1 Teoriansats 
 
Uppsatsens grundläggande teoriansats är ursprungen från fenomenologin, den delen av 
fenomenologin som har sin historia i Hans-Georg Gadamers utvecklande av 
fenomenologins filosofi, hermeneutisk fenomenologi (Svante Nordin, 1995). Den 
hermeneutiska fenomenologin kan i något förenklad form beskrivas med hjälp av 
följande citat. ”Den som tolkar är inte utan ”fördomar”, han tillhör redan en tradition och 
bär en horisont.”(Nordin, 1995,s504). När man tolkar någonting är man från början styrd 
av sin kultur, språk, och historiska tillhörighet. ”Genom språket visar sig tingen för oss, 
det ger oss vår tillgång till världen.”(Nordin, 1995, s505). Detta kan kopplas både till det 
verbala språket och för denna uppsats studerade bildspråket. Elevers olika erfarenheter 
och språkliga färdigheter styr hur de kan bli hjälpta av bilder i undervisningen. Olika 
kulturella bakgrunder styr deras olika tolkningsförmågor. 
 
 
 

2.2 Bilder 
De bilder vi genom vår erfarenhet bär har bildats bland annat med hjälp av språket och 
beroende av vår kulturella tillhörighet ser de olika ut. Nedan följer en något allmän 
beskrivning av bilder och dess betydelser med kopplingar till användandet av bilder 
inom skolan. Problematiken med att använda bilder för att förstå det abstrakta belyses. 
 
Tack vare vår föreställningsförmåga kan vi producera och dechiffrera bilder (det vill 
säga tolka bilder) vilket gör att vi kan abstrahera och förenkla vår omvärld i ett försök att 
förstå den. Vi kan minska de fyra dimensionerna ner till två (Wilém Flusser, 1998). En 
bild på ett papper har endast två dimensioner, längd och höjd, den saknar de två andra 
dimensionerna, bredd (djup) och tid. Särskilda skisstekniska metoder används för att ge 
tolkningen av bilden ett djup. Vad gäller tidsaspekten används flera olika metoder. 
Vanligast i läroböcker är användandet av pilar i bilden som avser föra tolkaren framåt i 
bildernas händelseförlopp. Att dechiffrera menas här att kunna förstå vad bilden vill säga 
till betraktaren, det vill säga att betraktaren kan tyda bildens meddelande. Thomas 
Millroth (1988) förklarar att abstrahera innebär att man vid skapandet av en bild tar bort 
detaljer som inte behövs och ibland lägger till detaljer som behövs för att förstå bildens 
innebörd. Att se en bildmässig systematik i den konkreta omvärlden möjliggör 
skapandet av denna typ av bild.(a.a.) När bilder används inom biologiundervisningen för 
att kunna bidra till förståelse för vår fysiska omvärld behövs någon form av abstraktion 
göras. Förutom borttagande av många detaljer är vi hänvisade till att gå från en 
tredimensionell verklighet till ett tvådimensionellt bildskapande. Flusser (1998) menar 
att denna förmåga att skapa och dechiffrera bilder kan istället för att hjälpa oss förstå vår 
världsuppfattning försvåra för oss.  
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Bilder förmedlar mellan människa och värld /…/ Bilder är till för att göra världen 
tillgänglig och föreställbar för människan. Men i samma stund de gör det ställer de sig 
mellan människa och värld. De är tänkta som kartor, men blir istället skärmar. I stället 
för att presentera världen för människan, så re-presenterar de den; de sätter sig själva i 
världens ställe, så till den grad att människan lever som en funktion av de bilder hon 
producerat. (s. 13) 

 
Ofta glömmer människan att hon själv skapat bilderna som hjälp att förstå världen så att 
de blir en verklighet istället för en tolkning av verkligheten (Flusser, 1988). Med 
verklighet avses här hur den fysiska världen (det vill säga den värld vi lever i) fungerar. 
Flusser (1988) menar att människan överför bilder direkt till verkligheten istället för att 
översätta de. Skillnaden mellan att överföra och översätta bilder är att när man överför 
en bild från till exempel en lärobok till verkligheten blir den en kopia och inte en 
förklaring av verkligheten. Om man istället översätter en bild till verkligheten används 
den som en förenklad förklaring av verkligheten och inte en kopia. Användandet av 
bilder i skolan inom biologin skulle kunna innebära att elever får en felaktig bild av vår 
fysiska värld om de överför bilder på verkligheten istället för att använda bilder som 
översättning. Ofta är dessa bilder laddade med värderingar vilket kan styra betraktaren i 
en viss riktning i sin uppfattning av verkligheten.  
 
Sirmo Michail, Anastasia G. Stamou och Stephanos Paraskevopoulus (2003) 
undersökning baseras på att naturvetenskapliga utbildningar involverar två typer av 
element. Kognitiva element som handlar om överföring av kunskap och Representativa 
element (användandet av metaforer och bilder). I denna litteraturstudie har bilder och 
inställningar till miljön undersökts. Metaforer är mest representerade i litteraturen (enligt 
ne.se är metafor som stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre 
överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan 
(bildledet). Beskrivande bilder av naturen visas som två olika kategorier, vänlig och 
fientlig. Om de bilder som eleven utsätts för under sin utbildning är värderande och om 
deras förståelse av verkligheten baseras på dessa bilder kan elevernas uppfattning av 
verkligheten styras. Alternativt förhållningssätt är att elevers uppfattning av verkligheten 
inte styrs av bildens värdering, istället kanske värderingen i sig hjälper eleven att ta till 
sig informationen i bilden och ökar förståelsen i den.  
 
Enligt Agnes Nobel (2001) framställs det konstnärliga arbetssättet mer som fokuserat på 
kvaliteten på helheten och att väcka känslor än kunskap om detaljen vilket utgör 
forskarens arbetssätt. Hon skriver ”Dessa utgör tvärtom nödvändiga delar av mänskligt 
liv, utan vilka man ej kan skildra verkligheten och ej heller utveckla kunskap som svarar 
mot mänskliga behov”. (s.18). Nobel menar att den känslomässiga biten är nödvändig 
och att man utan känslor involverade inte kan ta till sig kunskap. Det innebär att bilder 
med värderande inslag är nödvändiga för att befästa kunskap.  
 
Svårigheter med att använda bilder kan vara att få elever att se de sammanhang en bild 
försöker visa och att eleven verkligen ska kunna nyttja bildframställningar för sin egna 
ökade förståelse inom naturvetenskapen. Förståelsen eller översättningen av en bild kan 
jämföras med att försöka förstå ett främmande språk (Jan-Gunnar Sjölin, 1998). Man 
kan höra en fras på ett för mottagaren obegripligt språk och gissa sig till delar av 
innebörden som till exempel om det framförs på ett upprört eller lugnt sätt. Mottagaren 
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kan förstå delar av budskapet men kan omöjligt förstå helheten utan att först ha fått det 
översatt för sig. Denna översättning från ett främmande språk till ett välbekant genomgår 
även den en tolkning där innehållet kanske inte till fullo blir översatt korrekt. Detta, 
menar Sjölin (1998), är jämförbart med översättning av bild till ord. 
 
 Elisabet Ahlner Malmström (1991) anser att arbeta med bildens uttryck och innehåll är 
ett bra sätt att öka sin förståelse för omvärlden. Genom att låta barn själva skapa sina 
bilder för att sedan tillsammans analysera bildens innehåll och uttryck med hjälp av en 
vuxens kunnande inom bildanalys skapas en god inlärningsgrund. Hon menar att denna 
arbetsform ger barnen början på deras bildspråkliga medvetenhet och innefattar en 
medvetenhet om bland annat den egna bildens uttryck och innehåll i förhållande till 
verkligheten. I den bildspråkliga medvetenheten ingår även förståelse för barnens egen 
stil i sitt skapande, bild som kommunikation och bilden i förhållande till inlärning. 
Malmström (1991) har som utgångspunkt förskolebarn men hennes undersökning som 
bildpedagogiska metod för barn är relevant eftersom paralleller kan dras till äldre barn i 
skolan. Gert Z Nordström (1984) säger att man inom bildanalys kan urskilja två 
traditioner som man utgår ifrån. Den ena som kallas konstvetenskap som bygger på att 
man framför allt studerar bildskaparens avsikt med bilden och vilka levnadsförhållande 
skaparen har eller hade. Den, enligt Nordström (1984), andra traditionen inriktar sig på 
villkoren för kommunikation och relationer till samhället, semiotik. Definition på 
semiotik enligt Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert Z Nordström och 
Örjan Roth-Lindberg (1988, sid 292) är som följer. 
 

Semiotik, av grek ”semaion”, tecken är den vetenskap som undersöker den mänskliga 
betydelseproduktionen (i vidaste mening) – villkoren för kommunikation, dess 
lagmässighet och samband med samhället 

 
Definitionen ovan gäller både talspråket och bildspråket där bildspråket har en avdelning 
kallad bildsemiotik och studerar hur bilder skapar mening (a.a.). Eftersom denna 
undersökning bygger på vilka bilder elever använder och hur elever anser att bilder 
hjälper för förståelse är det relevant att luta sig mot bildsemiotikens utgångspunkt i 
denna uppsats. 
 

2.3 Uttryck och Innehåll 
Uttryck och innehåll beskriver hur bilder är uppbyggda och vad tolkning av bilder kan 
medföra. 
 
När man översätter från bild till ord är det innehållet man försöker förklara och uttrycket 
är de hjälpmedel man har för att skapa bilden Sjölin (1998). 
Oavsett om man överför eller översätter bilder man använder för att förklara vår fysiska 
värld uppstår ytterligare ett hinder för denna förståelse. Själva bilden måste översättas i 
skrift eller talspråk för att göra sig förstådd för betraktaren. Sjölin (1998) använder 
begreppet översättning när han talar om att tolka bilder. Han menar att tolka bilder 
innebär att försöka förstå de och det gör man genom att se och skilja på bildens uttryck 
och innehåll men samtidigt se förhållandet mellan de. Detta behöver dock inte vara en 
medveten handling enligt Jan-Gunnar Sjölin (1998).  
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 ”Varje uttryck har med nödvändighet ett innehåll, och varje innehåll måste komma 
till uttryck genom något/…/sådant som uttryck och innehåll är inget som man 
behöver ha begrepp för eller ens medvetet uppfatta i sin upplevelse.”  (a. a. s. 25).  
 

Uttrycket behöver inte bara ha ett enda innehåll och vice versa innehållet behöver inte 
bara ha ett enda uttryck. Det finns de som menar att varje uttryck har ett specifikt 
innehåll, men Sjölin anser att ett uttryck kan ha fler innehåll.  Att försöka förklara vad en 
bild vill förmedla sätter gränser av det talade språket. Sjölin (1998) tar upp denna 
problematik med översättning som tolkningsmodell där han säger att  
 

 ”… det tolkningen ger är aldrig själva det sökta innehållet av bildens uttryck utan 
ett i första hand språkligt uttryck som kommer detta innehåll så nära som möjligt”.  
(s. 48)  

 
Han menar att en beskrivning i ord inte fullständigt kan förklara vad en bild vill säga 
men att det ändå kan ge en hyfsad förklaring, det vill säga så nära innehållet som 
möjligt. Sjölin (1998) menar att man kanske inte förstår vissa element i bilden och därför 
blir tolkningen/översättningen kanske någorlunda riktig och definitivt användbar men 
ändå en förvanskning. Om man överför det här till skolans värld innebär det att olika 
lärare skulle kunna göra helt olika översättningar (tolkningar) av en och samma bild trots 
att de kanske har samma förståelse för det som ska förklaras. Deras olika språkliga 
översättningar från bild till ord kan ge olika förutsättningar för elever att genom bilder 
öka sin förståelse för till exempel växthuseffekten.  
 

2.4 Bildkoder och Symboler 
Det tidigare beskrivna uttryck och innehåll sätts här i sitt sammanhang som funktion av 
koder. Koder och symboler ges en förklarande beskrivning med fokus på bilder. 
 
P.K. Manning (1987) benämner uttryck och innehåll som signifiant respektive signifié 
och säger att dessa är oskiljaktiga i bilden. Han menar att kopplingen de emellan kan 
variera men att de tillsammans leder till någon typ av kod. En del koder är formella och 
logiska och andra är naturliga eller förnuftiga. Exempel på formella koder kan vara 
kemiska formler där förnuftet enbart inte kan tolka koden till motsats från exempelvis att 
uttrycket fotspår i sanden meddelar innehållet människa närvarande som ger en naturlig 
kod (a.a.). Naturliga koder är beroende av tolkarens tidigare erfarenheter och kunskaper 
men de är inte kulturellt uppbyggda det vill säga ett fotspår i sanden är ett avtryck av en 
fot oavsett kultur. Fotspåren i sig tolkas säkert olika i olika kulturer men faktum kvarstår 
ändå att fotspår är ett spår av en fot. Bildens uttryck måste kunna tolkas som skaparen av 
bilden ämnat för att innehållet i så hög grad som möjligt ska kunna tillgodoses av 
betraktaren. Av stor vikt är detta vid användandet av bilder i biologiundervisningen där 
syftet med bilder är att visa funktionen av något.  
 
Gunnar Berefelt (1992) säger att bilder som vi betraktar låter oss bli informerade om 
något som inte egentligen är närvarande fysiskt och kallar det att bilden har en 
referentiell funktion och fungerar då som tecken/symbol. Bilder som beskriver 
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växthuseffekten har vanligtvis en referentiell funktion. När tecken (symboler) framställs 
eller tolkas med hjälp av ett regel- eller normsystem där kopplingen mellan innehåll och 
uttryck bestäms har vi en kod (Cornell m fl, 1988). De anser att det finns starka koder 
som bara bör tolkas på ett sätt och svaga koder som har en mer öppen tolkning. 
Vägskyltar är exempel på starka koder. Koder är tidsbegränsade, det vill säga de 
fungerar inte genom alla tider. Erfarenheter och kunskap bland annat styr hur vi tolkar 
koder enligt Cornell m fl (1988) och är så kallade historiskt-kulturella regler, och är 
oundviklig enligt den hermeneutiska fenomenologin. De menar att en 
stenåldersmänniska inte skulle tolka våra tecken och koder som vi eftersom de har helt 
andra kunskaper, erfarenheter och andra behov än människan av idag.  
 
För att ytterligare beskriva de hisoriskt-kulturella reglerna som gäller när man ska tolka 
koder genom exempel närmre vår tid kan nämnas användandet av Hakkorset. Innan 
Hitler började använda denna symbol (tecken) har dess tolkning med hjälp av gällande 
koder varierat något genom tiderna. Inom hinduismen har den symboliserat guden 
Shivas som upprätthåller kosmos med sina fyra armar medan den i andra sammanhang 
sägs ha symboliserat solen allt efter samtida kulturella regler (ne.se).  
 
Bildsymboler, eller det under längre tid använda begreppet tecken, är något som 
betecknar (vara tecken för någon abstrakt företeelse) något annat än det som har 
betecknats (Hansson, Karlsson & Nordström, 1992). En röd ros till exempel kan vara 
symbol för kärlek, där rosen är det som betecknats och kärlek det abstrakta beskrivna, 
det som betecknar. Ett annat exempel är en ritad pil (betecknat) som kan fungera som 
symbol för tiden (det som betecknar det abstrakta). Pilar används mycket inom biologin 
för att visa händelseförlopp av olika slag som till exempel solens strålning och olika 
typer av kretslopp. Pilen i andra sammanhang kan som symbol fungera som riktning av 
något slag som till exempel på vägskyltar. Bildsymboler, liksom andra bilder, tolkas 
även de utifrån bildens uttryck och innehåll men har specifika betydelser inom en viss 
kultur och mer begränsade i sina tolkningar än bilder i allmänhet. Hansson m fl (1992) 
anser att symbol också har att göra med metafor. En metafor är en sorts avbild men 
avbilden måste föreställa något annat än det som bilden visar (a.a.). Inom verbalspråket 
används ofta metaforer som förstärkning av innebörden där metaforen utgör ett bildligt 
uttryck. Inom bildspråket används bild i bilden för att göra metaforen men om man till 
exempel avbildar en man med så kallad potatisnäsa behöver man rita en potatis som näsa 
för att det ska vara en metafor inom bildspråket. Det kategoriseras inte som metafor om 
man avbildat näsan som den ser ut trots att kanske betraktaren kommer att tänka på 
metaforen potatisnäsa (Hansson, 1992). Dahlman (2004) förklarar metafor i sin 
avhandling ”Att förstå en metafor innebär att kunna avläsa den bakomliggande 
betydelsen i den metaforiska satsen”. Hon menar att under ytan av bilden finns mer att 
tolka. I sin undersökning lät hon deltagarna göra en bild av en metafor för att beskriva 
ett abstrakt begrepp vilket resulterade i att deltagarnas kunskaper om begreppet 
vidgades. Dahlman (2004) anser att arbetet med bild är en viktig del i processen att 
förstå icke visuella begrepp, att en ny verklighet skapas genom bilder och nya metaforer.  
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2.5 Ikoniska koder 
 
 
Här ges en beskrivning av en genre inom koder som bygger på vad som kan kallas för 
verklighetstrogna bilder. 
 
En annan typ av bildkoder, så kallade ikoniska koder där tecknet är likt verkligheten, (av 
grek. eikα´n 'bild', 'avbild') är detsamma som ikoniskt tecken. Det vill säga det som 
avbildas är likt det som bildas som till exempel halvmåne, fullmåne och månskära som 
betecknas i almanackor (ne.se). De är självklart inte exakt kopia av verkligheten men har 
stor likhet. Bilder av denna typ är vanligt förekommande inom naturvetenskapen i 
skolan, särskilt inom biologiundervisningen som till exempel när jorden avbildas som en 
rund cirkel med blå och gröna partier. Cornell m fl (1988) använder även begreppet 
ikonografiska koder ”De regler och konventioner som skapar helbetydelser, motiv och 
handlingar i bilden.”(s.175). Eller som Hansson m fl (1992) beskriver termen ”När vi 
talar om en ikonografisk kod syftar vi på en kedja (eller kedjor) av tecken som skildrar 
ett välkänt tema.” Ikonografiska koder gör att vi kan känna igen motiv och vissa 
handlingar som till exempel nattvarden och korsfästelsen men även nutida ikonografiska 
koder existerar som bland annat julklappsutdelning, midsommardansen kring stången 
och prispallsceremoni. 
 

2.6 Denotationer och Konnotationer 
Stycket nedan tar upp bildens utseende (uppbyggnad) i förhållande till betraktarens 
erfarenheter och kulturella tillhörighet vid tolkandet av bilder. 
 
Nordström (1984) beskriver denotationer som bildens grundbetydelser, det vill säga de 
grunddrag i bilden som gör att betraktaren kan se vad bilden föreställer (vad det är 
bilden ser ut som). Verbalspråket har även det denotationer och kan härledas till våra 
substantiv till exempel skor, låda eller tavla men här tas hänsyn endast till bildspråket. 
Bildens denotation har två funktioner (a.a.). Den ena är att bilden, egentligen konturer 
(linjer som utgör det avbildade) i bilden eftersom en bild ofta består av flera konturer, 
ska ha några verklighetskopplade kännetecken (här används ordet kännetecken med sin 
vanliga förekommande innebörd, något som gör att det man ser är bekant). Det innebär 
att ett fåtal streck kan fungera denotativt om de tillsammans liknar det i verkligheten 
som beskrivs. Den andra funktionen är att tecknet (bilden) i all sin enkelhet måste kunna 
särskiljas från andra tecken. En efterliknelse av Nordströms (1984) exempel på en skiss 
av en trast får i denna rapport åskådliggöra denotationens två funktioner. 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 Skiss av en koltrast 
 



11 

Även om man inte känner igen olika fåglar kan man urskilja dessa, till ett tecken eller 
bild sammansatta streck, från andra tecken. Särdragen som skiljer denna fågel från till 
exempel en bil är tydliga (denotationens ena funktion). Kännetecken som talar om vad 
tecknet ska visa (denotationens andra funktion) är i denna skiss gjorda med endast ett 
fåtal streck, 7 stycken.  
 
Konnotationer är enligt Nordström (1984) en slags kulturell association. Det bilden 
frambringar i våra hjärnor av att till exempel betrakta en bild och som är kulturellt styrt 
är konnotation. Nordström (1984) jämför denotativa beskrivningar mot konnotativa när 
han skriver ”Beskrivningen inriktas då inte på det synliga eller hörbara i meddelandet 
utan på de associationer som det lockar fram (eller förmodas locka fram) i mottagarnas 
huvuden”. (s. 42). Vilka associationer tecknet frambringar är beroende av betraktarens 
erfarenheter och kulturella tillhörighet och inte så mycket hur själva tecknet (bilden) ser 
ut (a.a.). Gustav Helldén (2001) har i sin undersökning behandlat elevers 
begreppsbildning angående naturvetenskapliga fenomen. Han kom fram till att elevers 
erfarenheter och kunskaper från tidig ålder i stor grad styr deras tänkande senare i livet. 
Denotation och konnotation ger i kombination med varandra att vi kan använda oss av 
ett bildspråk. De flesta samhälle, dit även skolan räknas, upprätthålls delvis genom 
bildspråk. Gert Aspelin (1973) anser att vi behöver konnotationer för att tolka 
denotationer, han säger ”Det är alltså konnotationerna som ger liv åt tecken och gör de 
användbara för kommunikationen”. (s. 151). Att beakta är dock att en denotation kan 
konnotera olika saker. Ett tecken allena kan ge många associationer som alla är helt 
riktiga medan flera tecken tillsammans styr konnotationen till en specifik innebörd (a.a.). 
Aspelin tar som exempel upp denotationen hög hatt som enskilt kan ge många kulturella 
associationer (konnotationer) men att den tillsammans med en annan denotation, till 
exempel en kanin, leder oss direkt till en särskild konnotation.  
 

2.7 Sammanfattning 
Bilder som vi dechiffrerar (tolkar), det vill säga att tyda bildens meddelande (Millroth 
1988), för att förstå vår omvärld (Flusser 1988) bygger på koder (Manning, 1987); 
Berefelt 1992) som kommer till vår kännedom genom bildens uttryck och innehåll 
(Sjölin 1998). För att kunna tolka dessa koder som genom bildens uttryck och innehåll 
kommer oss tillhanda ges bildens uttryck en denotation som frambringas med hjälp av 
en konnotation. (Aspelin, 1973).  
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3 SYFTE 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder hjälper elever till 
förståelse inom biologiundervisningen samt att tydliggöra vilka bilder elever 
använder sig av för att förklara naturvetenskapliga förlopp såsom 
växthuseffekten. Som utgångspunkt har jag valt eleverna själva och inte lärarna 
för att tala om de bilder som används som förklaringsmodeller inom de 
naturvetenskapliga ämnena.  
 
Frågeställningar 1 och 2 är kopplade till elevernas egna ritade bilder och 
frågeställning 3 är kopplad till intervjuer. 
 
Mina frågeställningar är: 
 

1. Vilka bilder väljer eleverna för att förklara växthuseffekten? 
2. Hur hjälper bilder elever till förståelse av växthuseffekten? 
3. Vad karaktäriserar de bilder som elever anser hjälper dem till 

förståelse? 
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4 METOD 
 
Urval 
 
Undersökningen baseras på elevers egna skapade bilder där de fått i uppdrag att rita 
växthuseffekten. Målgruppen som valdes att undersöka gick sitt andra och tredje år på 
naturvetenskapliga programmet. Denna grupp valdes medvetet för att få en grupp som 
sannolikt hade mycket erfarenhet av bilder inom biologiundervisningens alla år till och 
med gymnasiet. Hälften av eleverna har jag tidigare träffat under en av mina VFU 
(Verksamhets Förlagd Utbildning) perioder i lärarutbildningen och hälften har jag 
kommit i kontakt med genom andra lärare på samma skola. Samtliga elever, 60 stycken, 
var villiga att ställa upp på att rita en bild. Ett urval av 10 personer gjordes som 
intervjuades med syfte att ha som komplement till bilderna. Urvalet gjordes slumpvis 
men så att båda könen representerades. De deltagande informerades om syftet med 
undersökningen och att inga namn skulle komma att lämnas ut samt att bilderna inte 
skulle kopplas till de klasserna som deltog. Intervjudeltagarna informerades även om att 
deras bilder bara skulle kopplas med en siffra till det dem berättade. Detta arbetssätt 
valdes för att bevara deltagarnas integritet. Deltagarna gjordes också medvetna om att 
dem när som helst under intervjun fick avbryta om dem ville. 
 
Frågeställningar kopplade till undersökningens syfte. 
 

1. Vilka bilder väljer eleverna för att förklara växthuseffekten? 

2. Hur hjälper bilder elever till förståelse av växthuseffekten? 

3. Vad karaktäriserar de bilder som elever anser hjälper dem till förståelse? 

 
 
 

4.1 Datainsamlingen av bilderna 
 
För att kunna söka svar på frågeställning 1 ”Vilka bilder väljer eleverna för att förklara 
växthuseffekten” och frågeställning 2 ”Hur hjälper bilder elever till förståelse av 
växthuseffekten?” användes elevernas egna ritade bilder. Eleverna gavs instruktionen att 
rita en bild för att förklara växthuseffekten, bilden samlades in efter 10 minuter. 
Bildinsamlingen skedde vid två tillfällen, ett för varje klass. Vid båda tillfällena ritade 
eleverna bilderna i klassrummet samtidigt. Läraren (olika lärare för de båda klasserna) 
var inte närvarande vid något av tillfällena. Detta förfarande valdes för att undvika att 
eleverna skulle känna pressen av att rita på ett visst sätt på grund av att deras lärare 
skulle ha möjlighet att bedöma deras kunskaper.  
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Undersökningen som gjordes var av kvalitativ art. En kvalitativ studie är lämplig om 
syftet med undersökningen är att få förståelse för det undersökta. Om det till exempel är 
frekvensen av något man vill undersöka är en kvantitativ metod mer passande (Trost, 
2001). Jag har valt att inte använda mig av en kvantitativ metod eftersom syftet med 
undersökningen inte har varit att ta reda på hur många elever som använder en viss typ 
av bild för sin förståelse. Det som däremot är intressant i denna rapport är hur just de av 
eleverna ritade bilderna hjälper dem att förstå, i detta fall växthuseffekten, vilket gör att 
en kvalitativ metod är motiverad. Detta gäller både för bilderna som ritades och de 
genomförda intervjuerna.  
 
Resultatet presenteras i frågeställningarnas tidigare valda ordning i form av 
huvudrubriker där insamlad data kategoriseras under tillhörande frågeställning. För att 
kunna kategorisera bilderna har en bildanalys gjorts som resulterade i en karaktärisering 
av bilderna. Enligt Gert Z Nordström (1984) finns det vissa frågor man bör ställa sig när 
man gör en bildanalys. De behandlar vad bilden föreställer, hur den är uppbyggd, 
bildens syfte och grundvärderingar samt vem som är bildens sändare och mottagare. 
Olika fokus har lagts på bilderna beroende av den frågeställning de ämnar ge svar på. 
Data behandlad syftande till frågeställning 1 Vilka bilder väljer eleverna för att förklara 
växthuseffekten fokuserar på hela bilden. Data behandlad syftande till frågeställning 2 
Hur hjälper bilder elever till förståelse av växthuseffekten fokuserar på detaljer i bilden. 
Data behandlad syftande till frågeställning 3 Vad karaktäriserar de bilder som elever 
anser hjälper dem till förståelse tar hänsyn till både detaljer och helheten i bilden i 
förhållande till elevernas uttalanden om bilder under intervjuerna. Kategoriseringen av 
datan har skett med inspiration av SOLO taxonomi, Structure of the Observed Learning 
Outcome (Ekman Bengt, 1987). SOLO taxonomi delas in i fem kunskapsnivåer enligt 
tabellen nedan. Elevens ”svar” innebär i denna undersökning även elevens bilder. 
 
1) Prestructural  Eleven svarar på annat än frågan. 
2) Unistructural Svarar på frågan men fokuserar bara på en 

detalj. 
3) Multistructural Talar om flera aspekter som har med frågan 

att göra men utan samband de emellan. 
4) Relational Talar om flera aspekter och visar på 

samband de emellan. 
5) Extended Abstract Som Relational men visar ur ett vidare 

perspektiv, paralleller och slutsatser görs. 
 
 
Kategoriseringen av bilderna är inte uteslutande för varje kategori. En bild kan tillhöra 
flera kategorier eftersom fokus på bilderna är lite olika beroende av vilken frågeställning 
de svarar på. För varje frågeställning presenteras först kategoriseringen i schematisk 
form sedan en efterföljande beskrivning med bildexempel till varje kategori. 
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4.2 Intervjun 
 
Intervjun bestod av fem ursprungsfrågor (se tabell nedan) och i vissa fall även 
följdfrågor. Fråga 2,3 och 4 innehöll värderande ord som ´bra´ och dålig´ vilkas 
innebörd kan tolkas olika. Ingen av de intervjuade frågade vad som menades med ´bra´ 
respektive ´dålig´ när frågorna ställdes. Jag valde ändå att använda dessa begrepp 
eftersom svaren tydde på att de intervjuade hade uppfattat frågorna på likartat sätt och 
besvarade mina frågeställningar.  Intervjuerna videofilmades och transkriberades efteråt. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vilka fördelar tycker du det är att använda bilder i undervisningssyfte? 

2. Vilka nackdelar tycker du att det finns med att använda bilder i 
undervisningssyfte? 

3. Vad tycker du kännetecknar en bra bild att använda i undervisningssyfte? 

4. Vad tycker du är en dålig bild i undervisningssyfte? 

5. Tycker du att det är bra att använda bilder i undervisningen? 

 
 
Genom att låta eleverna berätta om vilka för- och nackdelar det finns med att använda 
bilder (fråga 1 och 2) samt vad de tycker kännetecknar en bra bild (fråga 3) kunde delar 
av uppsatsens syfte besvaras med hjälp av frågeställning 3 ”Vad karaktäriserar de bilder 
som elever anser hjälper dem till förståelse?”. 
 
Det strävades efter att göra gruppintervjuer för att de deltagande skulle känna större 
trygghet, dels för att eleverna skulle våga berätta vad dem tyckte och dels för att samtal 
brukar leda till mer utförliga svar. Dock fanns en risk att de intervjuade skulle välja en 
gemensam väg i sina svar, men resultaten visar ändå på meningsskiljaktigheter. 
Situationerna under intervjuerna var inte exakt lika för alla deltagarna. Följdfrågor 
ställdes i vissa fall för att reda ut eventuella misstolkningar av elevens svar. Detta 
innebär att intervjuerna var av låg grad standardisering. Trost (2001) menar att hög grad 
av standardisering innebär att frågorna som ställs är samma, utan följdfrågor anpassade 
till varje enskild intervju. Utöver det är också situationen vid hög standardiseringsgrad 
under intervjun densamma och frågorna läses upp på samma sätt. Motsatsen till hög grad 
av standardisering är låg grad av standardisering där språket och frågorna anpassas efter 
individ och situation. Jag ansåg det nödvändigt att låta låg standardiseringsgrad råda för 
att kunna få fram elevernas tankar.  
 
Med låg grad av standardisering följer hög grad av strukturering för att hålla intervjun 
inom det valda undersökningsområdet. Trost (2001) framhåller att man kan ha två 
utgångspunkter vad gäller grad av strukturering. Ena utgångspunkten är att man utgår 
från de svarsmöjligheter frågorna ger vilket innebär att låg struktureringsgrad har frågor 
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där svaren kan bli av mycket olika karaktär. Andra utgångspunkten vilken det utgås ifrån 
i denna rapport, är att man utgår från frågeformulärets struktur. Det innebär att hög grad 
av strukturering har undersökningen om alla frågor handlar om det valda ämnet (a.a.). 
Svaren kan även här variera beroende av intervjupersonens tidigare erfarenheter men 
handlar ändå om det valda ämnet som undersöks.  
 
Intervjuerna i denna undersökning har därför, med de valda utgångspunkterna, en låg 
grad av standardisering och en hög grad av strukturering. 
 

4.3 Validitet och Reliabilitet 
 
Enligt Thurén (2003) innebär reliabilitet att man utfört mätningarna rätt i förhållande till 
vad man undersökt och validitet att man bara har undersökt det man ville undersöka. Att 
låta eleverna genom sina egna bilder förklara ett naturvetenskapligt fenomen som gjorts 
i denna undersökning skulle kunna göras om av andra undersökare med andra 
urvalsgrupper vilket talar för reliabilitet och validitet. Dock hade eleverna begränsat med 
tid för skapandet av sina bilder, ca 10 minuter. Två fick avbryta sin färgläggning av 
bilden eftersom alla bilder samlades in samtidigt,  de flesta i urvalsgrupperna verkade 
ändå nöjda med sina bilder innan tiden gått ut vilket gjorde att deltagarna ansågs vara 
klara med sina bilder.  
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5 RESULTAT 
Här presenteras de bilder eleverna ritat för att förklara växthuseffekten samt vad de 
själva anser om bilder som hjälpmedel att förstå något. 

5.1 Vilka bilder väljer elever för att förklara växthuseffekten 
Nedan presenteras kategoriseringen av resultatet med efterföljande förklaringar för varje 
kategori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Inga samband i bilden 
 
Bilderna består av olika delar som inte påvisar något samband mellan varje del. Den 
visar på exempel av olika slag utan att sätta in de i ett sammanhang. 
 

 
Bild 2 Inget samband 

5.1.2 Samband5.1.1 Inga 
samband i 
bilden 

5.1.2.1 
Jämförande

5.1.2.3 
Bildutsnitt

5.1.2.4 
Helhetsbild

5.1.2.2 
Metafor 

5.1.2.3.b 
Icke 
Värderande 

5.1.2.3.a 
Värderande 

5.1.2.4.a 
Värderande 

5.1.2.4.b 
Icke 
Värderande 

5.1 Vilka bilder väljer eleverna för att förklara växthuseffekten 
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Delarna i bild 2, bilens avgaser och hårsprayen, är visat som exempel på orsak till 
växthuseffekten. I bilden går inte att se något samband mellan dessa faktorer. Eleven har 
dock visat detaljrikedom i sin bild men den skulle kunna sättas in i väldigt många andra 
sammanhang utan att för den skull ifrågasättas.  
 

5.1.2 Samband 
 
Bilderna består av flera delar som påvisar samband på något sätt där bilden ingår i ett 
sammanhang. Oavsett om bilden innehåller detaljer, värdering, är skuren på något sätt 
eller ej faller den under denna kategori. 
 

 
Bild 3 Samband 
 
Bild 3 visar solens instrålning på jorden och att dessa strålar blir kvar ett tag. Det visas 
genom att pilen ritats gå från solen till jorden sedan fram och tillbaka mellan jord och 
atmosfär. Bilens och fabrikens pilar visar dess koppling till atmosfärens sammansättning 
där solens strålar visas studsa emot.   
 
 

5.1.2.1  Jämförande  
Här beskrivs två händelser i en bild med hjälp av två bilder i en bild som endast skiljer 
sig något från varandra. Bilderna i bilden används som jämförelse mellan varandra för 
att beskriva de olika händelseförloppen. 
 

 
Bild 4 Jämförande 
 



19 

Bild 4 kan ses som två bilder i en bild, där varje bild innehåller ett jordklot, 
solinstrålning och avgående strålning. Det eleven beskriver är samma typ av händelse 
men med olika utgång. Den beskriver vanlig växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt. 
 

5.1.2.2. Metafor  
Under denna kategori faller de bilder där eleven använt sig av en metafor i bilden. En 
vanlig metafor använd i kurslitteratur. 
 

 
Bild 5 Metafor 
 
Bild 5. Eleven har ritat ett hus runt jorden som ska föreställa ett växthus. Växthuset 
symboliserar atmosfären runt jorden.  
 
 

5.1.2.3 Bildutsnitt 
Bilden är medvetet beskuren på något sätt där inte hela jordklotet eller solen är med. 
 

 
Bild 6 Bildutsnitt 
 
Bild 6. Eleven har valt att inte ha hela jordklotet med i sin beskrivning.  
 
 

5.1.2.4 Helhetsbilder 
Karaktäristiskt för dessa bilder är att hela solen och jorden är ritad. De kan vara antingen 
med eller utan detaljer, värderingar eller annat. Huvudsaken är att inget bildutsnitt gjorts 
i förhållande till solen och jorden.  
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Bild 9 Helhetsbild 
 
Bild 9. Hela solen och jorden ritad i denna bild. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Hur hjälper bilder elever till förståelse av växthuseffekten  
Till skillnad från kapitel 5.1 bilden som hjälpmedel fokuseras här kategoriseringen på 
etaljer i bilden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori 5.2.1 och 5.2.2, Inget Samband och Samband, faller under samma beskrivning 
som kategori 5.1.1 och 5.1.2 Därför görs inte någon ytterligare beskrivning här. 
 

5.2 Hur hjälper bilder elever till förståelse av växthuseffekten 

5.2.1 Inget Samband 5.2.2.Samband 

5.2.2.1 
Med Pilar 

5.2.2.3 Detaljer 
5.2.2.2 
Utan Pilar 
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5.2.2.1 Med Pilar 
Karaktäristiskt för dessa bilder är att de innehåller vedertagna symboler pilar, det vill 
säga symboler som tolkas lika av både bildens skapare och betraktare. Pilarna visar på 
ett händelseförlopp, det innebär att dessa bilder har en tidsaspekt med. Utöver det har 
pilarna olika form och färgsättning beroende på om strålningen är kortvågig eller 
långvågig. 
 

          
Bild 12 Pilar           Bild 13         Bild 14 
 
I bild 9 finns pilar som visar riktningar mot jorden och från jorden. Pilarna visar 
strålningens väg med tiden. Pilarna från solen mot jorden har i denna bild vågtoppar med 
låg frekvens, pilarna från jorden det motsatta vilket här tolkas som olika våglängd på 
strålningen. Pilarna i bilderna kan skilja sig åt eller inte, Bild 13 och 14. 

5.2.2.2 Utan Pilar 
Bilder ritade utan pilar. De kan visa strålning av olika slag men inte i form av pilar. 

 
Bild 15 Utan pilar  
 
Bild 15 .Bilden innehåller blå och röd strålning men inte i pilformat. 

5.2.2.3 Detaljer 
Tid har lagts ner på att rita detaljer i bilden av personlig karaktär såsom djur (inklusive 
människor), blommor och bilar oberoende av bildens omfattning i övrigt. Pilar skulle 
kunna räknas som detaljer men har bortsetts härifrån eftersom pilar fyller ett kulturellt 
förutbestämt syfte i bilden. 
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Bild 16 Detaljer           Bild 17 Detaljer 
 
Bild 16 och 17 Tid har lagts på detaljer i dessa bilder såsom blommor, billyse, ögon och 
mun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Vad karaktäriserar de bilder eleverna anser hjälper de till 
förståelse 

 
 
                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Vad karaktäriserar de bilder eleverna anser hjälper de till 
förståelse 

5.3.1 Hur bilden 
hjälper eleven  

5.3.2 Vad i själva 
bilden som hjälper 

5.3.1.a 
Visualisering  

5.3.1.b 
Sammanhang 
och Engagemang 

5.3.2.a 
Bildtext 
och färg 

5.3.2. b 
Detaljer 
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5.3.1 Hur bilden hjälper eleven 
 
I denna kategori behandlas vad det är med bilden som gör att eleven blir hjälp av den. 
Det handlar här mer om själva bilden som fenomen än bildens innehåll. En jämförelse 
med vad de säger och vad de själva ritat görs också. 
 

5.3.1 a Visualisering 
Eleverna anser att bilder fungerar som minneshjälp, att det är lättare att komma ihåg en 
bild än en text och att det dessutom kräver mindre mängd text när man har en bild. Elev 
D menade att ”…du kan aldrig komma ihåg en text på en sida men en bild kan du känna 
igen och komma ihåg vad den handlar om.” Det kom fram i intervjuerna att större delen 
av eleverna tycker att dem får hjälp att visualisera det man pratar om när man har en bild 
att titta på.  
 

Många lärare skriver upp på tavlan, sen får man skriva av det själv och så. Då måste man 
visualisera det själv, tänka ut själv hur det går till och så, hur…eh…man tänker ju ofta i bilder och 
så när man får det i ord måste man  lista ut själv lite, fantisera ihop själv hur den process som 
beskrivs ser ut. Då är det lättare om det ritas upp på tavlan… 
(Elev A) 
 

När eleverna refererar till lektioner säger flera av dem att det inte är så jobbigt när man 
använder bilder. ”…jag tycker det är lättare om man får se en bild framför sig för att ska 
man tänka det själv i hjärnan också blir det lite jobbigare.” (Elev F). Bilderna eleverna 
ritade liknar de bilder som man kan se i grundskolans och gymnasieskolans kurslitteratur 
angående växthuseffekten. Det tolkas här som att det eleverna har sagt om visualisering 
av bilder stämmer överens med det dem själva har ritat, det vill säga det verkar som att 
eleverna mer eller mindre har ritat av (från minnet) bilder de sett i sina kursböcker och 
inte hittat på egna. Det är viktigt för eleven att kunna se eller förstå vad bilden föreställer 
för att bli hjälpt av den, det kan annars bli att eleven ”ser” en annan bild av det som 
visas. Elev G ger uttryck för detta när den berättar om en bild på fågel huvuden och dess 
olika långa näbbar när de letar föda i marken.  
 

Den första fågeln tyckte jag först såg ut som en jävla groda som var på väg upp liksom (skratt) så 
det är ju bra om bilderna ser ut som det de ska föreställa annars blir det lite problematiskt. Man 
tittar på de och inte ser något annat liksom, det blir lite fel då. 

 

5.3.1 b Sammanhang och Engagemang  
Det flertalet också pekar på är att man med hjälp av en bild lätt kan visa ett större 
sammanhang, en helhet. Eleverna menar att det är viktigt att få se helheten för att kunna 
förstå det man pratar om. ”Det är ett bra sätt att visualisera saker så att man mer kan få 
en översikt av saker /…/ en så´n (bild) som ger en översikt på ett bra sätt som visar 
liksom hur saker och ting hänger ihop.” (Elev J). De tycker däremot inte att man bara 
ska ägna sig åt översiktliga bilder men att det är bra att börja med den typen av bild 
innan man fokuserar på de enskilda händelseförloppen i sammanhanget. De allra flesta 
eleverna ritade bilder med denna utgångspunkt där bilderna bestod av solen, jorden och 
strålning där mellan. På dessa bilder ritade eleverna den stora helheten och flera hade 
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dessutom ritat in delar i bilden vilka beskrev faktorer som påverkar helheten (här 
växthuseffekten). Ett litet antal elever ritade endast delar, det vill säga faktorer, som har 
med helheten att göra men uteslöt helt sammanhang i sin bild, vilket motsade det som 
kom fram i intervjuerna. ” Huvudsaken är ju att man förstår själva…eh…man behöver ju 
inte förstå varje bild men bara man förstår helheten om man säger så.” (Elev K). Av stor 
vikt var att bilder skapar engagemang hos eleverna, bilderna gör att eleverna känner sig 
mer delaktiga genom att de väcker känslor hos eleverna. Följande citat  tar upp 
känslokopplingen. ”Och om det är i en lärobok är det ganska roligt om man har bilder 
och inte bara en torr text så.” (Elev H). ”Jag tycker det blir mycket roligare med 
bilder….” (Elev B). Färglagda bilder upplevs ofta som roligare och gör att eleven känner 
större engagemang.  
 

…man blir mer engagerad för det händer lite saker man har lite att titta på liksom. 
Man får blanda in liksom den kreativa delen av hjärnan känns det som. Så slipper 
man den här tråkiga stela texten mot samma bakgrund med samma färg… 

5.3.2 Vad i själva bilden som hjälper 
 
Här fokuseras på bildens innehåll, det vill säga vilka detaljer som utgör bilden. Vad 
detaljerna gör för förståelsen av bilden och hur förståelse med hjälp av bilden tack vare 
dess uppbyggnad gör för förståelse av det bilden beskriver. 
 

5.3.2 a Bildtext och Färg 
Flertalet tycker att en bild med text till är det optimala eftersom man får alternativa sätt 
att lära sig på och att det inte blir för mycket text. Eleverna är i princip eniga om att en 
bild sällan ska vara utan text, istället ska det vara bild med förklarande text.  
 

Det gäller att inte använda för mycket bilder givetvis, det blir bara stirrigt och så, 
men en god balans mellan bild och text. Gärna en bild med lite beskrivande text till, 
det tycker jag är perfekt.  
(Elev A) 

 
Under en av intervjuerna pratade den ena eleven om att det är bra att använda bilder när 
man ska förklara kretslopp då den andra eleven vid samma intervju höll med men 
samtidigt påpekade vikten av text till bilden. ”Jag tycker nog typ som hon sa, om det är 
kretslopp eller nå´nting när det är fakta i bilden eller vad man ska säga, så att det står 
något i bilden typ…” (Elev B). ”Om det är texter till bilden är det en bra bild.” (Elev C). 
Många av elevernas egna bilder visar på just detta att det är viktigt för dem med text till 
bilden. Följande bild får exemplifiera det.  
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     Bild 11 Bildtext 
 
En del elever tog under intervjun upp vikten av olika färger i bilden för att öka 
förståelsen. De menade att det var lättare att förstå en bild om olika skeden i bilden hade 
olika färger. Detta gällde både de bilder som ritas under lektion på tavlan och bilder i 
böcker, däremot var en tillgång på egna färgpennor en förutsättning för att eleverna 
skulle tycka dessa bilder var bra när de ville rita av bilden. Ibland var färger i bilden mer 
viktigt i ett sammanhang än i ett annat.  
 

…som i Fysiken, där målade han upp, vad det var, någon parallelledning. Jag menar 
då hade han att då så att det riktiga så att säga var i en färg och det tänkta i en färg 
och då såg man ju liksom att det där finns inte och det där finns. Hade man ritat det i 
bara en färg hade man trott att det var två kopplingar som satt ihop liksom. 

           (Elev G) 
 

Andelen elever som använde sig av olika färger i sina bilder var betydligt större än 
andelen som nämnde färger under intervjuerna. Många gjorde ett medvetet val av färg 
för olika händelseförlopp medan andra höll sig till vedertagna färger för olika symboler, 
gul sol, grön och blå planet, grönt gräs och så vidare men använde endast blyerts för att 
rita atmosfär och strålningens olika våglängd.  
 

5.3.2 b Detaljer 
Majoriteten av eleverna eftersökte tydlig bild där begreppet tydlig för de olika eleverna 
hade lite olika innerbörd. En del menade med tydlig att bilden inte skulle innehålla så 
mycket detaljer och en del menade att bilden skulle vara tydligt ritad och ansåg inte att 
det gjorde något om det var mycket detaljer i bilden. För dessa elever var det värre att få 
en slarvigt ritad bild än en bild innehållande mycket detaljer. ”En tydlig bild kan 
innehålla mycket bara den är snyggt gjord.” (Elev D). De elever som inte ville ha så 
mycket detaljer ansåg att det räckte med detaljer endast av det som skulle beskrivas. ”En 
bra bild tar väl upp det som man behöver lära sig.” När Elev F pratade om vad som 
kännetecknar en bra bild var det även här mängden detaljer som var väsentligt, den säger 
följande. ”Att det inte är för mycket, att det är väldigt steriliserat, att det är bara det som 
man måste ha med som är med så att det är väldigt klart.” Elev A är även den av samma 
åsikt när den säger: ”En bra bild i undervisningssyfte är tydligt ritad man ser vad den 
föreställer men det är inte en massa onödiga detaljer…”. Många elever ansåg att 
koncentrationen går till att försöka tyda bilden om den är för komplicerad istället för att 
försöka förstå bildens innehåll. I motsats till vad majoriteten av eleverna sade under 
intervjuerna har en stor del av eleverna ritat detaljer som inte har med växthuseffekten 
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att göra, som till exempel människa, ögon, mun och dylikt. Men däremot har dessa 
detaljer tillfört värderingar till bilderna. Andra typer av detaljer som fyller en funktion i 
elevernas bilder är pilar. Majoritet av eleverna använde pilar i sina bilder som 
åskådliggjorde strålning. Pilarna skiljde sig åt i de olika bilderna genom att en del bilder 
innehöll samma typ av pilar med samma färg och en del innehöll olika pilar med olika 
färg. En del elever tyckte att en bra bild innehåller pilar som gör det enklare att förstå 
händelseförloppet som beskrivs. ”Ja som till exempel ett kretslopp om man ska rita en 
bild på det med en stor bild med pilar som visar härifrån till dit och så.” (Elev J). Även 
Elev K ansåg att pilar var bra i bilder när han säger:  
 

Ja huvudsaken behöver egentligen inte vara att det är fina bilder utan huvudsaken kan ju vara att 
den visar på ett bra sätt hur det fungerar. Om man gör pilar, pilarna behöver ju inte vara jättefina 
bara man förstår att det är härifrån till hit. 
 

I sina bilder använde en stor del av eleverna många pilar i sin bild, endast ett litet antal 
elever använde en eller två pilar i sin bild. Några elever använde inte pilar alls. I 
förhållande till hur många som använde pilar i sina bilder är det inte många elever som 
nämner just pilar specifikt när vi samtalar om bilder. De som talar om pilar uttrycker 
vikten av att inte använda för många pilar i bilder.  
 

Inte en massa pilar överallt, hit och dit och fram och tillbaka /…/ Mycket detaljer och sånt och pilar 
som går åt alla håll och kanter och även om pilarna är i olika förger så massa pilar, man blir helt 
virrig i huvet. 
 

Eleverna skiljer på om det är till exempel en PowerPoint presentation eller en bild som 
ritas på tavlan. Om bilderna som ritas på tavlan till exempel behöver ritas av utav eleven 
vill eleverna ha så lite detaljer som möjligt men om det är en typ av presentation som 
bara ska ses vill de ha mer detaljer. 
 

5.4 Avvikande 
 
 
De som avviker från alla andra bilder och som egentligen inte svarar på växthuseffekten.  
Eller de som mer beskriver ordet växthuseffekt istället för företeelsen. 
                                 

                                                         
Bild  12 Kolets kretslopp                                  Bild 13 Rebus 
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Bild 12 beskriver något annat än växthuseffekten. Den beskriver istället kolets kretslopp. 
Den går att koppla till växthuseffekten men har ändå valt att kategorisera den som 
avvikande i denna rapport eftersom den inte beskriver växthuseffekten. Bild 13 
Föreställer en rebus där ordet blir behandlat stället för händelsen. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion, bilderna 
 
En diskussion kring undersökningsmetoden och förslag till alternativa metoder ges här. 
 
För att få fram bilder till undersökningen som eleven själv använder för att förklara 
växthuseffekten ritade eleverna en egen bild för att förklara densamma. Detta 
tillvägagångssätt valdes med förhoppningar om att få material som skulle visa de typiska 
karaktärerna hos de bilder eleverna valde att rita. Här förutsattes att det som eleverna 
själva ritade i sina bilder hjälper de att förstå växthuseffekten. Detta kan ifrågasättas 
eftersom eleverna mycket väl kan ha ritat av (från minnet) de bilder de tidigare fått 
presenterade för sig. Men det eleverna har i minnet, vilket de försökte (att benämna 
deras bilder som försök diskuteras nedan) rita på sina bilder är i allra högsta grad av 
betydelse när det nu hjälper de att minnas. Fakta som finns i minnet innebär inte 
nödvändigtvis att det är fakta behandlad av innehavaren så att den har förståelse för den. 
Enligt 1992 års läroplanskommittés definition av kunskap behöver innehavandet av 
fakta inte innebära att man har förståelse för den (Gustavsson, 2002). Undersökningen är 
av kvalitativ art (Trost, 2002) men värt att notera är att eleverna endast fick 10 minuter 
till förfogande att skapa sina bilder vilket kan ifrågasätta undersökningens kvalitet i 
fråga om innehåll av materialet. Den begränsade tiden kan ha påverkat utformningen av 
deras bilder, kanske hade dem valt att göra en annan typ av bild om dem fått mer tid. 
Bilderna kanske skulle ha visat ett helt annat resultat i förståelse om eleverna fått tid att 
fundera mer kring bilden dem skulle rita. Deltagarna kanske bortsåg från mycket som de 
annars skulle ha med i sin bild om de ansåg sig inte ha tid att rita allt de ville. Att 
benämna elevernas bilder som försök är med tanke på deras konstnärliga färdigheter. I 
likhet med vad Sjölin (1998) säger att det verbala språket kan sätta gränser för att 
förklara bilden anser jag att bilden kan sätta gränser för det verbala språket. Eleven kan 
ha en bra förståelse för det som ska förklaras men utan att kunna rita det. En alternativ 
metod skulle kunna vara att eleverna får en uppsättning färdiga bilder att välja på och 
med hjälp av de förklara växthuseffekten, alternativt välja en av bilderna och motivera 
sitt val av bild. En analys av vilka beståndsdelar i bilden eleverna valt skulle kunna 
göras.  
 

6.2 Metoddiskussion, Intervjuerna 
 
Intervjuernas utförande och intervjufrågornas innehåll belyses här. 
 
För att i bearbetning av intervjuerna kunna bortse från eventuella bortfall i anteckningar 
eller att få svårt att efteråt höra vad respondenterna sagt videofilmades intervjuerna. 
Intervjuerna transkriberades efteråt. Denna kombination av bild och ljud gör 
transkriberingen lättarbetad. Kameran i sig kan störa intervjudeltagarna om de känner 
sig obekväma inför att bli filmade men ingen medgav att de tycke det störde. Deltagarna 
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fick först rita sin bild för att förklara växthuseffekten och intervjuades efteråt. Detta kan 
ha gjort att elevernas svar på intervjufrågorna färgades av deras eventuella problem i sitt 
bildskapande. Särskilt med tanke på intervjufråga 3 (Vad tycker du kännetecknar en bra 
bild att använda i undervisningssyfte?) respektive 4 (Vad tycker du är en dålig bild i 
undervisningssyfte?) då deras eventuella tillkortakommande vad gäller skissande kan ha 
präglat svaret på frågorna. Intervjufråga 5 är av karaktären som man kan svara enbart Ja 
eller Nej på vilket man bör undvika i en kvalitativ undersökning men behölls även den 
eftersom de eleverna självmant svarade mer än bara Ja eller Nej. Enligt Trost (2002) har 
undersökningen hög grad av strukturering om frågorna behandlar samma ämne men att 
svaren på frågor som ställs kan te sig mycket olika. Intervjufrågorna innehöll värderande 
ord som ´bra´ och ´dålig´ som kan tolkas mycket olika. Trots det bibehöll intervjuerna 
sin struktureringsgrad eftersom eleverna enligt de svaren som gavs verkade tolka 
innebörden av de värderande orden lika. Utöver det kan man ifrågasätta om eleverna 
verkligen kan ställa sig utanför sig själva vad gäller hur deras kunskapsinlärning går till, 
det vill säga hur de lär sig. Intervjufrågorna förutsätter att eleverna i viss mån har 
reflekterat över sin inlärning. Alternativa intervjufrågor skulle kunna ha en 
psykoanalytisk karaktär där man analyserar svaren i förhållande till psykoanalytiska 
teorier för att få fram hur man lär sig. Respondenternas svar på intervjufrågorna verkar 
ändå tyda på att de var medvetna om vilka bilder som de blev hjälpta av för att förstå. 
Detta innebär inte att de exakt vet hur bilder hjälper de men att det kan vara ett sätt att 
försöka ta reda på det. Genom att tolka deras bilder och intervjusvar och att jämföra med 
tidigare forskning inom området har ett försök gjorts i denna uppsats.  
 
 

6.3 Bilderna och Intervjuerna 
 

6.3.1 Samband och Inget Samband 
 
Att försöka tyda bildens meddelande kan ställa till problem för att förstå vår verklighet 
enligt Flusser (1998). Användandet av bilder för att förklara växthuseffekten skulle 
enligt Flussers (1998) mening kunna göra att elever får helt felaktig förståelse för den. 
Man kan koppla detta resonemang till bilder i denna uppsats tillhörande huvudkategori 
5.1.1 (se bild 2) och huvudkategori 5.2.1. Bilderna visar inte på något samband alls. Det 
som ritats visar tecken på att eleven inte har kunnat sätta sina kunskaper i ett 
sammanhang så att eleven inte är förtrogen med sin kunskap (Gustavsson, 2002). 
Kanske dessa elever har svårt att översätta (Sjölin, 1998) de bilder de tidigare fått till 
godo vid förklarande av växthuseffekten. Detta är en viktig aspekt inom undervisningen 
i enlighet med vad kursplanen för bland annat Naturkunskap (Skolverket, 2007) tar upp 
under Mål att sträva mot. ”Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att 
eleven utvecklar sin förmåga att beskriva, förklara och förstå omvärlden ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv.” Bilder som faller under kategori Samband, 5.1.2 (se bild 
3) och 5.2.2, kan man tolka som att eleverna har kunnat sätta ihop sina kunskaper till en 
helhet. Denna tolkning är dock diskutabel eftersom eleven kan ha ritat av bilden ur 
minnet så som de sett den illustrerad i kurslitteraturen, utan att för den skull förstått dess 
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helhet. Om man utgår från att elever, som ritat bilder vilka i den här undersökningen 
faller under kategori samband, har förståelse för det de ritat innebär det för den skull inte 
att de har en riktig uppfattning av verkligheten. Den felaktiga verklighetsuppfattningen 
genom bilder (Flusser, 1998) som kan uppkomma på grund av förenklingen i skapandet 
av bilder (Millroth, 1988) inom naturvetenskapen kan vara svårfrånkomlig. EN elev har 
i motsats till Flusser (1998), Millroth (1988) och Sjölin (1998) visat sig förstå att 
bilderna bara är en översättning av verkligheten och menar att verkligheten inte går att 
visa som den är om man ska förstå den. ”Många naturliga bilder tycker jag känns ganska 
dåliga i undervisningen för de är inte tydliga nog, för det är så mycket mer än det man 
ser som man vill visa på de.”(Elev A). Denna elev refererar till en riktig bild av en 
elektron som gjorts av ett svepelektronmikrosop när han säger naturlig bild. Men även 
detta är en bild, om ej ritad så ändå bara en bild av verkligheten. Eleverna själva säger 
under intervjuerna att de starkt föredrar förenklade bilder. ”En bra bild i 
undervisningssyfte är tydligt ritad, man ser vad den föreställer men det är inte en massa 
onödiga detaljer.” (Elev A). Ytterligare exempel ”Att det inte är för mycket, att det är 
väldigt steriliserat, att det är bara det som man måste ha med som är med så att det är 
väldigt klart”. (Elev F) och Elev B: ”…Mycket detaljer och sånt och pilar som går åt alla 
håll och kanter och även om pilarna är i olika färger så massa pilar, man blir helt virrig i 
huvudet.” uttrycker behovet av förenkling i bilden. I motsats till vad majoriteten av 
eleverna sa under intervjuerna har en stor del av eleverna ritat detaljer som inte har med 
växthuseffekten att göra, som till exempel människa, ögon, mun och dylikt. Men 
detaljerna verkar ha fyllt en annan funktion, nämligen den att tillföra värderingar till 
bilden. 
 

6.3.2 Värderande och icke Värderande 
 
I Malmströms undersökning (1991) fick eleverna göra en bild för att förklara något 
abstrakt för att sedan samtala med andra om vad bilden visade. Hon menar att det hjälper 
eleverna till bildspråklig medvetenhet (a.a.). Är det samtalet kring bilden som är av 
störst betydelse eller är det själva bilden i sig som hjälper eleven till förståelse. Ungefär 
en fjärdedel av eleverna i denna uppsats undersökning har ritat bilder med värderande 
inslag (bild 7), vilket ger bilden en känslomässig anknytning. Denna känslomässiga 
anknytning verkar vara viktig för många elever för att kunna ta till sig innebörden av 
bilden. Eleverna själva uttrycker att känslomässig anknytning är av vikt när de säger 
”Jag tycker det blir mycket roligare med bilder” (Elev B) eller som Elev H uttrycker sig 
”Och om det är i en lärobok är det ganska roligt om man har bilder och inte bara en torr 
text så”.  Nobel (2001) anser det nödvändigt att få känslomässiga upplevelser av den 
studerade bilden för att kunna ta till sig kunskap. Men flertalet av eleverna som deltog i 
den här undersökningen använder sig inte av värderande inslag i sin bild däremot verkar 
de vara präglade av kurslitteraturens värderingar vad gäller växthuseffekten. 
Kurslitteraturens fokusering på förstärkt växthuseffekt ses här som en värdering 
eftersom den i skolböcker dominerar. I elevernas bilder beskrivs ofta bara den förstärkta 
växthuseffekten men inte alla har definierat bildens innehåll som det. Kostas med flera 
(2003) visade i sin litteraturstudie att det var vanligt förekommande med värderande 
inslag vid beskrivning av naturvetenskapliga företeelser. Det verkar på elevernas bilder i 
denna undersökning att de är starkt präglade av de negativa värderingar av 
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växthuseffekten som görs i deras kurslitteratur.  Enligt instruktioner skulle eleverna rita 
en bild som förklarar växthuseffekten. Om nu eleverna är präglade av bilden av förstärkt 
växthuseffekt och särskiljer den som ett fenomen icke tillhörande naturlig växthuseffekt 
kan det ha påverkat valet av bild. 
 

6.3.3 Visualisering av vad? 
 
 
 
Elever i denna undersökning talar om att de vill ha hjälp med färdiga bilder, det vill säga 
bilder som någon annan har skapat. De vill inte skapa sina egna bilder i hjärnan, istället 
vill de fokusera på funktionen av det som ska läras. ”Man tänker ju ofta i bilder och så 
när man får det i ord måste man lista ut lite själv, fantisera ihop själv hur den process 
som beskrivs ser ut. Då är det lättare om det ritas upp på tavlan…”(Elev A). Att eleverna 
vill se bilder som liknar något på riktig är ett återkommande önskemål. Men även bilder 
som liknar verkligheten kan ställa till problem. Om de på riktigt menar de illustrerade 
bilder som används i vårt samhälle verkar de vara i den situationen att de överför bilder 
till verkligheten (Flusser, 1998) och använder bilder som en kopia av verkligheten. Kan 
alla elever i en klass använda sig av samma bild för förståelse eller är det så att de olika 
elevernas tolkningar av bilden sätter hinder för användandet av den. Bildens 
grundbetydelser (Nordström, 1984), det som gör att vi kan se vad bilden föreställer 
innebär inte alltid att bilden konnoterar lika vilket innebär att de associationer en bild 
frambringar i våra hjärnor har personliga drag. Citat från Elev G visar på detta när hon 
refererar till en tidigare lektion ”Den första fågeln tycker jag först såg ut som en jävla 
groda som var på väg upp liksom (skratt) så det är ju bra om bilderna ser ut som det de 
ska föreställa annars blir det problematiskt. Man tittar på de och inte ser något annat 
liksom, det blir lite fel då”. I dessa färdiga bilder är text i bilden och användandet av färg 
viktiga aspekter för många elever. ”…en god balans mellan bild och text. Gärna en bild 
med lite beskrivande text till, det tycker jag är perfekt” (Elev A). Av de elever som fick 
rita bilden först och sedan intervjuas hade majoriteten med text i sin bild. Väldigt många 
av dem kommenterade också hur viktigt de tyckte beskrivande text till bilden var. Det 
finns anledning till att diskutera tillvägagångssättet här angående att först rita bilden och 
sedan intervjuas.  Det kan vara så att eleverna när de ritade sin bild tyckte att det var 
svårt att förklara växthuseffekten genom att bara rita. De kände att de själva behövde 
skriva förklarande ord som komplement till texten, detta kan ha färgat deras syn på 
förhållandet mellan bild och text.  
 
 

6.4 Pedagogiska implikationer 
 
 
Många hinder att beakta står i vägen mellan bild, lärare, bild, elev och bild. Sjölin (1998) 
talar om problematiken med att förklara för någon en bilds innehåll, där språket sätter 
gränser. I sin lärarroll måste man ha i åtanke detta led av kommunikation som lätt kan 
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leda till en förvrängning eller till och med en förvanskning av verkligheten. Bildens 
språk tolkas och översätts av läraren till talspråk som i nästa led förklaras för eleven som 
i sin tur tolkar vad läraren sagt i förhållande till bilden.  Kanske det är en omöjlighet att 
få elever att ”se verkligheten” genom översättande bilder. Kanske vi alla har kopierat 
bilden till verkligheten i tron att vi har den ”riktiga bilden” i besittning.  
 
Är det då själva bilden i sig som ett fenomen eller är det detaljerna i bilden som avgör 
hur elever blir hjälpta för att förstå vår omvärld? Att svara rättvist på den frågan 
begränsas av denna studies omfattning och överlåtes till ytterligare forskning inom 
området att söka svar på. Däremot går att säga med säkerhet att bilderna används som 
minneshjälp och för att se sammanhang. 
 
 
 
 
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till opponerande medstudenter och framförallt 
för en tålmodig och givande handledning av min handledare Mattias Lundin. 
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