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1 Inledning
Det är seendet som bestämmer vår plats i den värld som omger oss. Vi talar om denna värld 
i ord,  men ord kan aldrig utplåna det faktum att den finns runt omkring oss. Förhållandet 
mellan vad vi ser och vad vi vet kan aldrig fixeras. Varje kväll ser vi solen gå ned.  Vi vet att 
jorden vänder sig bort från den. Men kunskapen,  förklaringen, passar ändå aldrig ihop med 
synintrycket.

Berger, 1975, s. 1

1.1 Bakgrund
Under en praktikperiod i särskolan fick vi se hur man arbetar med olika typer av kommunikation. 
Val av kommunikationsätt utgick ifrån vilka förutsättningar eleven hade. Saker som nivå av grov- 
och finmotoriska möjligheter, tilläggshandikapp, motivation och intressen spelade in när pedagoger 
och elever samspelade i olika kommunikativa situationer.  En del elever hade ett fullgott  verbalt 
språk medan andra kompletterade sitt tal med tecken och gester. Andra barn talade inte alls och 
använde sig helt  och hållet av ickeverbal kommunikation såsom tecken och bilder. I arbetet med 
autistiska barn användes något som kallas PECS. PECS står för Picture Exchange Communication 
System och består av bilder som används istället för tal och skrift. PECS-bilderna såg olika ut och 
det fanns en variation av fotografier och tecknade bilder med konkreta motiv. Under vår praktik fick 
vi se bilderna användas bland eleverna och då mest bilder som var utformade med mycket 
förenklade motiv på grund av att många detaljer t.ex. “skalats” bort. Vi fann arbetet med bilderna 
intressant och valde att fördjupa oss inom ämnet.

Det mest använda och socialt accepterade sättet att kommunicera är genom tal. När vi studerar 
någon som talar, märker vi dock att  den som talar använder ansiktsuttryck och kroppsspråk för att 
göra sitt budskap tydligt. En del människor gestikulerar t.ex. med sina händer när de talar. Andra 
inslag som gör det tydligare vad vi menar är tonfall, rytm, hastighet och pauser. Till detta 
tillkommer betoning på vissa ord eller stavelser, som vid exempelvis sarkasm (Bondy, 2002). Att 
kommunicera med tal eller skrift  är vanligt förekommande. Kommunikation i form av musik, dans, 
teater och bilder används också på olika sätt i samhället idag, men sällan helt fristående från det 
talade eller skrivna ordet. Försök har gjorts att  skapa internationellt gångbara bild- och symbolspråk 
för utbyte av information, men verbal- och skriftspråk är fortfarande det vanligaste 
kommunikationssättet i världen. För människor som är begränsade i sina möjligheter till tal och 
skrift, är ett  bild- och symbolspråk ofta ett bra hjälpmedel. Är man hänvisad till enbart visuell 
kommunikation måste man förlita sig till t.ex. bilder och tolkningen av dessa för kommunikation.

Bildens kommunikativa möjligheter är något som man nyttjar i arbetet med människor som har 
autism. Många av dem har inget verbalt språk och inte heller motoriska förutsättningar för att 
använda sig av t.ex. teckenspråk. Bilden blir det sätt  på vilket många människor med autism gör sig 
förstådda på och förstår sin omvärld genom. Autism innebär att  man ofta tappar helt eller till viss 
del tappar den verbala kommunikationen. Viljan och behovet att uttrycka något finns kvar men 
möjligheten att göra det  försvinner. När den verbala kommunikationen försvinner går man ofta över 
till att  använda så kallade PECS-bilder (Picture Exchange Communication System). PECS är ett 
utarbetat och strukturerat sätt att använda bilder som går ut på att man lämnar över bilder till 
varandra för att på så sätt kommunicera meddelanden fram och tillbaka.

Intrapersonell kommunikation är sådan som sker inom och till jaget (Dimbleby & Burton, 1999). 
Tankar och dagboksskrivande är exempel på denna typ av kommunikation. När vi t.ex. får en idé 
om något vi skulle vilja ha, sker en intrapersonell kommunikation. Om kontakt med en annan 
människa krävs för att  vi ska få det vi vill ha, måste vi kommunicera på ett interpersonellt plan. 
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Detta är kommunikation som sker mellan två människor. Ett barn med autism kan känna att det  t.ex. 
vill ha glass och på så sätt föra en intrapersonell kommunikation (Bondy, 2002). PECS-systemet går 
ut på att barnet ska ta sig vidare från denna till den interpersonella där det samspelar med en annan 
människa för att nå önskat resultat. Barn som ännu inte lärt sig att kommunicera på detta sätt, kan 
t.ex. sitta på sitt rum och upprepa “jag vill ha glass” för sig självt och sedan bli frustrerat när önskat 
resultat uteblir. Barnet har ännu inte förstått sambandet mellan att  framföra en önskan och den 
belöning som följer av att önskan mottagits av en annan människa.

En försening i tillgodogörandet av kommunikationsfärdigheter är något som ofta hör samman 
med autism (Bondy, 2002). Förr var handtecken det vanligaste sättet  att uttrycka sig på för 
människor med autism som inte hade ett verbalt språk. Ett  skäl till detta är de redskap som krävs för 
att  uttrycka sig (de egna händerna) följer med vart vi än går. Nackdelar med handtecken är att alla 
inte förstår dem samt att  vissa barn inte har de finmotoriska förutsättningarna för att uttrycka sig på 
detta sätt. Många autistiska har lättare att ta till sig och använda sig av ett språk som är mer konkret 
och bestående än handtecken. På grund av detta, använder sig allt  fler människor med autism sig av 
bilder av olika slag som de kan ha med sig i böcker. Dessa “kommunikationsböcker” är individuellt 
anpassade för sina användare. Böckerna har ofta laminerade sidor för att tåla mer och innehåller 
remsor med kardborreband där bilder kan fästas. På bokens framsida sitter de bilder som är aktuella 
och kan tänkas behövas i den situation barnet befinner sig. Under dagens lopp  kan t.ex. 
pedagogerna i skolan byta ut bilderna på bokens framsida och på så sätt anpassa utbudet efter nya 
situationer. Barnets behov kan t.ex. ta sig uttryck i bilder som representerar “jag vill.../jag vill 
inte...“ eller “jag vill ha.../jag vill inte ha...”. Det kan t.ex. handla om något specifikt att äta eller 
göra alt. något barnet inte vill äta eller göra. Det är viktigt att barnet har möjlighet att tacka nej till 
sådant det inte vill ha eller göra, be om hjälp, be om en paus samt be att få bli lämnat ifred.

1.1.1 Bilden i samhället
Kulturen vi lever i kallas ibland “informationssamhälle”. Människor i alla samhällen har dock, i alla 
tider, delat information med varandra. En av skillnaderna i nuvarande informationssamhälle jämfört 
med tidigare, är att en stor del av informationsutbytet sker via bilder (Sonesson, 1992). Vi omges av 
bilder; på TV- och dataskärmar, på skyltar som visar var saker finns, på affischer, på bussar, i 
reklamen vi får i brevlådan och inte minst i skolan. Elever i alla skolformer träffar på många olika 
typer av bilder under skoldagen. Det kan gälla fotografier, illustrationer i böcker eller konstverk. 

Den som skapar en bild kan ha en tanke om vad bilden ska förmedla till den som betraktar den. 
När bilder ska användas som hjälpmedel för människor som är begränsade i sitt verbalspråk, är 
bildens budskap av stor vikt. Budskapet är viktigt för alla människor, men här skiljer vi på det sätt 
en konstbild och en PECS-bild presenterar sina. Skillnaden är att konstbilden ofta försöker gestalta 
ett  helt begrepp, t.ex. vatten, medan en PECS-bild försöker gestalta ett mer specifikt budskap som 
t.ex. Jag är törstig. Det går aldrig att utforma en bild på ett  sådant sätt att alla som ser den uppfattar 
den likadant. Trots detta faktum är det viktigt, när bilden ska användas för att  ersätta eller 
komplettera verbal kommunikation, att bilden utformas på ett sådant sätt att  de olika 
tolkningsmöjligheter som finns inte skiljer sig alltför mycket från varandra. Ska en människa som i 
huvudsak kommunicerar med hjälp av bilder göra sig förstådd hos en människa som aldrig kommit 
i kontakt med de bilder som används, måste dessa vara så pass tydliga att en kommunikation mellan 
de två kan ske. Bilden ska vara lättillgänglig och enkel att förstå. 

När vi betraktar en bild kan denna erbjuda en verklighet  (Säljö, 2000). Inom film skapas t.ex. 
hela miljöer utifrån vad man tror ska förmedla den rätta känslan till publiken och ibland är det svårt 
att  veta vad som är en verklig miljö och vad som byggts upp  specifikt för en viss scen. När 
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kommunikation sker enbart med bilder blir bilden som betydelsebärare och vad den förmedlar en 
mycket stor del av det som formar användarens uppfattning av verkligheten. Om man tänker sig att 
det språk vi använder oss av också formar vår uppfattning av verkligheten blir valet av 
kommunikationssätt och dess innehåll mycket viktigt. Ett visst språkbruk bidrar till att vi ser på vår 
omgivning på ett visst sätt  och att välja att använda sig av ett  annat sorts språkbruk kan leda till ett 
nytt förhållningssätt till den omgivande världen.

De språkliga verktyg vi har till vårt förfogande kan alltså verka begränsande beträffande våra 
möjligheter att tolka vår omvärld (Gustafsson, 2008). Även för människor med verbala 
uttrycksmöjligheter skapar en språklig miljö regler för vad som är tillåtet att tycka och tänka samt 
hur människor får handla i olika situationer. Språket kan ses som något mer än ett sätt att beskriva 
verkligheten och då även fungera som skapare av verklighet. De språkliga medel en människa har 
att tillgå, utgör då de olika tolkningsmöjligheter denne har i skapandet av sin egen verklighet.

Hur ser verkligheten ut på bild? Om en bild t.e.x. ska föreställa en ko, vad är det då som är 
viktigt att visa? En ko kan vara många saker; ett  tamboskap för någon, en mjölkmaskin för en 
annan, en vandrande hamburgare för en tredje. Sättet vi ser på det som ska avbildas påverkar hur vi 
slutligen väljer att utforma avbildningen (Eriksson & Holmqvist 2004). Utifrån detta finns det inget 
objektivt sätt att avbilda en ko. Även ett fotografi är en version av verkligheten, en vinkel av den 
om man så vill. Många människor skulle kunna ana att bilden föreställer en ko, även om den är 
avbildad från ovan, underifrån eller genom en extrem närbild på kons juver. Anledningen till att vi 
ändå kan dra slutsatsen att bilden föreställer en ko, har att göra med vår förmåga att dels fylla i 
tomrum där information saknas, dels att vi t.ex. kan se ett juver som en symbol för “ko”. De sätt att 
avbilda en ko som här beskrivits kan lämpa sig som konstbilder eller dylikt, medan en annan typ av 
bild skulle verka mer informativ, t.ex. i en undervisningssituation. Den konventionella bilden av en 
ko i sådana sammanhang är en bild där kon är tänkt att ses genom en människas ögon; från sidan 
eller framifrån på ett avstånd som ger en bra överblick. Eriksson & Göthlund (2004) beskriver hur 
det inom olika kulturer och perioder har förekommit varierande konventioner för avbildande. Detta 
får i sin tur konsekvenser för vad vi uppfattar som autentiskt och hur en avbildning skall utformas 
för att vara så autentisk som möjligt. Vad som uppfattas som en korrekt bild av en ko, kan således 
variera beroende på det sammanhang i vilket bilden förekommer.

När en bild används som kommunikation av en människa utan tal-eller skriftspråk, kan den vara 
utformad på ett sådant sätt att den även är möjlig att förstås av människor som inte är vana vid 
denna typ av bilder. För att detta ska vara möjligt befrias bilden från detaljer som hellre förvirrar än 
tydliggör bildens budskap. Vad är det  då som tas bort? Vad försvinner i processen att  göra bilden 
tillgänglig för alla? Frånvaron av t.ex. detaljer, skuggor och färger kan göra en bild lättare att tolka 
utifrån att den kan “läsas” snabbare, men det som saknas, skapar ett tomrum för den som läser, 
vilket innebär att denne kan tolka in vad han eller hon själv vill. Vad är det tänkta budskapet och 
vad förmedlar bilden utöver det tänkta budskapet? Denna fråga kan vara viktig att söka svar på t.ex. 
som pedagog och som användare av bilderna.

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet är att beskriva och analysera de tolkningar som genomförts av personer som befinner sig i 
olika tolkningskontexter. Mer precist är syftet att tolka och analysera vilka betydelser och 
bibetydelser som bilderna i undersökningen ger uttryck för samt vilka föreställningar och värden 
som bildkommunikationen representerar.
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2 Teoretisk ram
[Communication is] a process by which information is exchanged between individuals 
through a common system of symbols, signs, or behavior.

Merriam-Webster1

2.1 Bild och kommunikation
Under avsnittet  Bild och kommunikation ryms rubrikerna Bild- och skriftspråk, Bildens kontext och 
Olika typer av bilder. Under Bild- och skriftspråk  tas likheterna mellan de två uttryckssätten bild 
och skrift  upp och vidare beskrivs hur kommunikation med bilder såväl som med skrift är beroende 
av en sändare, ett medium och en mottagare. I stycket Bildens kontext beskrivs hur sammanhanget 
kring bilden spelar in när den ska tolkas; t.ex. utgör mottagarens tidigare erfarenheter dess 
referensramar och på grund av att dessa skiljer sig mycket åt mellan olika människor, blir också 
tolkningsmöjligheterna många. Fotografiet jämförs t.ex. med en målad bild under rubriken Olika 
typer av bilder.

2.1.1 Bild- och skriftspråk
Skriftspråk (eller talspråk) och bildspråk är komplementära, d.v.s. att det ena kan användas för att 
förtydliga det andra och vice versa (Waern m.fl. 2004). Båda språken är symbolsystem som det 
egentligen inte finns någon motsättning emellan. Språken skiljer sig emellertid åt genom att de 
avläses på olika sätt (Törnqvist, 2007). Skriftspråk avläses linjärt, i vår kultur från vänster till höger 
och uppifrån och ner. Bildspråk avläses däremot på väldigt olika sätt av olika människor. Olika 
kontextuella faktorer styr hur en bild avläses, det kan t.ex. handla om faktorer som kön, ålder, 
intressen mm. Ofta börjar avläsningen av en bild med en detalj som sedan relateras till helheten. 
Olika människor lägger märke till olika detaljer och får på så sätt skilda startpunkter där 
avläsningen börjar. Det finns undantag när bilder läses linjärt men då handlar det om väldigt 
speciella eller specifika förhållande som t.ex. viss reklam eller serier. 

Kommunikation är tolkning både när det  gäller skriftspråk och bildspråk (Illman & Nynäs, 
2005). Kommunikationsprocessen börjar med att sändaren skapar en bild; ett budskap som 
mottagaren måste relatera till och tolka. Tolkningen är till viss del individuell och styrs av 
mottagarens referensramar och tidigare erfarenheter. Detta innebär att  efter varje budskap som tas 
emot och tolkas så förändras förutsättningarna för fortsatt kommunikation. Tolkningsprocessen 
ligger utanför sändarens kontroll och för att kunna föra en tvåvägs-kommunikation krävs att 
sändaren får klart för sig hur mottagaren tolkar budskapet. Mottagarens medskapande roll i 
kommunikationsprocessen (sändare, medium och mottagare) har på senare år tillskrivits allt större 
betydelse.

En bild är bara skenbart öppen för en mer omedelbar tolkning än en text  (Sonesson, 1992). 
Bilden innebär en öppenhet som en text  på ett  språk vi inte kan eller känner igen gör. Även jämfört 
med en text på vårt eget modersmål är bilden mer öppen och omedelbar på det sätt att den kan 
förmedla något inom loppet av en sekund medan en text behöver läsas under betydligt längre tid för 
att  kunna förmedla något. Bildens öppna och omedelbara natur skulle alltså kunna förklaras av dess 
form. Bildens öppenhet och tillgänglighet inbjuder till snabb avläsning. Att  läsa en text snabbt är att 
“skumma” igenom den och detsamma gäller för bilder. Ofta skummar vi bara bilden, men bilden är 
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så omedelbar i sin natur att vi inte ens tänker på att vi har skummat igenom den. Att analysera en 
bild är att dels rekonstruera normalt avläsande av bilden och dels att gå förbi “skummande” 
avläsning och djupare in i bildens ofta osedda skikt.

Att närma sig en obekant bild görs med hjälp av tidigare erfarenheter av liknande bilder eller 
motiv men det är också beroende av tillfälle och omständigheter (Eriksson & Göthlund, 2004). De 
föreställningar d.v.s. mentala bilder vi bär inom oss, vilka styr våra förväntningar om saker och ting, 
är präglade av tidigare influenser där bilder ofta spelar en viktig roll. Konventioner styr inte bara 
vilka förväntningar eller föreställningar som byggs upp, utan också hur bilden avläses. I 
västerländsk kultur läses en bild ofta av från vänster till höger, precis som en text. Till skillnad från 
skriftspråk måste inte en bild avläsas linjärt eller följa en specifik syntax för att kunna “förstås”. 
Läsordningen som är central i skriftspråket har inte samma betydelse när man tittar på en bild. 
Bilden kan läsas på många olika sätt  och man kan välja om man vill fokusera på detaljer eller på 
helheten.

2.1.2 Pratbubblan - bild och text i symbios
Pratbubblans varierade former är en av de saker som är utmärkande för den tecknade serien 
(Sonesson 1992). Texten i pratbubblan utformas på många olika sätt, allt från ljudhärmande ord till 
metaforer. Ikoniska och ibland avbildande koder gäller för bubblans utformning. Koder används 
bl.a. för att markera viskningar, genom att samtalet exempelvis skrivs inom streckade linjer. 
Avbildningar används i den mån det är möjligt för att efterlikna röst eller tankefenomen, t.ex. är en 
dröm- eller funderingsbubbla utformad som ett moln som förbinds med den som drömmer/funderar 
genom ett antal mindre och rundade bubblor. Andra fenomen som t.ex. stereo- eller robotljud 
återges inom en taggig pratbubbla. En bubbla med istappar indikerar att den som pratar använder en 
kylig eller nedlåtande ton. Olika känslor kan på detta sätt  förmedlas, alternativt förstärkas, genom 
bubblans utformning. Typsnitt inne i bubblan blir också viktigt då de kan återspegla olika typer av 
tal såsom högtravande eller skrikande m.m.

Utanför pratbubblan förekommer ofta språkliga uttryck för t.ex. ilska och andra känslor samt 
ljud (Sonesson 1992). Om ett kluster av ikoniska bilder som dödskallar, knivar, bomber och blixtar 
befinner sig inom pratbubblans gränser, betyder detta att personen som yttrar något gör detta t.ex. 
med svordomar. Om klustret däremot förekommer utan omgivande bubbla, indikerar det att 
personen i fråga är arg eller liknande, men inte att denne nödvändigtvis visar detta genom att 
uttrycka sig verbalt. På samma sätt kan hjärtan och blommor i en bubbla betyda att en 
kärleksförklaring yttras, medan bilderna tyder på att personen är kär om de förekommer “fritt” 
flygande kring densamme.

Ibland översätts språkliga metaforer till visuella (Sonesson 1992). Detta kan t.ex. visas genom att 
“ett ljus går upp“ för personen, att han “drar timmerstockar”, “ser stjärnor” eller liknande. Dessa 
metaforer förekommer ofta inom pratbubblans gränser, men står inte på något sätt  för vad personen 
uttrycker verbalt såsom exemplen ovan med dödskallarna eller blommorna. Dessa bilder 
representerar ett  annat verklighetsplan än vad som förekommer i bildrutan i övrigt; de möjliggör att 
abstrakta tillstånd blir synbara.

2.1.3 Bildens kontext
Semiotisk teori betonar hur viktig den kulturella kontexten är och speciellt då mottagarens 
förståelse för den kulturella kontext inom vilken bilden är skapad (Wallin Wictorin, 2007). Olika 
tecken eller koder kan betyda olika saker i olika kulturella kontexter. Ett exempel är “drake” som i 
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kristen ikonografi står för ondska medan den för det mesta ses som en lyckosymbol i Ostasien 
(Biedermann, 1989).

Det heter att  en bild säger mer än tusen ord, vilket onekligen är ett gott argument för att använda 
bilder för effektivare kommunikation (Aspers m.fl. 2004). På engelska däremot säger man att  “en 
bild är värd tusen ord”, vilket också antyder att bilden kan ersättas med en text. Är det så eller är 
bilden inte reducerbar? Skulle en bild kunna beskrivas i text så att alla som läste texten ”såg” 
samma bild framför sig? På samma sätt som olika människor läser och uppfattar bilder på olika sätt, 
skulle de förmodligen uppfatta författarens tolkning av bilden olika. Textförfattaren beskriver bilden 
utifrån vad han tidigare upplevt och på ett sätt som också utgår ifrån detta. Den som läser texten 
tolkar denna utifrån sina tidigare upplevelser och skapar sin inre bild med utgångspunkt ifrån dessa. 
Begreppet ”himmelsblå” i en text kan innebära olika saker för olika människor. Beroende på t.ex. 
årstid och tid på dygnet, har himlen olika färger. Även om dessa variabler är givna, skiljer sig 
himlens färg åt om man betraktar den i en storstad eller ute på landet. Andra liknande begrepp är 
t.ex. solgul, grisskär och tomteröd. Dessa kan användas med en förhoppning om att läsaren ska se 
en viss färg framför sig, men författaren kan aldrig veta om ordvalet hjälpt till att förtydliga eller 
om det  förvillat. Alla människor har möjlighet  att t.ex. se samma färg, men hur de sedan upplever 
den kan skilja sig åt och detta beror då på vad de känner och associerar till. Bilden och dess innehåll 
är alltid mångtydig och dess kontext måste därmed förklaras och dess premisser klargöras.

2.1.4 Olika typer av bilder
Den viktigaste skillnaden mellan bilder och andra avbildningar, t.ex. bilder jämförda med foton 
eller piktogram är att  det senare är mer stereotypt än bilden och att fotot är mer avbildande eller 
“verkligt” om man så vill (Hansson m.fl. 1999). Fotografiet kan uppfattas vara närmare 
verkligheten, men är egentligen inte mer verkligt än andra bilder. Fotot är också färg på en plan yta 
där djup och rörelse skapas med samma metoder som en målad bild. Fotot  kan emellertid kanske 
upplevas som mer ”korrekt” avbildande än en abstrakt målning (Sonesson 1992). Ett piktogram är 
en mycket förenklad bild av den typ som man ofta ser på olika skyltar som exempelvis skyltarna för 
herr- eller damtoalett (Kjørup, 1983). Till vardags är piktogram och fotografier också bilder men en 
åtskillnad kan behövas mellan “estetiska” bilder och bilder med rent kommunikativa intentioner 
eller föreställande bilder såsom fotografiet. 

Ett fåtal försök att skapa ett renodlat bildspråk har gjorts, men det har visat sig vara svårt 
(Neurath, 1980). Neurath försökte utveckla ett rent bildspråk under 1930-talet  med intentionen att 
försöka möjliggöra bred kommunikation av komplex information. Hans bildspråk bestod av 
isotyper (starkt förenklade och stereotypa bilder) av vilka vi kan se tydliga spår i vår tids visuella 
vardag. Bildspråket fungerade aldrig som det var tänkt d.v.s. som ett  eget språk men flertalet  isotypa 
bilder används idag för att underlätta vardagen i många situationer. Det kan exempelvis handla om 
stiliserade budskap i form av piktogram. Piktogram-bilderna är utformade utifrån stor kunskap om 
hur människor varseblir och tolkar bilder oavhängigt kulturell bakgrund (Eriksson & Göthlund, 
2004). Dessa bilder ser ofta ungefär likadana ut var vi än befinner oss i världen. 

Trots det arbete som lades ned på att förenkla och göra bilderna stereotypa, visade det sig vara 
svårt att  kommunicera specifika budskap utan tal eller skrift som komplement (Aspers m.fl. 2004). 
Idag har vi lärt oss vad många av dessa isotyper eller piktogram betyder men skulle vi ställas inför 
en obekant isotyp är det inte självklart att vi med säkerhet kan utläsa dess budskap.
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2.1.5 Instruktiva bilder - vägmärken och PECS
Bilder förekommer med olika syften i samhället  och de utformas utifrån de sammanhang de ska 
förekomma i samt den eventuella uppgift de har (Sonesson 1992). Vissa bilder har ett instruerande 
syfte. När det gäller vägmärken tjänar dessa ett mycket specifikt sådant; att vägleda alla de som rör 
sig i trafiken. Mottagare av det specifika medium som vägmärken utgör är människor med delvis 
gemensamma referensramar. Behovet av tydlighet är stort då många beslut i trafiken behöver fattas 
på kort tid. Många av de bilder som förekommer är mer eller mindre avbildande, dvs. de liknar det 
verkliga föremål eller den händelse de informerar om eller varnar för. Andra bilder är mer abstrakta, 
delvis ikoniska och är svåra om inte omöjliga att “lista ut” vad de betyder. Den senare typen av bild 
har ett budskap  som måste läras in. Vägmärken kan sägas tillhöra en mer allmän definition av 
kommunicerade bilder, en definition som innefattar vägmärken, logotyper, piktogram, vissa 
kartsymboler o.s.v. Bilder med relativt  abstrakt form och som ingår i konventionella system skulle 
då höra ihop i och med att de tolkas på ett liknande sätt.  

Alla stöter dagligen på visuell information i sin omgivning (Bondy, 2002). Denna kan delas in i 
två grupper där den första utgörs av information som är av individuell art. Hit hör exempelvis 
inköpslistor, almanackor och minnesanteckningar. Den andra gruppen utgörs av information som är 
mer allmän. I denna grupp hittar vi exempelvis vägmärken, skyltar för nödutgång eller hiss etc.     
Precis som vägmärken är PECS-bilder både ikoniska och symboliska men PECS-bilder är ofta mer 
komplexa i form av att de innehåller mer detaljer än vägmärken. Symboliska PECS-bilder behöver 
läras in precis som när man lär in ett  trafikmärke. Även om en vilja kan finnas att  utforma alla 
bilder i de båda sammanhangen på ett lättillgängligt sätt  för alla, är inte alla företeelser möjliga att 
utforma som ikoner. En rörelseriktning utformas t.ex. ofta som en pil, vilket är en symbol då en 
riktning inte går att  avbilda. Ikoniska bilders budskap går ofta, men inte alltid, att sluta sig till med 
hjälp av gemensamma kulturella förkunskaper.

2.2 Bildspråkets grunder - begrepp vid bildanalys
Stycket inleds med rubriken Bildsemiotik  som innehåller de tre delarna semantik,  pragmatik  och 
syntax. Sedan följer Kommunikativ process och språklig funktion där bl.a. tanken bakom en bild tas 
upp. Rubriken Koherens tar upp  hur människor fyller i de luckor som kan förekomma i en bild eller 
text för att bättre kunna ta till sig dess innehåll. Under rubriken Manifest/latent och Denotation/
konnotation förklaras skillnaden mellan vad i en bild som är närvarande - bildens grundbetydelse - 
och vad som är dolt - dess bibetydelser. Avsnittet Metonymi och metafor förklarar skillnaden mellan 
dessa två begrepp. Att skapa djup och dynamik handlar om olika medel som kan användas för att ge 
liv åt en bild på olika sätt, bl.a. med hjälp av perspektiv och skuggor. Det sista stycket heter Tecken 
och förklarar vad ett tecken är samt vilka olika delar ett tecken består av.

2.2.1 Bildsemiotik
Ordet semiotik kommer från det grekiska ordet semaion som betyder tecken (Eriksson & Göthlund, 
2004). Semiotik är ett begrepp som inkluderar såväl framställning av tecken som tolkning av dem. 
Det bygger på en tanke om att alla individer har möjlighet att tolka eller tyda tecken som bärare av 
mening.

Bildsemiotiken handlar om hur färgfläckarna på den plana ytan blir till tecken och till det 
särskilda slag av tecken vi kallar bild; den handlar om hur vissa av dessa färgfläckar 
tillsammans bildar större helheter och som kan identifieras med företeelser i 
upplevelsevärlden, som inte är platta, och som ibland rör sig,  är levande, talar till oss och till 
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och med gör bilder av oss. Den handlar också om de betydelser som bilder förmedlar just 
för att de inte är identiska med vad de avbildar utan är färgfläckar fördelade på en plan yta. 

Sonesson, 1992, s. 22

Semantik är den första av semiotikens tre underfält och innebär att en vetenskaplig studie görs av 
vad något uttrycker eller vad ett  teckensystem kommunicerar samt hur detta system kan tolkas 
(Hansson m.fl. 1999). Det finns olika sätt att studera och tolka bilder. Syftet med studien avgör 
vilken typ av analys som ska genomföras. Att studera en bild ur ett semantiskt perspektiv innebär att 
fokus ligger på bilden som betydelsebärare och på bilden som visuellt tecken eller kombination av 
deltecken. Betydelsen i en bild kan vara både tydlig och självklar men även dold och 
svårtillgänglig. Pragmatik innebär i det här sammanhanget förhållandet mellan teckensystemet och 
dess användare. Syntax är studien av den inbördes relation som råder mellan tecken eller deltecken: 
inom den enskilda bilden (stillbilden), inom serier och utställningsarrangemang där bild kopplas till 
bild samt inom rörlig bild (film, TV, video etc.) där bilder ständigt passerar i ett  tidsförlopp. Det 
område som semiotik konventionellt används inom är talat och skrivet språk, men studier av 
semiotik kan även göras på bilder och trafiksignaler m.m.

2.2.2 Kommunikativ process och språklig funktion
Två viktiga begrepp vid bildanalys är kommunikativ process och språklig funktion (Hansson m.fl. 
1999). Med kommunikativ process avses det förlopp  i vilket bilden framställs/skapas och sedan 
tolkas/betraktas, förloppet brukar kallas S-Me-M (Sändare - Medium - Mottagare). Språklig 
funktion avser med vilken intention bilden skapades och dess inriktning mot en specifik målgrupp. 
En PECS-bild, en konstbild och en barnboksillustration har alla olika intentioner och är inriktade 
på olika målgrupper.

2.2.3 Koherens
Som tidigare nämnts kan bild- och skriftspråk vara komplementära (Waern m.fl. 2004). Sättet  som 
vi tolkar en bild och en text på liknar varandra och vissa hjälpmedel som vi tar till för att 
tillgodogöra oss ett innehåll är desamma för de två språken. I både bilder och text fattas det 
information för att förståelsen ska bli fullständig. 

Koherens betyder sammanhang och innebär att olika delar ingår i och tillsammans utgör en 
helhet (Hansson m.fl. 1999). Vi skapar själva koherens genom att ta del av de olika delarna, men 
även genom att fylla i luckor där det förefaller saknas något. Eriksson & Göthlund (2004) drar en 
parallell till kriminalromanen där det är vanligt att polisen när han anländer till brottsplatsen lägger 
ner lika mycket tid på att notera vad som saknas som vad som finns där. Helhetsbilden kräver att  vi 
lägger till det som fattas, åtminstone för vår inre syn. 

På grund av vår förmåga att lägga till de bitar av pusslet som fattas, är det viktigt att  även det 
som saknas i exempelvis en text tas med vid en tolkning av densamma (Hansson m.fl. 1999). De 
avsnitt  av information som saknas eller utelämnats kan kallas för “tomma platser”. En del former av 
text kan generellt sett innehålla mer eller mindre tomma platser. Skrivna instruktioner bör vara så 
tydliga att inget utrymme ges för olika läsare att tolka det de läser på olika sätt. En text som 
beskriver en motors sammansättning och funktion får t.ex. ha färre tomma platser än en skönlitterär 
novell då den senare kan lämna mera öppet för läsaren att tolka in och ändå fungera.

“Valle svarar inte på lärarens frågor. Det gör inte Rulle heller”. De två meningarna är korta 
och tydliga och förefaller enkla att tolka. Men granskar vi dem närmare upptäcker vi snart 
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stora luckor i framställningen. Går Valle och Rulle i samma klass? Är det samma lärare som 
ställer frågor? Rör det sig om en tillfällighet eller betyder ordet “inte” att de aldrig svarar på 
frågor? Detta vet vi ingenting om om vi inte känner till kontexten, dvs. sammanhanget. Om 
en text är knapphändig eller bristfällig men samtidigt förefaller rimlig när vi läser den, 
beror detta på att vi själva hjälper till att skapa mening och logik. Vi bygger ut det som 
fattas för att åstadkomma samband och sammanhang. Kort sagt, vi vill förstå vad vi läser. 

Hansson m.fl. 1999 sid 12

Uttrycket “tomma platser” är inte bara giltigt för text utan också för bild (Hansson m.fl. 1999). När 
bild och text likställs, kallas detta det vidgade textbegreppet. En bild rymmer ofta många tomma 
platser som måste fyllas i för att skapa koherens. Mottagarens uppfattning om vad bildens innehåll 
är, kan påverkas åt olika håll med hjälp av t.ex. en rubrik, en bildtext eller musik. Att  bilden kan 
ändra innebörd på ett  så drastiskt sätt genom så enkla grepp vittnar om dess öppenhet men även 
dess sårbarhet. En bild skiljer sig från en text på det viset att den avläses annorlunda. I den 
västerländska kulturen läses en text oftast uppifrån och ned och från vänster till höger. En bild 
avläses genom att vi fångas av en detalj och sedan fortsätter därifrån. Koherens i en text och i en 
bild skiljer sig därför åt. Beroende på sammanhang kan bilder skapa en tydligare koherens än text. 
Ritningar är ett exempel på när en bild kan vara tydligare än text.

2.2.4 Manifest/latent och denotation/konnotation
Vid bildanalys skiljer man på det synligt närvarande innehållet och det dolda eller frånvarande 
(Hansson m.fl. 1999). Närvarande innehåll kan registreras och mätas och kallas för manifest. Det 
dolda innehållet, det frånvarande och underförstådda, det  som väcker våra associationer, kallas för 
latent. Två andra termer som är vanliga i hanteringen av bildspråket är denotation och konnotation. 
Denotation betyder grundbetydelse och knyts till den manifesta teckennivån av bilden. En bild på 
en ek denoterar begreppet ek. Konnotation kan liknas vid bibetydelse speglar vad vi ser i en bild 
utifrån våra associationer. Konnotationen är kulturellt betingad och knyts till bildens latenta 
innehåll. Bilden på eken kan t.ex. konnotera skydd eller mod. Både det manifesta och det latenta 
innehållet i en bild måste tolkas för att förstås. 

2.2.5 Metonymi och metafor
Ordet metonymi kommer från grekiskans metonumia och från latinets metonymia (Hansson m.fl. 
1999). Metonymi är när ett tecken står istället för ett annat vars innehåll på ett eller annat sätt 
gränsar till dess eget innehåll. Metaforen ersätter däremot tecknet med ett tecken med liknande 
innehåll. Metonymin utgör tillsammans med metaforen skapandets och tänkandets två 
grundkategorier. Metonymin bygger på närhet  till skillnad från metaforen som bygger på likhet. 
Metonymin kan hjälpa oss att se samband i bilden medan metaforen kan hjälpa oss att upptäcka 
överensstämmelser. Metonymin är särskilt viktig i bildspråket och det som utmärker den är att delen 
står för helhet. Det är metonymin som gör att vi exempelvis accepterar ett porträtt som skildrar ett 
ansikte som en del av en helhet, utan att se kroppen, och inte som en lösryckt del av en människa.

Metaforen däremot är när man ersätter ett tecken med ett annat  tecken vars innehåll liknar det 
första. Om vi i en film t.ex. först får se en bil som kör på en väg och sedan kommer över i mötande 
trafik, mötande bil tutar, strålkastare närmar sig och sedan en tomat som faller till golvet och 
krossas fungerar tomaten som en metafor för bilen och det faktum att den krossas  mot golvet att 
bilen krockar med en annan bil.
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2.2.6 Djup och dynamik
Seendet är i allmänhet konstruerat så att det som är i synfältet delas in i förgrund och bakgrund 
(Eriksson & Göthlund, 2004). Det betyder att det runt objekt och människor uppstår konturlinjer för 
att  skilja förgrunden från bakgrunden och objekten från varandra. Det är denna konturlinje som 
skapar objektets form och det är formen vi känner igen. I en bild påverkar konturen av ett objekt 
även den omgivande ytan. Det utrymme som befinner sig runt objektet ändrar form när objektet gör 
det. Bildskapande kan fokusera på objektets form eller på formen hos den yta som omger det. 
Resultaten blir olika; tecknas objektets form med en svart penna på vitt papper, framstår motivet 
som “svart på vitt” medan det, om den omgivande ytan tecknas med samma material, framstår som 
“vitt på svart”. Detta för att  objektet fortfarande är det ögat fokuserar på; de svärtade tomrummen 
får objektet att framträda.

Att framställa ett  bildrum på en plan yta görs enklast genom skapa överskärningar,  dvs. att en 
form överlappar en annan form (Hansson m.fl. 1999). En bild på exempelvis en människa som 
placeras över en annan bild på en människa skapar illusionen att det finns djup  i bilden. Ett annat 
vanligt sätt att skapa ett bilddjup  på en plan yta är perspektivet. Ännu ett sätt är med hjälp av 
skuggor. En skugga är en lagbunden upprepning, ungefär som en spegling, av någonting. En skugga 
beskriver alltid något om det föremål från vilken den uppstår. Det  kan handla om läge, storlek, 
volym eller placering i förhållande till andra föremål. Det finns två sorters skuggor; självskuggor 
och slagskuggor. Självskuggan är den skugga som faller på föremålet  som kastar skuggan, 
slagskuggan är den skugga som föremålet kastar på marken, bordet eller på andra föremål. Om ett 
ansikte belyses från sidan, är självskuggan det som gör att näsan blir mörkare (skuggad) på den sida 
som inte belyses medan slagskuggan är den lilla skuggan som näsan kastar på kinden.

Att skapa en känsla av rörelse i stillbild görs vanligen genom att använda sig av en naturlig 
rörelse och kontrastera denna mot något stillastående. Ett exempel på detta kan vara ett  tåg som 
rusar fram (rörelse) mot bakgrund av en skog (stillastående). 89 

2.2.7 Tecken
Ett tecken kännetecknas av att det kan tolkas (Sonesson, 1992). En sådan definition är användbar då 
tecknet enligt den kräver någon form av mänsklig kommunikation för att förstås. Tecken som 
benämning på alla former av betydelsebärande uttryck betyder att allt vi tillmäter betydelse och 
tolkar är tecken; musik, ord, bilder, rörelser och matematiska formler är alla tecken i den 
bemärkelsen. Ord och tecken kan tolkas på många olika sätt och det som är tecken för en person är 
inte nödvändigtvis tecken för en annan. Trafikmärken är tecken för en bilförare men inte för ett barn 
som inte lärt sig deras betydelse.                                                              

Ett tecken består av tre delar som är oskiljbara (Hansson m.fl. 2006):
- det betecknande (det som betecknar) som är den påtagliga (synliga, hörbara etc.) sidan hos tecknet
- det betecknade (det som betecknas) som är innebörden bakom det påtagliga och betecknande
- tecknet som kräver en tolkningsakt för att det betecknande ska förenas och med det betecknade

Tidigare förklarades hur bilder som kommunikation kan fungera bättre än handtecken då det 
visuella tecknet  innehåll är konstant och bestående. Denna fördel har bilden även jämfört med det 
verbala tecknet, ordet. Ordet “hus” låter och skrivs olika i länder med olika språk medan sätten att 
avbilda ett hus liknar varandra i många olika länder (Hansson m.fl. 2006).

Ett tecken som representerar det avbildade, t.ex. när ett “äpple” på bilden ser ut som ett äpple, 
kallas det för ikoniskt tecken. Detta kan också vara ett  tecken som bygger på likhet, som exempelvis 
vissa handtecken i teckenspråk som härmar en rörelse (Eriksson & Göthlund, 2004). Waern m.fl. 
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(2004) beskriver hur små barn redan från en månads ålder ler mot det de uppfattar som ansikten.  
Det ikoniska ansiktet kan ibland vara så förenklat som  två ritade prickar till ögon och ett  streck till 
mun. Bryts mönstret - om ansiktet exempelvis bara får ett öga, reagerar inte barnet längre på bilden 
som om det vore ett ansikte. 

Det indexikala tecknet bygger till skillnad från det ikoniska på närhet, att  det finns spår av något 
i tid eller rum (Eriksson & Göthlund, 2004). Harens spår i snön är ett  index för haren som skuttat 
förbi. En skugga är ett  index för den eller det som kastar skuggan. Det indexikala tecknet kan både 
visa på att något har hänt och att något ska hända. 

Symboler är tecken som bygger på kulturell överenskommelser för att kunna förmedla ett 
specifikt budskap (Eriksson & Göthlund, 2004). En frukt som symbol för mänsklig fruktsamhet 
eller en hund som symbol för trofasthet har ingen likhet med det de representerar (Waern m.fl. 
2004). Ryckta ur sitt sammanhang får dessa symboler helt andra betydelser.

Det var inte alls så att jag avsåg att måla symboler. Jag målade helt enkelt bilder som de 
kom fram för mina ögon: det är de andra som får finna den dolda innebörden i dem. 

Waern m.fl. 2004, s. 35

En symbol kan vara mer eller mindre styrd av kulturella överenskommelser och ibland även närma 
sig gränsen till att vara godtycklig (Eriksson & Göthlund, 2004). Även ikoniska och indexikala 
tecken bygger på mer eller mindre kulturella konventioner. Symbolen kan även vara utformad som 
en ikon men då med en annan innebörd. Ett exempel på detta är den vita lilja som ofta förekommer 
i renässansmålningar av bebådelsescener. Detta är en symbol utformad som ett ikoniskt tecken. 
Eftersom den ofta är väldigt realistiskt  avbildad fungerar den som ikon för blomman lilja, men den 
symboliserar också, enligt rådande kulturella konventioner, oskuld. Liljan är här alltså både ett 
ikoniskt tecken och en symbol.

Det går inte att kalla en bild för en symbol eller ikon utan att känna till sammanhanget (Waern 
m.fl. 2004). Det  finns symboler som är lätta att misstolka och ett exempel på sådana är de olika 
symboler som förekommer på tvättanvisningarna i våra kläder. Vad betyder t.ex. en triangel eller en 
cirkel i en fyrkant? Triangeln har inget gemensamt med vad den är tänkt att  symbolisera, nämligen  
klorblekning. Den har dessutom bara den betydelsen så länge vi talar om smutstvätt, i trafiken har 
den en annan betydelse. Då kan det vara lättare att förstå anvisningen för handtvätt som till skillnad 
från föregående exempel är en ikon. Den liknar en hand som sträckts ned i en balja med vatten.
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3 Metod
Metodavsnittet inrymmer val av metod, tillvägagångssätt, urval av deltagare för undersökningen 
samt en metodreflektion.

3.1 Val av metod
Syftet var att tolka vilka betydelser, bibetydelser, föreställningar och värden människor i olika 
tolkningskontexter anser att PECS-bilder ger uttryck för. En kvalitativ metod valdes utifrån detta 
syfte. För att få ta del av olika möjliga sätt att tolka bilderna skickades en enkät ut. Enkäten som val 
av underlag för insamling av data valdes framför intervjuer då enkäter genererar en begränsad 
information. På så vis kunde svaren lätt jämföras och granskas mot varandra. Istället för “ja”- och 
“nej”-frågor eller flervalsfrågor valde vi sådana som tillät deltagarna att svara mera fritt, t.ex. 
genom att be dem beskriva vilka associationer en bild framkallar.

I linje med hermanuetisk forskningstradition studerades och analyserades svaren i förhållande till 
syftet  (Bryman, 2002). Hermaneutik är ett tolkande och förståelseinriktat arbetssätt som ryms 
under interpretativismen. Hermeneutiken har sin grund i att t.ex. en text analyseras med syftet att 
dess innebörd ska klargöras. Forskaren som genomför analysen ska då utgå ifrån vilken 
utgångspunkt textens författare haft. I vårt fall utgörs texten av de enkätsvar vi fått  in och 
författarna av de som deltagit i enkäten. Deltagarnas utgångspunkt utgörs av den tolkningskontext 
var och en befinner sig i samt de bilder de haft till sitt förfogande att tolka.

3.2 Tillvägagångssätt
Vid ett besök på en skola med autismenhet bad vi att få titta på olika bilder som används i arbetet 
med eleverna och i samråd med pedagog valdes tio bilder ut till enkäten. Av dessa valdes sedan fyra 
bilder ut med budskap av varierande komplexitet. Dessa fyra bilder planerades att ingå i den enkät 
som skulle ligga till grund för vidare analys. Enkäten skickades ut till personerna via e-mail (se 
bilaga). Den bifogades så att de som skulle svara kunde göra detta direkt i dokumentet efter att ha 
öppnat filen. När de var färdiga, bifogade de sina svar i ett mail tillbaka till oss. Fördelen med att 
personerna svarade direkt i dokumentet var att  det blev lätt för oss att få en överblick över svaren. 
Om någon hade velat ha enkäten skickad per post skulle den ha sett likadan ut. Alla som deltog, 
fyllde dock i och svarade via mail. Till en början hade enkäten bara en fråga till respektive bild men 
växte sedan till att omfatta samma fyra frågor per bild. På så sätt var det möjligt att jämföra svaren 
med varandra för att se om någon av bilderna erbjöd fler tolkningsmöjligheter på en fråga än de 
andra bilderna. Utrymmet för svaren begränsades så att personerna som svarade på enkäten skulle 
göra detta så kärnfullt  som möjligt. Ett bestämt antal rader gavs för varje fråga, en del rader kortare 
för enstaka ord och en del längre för att personerna skulle ha möjlighet att skriva meningar om de så 
önskade.

3.3 Urval
Urvalet av personer som tillfrågades att svara på enkäten utgick från en idé om att människor i olika 
yrken befinner sig i olika tolkningskontexter. Urvalet av personer baserades på en språkteoretisk idé 
om att olika erfarenheter och upplevelser hos individen formar hur budskap tolkas. Tolkningen av 
budskapet är dels kulturellt bunden men också individuell och styrd av en viss mängd metonymi. 
Grundtanken med vårt urval var att få så många olika vinklar som möjligt på hur en bild kan avläsas 
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och uppfattas. Tio personer med olika yrken tillfrågades om de kunde tänka sig att svara på enkäten. 
Alla de tillfrågade svarade ja, men en av dem blev sjuk och kunde därför inte delta. De nio som 
svarade på enkäten var:

1. En förskollärare som möter barn med olika förutsättningar till inlärning och möjligheter att tolka 
sin omvärld

2. En ekonom som till viss del kommunicerar med siffror och tolkar samhället  utifrån ett specifikt 
intresse

3. En universitetsadjunkt, bild som arbetar med att bl.a. visa människor alternativ till hur en bild 
kan tolkas

4. En verksamhetsutvecklare inom omvårdnadsförvaltningen som möter människor i alla åldrar med 
funktionshinder, bl.a. autism

5. En försäljare av konst som dagligen arbetar med olika typer av bilder

6. En kurator på habiliteringen som möter barn och unga med olika funktionshinder, bl.a. autism

7. En jurist som använder sig av ett specifikt språkbruk för att kommunicera

8. En Journalist vars arbete till stor del består i skriftlig kommunikation

9. En busschaufför som agerar i trafiken med hjälp av vägmärken som instruktiva bilder

Enkäten skickades till vuxna eftersom det är de som bär huvudansvaret för hur bilder används i 
samhället och i skolarbetet med barn som har autism. Eftersom många barn med autism är 
begränsade i sitt verbal- och skriftspråk, och i vissa fall endast kommunicerar med hjälp av bilder, 
var det uteslutet att  vända oss till dem i vår undersökning. Det är barn med autism som använder sig  
av PECS-bilderna i kommunikation med sin lärare, men också är mottagare av det  bilderna 
kommunicerar. Vår förhoppning var att bilderna skulle erbjuda flera olika tolkningsmöjligheter för 
att  på så sätt visa på hur samma förfarande förmodligen gäller även barn med autism. Precis som att 
en och samma bild kan ha olika betydelser beroende på vem man frågar bland vuxna, borde 
detsamma gälla för barn. Valet  att utforma enkäten för vuxna istället för barn som inte har autism, 
gjordes utifrån en förhoppning att kunna visa verksamma pedagoger och andra vuxna som arbetar 
med barn hur viktigt det är att  reflektera över vad den bild jag tänker använda i undervisningen 
innebär för mig. Ett oreflekterat användande av bilder kan innebära att det budskap  den vuxne 
hoppats på att förmedla uteblir och resulterar i motsatt effekt  på grund av att barn tolkar bilder 
utifrån sina referensramar.

3.4 Enkäten
Enkäterna sammanställdes med fokus på denotation och konnotation; vad personerna såg, vad de 
associerade till och hur de uppfattade det som händer på bilderna samt vilka värderingar som är 
förknippade med vad de såg på bilderna. Vi utformade frågorna utifrån semiotisk modell:

1.Vilken upplevelse får man av bilden? En bild skapas ofta med avsikten att förmedla en känsla, 
upplevelse eller inlevelse. Det första intrycket är viktigt för den fortsatta tolkningen.

2. Bildens grundbetydelser. Hur är bilden uppbyggd? Vad denoterar bilden?

3. Bildens bibetydelser. Vilka associationer ger bilden? Vad konnoterar bilden?
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4. Privata betydelser. Personliga associationer.

3.5 Metodreflektion
Vi är medvetna om att den metod vi valt medför risker för missförstånd i tolkningsprocessen. Vår 
tolkning är gjord utifrån de enkätsvar vi fått in. Dessa är i sin tur en tolkning av de bilder som finns 
i enkäten. Deltagarna kan ha upplevt en osäkerhet i huruvida de gjort en riktig tolkning av bilderna 
med tanke på vad bildernas upphovsman haft för intention. När vi sedan tolkat  enkätsvaren har vi 
funderat över i vilken utsträckning vi verkligen förstått vad deltagarna menat. 

Reliabilitet är ett begrepp som främst används då en kvantitativ undersökning genomförs 
(Bryman, 2002). Vi valde att göra en kvalitativ enkätundersökning, men vill ändå ställa frågan; vad 
skulle hända om undersökningen genomfördes en andra gång? Trots att enkätsvaren aldrig skulle bli 
exakt likadana som de vi fått  in, tror vi att de slutsatser vi kommit fram till skulle bli liknande om 
inte desamma. Frågor som huruvida bilderna tolkas på ett entydigt sätt av olika människor eller om 
de erbjuder olika tolkningsmöjligheter, tror vi skulle besvaras likadant om undersökningen 
genomfördes igen även om de som då skulle tolka bilderna är från andra tolkningskontexter än de 
som valdes ut denna gång. 

Ett annat viktigt begrepp  är validitet som handlar om hur tillämpliga våra slutsatser är i en annan 
kontext än denna specifika undersökning (Bryman, 2002). Om vi utgår ifrån enkätfrågorna tror vi 
t.ex. att frågan “Vad ser du på bilden?” skulle besvaras på ett liknande sätt av människor i väldigt 
olika sammanhang. Trots detta har bildens innehåll betydelse och den som betraktar den ett 
förhållningssätt till detta. En människa från en annan kultur än den som bilden skapats i och för, kan 
t.ex. ha svårare att tolka bilden då dess innehåll inte är bekant. Frågan “Vad associerar du till när du 
ser på bilden?” skulle däremot kunna besvaras av människor i andra kulturer då associationer kan 
gå bortom det som är synligt i bildytan och en förståelse för vad bilden föreställer inte är 
nödvändig.
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4 Resultat och analys
Enkätsvaren har inkluderats i arbetet i sin helhet eftersom både resultat och analys för 
läsvänlighetens skull utformats som löpande text där det inte framkommer vem som sagt vad. 
Svaren är presenterade under respektive bild. Mot bakgrund av de begrepp som presenterats i 
teoriavsnittet, har en tolkning gjorts av enkätsvaren.

4.1 Bilderna
Resultat och analys har delats upp i fyra delar, en för varje bild. Samtliga bilder har fått en egen del 
som innefattar enkätsvar samt resultat- och en analysdel.

När det gäller den kommunikativa process som bilderna ingår i kan förloppet “Sändare - medium 
- mottagare” tolkas på olika sätt. Eftersom bilderna valts ut till enkäten och skickats till 
svarspersonerna, skulle de som skapat enkäten kunna ses som sändare av bilderna. I analysen är 
emellertid utgångspunkten att den som skapat bilderna står som sändare av dem. Mediet är bilderna 
själva. Mottagare av bilderna är i analysen de personer som studerat  dem genom att  svara på 
enkäten, även om bildernas språkliga funktion är avsedd att användas i arbetet  med autistiska elever 
och dessa därför är de egentliga mottagarna.

4.2 Bild 1. “Det verkar väldigt ljust men ändå lyser lampan”

4.2.1 Enkätsvar
Vad ser du på bilden?

Förskollärare: En människa, stol, bord, lampa, bok, färger

Ekonom: En pojke, en lampa, en bok, en stol, ett bord, en hand, pojkens hår, pojkens kläder.

Universitetsadjunkt, bild: En pojke, Ett skrivbord med stol, En gul lampa, En röd bok

Verksamhetsutvecklare: Ett barn som läser, lampa, stol, bord, bok, en pojke.

Försäljare: Människa, bok, lampa, Stol.
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Kurator: En pojke, En bok, En lampa, En stol, Ett skrivbord

Jurist: gul taklampa som lyser, pojke, stol, skrivbord, bok med röda pärmar

Journalist: En pojke som sitter vid ett bord och läser en bok i skenet av en lampa.

Busschaufför: Pojke, Lampa, Bord, Stol, Bok, Skugga från bordet

Vilka associationer får du när du ser på bilden?

Förskollärare: Skolmiljö med läsande, aktivt  och intresserat barn, Kontor med vuxen som planerar 
en uppgift, Hemma vid köksbordet med en roman.

Ekonom: En pojke som läser, Pojken vänder blad i boken, Han samtalar med någon mittemot om 
boken, Att bilden inte är könsneutral utan ger mig tanken att det är en pojke, Varför höjer han 
handen?, Tråkigt att inte se något ansiktsuttryck, Kan det vara läxläsning?, Hade sett skönare ut om 
läsningen skett i en fåtölj.

Universitetsadjunkt, bild: Läxläsning, Lydnad, prydlighet, Svårt eller jobbigt, emotionellt motstånd, 
Informationsskylt (“Studierum”) med avsiktlig tyngdpunkt på kognitiv tydlighet, Avstånd till 
bildens avsändare både vad gäller värdegrund och status, Leksak, seriefigur, Offentlig miljö, toalett, 
städutrymme, Obehag av att pojken saknar ögon och fingrar.

Verksamhetsutvecklare: Läxläsning, lugnt och rofyllt, koncentration, kväll.

Försäljare: En människa som läser en bok, Att  man sitter i en skolbänk, Man har nyss skiftat sida i 
boken.

Kurator: Pojken gillar att läsa, Det verkar väldigt ljust men ändå lyser lampan.

Jurist: jag tänker på stiliserade symboler 

Journalist: Jag tänker på att studera. Sen tänkte jag att boken var röd och att bilden känns en aning 
gammeldags.

Busschaufför: Läxläsning

Vad händer på bilden?

Förskollärare: Personen läser bok eller löser uppgifter i en bok/ett häfte.

Ekonom: En person som sitter och läser i en bok.

Universitetsadjunkt, bild: En pojke läser en bok i skenet av en lampa.

Verksamhetsutvecklare: Pojken läser. Kunskapsinlärning.

Försäljare: Stilla sittande.

Kurator: Pojken läser en bok. Han höjer just handen för att bläddra i boken.

Jurist: En pojke med blå tröja och brunt hår som sitter vid ett skrivbord och läser under taklampans 
sken

Journalist: Pojken pluggar.
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Busschaufför: En pojke läser läxan

Vilka värden tycker du att bilden förmedlar?
Förskollärare: Miljö - där sittriktig stol, bra höjd på bordet och god belysning (ergonomin) är  
viktigast för lärandet. Fantasilöst. Ensamhet.

Ekonom: Lugn och ro, Lärande

Universitetsadjunkt, bild: Att tradition, tydlighet och studier värderas högt

Verksamhetsutvecklare: Flit och nytta. Kunskap.

Försäljare: kunskapsinhämtning. 

Kurator: Jag är väl lite miljöskadad, men bilden skulle kunna användas som förklaring/förstärkning 
när ett barn ska sitta och läsa eller jobba med en bok.

Jurist: Jag får inga ”värdesignaler”, möjligtvis att man ska göra sina läxor och sköta sig, vara 
prydlig och ordentlig/välkammad.

Journalist: Flitig, ambitiös.

Busschaufför: Intresse, Pliktuppfyllelse, Lugn och ro

4.2.2 Resultat
På denna bild ser svarspersonerna en stol, ett  bord, en bok, en lampa som lyser, färger och en 
mänsklig figur. I svaren finns associationer till miljöer som skola, kontor, offentlig miljö och 
hemma vid köksbordet. Vidare associerar deltagarna bl.a. till lugn och ro, läxläsning och 
informationsskyltar. Det som händer på bilden är enligt svaren bl.a. att personen på bilden läser en 
bok, sin läxa/pluggar eller löser uppgifter. Någon anser att den mänskliga figuren på bilden höjer 
handen för att bläddra i boken. Värden som deltagarna anser att  bilden förmedlar är bl.a. ensamhet, 
flit och nytta, pliktuppfyllelse samt lugn och ro.

4.2.3 Analys
Det som lämnar störst tolkningsutrymme är den mänskliga gestalten 
vilken tolkas mer eller mindre specifikt av deltagarna. Den mänskliga 
gestalten tolkas av deltagarna som en människa och mer specifikt  av 
några som ett barn, eller till och med en pojke. Att gestalten saknar ögon 
och mun väcker obehag hos en av svarspersonerna. Enkätsvaren visar på 
att  mottagaren av bilden har behov av att se sammanhang, koherens, 
genom att lägga till de pusselbitar som betraktaren upplever saknas. Det 
görs genom att fylla ut tomrum så som vilket kön människan på bilden 
har och vad det är han/hon håller i handen (Hansson m.fl. 1999). Det 

röda i pojkens hand tolkas som en bok men är det verkligen det? Det som syns på bilden är ett rött 
fält  som har formen av en uppslagen bok, men det skulle lika gärna kunna röra sig om ett rött 
papper som vikts på mitten. I enkätsvaren nämns ett indexikalt tecken, nämligen figurens hand. 
Figurens hand har både tolkats som ett tecken på att figuren ska vända blad i boken och att han just 
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gjort det. Handen är ett  index för att figuren på något sätt ska utföra eller har utfört en handling. 
(Hansson m.fl. 1999, Eriksson & Göthlund, 2004)

Vart detta utspelar sig är oklart  i enkätsvaren och platsen varierar från hemma vid köksbordet  till 
offentlig miljö. Den höjda armen tolkas som att gestalten på bilden ska vända blad i boken eller just 
har gjort det. Det är dock inte självklart för alla varför gestalten höjer eller sänker armen och bilden 
ger upphov till funderingar kring varför armen är i den position den är. Situationen för också 
deltagarnas tankar till läxläsning eller till att pojken löser en uppgift. Det latenta, dolda eller 
underförstådda innehållet  i bilden som deltagarna beskriver stämmer ganska väl överens med en 
stereotyp bild av hur en skola fungerar eller snarare hur man som elev skall uppföra sig i skolan.  
Detta med tanke på vilka bibetydelser som deltagarna tycker att bilden ger uttryck för och vilka 
värden de anser att den förmedlar. 

De flesta är överens om att det som händer på bilden är att en människa sitter vid ett bord eller en 
bänk och läser i en bok. Alla delar i bilden skapar en helhet som är bekant, syntaxen (Hansson m.fl. 
1999), den inbördes relationen mellan tecken och deltecken är på så sätt tydlig. Den mänskliga 
figuren sitter på en stol vid ett bord och håller vad som förefaller vara en bok i handen. Det är en 
trolig situation som inte utmanar våra föreställningar om hur “verkligheten” fungerar. Bildens 
innehåll förmedlar att det är någon, kanske en pojke, som sitter vid ett bord och läser något i en röd 
bok. En alternativ tolkning är att människan på bilden bara sitter vid ett bord, förvisso läser 
människan i boken men det är det faktum att  människan sitter samt stillhet som är i fokus i 
enkätsvaren. I enkätsvaren framkom att syntaxen i bilden talar om för oss att det handlar om någon 
form av studier. En bänk som skulle kunna vara en skolbänk och en figur på en stol som ser ut  att 
vara en köksstol eller kanske en gammal skolstol är i vår kultur ikoniska tecken som flera av 
deltagarna kopplar samman med offentlig miljö (Hansson m.fl. 1999).

Att tradition, tydlighet och studier värderas högt och att ergonomi och belysning är viktiga saker 
för att  lärande ska kunna ske och att  det är viktigt med lugn och ro eller att bilden kommunicerar 
ensamhet är värderingar som deltagarna menar att bilden ger uttryck för. De värden som kommer 
fram i svaren är ganska väl samlade och kretsar kring studier och vad som är viktigt i en 
lärandesituation. Även om bilden för någon deltagare upplevs förmedla en del för sammanhanget 
mindre positiva värden så som fantasilöshet och ensamhet, så är det ändå tydligt att det för några 
handlar om värdet av studier i lugn och ro eller kunskapsinhämtning. Är det kombinationen av 
ikoniska tecken som gör att  dessa värden kommer fram? Eller är det deltagarnas egna erfarenheter 
som påverkar hur de ser på bilden och på vilket  sätt de närmar sig den? Det senare skulle betyda att 
deltagarna dels tolkar in individuella värden i bilden dels kulturellt gemensamma. Flera deltagare 
ger uttryck för att bilden kommunicerar värdet av studier och kopplar bilden till en studiesituation. 
Detta kan komma av att de själva befunnit  sig i många olika sådana, både som barn och vuxna 
(Eriksson & Göthlund, 2004). 
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4.3 Bild 2. “Det är svårt att leka tillsammans”

4.3.1 Enkätsvar
Vad ser du på bilden?

Förskollärare: Två personer utan hår, röd låda, en bänk, en svart pil, färger.

Ekonom: Två pojkar, En kloss som är röd, Att dom inte har något hår, Trevligt med ansiktsuttryck, 
En pil, Färgerna på tröjorna., Att pojken i blått inte har någon näsa., Tror att klossen ligger på ett 
bord.

Universitetsadjunkt, bild: Två personer… pojkar, Ett rött föremål, En vänsterriktad pil; en 
rörelseriktning, En yta

Verksamhetsutvecklare: Två personer. En glad och en nedstämd, Papper o penna, Pil pekar åt 
vänster.

Försäljare: Två människor,  En pil,  En glad person, En  sur person,  Brun tröja, Blå tröja, En röd 
platta.

Kurator: Två pojkar, En röd bok eller ett rött paket, En svart pil åt vänster

Jurist: en glad pojke, en sur pojke, en låda, en pil, en bänkskiva

Journalist: En typ tar något från en annan typ som blir ledsen.

Busschaufför: Två pojkar, Röd fyrkantig låda, Vänsterpil, Bord

Vilka associationer får du när du ser på bilden?

Förskollärare: Skola – läraren visar en elev hur man ska göra eller en elev visar en annan elev,  
Arbetsplats – arbetsledaren visar en anställd ett nytt arbetsmoment, Hemma – förälder visar sitt barn 
eller tvärtom

Ekonom: En pojke tar klossen från den andra pojken., Han som tar saken är nöjd, den andra 
missnöjd (ledsen)., Associerar återigen till killar.
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Universitetsadjunkt, bild: Eggheads, Det röda föremålet är förbjudet eller viktigt, Det är svårt leka 
tillsammans, Steril, trist tydlighet

Verksamhetsutvecklare: Instruera någon, Lärare och elev, Svårt. 

Försäljare: Den glade visar en grej, Den sure    deltar ej, Vill man göra något, skall man gå till 
vänster.

Kurator: 

Jurist: någon som får och någon som blir utan – eller – en som ger och en som får

Journalist: Till saker som orättfärdigen stjäls. Och sen tänker jag på barn och deras "min"-fas där 
ägande och förlust utforskas.

Busschaufför: Varför är högra pojken ledsen eller fundersam?, Vad visar den vänstra pojken? Vad 
betyder pilen?

Vad händer på bilden?

Förskollärare: En person ska hjälpa den andra med att förstå en uppgift. Den som ska hjälpa är glad 
över att få göra det, den andra är skeptisk En är aktiv och en är passiv. 

Ekonom: Pojken i brunt tar klossen från pojken i blått. Han i blått ser inte särskilt nöjd ut.

Universitetsadjunkt, bild: Personen till vänster tar tillbaka ett föremål från personen t hö som blir 
ledsen av att bli av med det

Verksamhetsutvecklare: En person instruerar en annan.

Försäljare: Undervisning.

Kurator: Ser ut som om pojken med bruna tröjan (som är glad) tar det röda paketet från grabben 
med den blå tröjan (som verkar surare).

Jurist: Det ser ut  som att den glada ger en låda till den sura, men pilen pekar i motsatt riktning om 
det nu har någon betydelse.

Journalist: Han i brunt snor röd låda från han i blått.

Busschaufför: En pojke visar något som den andra pojken inte får röra.

Vilka värden tycker du att bilden förmedlar?

Förskollärare: Pilen i förgrunden visar på att det finns ett facit, endast ett rätt svar. Det är bara en 
riktning som är godtagbar. Det är roligt att få lära någon nåt man kan, mindre roligt/tråkigt att få 
lära sig.

Ekonom: Att man inte ska ta saker från varandra. Hänsynstagande

Universitetsadjunkt, bild: Bilden vill visa värdet av interaktion, att  det kan vara jobbigt men inte 
farligt att någon tar ifrån en något.

Verksamhetsutvecklare: Värdet av att ge information på rätt nivå. Bilden förmedlar en för hög 
svårighetsgrad, För mottagaren  vars ansikte uttrycker förtvivlan.
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Försäljare: Aktivitet till vänster.

Kurator: Om inte bilden kompletteras med förklarande ord måste den vara svår att förstå – eller 
åtminstone kunna tydas på många olika sätt.

Jurist: Med min läsning av bilden, att den som har ska ge till den som inte har. 

Journalist: Dum, icke-generös, icke-empatisk.

Busschaufför: Egoism

4.3.2 Resultat
Beträffande bild 2 visar enkätsvaren på två mänskliga figurer, en röd låda eller yta alternativt 
papper och penna, en bänk, färger och en svart pil som pekar till vänster. Deltagarna associerar bl.a. 
till en situation där en lärare visar en elev något, alternativt att det istället  är förälder och barn eller 
en anställd och dennes arbetsledare i samma situation. På frågan om vad som händer på bilden 
svarar någon att figuren i brun tröja visar den i blått något, alternativt hjälper denne, medan andra 
deltagare anser att figuren i brunt istället  tar något från den i blått. De värden som deltagarna menar 
att  bilden förmedlar är egoism, att  man ska dela med sig samt att man inte ska ta saker ifrån 
varandra.

4.3.3 Analys
Återigen kan vi utifrån deltagarnas svar se ett relativt stort 
tolkningsutrymme för vilket kön och vilken ålder figurerna på bilden 
har. Andra detaljer som fångar deras uppmärksamhet är figurernas brist 
på hår samt att figuren till höger inte har någon näsa. Den röda 
kvadraten denoterar en bok, ett  paket, en kloss eller en platta. Eftersom 
det sticker upp ett svart streck från den röda ytan så tolkar en av 
deltagarna detta som en penna och det röda objektet som ett papper. 
Pilen tillskrivs väldigt liten betydelse i deltagarnas beskrivning av 
bilden. Detta kan tolkas bero på att den står i motsats till den läsriktning 

vi är vana vid i den här delen av världen, dvs. den riktning vi läser en text - från vänster till höger,  
eller att  den är ett symboliskt tecken som ligger utanför bildens övriga innehåll. Läses bilden 
uppifrån och ned och från vänster till höger läses pilen sist, pilen pekar dessutom mot läsriktningen 
(Törnqvist, 2007). Innan mottagaren hunnit  till pilen kan denne redan ha tänkt in en rörelse i bilden 
som går från höger till vänster d.v.s. att paketet rör sig åt  höger och väljer helt enkelt  att bortse från 
pilens riktning. Flera deltagare uppfattar inte pilen som en del av bildens motiv d.v.s. deltagarna ser 
istället två figurer, en röd box och en bänkskiva. De ser även den svarta pilen, men den är fristående 
och upplevs inte av någon som att den är målad på bänkskivan. Tolkningsmöjligheterna när det 
gäller bildens syntax, eller inbördes relation mellan tecken och deltecken, är många då pilen har 
olika innebörd för de som tolkat den och ibland till och med inte tas med som ett  betydelsebärande 
element i beskrivningen av vad som sker i bilden (Hansson m.fl. 1999). Bristen på djup  och 
dynamik i bilden eller det förenklade djupet ger upphov till den skillnad som framkommer i 
enkätsvaren om vad som denoteras på bilden. Är det en röd kloss eller kvadrat som skymmer en del 
av den högra figurens torso och att man då kan se den högra pojkens armveck försvinna ner bakom 
klossen? Eller är det ett rött papper och en penna som personen till vänster håller i?
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Bilden konnoterar, skapar bibetydelser som lärare och elev, pojkar, deltagande och icke-
deltagande, att ge och ta, tillstånd som glad och ledsen, aktivitet  till vänster, instruktioner, att  det  är 
svårt att  leka tillsammans samt ett svårt moment. Det sammanhang, koherens, som deltagarna 
försöker se skapas bland annat genom att de fyller ut tomrum så som kön och vad det är figuren till 
vänster håller i händerna men även genom att föreställa sig ett händelseförlopp där bilden passar in. 
Platsen där figurerna befinner sig är enligt svaren ospecificerad men det associeras till en skola och 
läxläsning/skolarbete samt till hemmet.

Enligt enkätsvaren tycks det som händer på bilden vara svårtolkat. Är det någon som tar något 
från någon annan eller är det något som förmedlas dem emellan? Varför är den ena figuren glad och 
den andra ledsen? I deras tolkningar finns att  figuren till vänster tycker att det  är roligt att ta något 
från figuren till höger. Någon ser att den ene visar den andre något viktigt eller förbjudet. Flera av 
enkätsvaren visar på att deltagarna upplever rörelse av något slag i bilden. Om figuren i brunt håller 
lådan stilla framför figuren i blått eller om lådan skjuts till eller ifrån figuren i blått framgår inte för 
deltagarna av någon naturlig rörelse eller dynamik i bilden d.v.s. att deltagarna själva i vissa fall 
tolkar in riktning av rörelsen. I svaren framgår detta genom att vissa svar indikerar en rörelse i form 
av att den ena figuren tar lådan från den andra figuren och i vissa svar är det  tvärtom, att figuren ger 
lådan till den andre. Detta kan vara orsaken till att  frågan om bilden innehåller rörelse eller inte 
samt pilens betydelse diskuteras i flera av svaren. Med naturlig rörelse menas här att  en scen 
innehåller objekt som, för att  bilden ska bli trovärdig, måste befinna sig i rörelse (Hansson m.fl. 
1999). Ett exempel kan vara att objektet befinner sig i luften, t.ex. en fågel som flyger. Vi vet att 
fågeln befinner sig i rörelse på grund av att ingenting kan stå stilla i luften - inte ens sådant som kan 
uppfattas vara stilla är det. En kolibri eller ett bi som av ögat  uppfattas som stilla, rör bara sina 
vingar så fort att vi inte kan uppfatta det. 

Pilen på bilden tolkas i vissa enkätsvar som ett sätt att försöka förstärka eller indikera rörelse 
eftersom det inte finns någon, som här beskrivits, naturlig rörelse. Olika tolkningsmöjligheter 
förekommer även då det  röda, fyrkantiga fältet ska definieras och förklaras av deltagarna. Är det 
t.ex. något som figuren i brunt visar den andre som gör denne ledsen undrar någon. Vem är det som 
ger och vem är det som tar? Beroende av åt vilket håll deltagarna uppfattar riktningen i bilden, 
tolkar de också vad som händer och vilken betydelse det har på olika sätt. Bilder läses vanligen från 
vänster till höger, inte av nödvändighet utan av konvention eftersom vi läser texter från vänster till 
höger (Törnqvist, 2007). Pilen i bilden anger dock en motsatt riktning jämfört med den 
konventionella läsriktningen.

De värden som deltagarna menar att bilden förmedlar (Hansson m.fl. 1999) är att man ska dela 
med sig, att det bara finns ett rätt svar, att det är roligt att lära ut men mindre roligt att lära sig och 
att  interaktion inte är farligt även om det  innebär att någon ibland tar saker ifrån en. De värden som 
kommer fram i svaren är vitt skilda men de speglar ändå att deltagarna tolkar något slags samspel 
mellan figurerna på bilden. Det kan handla om allt från värdet av interaktion i sig och att man skall 
dela med sig till egoism och brist på empati. Lägger man till deras tolkning av pilens betydelse 
tillkommer värden som att det finns bara en godtagbar riktning, ett rätt, ett facit. Pilen anger 
aktivitetens riktning dvs. att det går att tolka det som att lådan går från figuren i blått till den i brunt, 
från höger till vänster. Detta tolkas i enkätsvaren som att figuren i brunt tar det röda objektet från 
den i blått och av denna tolkning går att utläsa två förmedlade värden. Det första är att det är jobbigt 
men inte farligt att någon tar något ifrån en. Det andra är att det är icke-generöst och okänsligt att ta 
något från någon annan. Utifrån enkätsvaren kan vi se hur bilden erbjuder deltagarna väldigt olika 
tolkningsmöjligheter. Utifrån detta drar vi slutsatsen att bilden kan vara alltför komplex för att 
fungera utan förkunskaper eller regler för hur den ska användas. Utifrån denna slutsats, kan man 
säga att inte bara pilen på bilden utan även bilden i sig är en symbol (Waern m.fl. 2004).
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4.4 Bild 3. “Bil och boll flyger”

4.4.1 Enkätsvar
Vad ser du på bilden?

Förskollärare: Boll, bil, 10 klossar som bildar en pyramid, färger

Ekonom: En grön boll med en rand på, En röd bil som är uppe i luften, Ett torn av klossar som är i 
olika färger.

Universitetsadjunkt, bild: En grön boll, En röd bil, Ett set med byggklossar.

Verksamhetsutvecklare: En bil, klossar, en boll

Försäljare: Färgglada klossar, En bil, En boll.

Kurator: En röd bil, En grön boll, Byggklossar i olika färger.

Jurist:  en röd sportbil, en grön boll, en pyramid av klossar i olika färger

Journalist: Leksaker.

Busschaufför: Bil, Boll, Byggklossar

Vilka associationer får du när du ser på bilden?

Förskollärare: Ett lekrum i förskolan eller hemma.

Ekonom: Varför har dom ritat sakerna på varandra?, Trodde först att bilen var ett  flygplan p.g.a. att 
det var uppe i luften., Tycker det är en rörig bild.

Universitetsadjunkt, bild: Plats för leksaker, “här leker man”, Leksaker är som godis, Tråkigt, 
tristess, Stabilitet mot instabilitet, statiskt mot dynamiskt.

Verksamhetsutvecklare: Leksaker, barn

Försäljare: Bil och boll flyger, Klossar i pyramid

Kurator: Nu ska vi leka, En önskelista till jultomten.
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Jurist: traditionella leksaker i trä och klara färger, pedagogiska leksaker, tillbakablick/nostalgi 

Journalist: Barn och lek och roliga lekar.

Busschaufför: Hur kan bilen sväva i luften?, Ser man detta från sidan eller uppifrån?, Är bilen och 
bollen i rörelse?, Vad händer i så fall i nästa ögonblick?

Vad händer på bilden?

Förskollärare: Något barn har systematiskt byggt en pyramid med klossar på golvet, andra barn 
kastar leksaker omkring sig. Den flygande bollen och bilen hotar att krossa pyramiden.

Ekonom: Bra fråga. Tycker det känns som en skylt för ett lekrum.

Universitetsadjunkt, bild: Bilen och bollen kommer snart att rasa tornet med klotsar.

Verksamhetsutvecklare: Klosstornet verkar vara nära att rasa. Bilen och bollen flyger i luften. 

Försäljare: Bil och boll är kastad i luften.

Kurator: Det händer egentligen inte så mycket om man inte tar det riktigt konkret. Då skulle man 
kunna säga att en  bil är på väg att krossa tornet av byggklossar, och strax därefter kommer bollen 
att slå omkull det som eventuellt fortfarande står kvar.

Jurist: Mitt första intryck är att det är tre platta bilder som klippts ihop. Sedan kan jag se hur bollen 
och bilen rör sig i riktning mot pyramiden.

Journalist: Bilen trillar från klosshögen och rammar bollen.

Busschaufför: Vet inte

Vilka värden tycker du att bilden förmedlar?

Förskollärare: Perfektion och samtidigt  oordning och en känsla av kaos. Det kunde vara intressant 
att  använda bilden för samtal med barn om vad händer om bilen träffar pyramiden och hur skulle 
det kännas för dig om du hade byggt den., vad händer med bilen och bollen etc. En experimentell 
bild (vad händer om…), men också en bild där man kan prata känslor och kamratskap kanske. 

Ekonom: Värdet av lek.

Universitetsadjunkt, bild: Det är viktigt med ordning och reda

Verksamhetsutvecklare: Förändring.

Försäljare: Lek möjligheter.

Kurator: Användbar som signal att man nu får leka med leksakerna.

Jurist: Tradition, helylle, ”hel och ren”, ordentlig

Journalist: Roligt, fartfyllt.

Busschaufför: Saker (= tillstånd) kan förändras.
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4.4.2 Resultat
I denna bild ser deltagarna en boll, en bil, färger och en pyramid av klossar. De associerar bl.a. till 
barn, lekrum, leksaker samt en önskelista till jultomten. Ett svar som flera av deltagarna gett på 
frågan om vad som händer på bilden är att bollen och bilen befinner sig i luften och att de är på väg 
att  förstöra tornet av klossar. Ett annat svar är att  bilen istället faller från klossarna mot bollen. 
Deltagarna finner bl.a. värden som tradition, förändring samt att det är viktigt  med ordning och 
reda. Någon uttrycker att bilden förmedlar en känsla av perfektion, men samtidigt oordning och 
kaos.

4.4.3 Analys
Det närvarande eller synliga innehållet i bilden (Hansson m.fl. 1999) 
denoterar enligt enkätsvaren en boll, en bil, klossar och färger. Bilden 
konnoterar, visar på bibetydelser som lekrum i förskola, leksaker, barn, 
lek, pedagogiska leksaker, stabilitet, sportbil, instabilitet, statiskt mot 
dynamiskt, önskelista till jultomten, traditionella leksaker i trä och 
nostalgi. Deltagarna försöker skapa koherens, sammanhang, genom att 
fylla i det djup och dynamik som saknas i bilden (Hansson m.fl. 1999). 
För att  skapa någon form av koherens utifrån föreställningen om att 
dessa leksaker faktiskt existerar i ett rumsligt tillstånd, tillskriver de 

bilen egenskap av att vara kastad i luften eller att den är ett flygplan utan vingar. Det som 
komplicerar tolkningen av bilden visar sig i enkätsvaren vara placeringen av sakerna. Att pyramiden 
står på en linje som är parallell med bildens baslinje verkar kännas naturligt och att bollen befinner 
sig i luften accepterar deltagarna också - bollar befinner sig trots allt  ganska ofta i luften. Bilen 
ställer till det lite genom att befinna sig i luften och det för associationerna till ett flygplan.

Bilen och bollen tolkas av några som att  de båda är kastade i luften och därför hotar att förstöra 
pyramiden med klossar, det är händelseförloppet som skapas av deltagarna för att få koherens i 
bilden. Bollen är ett föremål som ofta befinner sig i luften och därför blir bollens position lättare att 
acceptera än bilens. En deltagares tolkning är att högen eller pyramiden med klossar står stilla på 
golvet medan bollen och bilen befinner sig i luften; antingen då kastade mot klossarna eller att bilen 
faller ned från pyramiden. En annan deltagares tolkning av bilden är att den är sammansatt av flera 
separata bilder. Frågor förekommer i tolkningen av bilden huruvida bilden kan sväva i luften. 
Medan pilen på bild två för några personer indikerade rörelse, verkar det faktum att  bil och boll som 
sagt “svävar” i luften innebära att de är i rörelse.

De värden deltagarna menar att bilden förmedlar är lek, tradition, förändring, kaos, möjligheter 
och ordning och reda. De värden som bilden enligt svaren förmedlar baseras till stor del på om man 
ser bilden som ikonisk eller symbolisk (Hansson m.fl. 1999). Ur svaren kan vi utläsa värden så som 
att det är viktigt med ordning och reda, kaos, värdet av lek och möjlighet till lek, tradition, helylle 
och  att man ska vara ordentlig.

Det som gör att en deltagare ställer frågan hur vi ser bilden, uppifrån eller från sidan, kan vara att 
djup och dynamik i bilden har förvrängts (Hansson m.fl. 1999). Det finns ett  problem vare sig vi 
väljer att tolka bilden utifrån sedd från sidan eller uppifrån; ser vi den från sidan, faller idén om att 
klossarna skulle vara staplade på varandra. Inget enkätsvar har uttryckt alternativet att klossarna 
skulle ha lagts bredvid varandra i formationen på bilden eller att bilen ligger på sidan på golvet, 
bordet eller en annan yta. Avsaknaden av skuggor gör det svårt för deltagarna att acceptera motivet, 
men kanske allra helst  om det antas vara avbildat från sidan. Eftersom det inte förekommer några 
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överskärningar i bilden, är det svårt för deltagarna att  säga vilka föremål som befinner sig framför 
eller bakom de andra i bildrummet (referens?). En annan likhet tolkningarna av denna bild delar 
med tolkningarna av föregående bild, är syntaxen; att delarnas/objektens betydelse och samspel 
varierar innebär att helhetsbeskrivningen av bilden också varierar (Eriksson & Göthlund, 2004, 
Hansson m.fl. 1999).

I enkätsvaren finns två förslag på möjliga användningsområden för bilden. Ett av dem utgår ifrån 
att  bilden är ikonisk; bilden visar ett specifikt skeende, nämligen att  något barn byggt upp klossarna 
och att ett annat barn rivit ned dem. Frågor kring bilden kan ställas till barn med avsikt att skapa 
förståelse för hur det skulle kännas om någon förstörde det  ett av barnen skapat. Det andra 
användningsområdet utgår ifrån att bilden är en symbol; bilden symboliserar att leksakerna är 
tillgängliga för lek. Bilen och bollen är även indexikala tecken, dvs. tecken på att en handling eller 
ett  händelseförlopp ägt rum, i de tolkningar som menar att de har kastats i luften. Föremålen bilen 
och bollen utgör båda index på att någon agerat genom att kasta dem. De, men även byggklossarna, 
fungerar som ikoniska tecken då de liknar de föremål som de enligt tolkningarna föreställer 
(Eriksson & Göthlund, 2004).
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4.5 Bild 4. “Att säga något förbjudet”

4.5.1 Enkätsvar
Vad ser du på bilden?

Förskollärare: Person utan hår, bubbla med ett kryss/kors, färger

Ekonom: En person som säger något., En blå pratbubbla., Ett rött kryss.

Universitetsadjunkt, bild: Ett ansikte i profil med öppen mun, En blå pratbubbla, Ett rött kryss.

Verksamhetsutvecklare: Ett ansikte, öga, näsa, mun, pratbubbla, kryss

Försäljare: Ansikte, Pratbubbla, Kryss, Öga, Fem färger.

Kurator: En människa, En pratbubbla med x.

Jurist: en stiliserad profil, en pratbubbla med ett kryss i

Journalist: Någon som inte får göra sin röst hörd, men ser ganska glad ut ändå

Busschaufför: Man, Pratbubbla, Kryss

Vilka associationer får du när du ser på bilden?

Förskollärare: Serietidning med pratbubblor, Röda Korset, “luffarschack”

Ekonom: Att man inte får prata, Att det är en person som inte kan prata.

Universitetsadjunkt, bild: Det är förbjudet att  ge ljud ifrån sig, Någon annan bestämmer över mig, 
Jag ångrar det jag har sagt

Verksamhetsutvecklare: Personen talar, Att säga något förbjudet.

Försäljare: En som skriker något, som man inte vill, kan skriva, Man skall inte skrika.

Kurator: Håll tyst – stäng munnen.
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Jurist: något giftigt, yttrandeförbud, brott mot, skitprat, prata utan att tänka sig för

Journalist: Yttrandefrihet, Kina, tryckfrihet, diktaturer, mänskliga rättigheter.

Busschaufför: Vill mannen säga något?

Vad händer på bilden?

Förskollärare: En person pratar högt på ett språk som ingen förstår, eller om ett ämne som han/hon 
har speciellt intresse för.

Ekonom: Personen säger någonting men får inte - men ser nöjd ut ändå.

Universitetsadjunkt, bild: En person säger något, vilket är förbjudet

Verksamhetsutvecklare: Någon talar.

Försäljare: En som skriker.

Kurator: Människan på bilden får inte prata.

Jurist: En person säger något olämpligt.

Journalist: Person vill göra sin röst hörd, men hindras

Busschaufför: Mannen vill säga något viktigt, men han får inte fram det. Han får ”tunghäfta”.

Vilka värden tycker du att bilden förmedlar?

Förskollärare: Entusiasm från den som talar, men man ser inte att  personen får något gensvar. Det 
man säger stängs inne och når inte ut. Avsaknad av dialog.

Ekonom: Tystnad, Respektera tystnaden (om man inte får prata)

Universitetsadjunkt, bild: Det är viktigt att följa instruktioner

Verksamhetsutvecklare: Värdet av att inte förbjuda det fria ordet.

Försäljare: Man skall vara tyst.

Kurator: Barn som har möjlighet att förstå vad en pratbubbla är kan läras att man ska vara tyst när 
man visar en bild med x i pratbubblan.

Jurist: Man ska tänka sig för innan man pratar

Journalist: Problem, kamp för rättigheter, icke-frihet.

Busschaufför: Vet inte

4.5.2 Resultat
På denna bild ser deltagarna en person utan hår, ett ansikte eller en profil med öppen mun, ett öga, 
en näsa och en mun, färger och en bubbla med ett kryss i. Det som deltagarna associerar till är bl.a. 
serietidningar, luffarschack och yttrandefrihet. Förslag på vad som händer på bilden är bl.a. att 
personen på bilden talar ett språk som inte förstås av andra, skriker eller säger något som inte är 
lämpligt. Ett annat förslag är att personen på bilden inte får tala. De värden som deltagarna finner i 
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bilden är bl.a. att  man ska respektera tystnaden, kamp för rättigheter och att det är viktigt att  man 
följer instruktioner.

4.5.3 Analys
Bildens manifesta innehåll denoterar i svaren en profil, ett ansikte, 
färger, en person utan hår och en pratbubbla/bubbla med ett kryss i. 
Profilen på bilden tolkas av flera deltagare som ett ansikte. Detta utgör 
därför ett ikoniskt tecken då det liknar ett verkligt ansikte. I bilden finns 
även en symbol som utgörs av ett kryss. Tecknet  ses av en deltagare 
som ett  “x”. Bokstaven x är ett tecken i sig, men kan också vara en 
symbol för att något inte är tillåtet. En bild med en överkryssad 
mobiltelefon kan t.ex. innebära att  det inte är tillåtet  att  ha på sin telefon 
då detta kan störa. En sådan bild skulle kunna vara uppsatt i en 
biosalong eller föreläsningssal (Eriksson & Göthlund, 2004, Waern 

m.fl. 2004).
Enkätsvaren visar på att bilden bl.a. konnoterar serietidning, människa, att man inte får prata, 

något giftigt, yttrandeförbud, att ångra det man sagt, att  någon skriker samt att  man inte får prata 
eller skrika. Associationerna i svaren visar också i flera fall på att det är förbjudet att tala eller 
skrika. Några kommenterar även att figuren på bilden ser nöjd eller glad ut, detta trots att det han/
hon sagts inte är tillåtet. Koherens skapas bland annat genom att fylla ut tomrum och i denna bild är 
det någon som säger något eller skriker. Det kan sträcka sig till att man med hjälp  av metonymi , 
dvs. att man läser att tecknet står för något annat som gränsar till tecknets egna innehåll, fyller ut 
profilen på bilden och ser en människa och inte bara en profil (Hansson m.fl. 1999). Enligt vår 
tolkning verkar det  svårt  för deltagarna att avgöra vad bilden betyder. Enkätsvaren visar på många 
olika tolkningsmöjligheter; att man inte får eller inte kan prata, att  man säger något förbjudet, att 
man ångrar det  man har sagt eller som att någon annan bestämmer vad man ska säga eller göra. 
Tolkningen av vad som händer på bilden tar sin utgångspunkt i att någon säger eller skriker något. 
Vad det däremot är som skriks eller sägs säger enkätsvaren ingenting om. Pratbubblan tolkas i 
enkätsvaren som att man antingen inte får säga något eller att man säger något förbjudet. Figuren på 
bilden säger något som man inte får (eller pratar trots att det skall vara tyst) och blir glad av det 
eller är glad trots tillrättavisning.

Det som händer på bilden är enligt flera tolkningar att någon pratar eller skriker. Bildens syntax 
(Hansson m.fl. 1999) är till viss del enhetlig och återkommande i flera av tolkningarna. Många 
deltagare menar att det är en person på bilden som yttrar något verbalt. Profilen och pratbubblan 
kopplas samman och avläses i konventionell läsriktning, från vänster till höger, och tolkas i de 
flesta av svaren som att det  är en person som säger något. Krysset i bubblan ger däremot upphov till 
flera tolkningsmöjligheter. I någon deltagares tolkning betyder det att personen yttrar något 
förbjudet medan någon annan menar att  personen inte kan eller får prata alls eller fått  tunghäfta. 
Associationer som rör olika typer av förtryck så som “kamp för rättigheter” och att “ någon annan 
bestämmer över mig” visar på en tolkning där personen på bilden är missnöjd. Det finns andra 
deltagare som menar att personen trots tillrättavisningar eller förbud ser nöjd ut.

De värden som deltagarna uttrycker att bilden förmedlar är att man ska vara tyst, att tänka sig för 
innan man pratar, samt att det är viktigt att  få gensvar när man talar. De värden som formuleras av 
deltagarna varierar och kan i vår tolkning uppfattas som att de kan relateras till det 
tolkningssammanhang som deltagaren ingår i. Den person som tidigare kommit i kontakt med 
liknande bilder tolkar bilden som att  den förmedlar “tystnad” d.v.s. att när bilden visas så ska man 
vara tyst. En annan person uttrycker att  bilden förmedlar värden så som kamp för rättigheter, vilket 
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kan kopplas till de associationer som visade sig i svar på fråga två och som handlar om 
yttrandefrihet, tryckfrihet och mänskliga rättigheter.

Även i denna bild ger deltagarnas tolkningar exempel på användningsområde. Syftet med bilden 
skulle då vara att   visa för barnen att de ska vara tysta när den visas. I detta påpekas att en förståelse 
för vad en pratbubbla är måste finnas för att bilden ska kunna användas som beskrivet. Vad vi säger 
går att återge i en bild i form av text, men det faktum att vi säger något går inte att  avbilda. 
Pratbubblan är en symbol med funktionen att visa att  någon yttrar något verbalt. Som anges i det 
beskrivna användningsområdet ovan, måste därför pratbubblans innebörd läras in för att tecknet ska 
kunna fylla en funktion i en bild (Sonesson 1992). 
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5 Diskussion
Under denna rubrik diskuteras hur bilder uppfattas av olika mottagare, huruvida bilden innehåller 
någon information samt synen på lärande och relationen mellan eleven och dennes 
kunskapsinhämtning. Vidare tar vi upp metonymins roll i tolkningsprocessen, vad vi kunnat se i vår 
undersökning samt pedagogens ansvar i valet av bildanvändande i skolan. Avslutningsvis ger vi 
förslag på hur fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna se ut.

På det engelska respektive spanska vägmärket för “Varning för skola” går respektive springer 
barnen. En undersökning bland barn i Sverige om hur barnen uppfattade skylten avslöjade att 
barnen uppfattade den svenska skylten, som var mer lik den spanska, att  man skulle springa över 
gatan för att inte bli påkörd (Sonesson 1992). Undersökningens resultat  medförde att det svenska 
vägmärket ändrades till ett som var mer likt det engelska. Detta visar att en sådan till synes liten 
detalj som om barnen går eller springer/leker har avgörande betydelse för hur bilden tolkas och 
framförallt  hur den tolkas olika av barn och vuxna. Det visar också hur omedveten, alternativt styrd 
av sammanhang tolkningen kan vara. En bilist reflekterar förmodligen inte över om barnen på 
skylten springer eller går utan registrerar bara att här finns det barn och det gäller att vara försiktig 
och sänka farten. Faran ligger inte i om barnen springer eller går utan i att det faktiskt finns en risk 
att  ett barn blir påkört. Barnen har inte alls det perspektivet och tolkar inte alls bilden utifrån en 
bilists perspektiv. 

Sandström (1995) menar att alla typer av bilder erbjuder betraktaren en möjlighet till 
information. Det är betraktarens förmåga och de verktyg han/hon använder sig av som avgör hur 
bilden avläses och hur han/hon tillgodogör sig informationen. Detta har vi tolkat som att bilden inte 
ger någon information “gratis”, men erbjuder möjligheter för mottagaren att hämta information. 
Utifrån dennes referenser kan han/hon tolka bilden och på så sätt  ta till sig den information den 
innehåller. Vi tror att Sandström kan ha haft en tanke om att ingen bild är fristående från sin kontext 
och därför bara kan tolkas av de som känner till och förstår denna kontext. Till detta hör att  bilden 
bara tolkas på ett djupare plan av den som är villig att studera den närmare. Vi skummar dagligen 
igenom bilder i olika medier, men hur många av dem blir objekt för en mer ingående analys? Hade 
en bild fångat vårt intresse, hade vi redan där varit bland dem som kanske inte självklart förstått 
dess kontext, men i alla fall fått en känsla av bilden. Med detta menar vi att en bild kan kännas 
malplacerad och som om den egentligen inte hör hemma där den befinner sig. De enkätsvar som vi 
fått  in visar att bilderna i undersökningen kan ses utifrån olika tolkningskontexter och således inte 
är bundna av att betraktaren är bekant med någon för bilderna specifik kontext.

Resonemanget om bilden som bärare av information för den som kan tillgodogöra sig den kan 
kopplas till begreppet tabula rasa. Begreppet betyder ungefär “tomt blad” och har använts för att 
beskriva en idag förlegad syn på relationen elev och undervisning, där eleven ses som ett tomt blad 
som det är upp till pedagogen att fylla med information - ofta faktakunskaper. Det lärande som sker 
enligt denna syn har en specifik kommunikativ process där sändaren är pedagogen, mediet den 
information denne besitter och eleven är den passiva mottagaren. I enlighet med den forskning om 
lärande som dagens läroplaner vilar på handlar lärande om en annan kommunikativ process där 
lärande sker genom dialog och möte mellan människor. Inte där en är sändare och en är mottagare 
utan ett möte där båda parter ger och tar på lika villkor. Pedagogens roll som sändare har ändrats 
från att innebära att han är den som sitter på svaren till att  han är den som kan erbjuda eleven 
möjligheter till lärande. Det pedagogen sänder är inte i första hand information utan erbjudanden 
om vägar till var informationen finns.
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I kommunikation med bilder, och även annan kommunikation, är metonymin en viktig del för 
den känsla en bild väcker. I enkäten var det metonymi som gjorde att profilen i den sista bilden 
tolkades som ett ansikte av deltagarna. Även andra former av kommunikation lämnar utrymme för 
mer eller mindre metonymi. En instruktionsbok till en diskmaskin kan för all del tolkas, men rent 
generellt kan den tjäna som exempel på en text som är relativt tydlig och väcker få associationer. En 
bild på en diskmaskin kan se ut på väldigt många olika sätt och varje sätt för med sig sin egen 
metonymi. En metonymi varierar beroende på om det exempelvis är en reklambild för diskmaskiner 
eller om det är en bild på en trasig, rostig och smutsig diskmaskin. Metonymin triggas av bilden 
men styrs av individen. Kulturella överenskommelser och gemensamma föreställningar kan 
användas av bildskaparen för att i viss mån styra betraktarens association åt ett önskvärt håll, men 
det är en svår balansgång och resultatet är omöjligt att förutse (jfr. Sonesson 1992). Att som 
bildskapare kunna styra betraktarens  associationer är mer en fråga om “känsla”  än om hantverk. 
Skaparen av en text är alltid hänvisad till att imitera eller vädja till en gemensam meningsgrund för 
sändare och mottagare. Mottagaren skapar sig sedan en bild av innehållet  utifrån den 
meningsgrunden dvs. tolkar budskapet  Kan metonymin vara knuten till tanken om texten som 
skapare av verkligheten? Till skillnad från metaforen, som kan vara mer eller mindre tydlig, borde 
metonymin kunna vara precis hur absurd som helst  om man tänker sig att olika människor (med 
samma utgångsbegrepp) kan känna närhet till vitt skilda saker.

Bilderna i vår undersökning är avsedda att användas av människor med autism samt av deras 
omgivning. Syftet med bilderna är att de ska utgöra ett kommunikationsmedel för människor som 
inte har ett tal- eller skriftspråk. PECS-bilder är dels barnens egna bilder i form av fotografier på 
saker i deras omgivning men också ett bildmaterial utformat av olika företag. Bilderna i vår 
undersökning kommer alla från ett och samma företag. Har man i dessa PECS-bilder gjort allt för 
att ta bort så många tolkningsmöjligheter som möjligt eller är dessa bilder utformade på ett sådant 
sätt att de kan tolkas på ett så entydigt sätt som möjligt? Det verkar kanske som att avsaknaden av 
detaljer är detsamma som entydig tolkning. Men skiljer man på en bild som berövats på så många 
detaljer som möjligt och en bild som är utformad för att tolkas entydigt kan man se två olika sätt att 
tolka bilden. Jämför t.ex. en silhuett av en människa med ett porträtt. Silhuetten är fri i den 
bemärkelsen att den kan tolkas som vilken människa som helst medan porträttet helt stänger dessa 
associationsbanor genom att presentera betraktaren tillräckligt mycket detaljer för att det ska bli 
tydligt exakt vilken person som avbildats. 

Vi anser det vara försvarbart att bilder är enkla och konkreta, i syfte att underlätta tolkningen för 
mottagaren. Som exempel kan nämnas olika bilder i förskolan, som är enkla, tydliga och konkreta, 
men som lämnar öppet till barnen på olika utvecklingsnivåer att tolka, tänka och fritt associera. 

Vi blev överraskade över hur stor skillnad vi kunde se mellan de olika svaren i 
enkätundersökningen. Vi antog att de flesta skulle beskriva objekten på bilderna med liknande 
ordalag och hoppades att  någon skillnad skulle synas när det  kom till vilka bibetydelser och värden 
personerna såg i bilderna. Vi trodde att resultatet kunde bli av två olika slag. Antingen skulle de fyra 
bilderna generera rätt så entydiga tolkningar och dess ursprungliga sändare - det företag som skapat 
dem - skulle i så fall ha lyckats med sin avsikt att göra en bild med så få tolkningsmöjligheter som 
möjligt. Eller så skulle resultatet bli en variation av tolkningar. Vad vi hoppades på var att bilderna 
skulle vara av det sistnämnda slaget, alltså enkla, men fortfarande innehållande möjlighet till olika 
tolkningar beroende på vem som står som mottagare. Utifrån vad vi kan se i svaren drar vi 
slutsatsen att bilderna i undersökningen är rika på tolkningsmöjligheter.

Det måste finnas en vinst med att använda bilder även om de precis som text måste läras in. Att 
en bild inte är entydig och i likhet med ett ord måste förklaras eller läras in för att på så sätt bli en 
användbar PECS-bild betyder inte att bilden är likställd med text, för om det var så skulle man 
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förmodligen använda text istället. Bilden har alltså en särart som gör den mer användbar i arbetet 
med autistiska barn än vad text är. 

Bilden kan anses vara mer omedelbar i sin natur för eleven än vad en text är och bilden kan i 
vissa fall uppfattas direkt  utan att någon tolkning är nödvändig. Det budskap  som en elev tar till sig 
behöver inte vara detsamma som det bildens tillverkare eller pedagogen som valt ut bilden tänkt sig. 
Eleven kan se bilden som ett betydelsebärande medium och vilja använda sig av den i sin 
kommunikation med sin omvärld. Skulle det budskap eleven tagit  till sig skilja sig från det av 
sändaren - i detta fall pedagogen - tänkta, måste bildens “rätta” innebörd läras in av eleven. Bilden 
tvingas på så sätt byta innebörd. Ett alternativ till att göra om bildens innebörd är att  byta bild. Om 
ett barn med autism t.ex. får en bild som representerar “toalett”, men inte kan eller vill ta till sig 
detta budskap, innebär inte detta att  bilden är utan budskap. Det skulle kunna innebära att eleven ser 
någon annan betydelse i bilden som inte stämmer överens med vad som var tänkt - “toalett”. Om 
anhöriga eller pedagoger upptäcker att bilden inte fungerar som önskat, byter man ut bilden till en 
annan, liknande bild för att se om eleven tar till sig denna. Förfarandet där bildens, enligt 
omgivningen, “rätta” innebörd lärs in trots elevens eventuella tolkning, gör bilden till en symbol. 
Den innebörd eleven gett bilden stämmer inte, bilden kan ses som “tom” och ges en mening som 
eleven lär in. Eftersom många elever med autism inte har ett verbalspråk och använder bilder som 
kommunikationsmedel, är det svårt, om inte omöjligt, att få veta vad eleven egentligen ser i de 
bilder han eller hon har till sitt förfogande. Hur många av de PECS-bilder som används av 
människor med autism är symboler som lärts in och hur många av dem har en egentlig innebörd för 
den som kommunicerar med hjälp av dem?  

Om man tänker sig att bilden som används i särskolan för fruktstund föreställer en banan, ett 
äpple, ett päron och en apelsin, utgör dessa frukter den gemensamma meningsgrunden som 
pedagogen tror att eleverna kan relatera till. Det som händer då är att  pedagogen inte bara har valt 
bort t.ex. papaya utan denne befäster också bananens, äpplets, päronets och apelsinens redan befästa 
plats i hierarkin för meningsbärande symboler. Även om en enskild elev inte läser av bilden på ”rätt 
sätt” så lär denne sig att läsa av bilden på ”rätt sätt” ganska snart, om inte annat med hjälp från 
omgivningen. Återigen blir den text vi använder för att prata om “verkligheten” av yttersta vikt för 
hur vi uppfattar den. Det blir en cirkel som är svår att bryta. 

Vår undersökning har visat på att PECS-bilderna ofta, men inte alltid, är ganska neutrala i fråga 
om detaljer. Det betyder inte att bilderna är svårare att associera kring, det betyder bara att 
associationerna inte är lika styrda som i vissa andra bilder. En bild kan av en pedagog anses som 
svår att tolka medan denne tycker att en annan bild är självklar. Detta behöver dock inte stämma för 
eleven. De två bilderna kan vara lika svåra för eleven att  förstå och fungerar då som symboler som 
måste läras in för att ha en innebörd. Som pedagog måste man vara uppmärksam så att man inte tror 
att vissa bilder är lättare att tolka än andra.

En av våra forskningsfrågor var vilka värderingar och föreställningar som upprätthålls i PECS-
bildernas förenklade utformning. Om det går att förmedla begreppet “studier” genom att avbilda en 
pojke som sitter vid en bänk och läser, betyder det att det är så vi ser på studier? Är ”att sitta vid ett 
bord och läsa” ett vedertaget kännetecken för studier? Förmodligen inser vi alla att studier handlar 
om mer än att bara sitta vid ett bord och läsa, men det måste ligga något i hur vi ser på studier, 
erfarenhet av studier etc. som gör att vi tolkar en sådan bild som just studier. 

Vi har en föreställning om att bilder ofta används oreflekterat i skolan. Då menar vi inte att 
bilderna i sig inte är genomtänkta. Skaparen av bilden har förmodligen tänkt igenom exakt vad 
denne vill förmedla. Pedagogen som använder bilden har förmodligen också ett genomtänkt 
budskap att förmedla och använder kanske en bild utan att  reflektera över vad bildens budskap är 
utöver det  som bilden föreställer. Används bilden för att lätta upp en text eller kanske för att 
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förtydliga en skriven instruktion? Oavsett vad bilder används till, tycker vi att pedagoger ska göra 
reflekterade val över om bilder ska användas i ett  visst sammanhang och framför allt vilka bilder 
som kan passa ändamålet.

Vi förstår hur orimligt det skulle vara om pedagogen skulle ta en lektion eller en övning ur en 
bok eller från en kollega och använda oreflekterat med motiveringen att skaparen av lektionen 
förmodligen har tänkt till och det är tillräckligt. Vi vet hur viktigt det är med planerade och 
genomtänkta lektioner och vi menar att lektioner med användande av bilder av olika slag kräver 
minst lika noggranna förberedelser. Vad syftet är, hur jag presenterar bilden, hur jag ger varje elev 
så många tolkningsmöjligheter som möjligt, vad vi lär oss tillsammans och hur vi går vidare är 
viktiga frågor för pedagogen att  reflektera över under förberedelsearbetet, under lektionstiden och 
som efterföljande utvärdering. 

Vår undersökning har uppmärksammat oss på betydelsen av att bildernas innehåll ibland behöver 
korrigeras så att  inte fel signaler och värderingar ges till eleven och att bildernas bibetydelser når 
fram till eleven. Det går dock inte att förutsätta att  det är så det fungerar eller inte fungerar. Det kan 
däremot vara viktigt att som lärare vara medveten om vilka signaler och värderingar de PECS-
bilder man använder i kommunikationen med barnen sänder och framför allt hur man som lärare 
själv uppfattar dessa signaler.

Som fortsatt forskning skulle det givetvis vara intressant att se vad eleverna själva tycker om ett 
urval av PECS-bilderna. Av lika stort intresse kunde det  vara att undersöka hur pedagoger som 
kommer i kontakt med och använder bilderna uppfattar dem. Ett annat intressant spår är att  utveckla 
en bildserie, det får då röra sig om en begränsad serie att prova i pedagogisk praktik. Det skulle 
kunna röra sig om exempelvis en serie bilder som enbart har med ett enstaka ämne att  göra och 
undersöka om det går att skapa bilder med mycket specifika intentioner. Kan en bildserie ändra eller 
få någon effekt  på det arbete som utförs på t.ex. slöjden? Befintliga bilder är copyright-skyddade 
och får bara användas i skolan så vida inte föräldrar köper in egna licenser. Är detta ett problem för 
eleverna? Skulle eleverna må bättre eller ha det lättare om samma bilder användes kontinuerligt 
över hela elevens dag?

Om man ser varje enskild individ som en egen tolkningskontext, borde det finnas lika många 
tolkningar av en bild som det finns människor. När vi väljer ut  bilder för att använda tillsammans 
med elever i skolan är det viktigt att minnas att alla elever tolkar bilden på sitt sätt  och att detta är 
något som de har rätt att  göra. Elevernas åsikter om vad bilden står för är minst lika mycket värda 
som mina egna. Det viktigaste är att ingen erbjuds en färdig tolkning utan att alla istället får en 
chans att möta bilden utifrån sina förutsättningar och  på så sätt göra den till sin egen.

Vision - It reaches beyond the thing that is, into the conception of what can be. Imagination 
gives you the picture. Vision gives you the impulse to make the picture your own.

Robert Collier2
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ENKÄT

Vi skriver ett examensarbete i lärarutbildningen som handlar om bilder som kommunikationsmedel 
och vi är intresserade av vad bilder kommunicerar. Vår förhoppning är att du skulle vilja vara till 
vår hjälp  och medverka genom att besvara denna enkät. Syftet med enkäten är att  ta del av olika 
personers tolkning av de valda bilderna. De fyra bilderna i enkäten är hämtade från ett bildmaterial 
som används i undervisning av barn med autism.

Din uppgift är att titta på bilderna och svara på frågor utifrån vad du ser och upplever. Deltagandet 
är frivilligt  och du kan meddela oss om du inte vill delta. Vi kommer att  behandla dina svar 
konfidentiellt. När vår studie är genomförd kommer dina enkätsvar att förstöras. Om du har några 
frågor angående enkäten hör gärna av dig till oss.
 
Kontaktuppgifter
Karoline Laestander och Marcus Jansson
Telefon: 0550-81518 eller 070-6299760
E-post: macjansson@gmail.com

Tack för hjälpen
Marcus och Karoline

Vi är tacksamma för svar senast 24/12. Skicka ditt svar till macjansson@gmail.com

Ditt yrke/sysselsättning: 
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1. Vad ser du på bilden?

1 5

2 6

3 7

4 8

2. Vilka associationer får du när du ser på bilden? 

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Vad händer på bilden?
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4. Vilka värden tycker du att bilden förmedlar?
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