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Sammanfattning   
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur och om visuell kommunikation via bilder 

kan användas för att förstå och tolka barn och ungdomars upplevelser och världsbild. Vidare 

är syftet att undersöka hur dessa visuella metoder skulle kunna tillämpas av bistånd- och 

utvecklingsorganisationer i deras arbete med utsatta barn. Studien utfördes med en grupp barn 

på ett barnhem i Indien där de kommunicerade till mig via fotografier och fotografier med en 

tillhörande beskrivande text. I frågeställningen lyfts frågan om den här metoden i framtiden 

skulle vara möjlig att använda för biståndsorganisationer i deras projekt för att förstå barn från 

olika kulturer samt vilka potentiella hinder och möjligheter finns det med att använda denna 

metod. Fotografierna som barnen producerade kategoriserades av författaren till uppsatsen 

samt av barnen för att på detta sätt få fram ett resultat. Resultatet visade att barnen och 

mottagaren av deras meddelande (fotografierna) uppfattade budskapen på ett liknande sätt 

men med skillnaden att det var mer personligt för dem medan mottagaren tolkade deras 

budskap på ett mer abstrakt sätt. De kulturella skillnaderna mellan barnen och mottagaren av 

deras meddelande var en tydlig faktor som behövdes studeras för att analysera resultatet på ett 

korrekt sätt. Resultatet visar därför att den här metoden går att använda i framtida projekt för 

biståndsorganisationer men att det är viktigt att förstå de kulturella skillnaderna och att ha 

kunskap om både sändarens och mottagarens kultur. 

Nyckelord: fotografi, kommunikation, kultur, interkulturell kommunikation  
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1 Inledning 

Under en resa till Indien och en vistelse på ett barnhem i delstaten Tamil Nadu lärde jag känna 

elva indiska pojkar som bodde på barnhemmet SALT Childrens Home. Kommunikationen var 

en utmaning då barnen talade bristfällig engelska och jag inte talar tamil (som är deras lokala 

språk) och därför var det svårt för oss att utbyta information med varandra. Jag började då 

fundera på hur och om kommunikationen mellan oss skulle förändras med fotografier, om det 

skulle få mig att förstå dem bättre och om det skulle kunna användas för att jag skulle få en 

bättre inblick i deras vardagsliv och den kulturella kontext de lever i.  

Enligt Emelie Sabel (2010) från Tekniska museet i Sverige togs det första sparade fotografiet 

1826 av Joseph Nicéphore Niépce och sedan dess har tekniken utvecklats i flera steg. Idag har 

den tekniska utvecklingen bidragit till att allt fler har tillgång till en kamera och därmed också 

till att fotografera. Roy Stryker är en av de som haft en betydande roll i 

dokumentärfotografins historia och han menar att fotografier är ”the things to be said in the 

language of pictures” (i Wang och Burris, 1997:371) med vilket han menar att fotografier 

talar sitt eget språk och därmed bryter språkbarriären som kan finnas mellan olika kulturer 

och nationaliteter. Strykers åsikter om att fotografier talar sitt eget språk oberoende av 

skillnader i det talade och skrivna språket var något jag funderade över i studiens inledande 

stadier, skulle det vara möjligt för barnen att kommunicera till mig via bilder trots våra 

språkliga och kulturella skillnader? Jag började även fundera på olika metoder att använda 

mig av för att nå bästa resultat med projektet. Jag identifierade två olika metoder, Photovoice 

och Alternativ och Kompletterande Kommunikation.  

Rod Purcell menar att Photovoice är en metod som använder sig av fotografier som ett 

redskap för samhällets utveckling (2009:115). Cheri Pies och Padmini Parthasarathy förklarar 

att Photovoice är en fotograferings- och utbildningsmetod som kan användas för att 

deltagarna i ett projekt ska kunna uttrycka sina känslor, tankar, idéer och åsikter om projektets 

valda ämne genom sina fotografier. Det är en teknik som används för att deltagarna ska kunna 

påverka sin egen och andras situationer genom att påvisa verkligheten ur deras ögon med 

hjälp av fotografier (Pies och Parthasarathy, 2008:1). Photovoice låter, enligt Pies och 

Parthasarathy, fotografen tala genom de egna fotografierna och fotografierna blir därmed ett 

gemensamt språk som alla kan förstå (Pies och Parthasarathy, 2008:3). 
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Genom personliga erfarenheter vet jag också sedan tidigare att man ibland använder den 

visuella kommunikationen när man kommunicerar med människor som, av olika anledningar, 

inte kan kommunicera verbalt. Jag beslöt mig för att titta närmare på denna 

kommunikationsform för att se om även det kunde inspirera mitt arbete. De 

kommunikationsformerna som inspirerade mig var här Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (AKK), och då främst Grafisk AKK (GAKK). AKK är samlingsnamnet för 

hela gruppen av alternativa kommunikationsformer, GAKK är den grafiska delen där bland 

annat kommunikation via bilder ingår (Specialpedagogiska skolmyndigheten:2).  

Jag var intresserad av att undersöka vilka motiv och företeelser barnen ansåg var tillräckligt 

viktiga för att fota och diskutera runt. Sammanfattningsvis ville jag se hur barnen skulle 

använda sig av fotografi som kommunikationsform och hur de via dessa bilder skulle beskriva 

sin vardag och sitt sätt att se sin tillvaro, sin kultur och sitt land på.   

1.1 Syfte & Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och om visuell kommunikation via bilder kan 

användas för att förstå och tolka barn och ungdomars upplevelser och världsbild. Vidare är 

syftet att undersöka hur dessa visuella metoder skulle kunna tillämpas av bistånd- och 

utvecklingsorganisationer i deras arbete med utsatta barn.   

Den frågeställning jag har tagit fram lyder: 

Är det möjligt för biståndsorganisationer att använda visuell kommunikation i form av 

fotografier för att förstå barn från olika kulturer samt vilka potentiella hinder och möjligheter 

finns det med att använda denna metod?  

1.2 Begreppsförklaring 
Genom uppsatsen har jag valt att använda mig av ordet motiv eller fotografi för att beskriva 

bilden som barnen har tagit med kameran. När fotografiet är kombinerat med en text har jag 

valt att beskriva det som ett kollage.  
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2 Bakgrund 
För en tydligare förståelse för studiens kontext kommer nedan en kort beskrivning av Indien, 

Tamil Nadu och barnhemmet SALT Childrens Home. 

2.1.1 Indien 

Enligt Pia Daleke, redaktör på Utrikespolitiska institutet Landguiden, är Indien en 

demokratisk republik men var och en av de 28 delstaterna har en egen regering som sedan 

sammankopplas i den nationella regeringen (Daleke, 2012). Den nationella regeringen har 

ansvar för exempelvis utrikespolitik och valuta medan delstaterna själva ansvarar för 

exempelvis utbildning och kollektivtrafik. I Indien har det vänsterinriktade Kongresspartiet 

suttit vid makten majoriteten av tiden efter självständigheten (FN-förbundet UNA Swedens 

webbplats) och landet har en president även om det är premiärministern som har den 

övergripande makten (Daleke, 2012). Landet är ett av världens största och det har ett 

invånarantal på 1,2 miljarder (Svenska Nationalencyklopedin). Under de senaste åren har den 

ekonomiska utvecklingen i landet varit positiv, Indiens ekonomi är en av världens snabbast 

växande, och även om klyftorna i landet fortfarande är stora och det är många som lever i 

extrem fattigdom så ökar medelklassen (Daleke, 2012). Det indiska samhället har under 

många hundra år varit, och är fortfarande, starkt påverkat av det så kallade kastsystemet. 

Kastsystemet är ett hierarkiskt uppbyggt system som till viss del kan liknas vid de sociala 

klasserna. Trots att det enligt lag är förbjudet att i arbetslivet diskriminera människor baserat 

på kastsystemet rapporterar Svenska Utrikesdepartementet att människor från de lägre kasten i 

större utsträckning arbetar inom lågbetalda yrken (Utrikesdepartementet, 2010:13).  

Ekonomin i Indien har på senare tid vuxit sig allt starkare men trots detta har landet ett av 

världens högsta antal undernärda. Trots att fattigdomen i landet har minskat är siffrorna 

fortfarande höga och regeringen arbetar för att förbättra utbildningsmöjligheter och 

sjukvården i landet (The World Bank). Sedan april 2010 är alla barn mellan 6-14 år i Indien 

berättigad gratis skolgång i åtta år, där inkluderas också utgifter som finns runt utbildningen 

så som skoluniform, böcker, pennor och lunch. Mia Holmgren, journalist på DN.se, 

rapporterar dock om stora brister i utbildningen och att förutsättningarna skiljer enormt 

mycket från skola till skola (Holmgren, 2010). Utrikesdepartementets rapport från 2010 

berättar att 82 procent av landets barn i åldern 6-14 år går i skolan vilket visar att det 

fortfarande finns många barn som inte genomgår någon utbildning. Samma rapport belyser 

också, precis som Mia Holmgren, att nivån på den statliga undervisningen är låg och att 
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kvalitén på både skolor och utbildningen brister samt tillgången på undervisning för 

exempelvis gatubarn är ännu sämre (Utrikesdepartementet, 2010:14).  

Enligt statistik från Suresh Tendulkar Committee report har antalet extremt fattiga i landet 

sjunkit från 37.2 procent under 2004-2005 till 29.8 procent under 2009-2010 (The Hindu) den 

senaste rapporteringen på 29.8 procent av befolkningen motsvarar 360 miljoner människor. 

Enligt Soutik Biswas, BBC’s korrespondent i Delhi, bör det dock tilläggas att under tiden 

mellan mätningarna sänktes också inkomstgränsen för vad som räknas som extrem fattigdom 

(Biswas, 2012). I Utrikesdepartementets rapport berättar man att UNDPs mätning som 

inkluderar utbildning, hälsa och levnadsstandard beräknar man att cirka 55 procent av 

befolkningen i Indien är fattiga och att majoriteten av de fattiga lever på landsbygden 

(Utrikesdepartementet, 2010:15). 

Enligt statistik från Utrikesdepartementet är spädbarnsdödligheten stor i landet och under 

2008 avled 53 av 1000 barn före ett års ålder, en siffra som dock har minskat under de senaste 

decennierna. Även om det finns stora skillnader mellan olika regioner i landet beräknas också 

att hälften av alla barn i Indien under fem år är underviktiga och att 22 procent av Indiens 

befolkning lider av näringsbrist, stora delar av befolkningen har dessutom inte tillgång till rent 

vatten. FN har även rapporterat att två miljoner barn årligen dör till följd av undernäring samt 

sjukdomar som går att förhindra (Utrikesdepartementet, 2010:13-15).   

Indien har ratificerat FN:s konventioner om Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29 och 

105) och tvångsarbete är förbjudet i landet, trots detta rapporterar Utrikesdepartementet att 

tvångsarbete förekommer bland både barn och vuxna, ofta för att betala av skulder som 

familjen har. Indien har ingen lag som förbjuder barnarbete men det finns restriktioner om 

vilka arbeten som inte är tillåtna för barn under 14 år (Utrikesdepartementet, 2010:12).  

Under 2010 fanns det 447 miljoner barn (0-17 år) i Indien och under 2009 var det 31 miljoner 

av dessa som var föräldralösa (Unicefs webbplats). I Utrikesdepartementets rapport berättar 

man att ungefär elva miljoner barn i Indiens städer lever på gatorna och att Indien är ett av de 

länder i världen med flest gatubarn (Utrikesdepartementet, 2010:18). 

2.1.2 Tamil Nadu 

Barnhemmet SALT Childrens Home ligger i Tamil Nadu som är en av de 28 delstater som 

finns i Indien. Tamil Nadu är vidare indelat i 32 olika distrikt och det bor 62.4 miljoner 

människor i delstaten som har en yta på 130,058 kvadratkilometer (Tamil Nadu’s regerings 

webbplats, About Tamil Nadu). Tamil Nadu är enligt Ron Ayres och Manuela T Simon en av 
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de delstater som har haft lägst ekonomisk utveckling i landet. Ayres och Simon menar dock 

att delstaten trots den låga ekonomiska utvecklingen har lyckats utveckla utbildningen i 

delstaten (Ayres & Simon, 2003:214).  

2.1.3 Barnhemmet 

Barnhemmet jag valde att göra studien på heter SALT Childrens Home och ligger i Tamil 

Nadu. Det grundades av dess föreståndare Mr. Anthony Melquie år 2002 för barn vars 

föräldrar, av olika anledningar, inte längre klarar av att ta hand om dem. För tillfället bor det 

elva pojkar där i åldrarna fem till sexton år men barnhemmet tar även emot flickor. På 

barnhemmet förses barnen med mat, husrum och omsorg, de får även hjälp med sina läxor när 

de behöver. Det Mr. Melquie strävar efter att ge barnen är de rätta verktygen i livet för att de i 

framtiden ska kunna ta hand om sig själva (SALT Childrens Home). Barnen får även genom 

barnhemmet undervisning i karate två gånger i veckan, en hobby som har fått en stor 

betydelse i barnens liv. Några av pojkarna har föräldrar som de fortfarande har kontakt med 

och som de besöker på lov men under terminerna befinner sig alla barnen på SALT hela 

dagarna förutom då de är i skolan eller om de har något annat speciellt ärende utanför 

hemmet, som exempelvis karatetävlingar. De äter, lever, sover, sköter sin hygien, gör sina 

läxor och tränar karate på SALT Childrens Home som består av ett hem med fyra stora rum 

som pojkarna har tillgång till samt en gård där de kan leka. 
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3 Tidigare forskning 
I kapitlet om tidigare forskning kommer jag att berätta om en studie som Wendy Luttrell 

genomförde i USA där hon lät en grupp barn kommunicera via fotografier.  

3.1 Med kameran som verktyg 
Wendy Luttrell utförde en studie där hon lät en grupp barn från samma klass men från olika 

kulturer få tillgång till en varsin kamera under en tid för att sedan låta dem tillsammans med 

Luttrell och hennes arbetsteam arbeta vidare med fotografierna. Hon arbetade med barnen i 

två grupper, i instruktionerna till den yngre gruppen med barn bad hon dem att fotografera 

deras vardag. Hon bad dem att göra det så tydligt att en jämnårig kusin som aldrig tidigare 

besökt platsen skulle känna sig hemma om denna flyttade dit. För den äldre gruppen löd 

instruktionerna att de skulle fotografera ”det som betyder mest” och de fick även tillgång till 

kameran under en längre tid än vad den yngre gruppen fick. I Luttrells studie var det viktigt 

att barnens tankar var opåverkade och därför använde de sig i studien av så lite vägledning 

från vuxna som var möjligt. En annan faktor som Luttrell identifierade var att barnen ansåg att 

de hade blivit tilldelade ett stort ansvar när de hade fått tillgång till och ansvar över en 

kamera. Detta menar Luttrell medförde till att barnen i hennes studie kände sig mer delaktiga i 

processen. I Luttrells studie hade man individuella samtal med barnen om deras bilder efter att 

de fotograferat och framkallat dem för att därefter låta dem välja ut de bilder de gillade bäst 

som de också kunde föra med sig till en gruppdiskussion de senare genomförde. I 

gruppdiskussionen tilläts barnen att diskutera varandras bilder för att tydligare få en bild över 

hur de tänker angående problemen som fanns i samhället och vardagen. Luttrell menar att 

barnens kulturella skillnader många gånger visade sig i deras diskussioner under 

gruppdiskussionerna, samt under barnens individuella tolkningar av bilderna och det egentliga 

budskapet med dem (2010:224-228).  

Luttrell anser även att det är viktigt i en studie som denna att man låter barnen ta plats och att 

de vuxna inte leder deras tankar, åsikter och handlingar för mycket då detta kan kväva deras 

egna tankar och åsikter. Luttrell menar också att den visuella kommunikationen som 

fotografier ger inte erbjuder en mer transparent kommunikationsform än den verbala men att 

det erbjuder ett annat informationsutflöde och att det därför är en bra metod att använda. Hon 

menar att hon genom fotografierna från de deltagande barnen i hennes studie kunde få mer 

information om deras tankar och åsikter samt deras värderingar och funderingar än vad hon 

hade kunnat få om de enbart hade använt sig av verbal kommunikation (2010:233-234). 
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4 Teori 
För att kunna tolka och förstå hur fotografier kan användas som kommunikationsverktyg 

kommer jag att arbeta med visuella kommunikationsteorier. I min studie är det viktigt att jag 

förstår både tolkningsprocessen av fotografierna och kollagen samt den kulturella skillnaden 

mellan mig och barnen. I tolkningsprocessen har kulturen en stor betydelse, därför har jag valt 

att också använda mig av teorier som tar upp den visuella kulturen samt interkulturell 

kommunikation. Semiotik används sedan för att förklara den visuella 

kommunikationsprocessens delar som sändaren och mottagaren går igenom när de 

kommunicerar via fotografier. 

4.1 Interkulturell kommunikation och visuell kultur 
Enligt Ch Van Der Linde menar Samovar och Porter att kulturen är något som berör alla 

människors tankesätt och agerande. Alltså att alla människor är berörda av sin egen kultur och 

att detta påverkar sättet man kommunicerar, agerar och tänker (1991:46, i Van Der Linde 

1997:193). Van Der Linde menar också att människors kultur varierar och att det bidrar till 

skillnader i allt från hur man rör sig till vad man verbalt kommunicerar och att 

kulturskillnaderna kan skapa missförstånd om inte de båda parterna är medvetna om sin egen 

och den andres kultur och vad som skiljer dem åt (1997:194). 

Kim och Ruben (1988:305-306, i Van Der Linde, 1997:197) menar att interkulturell 

kommunikation handlar om att människor från olika kulturer sänder och söker olika 

information i meddelanden. Det handlar om både det verbala och det icke-verbala sättet att 

kommunicera men även om att människor från olika kulturer har olika världsbilder och att 

man därför förstår, ser och tolkar olika saker i informationen och meddelandet.  

Van Der Linde (1997:197) menar att skillnader i språket och kulturen kan skapa missförstånd 

i en kommunikationsprocess och att en symbol eller ett ord kan ha olika betydelse för 

människor från olika kulturer. Anna Sparrman (2006:11) hävdar att man med visuell kultur 

menar att både synen och förståelsen av världen kommer från de oskrivna 

överenskommelserna vi har i de olika kulturerna och att detta är format från det visuella som 

finns i de olika kulturerna. De visuella överenskommelserna finns i alla olika kulturer, ett 

exempel är polisens uniformer som visuellt visar oss att personen arbetar inom polisen. Även 

julgranen och ljusstakar i fönstren är kopplat till olika kulturella överenskommelser och därför 

associerar vi detta med julen. Dock menar också Sparrman (2006:12) att det kulturella fältet 

inte enbart är beroende av den visuella kulturen utan att det är en del av samhället i stort.  
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Vid en bild på en sol eller om ordet uttrycks finns möjligheten att vi ser olika solar eller 

förknippar det med olika saker beroende på våra kulturella värderingar. Solen vet vi att det är 

ett naturfenomen men våra associationer och reaktioner på bilden är kulturellt betingade 

(Sparrman, 2006:30). Sparrman beskriver också att betraktandet av visuell kommunikation 

mellan olika kulturer kan bli ett lika stort problem som det kan vara att läsa de olika språken, 

detta eftersom de kulturella skillnaderna kan låta oss associera till så pass skilda saker 

beroende på vår kultur. Den visuella kulturen handlar enligt Sparrman (2006:92) om att 

människan skapar och förändrar den kultur som man omges av och att det därför även är 

viktigt att studera den kulturella miljön när man studerar visuell kultur.  

Informationen om interkulturell kommunikation och visuell kultur kommer jag att ha i åtanke 

under tiden jag utför studien tillsammans med barnen. Jag kommer även att använda mig av 

denna information vid min analys av mina tolkningar av kollagen samt vid analysen av mina 

och barnens kategoriseringar. Detta för att jag på bästa sätt ska förstå både min och barnens 

tolkningsprocess men även eventuella skillnader och likheter i våra tolkningar samt 

kommunikationsprocessen.  

4.2 Visuell kommunikation 
Dimbleby och Burton menar att bilder och fotografier är det vanligaste 

kommunikationsmedlen man menar när man talar om visuell kommunikation och att dessa 

sätt att kommunicera kräver att man kodar och avkodar kommunikationen med hjälp av synen 

(1999:211). De hävdar också att avkodningen av en bild sker med hjälp av tecken som ingår i 

tre olika områden, positionstecken, bildstrukturtecken samt bildinnehållets tecken. 

Positionstecknen ses genom valet av positionen på objektet i motivet, avståndet från kameran 

till objektet blir även avståndet från objektet till åskådaren av bilden. Bildstrukturtecknen är 

det som bilden är sammansatt av så som dess färger, belysning, ramen, fokus i bilden. 

Bildinnehållets tecken är precis som dess namn berättar tecken i bildens innehåll, olika tecken 

som symboliserar något för den som ”läser” bilden (Dimbleby och Burton, 1999:212-214).  

Eriksson och Göthlund (2004:36) hävdar att bilder i allmänhet anses kunna tolkas på samma 

sätt som tecken, med ett uttryck och ett innehåll, och att det finns bildkoder som förstås på 

olika sätt beroende på kulturen som individen har. Eftersom koder bygger på kulturer och 

deras system och organisation så baseras koder på konventioner. Detta bidrar till att man som 

mottagare av ett meddelande kommunicerad via visuell kommunikation måste ta hänsyn till 

och ha förståelse för den kultur som sändaren har och vilken kultur meddelandet speglar. 
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Barthes (1964 i Fiske, 2009:149) anser att den visuella kommunikationen som sker med 

fotografier oftast är kombinerade med text, ibland sker kombinationen med en mer 

förklarande text men det mest förekommande är genom ett namn på fotografiet.  Barthes 

(1961 i Fiske, 2009:149) menar också att bildtexter gör att sändarens konnotation till bilden 

överförs till mottagaren vilket blockerar mottagarens egna konnotationer samtidigt som det 

ger en tydligare förståelse till vad sändaren menade med fotografiet. Han hävdar att olika 

funktioner som kan tillföras till fotografiet, som att namnge det, berätta vart det är fotograferat 

och vad det föreställer, kan blockera mottagarnas egna förståelse och betydelser med 

fotografiet och mottagaren tar istället del av sändarens betydelse med bilden.  

Elisabeth Ahlner Malmström menar att bilder idag fungerar som ett kommunikationsmedel 

(1991:137) och att man genom att tolka en bild ingår i en kommunikationsprocess med 

fotografen. Fotografen fungerar där som en sändare och personen som tolkar bilden blir en 

mottagare, processen blir då: 

Sändare -> Bild = uttryck/innehåll -> Mottagare 

Bilden fungerar i kommunikationsprocessen som en språkhandling som styr det som blir 

”sagt”. Ahlner Malmström menar dock att både sändarens och mottagarens kultur styr hur 

processen kommer fungera och därmed hur meddelandet, bilden i det här fallet, tolkas. Ahlner 

Malmström har valt att namnge detta begrepp till kod där författaren menar att ”Koden är 

relationen mellan uttryck och innehåll och utgör regler som är kulturellt betingade” (1991:29) 

och Ahlner Malmström menar att dessa koder bestämmer vad bilden representerar och för 

vem den representerar det. Ahlner Malmström hävdar också att det är viktigt att som 

mottagare förstå kulturen som ligger bakom bilden för att därmed kunna förstå budskapet och 

syftet med bilden (Ahlner Malmström, 1991:29).  

Informationen om visuell kommunikation kommer jag att använda vid mitt arbete med att 

analysera min tolkning av barnens kollage samt vid analysen av barnens kategorisering av 

kollagen.  

4.3 Semiotik 
Enligt Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2004:35) finns det flera olika teorier inom 

semiotik men det de alla har gemensamt är att man ser olika uttryck som meddelanden till 

mottagaren och att man därför använder tecken som kommunikationsmedel. John Fiske 

hävdar att semiotiken hanterar ”texters roll i vår kultur” (2009:12) och att semiotiken kan se 
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missuppfattningar i kommunikationen som skillnader i kulturen mellan sändaren och 

mottagaren. Detta innebär att man inte bara kan studera det faktiska meddelandet utan att man 

även måste studera kulturen för att på rätt sätt kunna förstå meddelandet. Eriksson och 

Göthlund menar att ”semiotik är en teori om hur människor kommunicerar via tecken” 

(2004:34) och att semiotiken är med i hela skapandeprocessen likaväl som i 

kommunikationsprocessen. Detta betyder att semiotiken finns med i produktionen, 

användningen och vid tydning av tecken – alltså under hela kommunikationsprocessen från 

sändare till mottagare. Eriksson och Göthlund menar vidare att det är lättare att förstå 

sambandet mellan budskapet och mottagaren om man använder semiotiken som verktyg 

(Eriksson & Göthlund, 2004:35). Ahlner Malmström menar dock att semiotik är ”läran om 

tecken och tecknens betydelse” (1991:148) och att det finns olika inriktningar inom 

semiotiken men att alla inom bildsemiotiken menar att det finns bildkoder som, enligt Gert Z 

Nordström (Cornell m.fl., 1985:197 i Ahlner Malmström, 1991:149), används när man ska 

koppla ihop uttryck och innehåll antingen vid framställning av tecken eller vid tolkning av 

dem.  

Ahlner Malmström menar att man inom semiotiken kan dela upp bilden i tre delar: denotation, 

konnotation och privata associationer. Denotation beskriver det man ser på bilden, 

konnotation beskriver associationerna till bilden och den redogör också uppfattningen av det 

bilden hänvisar till. Privata associationer är de associationer som individer drar när de skådar 

bilden tack vare tidigare upplevelser och erfarenheter (1991:150). 

Informationen om semiotik kommer jag att använda när jag tolkar min kategorisering och 

uppdelning av barnens kollage och fotografier. Jag kommer även använda den för att 

analysera barnens kategorisering samt i jämförelsen och diskussionen om likheterna och 

skillnaderna i våra olika kategoriseringar. 
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5 Metod 
I följande kapitel kommer jag att presentera deltagarna i studien, hur jag har gått tillväga i min 

studie och i insamlandet av material genom studien med barnen. Jag kommer även ge en 

beskrivning av tre olika metoder jag har använt för att genomföra, analysera och tolka 

resultatet i min studie. Sedan kommer jag även ge en beskrivning av materialet jag och barnen 

hade tillgång till samt en beskrivning av materialet barnen sedan producerade och som jag 

använde i studien. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring projektet och 

tillvägagångssättet.  

5.1 Val av metod 

Jag var först intresserad av att använda mig av tekniken som Photovoice använder sig av men 

insåg sedan en begränsning i dessa tekniker då Photovoice lägger ett stort fokus på att skapa 

ett inflytande över politiska beslut samt att en stor del av dess process går ut på att föra en 

verbal diskussion runt bilderna. Jag var inte intresserad av att skapa ett inflytande över 

politiska beslut och dessutom passade inte den verbala diskussionsformen som Photovoice 

kräver in på studien. Jag beslöt mig därför för att hämta inspiration från metoden genom att på 

många sätt förhålla mig till samma mönster som man använder i Photovoice men inte följa 

den fullt ut i mitt projekt då bland annat diskussionen inte var anpassad till min studie. Då jag 

ändå ville ha med barnens betydelse av bilderna men insåg att diskussionsformen som 

Photovoice erbjuder inte passade på dessa barn beslöt jag mig för att låta dem beskriva 

bilderna via text under fotografierna. 

5.2 Participatory Action Research 
Cathy MacDonald menar att Kurt Lewin anses vara grundaren till action research som 

Participatory Action Research (PAR) har vuxit fram genom. Enligt MacDonald ansåg Lewin 

att människor skulle bli mer inspirerad och motiverad till att arbeta om de kände att de fick 

vara med i beslutsprocesserna runt deras arbetsplats och deras arbeten (MacDonald, 2012:37). 

MacDonald menar också att det finns många olika sätt att tolka och använda sig av 

Participatory Action Research och att Wadsworth (1998, i MacDonald, 2012:38) menar att 

man i en studie där man använt PAR börjar med handlingen för att sedan undersöka det man 

gjorde, sedan förändrar man handlingen och studerar det sedan på nytt tillsammans med 

deltagarna. Att deltagarna aktivt får vara med i hela processen är en av de stora faktorerna i 

PAR och man uppmuntrar deltagarna att komma med idéer och att bidra till studiens hela 

process istället för bara en del av den (MacDonald, 2012:38). 



15 
 

MacDonald skriver att det finns många olika definitioner och variationer av PAR men att dess 

styrkor och utmaningar är detsamma. Hon berättar att metoden tar hänsyn till att människor är 

levande varelser och att den ser deltagare i studien som människor som medverkar och bidrar 

till studien istället för forskningsobjekt. Hon menar att genom att använda sig av PAR tar man 

tillvara på deltagarnas egenskaper och förmågor och låter de bidra under hela processen och i 

hela studien (2012:39). Enligt McDonald är målet med PAR att uppmuntra deltagarna att 

delta i hela processen och att utveckla deras styrkor och att stärka dem i deras vardag. Dock 

menar också MacDonald att det även finns en del utmaningar med metoden, som att det tar tid 

att genomföra den här sortens studie. Hon menar även att metoden kräver kunskap om 

samhället, kulturen och deltagarna samt att forskaren behöver ha tålamod med deltagarna och 

att det krävs en viss finkänslighet.  

Fred P. Piercy, Nancy Franz, Joseph L. Donaldsson och Robert F. Richard menar att PAR 

som metod tillåter deltagarna att bli en del av forskningsteamet. De menar att metoden tar bort 

den hierarkiska ordningen där forskaren är över deltagarna och istället placerar både forskare 

och deltagare på samma nivå (2011:821). 

Enligt Piercy m.fl. användes PAR i början för att stärka förtryckta grupper i u-länder men på 

senare tid har metoden även kommit att användas i industrialiserade länder. Författarna menar 

att man använder metoden för att samla information om behoven i ett samhälle så att man 

därefter kan utveckla den bästa metoden för just det samhället att utvecklas vidare (2011:821). 

Jag inspirerades av tillvägagångssättet som används i PAR och anpassade mycket av min 

studie till denna metod.  

5.3 Photovoice 
Caroline Wang anses vara skaparen av Photovoice och hon, tillsammans med Mary Ann 

Burris, menar att det finns tre mål med tekniken: att få människor att reflektera över 

samhällets styrkor och svagheter och sedan engagera sig i det, att skapa diskussioner om 

fotografierna och därmed skapa kunskap kring ämnet och därefter föra denna kunskap vidare 

till diverse beslutsfattare (Wang and Burris, 1997:370). Wang hävdar också att Photovoice 

som koncept är baserat på att bilderna ska lära ut något och även ha inflytande på politiska 

beslut och framförallt ska de få människorna i samhället att bli delaktiga i de 

beslutsomfattande processerna (2006:148). 
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Enligt Larry Gant m.fl. har också grundaren Caroline Wang utvecklat instruktioner om hur 

man ska vägleda en Photovoice diskussion, instruktionerna kallas för the SHOWeD process 

och står för: 

What do you See here? 

What is really Happening here? 

How does this relate to Our lives? 

Why does this condition exists? 

What can we Do about it? 

Gant m.fl. menar att the SHOWeD process hjälper till att få ner deltagarnas antal fotografier 

till ett fåtal och även till att få fotografen att välja ut de viktigaste bilderna rörande frågan ur 

deras syn. De menar också att det hjälper deltagarna till att tänka längre i processen och även 

till att försöka tänka ut olika lösningar och frågor som kan tas upp i större diskussioner (Gant 

m.fl. 2009:360-361). 

Jag har valt att inte använda mig helt av den metod som Photovoice erbjuder då den här 

metoden inte fungerade att använda helt med dessa barn. Istället valde jag att ha Photovoice 

som inspiration vid barnens arbete med fotografierna. Detta gjorde jag genom att förklara 

temat för dem men sedan låta dem själva fotografera utan att jag blandade mig i under den 

processen. Jag inspirerades även av Photovoices diskussionssätt men kunde inte använda detta 

fullt ut vid arbetet med dessa barn, därför diskuterade istället barnen bilderna genom texten i 

kollagen.   

5.4 AKK – ett annat sätt att kommunicera 
AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en kommunikationsform 

för de som behöver ett speciellt stöd för att kommunicera med sin omgivning, det ”ersätter 

och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor” 

(specialpedagogiska skolmyndigheten:2) och det är ett samlingsnamn för de 

kommunikationsformer som inte använder den verbala språkformen.  

Inom AKK finns det olika former av alternativa kommunikationsmetoder 

(Hjälpmedelsinstitutet:4). Det finns också två underkategorier där Tecken som AKK, TAKK, 

ingår i de manuella och kroppsnära kommunikationsformera och Grafisk AKK, GAKK, ingår 

i de grafiska, visuella kommunikationsformerna. Inom TAKK använder man sig av den 

verbala kommunikationsformen med tal och tecken parallellt med det svenska teckenspråket 

medan man i GAKK använder visuella föremål som exempelvis bilder för att kommunicera 
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(Specialpedagogiska skolmyndigheten:2). Att använda grafiska kommunikationssätt kan dock 

bli svårt för mottagaren av meddelandet då denna kan tolka meddelandet på ett annat sätt än 

vad sändaren menade vilket kan leda till missförstånd och påfrestningar (Bergh och Bergsten, 

1998:34-35).  

Boel Heister Trygg och Ida Andersson menar att det är viktigt att personen som använder sig 

av AKK självklart behöver utveckla sina färdigheter i att använda sig av det 

kommunikationssätt som bäst passar denne. De tillägger dock att det även är upp till 

människor i dess omgivning att utveckla sina kunskaper i samma metod för att inte 

mottagaren av meddelandet ska misstolka det sändaren (användaren av en AKK metod) 

försöker framföra. De menar att det både är upp till sändaren och mottagaren av meddelandet 

att se till att kommunikationen dem emellan fungerar (2009:8). Kerstin M. Tönsing, Erna 

Alant och Lyle L. Lloyd menar att det kan vara ett bra sätt att använda sig av fotografier när 

man använder AKK eftersom fotografier kan ge mer detaljerad kommunikation än vad andra 

grafiska kommunikationsmetoder kan ge (i Alant & Lloyd, 2005:40). Dock menar de att man 

måste ta hänsyn till kulturen när man arbetar med kommunikationen, man måste ha kunskap 

om och förstå barnets kulturella bakgrund och vid behov inkludera kulturella tecken och 

symboler i kommunikationen (Srinivasan m.fl., 2010:239).  

Informationen om Alternativ och Kompletterande Kommunikation har jag valt att använda 

vid mina tolkningar av kollagen samt vid analysen av både min och barnens kategoriseringar 

av motiven samt kollagen. Eftersom barnen och jag inte kunde kommunicera verbalt kommer 

jag att använda mig av inspiration och teknik från AKK när jag analyserar barnens produkter. 

5.5 Tillvägagångssätt 
Insamlingen av data ägde rum vid två tillfällen, det första i februari 2012 och det andra 

tillfället i februari 2013. Under insamlingen 2012 sträckte sig studien över två veckor medan 

den under insamlingstillfället 2013 endast var en dag.  

Under projektet hade barnen tillgång till två olika digitala kameror.   

Jag använde mig av en tolk vid träffarna för att barnen skulle förstå uppgiften och för att jag 

skulle förstå deras förklaringar och eventuella frågor. Tolken var dock inte utbildad tolk men 

är från Tamil Nadu och har tamil som modersmål. 
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5.5.1 Instruktioner 

I instruktionerna till pojkarna bad jag dem att fotografera Indien som de ser det så att svenska 

barn skulle kunna förstå landet utan att de har varit där, detta för att dessa instruktioner gjorde 

det enklare för barnen att förstå uppgiften. Vid första träffen i februari 2012 bad jag dem 

enbart att fotografera utan att beskriva fotografierna, samma instruktioner gällde under andra 

träffen. Tolken översatte instruktionerna och barnen hade inga frågor men intygade om att de 

förstått. Vid tredje träffen förklarade jag vidare instruktionerna om att bilderna skulle 

sammansättas med text och att deras tamilska texter sedan skulle översättas till engelska för 

att jag skulle förstå dem. Jag gav aldrig exempel på hur texterna skulle formuleras eller vilken 

typ av bilder som skulle fotograferas utan var noga med att berätta för dem att det var de som 

själva fick bestämma hur kollagen skulle se ut, vad texterna skulle beskriva samt vad bilderna 

skulle föreställa. 

Jag berättade för barnen vid ett flertal tillfällen att studien var frivillig att delta i och att de 

fick avbryta sitt deltagande om de ville, de förstod meddelandet men valde att vara med i 

studien under hela processen. Jag fick även tillåtelse av föreståndaren före studiens början att 

låta alla barnen delta i studien och han fanns hela tiden i närheten under studiens gång. 

5.5.2 Deltagare 

De deltagande barnen i studien var elva pojkar som vid studien bodde på ett barnhem i 

delstaten Tamil Nadu i Indien. Barnens ålder varierar och den yngste är född 2006 medan den 

äldste pojken är född 1995.  

Alla fotografier som är tagna av barnen har använts i studien, däremot har jag valt att inte 

använda kollagen (sammansättningen av bild och text) gjord av de fyra yngsta barnen samt en 

lite äldre pojke som har en utvecklingsstörning. Anledningen till att jag inte har använt 

kollagen av dessa fem pojkar är för att jag känner och anser att de inte klarar av att genomföra 

projektet och förstå uppgiften på ett korrekt sätt. Däremot har de varit med och fotograferat 

och valt ut bilder som de andra barnen har använt sig av och som jag sedan har studerat.  

Kategoriseringen som barnen gjorde av kollagen skedde ett år efter genomförandet av dem 

och det var tre av de sex pojkarna som ingick i studien som kategoriserade alla kollagen. 

Anledningen till att det endast var tre av dem som genomförde denna del var att de andra tre 

inte längre befann sig på barnhemmet. 
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De sex pojkarna vars kollage är använda i studien är Manikandan (född 1998), Aruntony 

(född 1995), Nandha (född 1999), Preshnakumar (född 1998), Dinesh (född 1998) och Vicky 

(född 1996).  

5.5.3 Studietillfällena 

När jag började träffa barnen för denna studie hade jag redan arbetat med dem i ett annat 

projekt i tre veckor och träffat dem vid ett flertal tillfällen, vi hade därför haft möjlighet att 

bygga upp en relation till varandra vilket bidrog till att vi lättare kunde samarbeta redan från 

början. Barnen hade även använt min kamera vid tidigare tillfällen vilket bidrog till att jag 

visste att de alla kunde hantera kameran och att jag därför inte behövde instruera dem i hur de 

skulle hantera den.  

Jag träffade barnen tillsammans med tolken vid fyra tillfällen, dag ett (som var en lördag) gick 

mest ut på att låta dem ta bilder och sedan låta dem se bilderna och prata om dem. Det jag bad 

dem att fotografera var en grundlig version av Indien ur deras ögon, så pass grundlig att ett 

svenskt barn som aldrig tidigare varit i Indien skulle ha möjlighet att se, tyda och förstå deras 

version av Indien. Under dag ett delade jag upp barnen i två grupper där varje grupp hade 

tillgång till en varsin kamera, alla barnen tog ungefär fem bilder var under denna dag och alla 

barnen beskrev sedan sina bilder via verbal kommunikation som översattes av tolken. 

Under dag ett lämnade jag kvar kameran över natten och lät barnen ha tillgång till den så att 

de hade möjlighet att fortsätta fotografera om de fick lust med detta. Barnen fotograferade 

flitigt under natten och under dag två (söndag) laddade jag upp dem på datorn och vi gick 

sedan igenom dem och barnen beskrev verbalt vad de fotograferat. De fortsatte därefter att ta 

bilder som jag laddade upp i datorn och som de fick se då de inte längre ville diskutera 

bilderna. Innan jag lämnade organisationen dag två lämnade jag återigen kvar kameran, denna 

gång var det fem dagar tills vi skulle ses nästa gång och jag ansåg då att det skulle vara bra för 

barnen att ha en kamera tillgänglig ifall de såg något de ville fotografera. 

Till träff nummer tre (även detta en lördag) hade jag framkallat 354 fotografier, alla bilder 

som barnen hade tagit under dag ett och två. Jag sorterade inte bland bilderna på något sätt 

förutom att jag tog bort bilderna som exempelvis var helt svarta. På barnhemmet la vi ut alla 

bilderna på golvet och barnen fick själva välja ut de bilder de tyckte representerade och som 

de kände att de ville arbeta med. Då många av de små barnen valde ut ganska många och 

väldigt snarlika bilder diskuterade tolken och jag igenom många bildval med dem för att se 

hur de tänkte osv. Barnen fick sedan klistra sina bilder på tomma A4-papper och i text sedan 
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beskriva dem på papperet. De klistrade ett fotografi på ett A4-papper och skrev på tamil under 

dem, därefter översatte tolken texterna till engelska. Nedan syns tre exempel på de färdiga 

kollagen. 
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Barnen var under hela processen tillsammans i en grupp och har därför haft möjlighet att 

diskutera med varandra och dela idéer och tankar. Två av barnen medverkade dock inte under 

den tredje träffen utan de tillvekade istället sina kollage en vecka senare då jag återvände av 

andra orsaker.  

Vid min hemkomst har jag sedan, på egen hand, kategoriserat både kollagen och bilderna. Jag 

delade först in motiven på fotografierna i olika kategorier och efter att ha fått fram de olika 

kategorierna och ett resultat där valde jag att även kategorisera kollagen, alltså fotografierna 

tillsammans med den beskrivande texten  

När jag arbetade med att kategorisa barnens kollage och fotografier märkte jag att materialet 

behövde kompletteras då jag saknade deras kategoriseringar av kollagen. Därför återvände jag 

till SALT Childrens Home ett år efter genomförandet av projektet och lät då tre av de sex 

pojkarna kategorisera kollagen. Anledningen till att det bara var tre av de deltagande pojkarna 

som kategoriserade deras kollage var att de andra tre pojkarna inte längre befann sig på SALT 

Childrens Home. Vid barnens kategoriseringsprocess gavs inga förslag på kategorier utan 

barnen själva fick kategorisera kollagen efter de kategorier de ansåg att kollagen skulle delas 

upp i. Vid detta tillfälle använde jag samma tolk som året innan, dessutom hade både jag och 
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tolken befunnit oss på barnhemmet och socialiserat oss med barnen vid ett flertal tillfällen 

under samma månad.  

Barnens kategorisering av kollagen skedde alltså efter att jag hade kategoriserat dem, detta 

medförde till att varken jag eller barnen påverkade varandras kategoriseringsprocess då jag 

inte lät dem få någon information om mitt val av kategorier och de genomförde sin process 

efter mig. Det här är för mig viktigt för studien då jag och barnen inte kunde påverka varandra 

vilket har medfört till att resultatet inte har påverkats av några diskussioner emellan oss. 

5.6 Metodkritik och utmaningar 

Metoden jag använde för att samla in material till min studie fungerade bra med de flesta av 

barnen och kollagen jag fick in var väldigt bra och enkla att studera. Kritisk måste jag dock 

vara eftersom minst en av de äldre pojkarna hade svårigheter med att läsa och skriva vilket 

gjorde det svårt för honom att få fram det resultatet han ville med kollagen. Det var även svårt 

för de yngre barnen samt pojken med en utvecklingsstörning eftersom de för det första inte 

hade tålamod nog att göra uppgiften och även eftersom de inte klarade av att fullfölja 

uppgiftens instruktioner.  

Jag måste även kritisera mitt val av tolk eftersom han inte var utbildad, även om han är från 

Tamil Nadu och talar både engelska och tamil flytande. Dessutom blev missförståndet mellan 

honom och mig ganska missödande när han sorterade bort vissa av barnens bilder i processen 

när barnen skulle tillverka kollagen. Därför hade instruktionerna och samarbetet mellan mig 

och tolken kunnat vara bättre vilket hade kunnat bidra till ett annat resultat. 

Tidsbegränsningen som barnen hade är också något som begränsade deras kreativitet under 

projektet. Det fanns dock inte möjlighet till fler träffar då barnen under veckorna var i skolan 

och min tid på orten var tidsbegränsad. Hade barnen dock fått mer tid att förbereda sina 

kollage hade kanske resultatet av dem blivit annorlunda och mer genomtänkt. 

Att barnen hela tiden arbetade med gruppen runtomkring sig kan också ha haft en inverkan på 

deras kollage då de visserligen inspirerades av varandra men detta kan också ha bidragit till 

att de själva kanske inte vågade uttrycka allt de ville. Även de två barn som tillverkade sina 

kollage vid ett senare tillfälle hade resten av gruppen med barn runt sig under 

tillverkningsprocessen. 

Att barnen fick dela på en kamera istället för att ha en varsin är också en faktor jag vill 

kritisera, detta kan ha påverkat barnens kreativitet då de var tvungna att vänta på sin tur innan 
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de fick tillgång till kameran. Dessutom är barnens kunskaper om tekniken runt kameran inte 

den bästa och även om de har kunskap om hur man tar bilder så saknar de kunskaper om hur 

man fotograferar bra bilder vilket kan ha påverkat deras kreativitet. 

Under studiens gång har jag endast valt att fokusera på den kulturella skillnaden mellan mig 

och barnen, jag är dock medveten om att det finns många andra faktorer som också skiljer oss 

åt som kan ha en betydande roll i resultatet. Exempel på detta är kön, ålder och 

utbildningsnivå. Jag anser dock ändå att den huvudsakliga faktorn i denna studie är den 

kulturella skillnaden och att resultatet därför inte borde ha påverkats om jag även hade 

inkluderat de andra faktorerna i studien.  

Jag anser även att barnens kategorisering av kollagen blev en utmaning för studien då det 

endast var tre av pojkarna som var kvar på barnhemmet och kunde genomföra 

kategoriseringen. Att deras kategorisering genomfördes ett senare än kollagen är också en 

bidragande utmaning till resultatet då barnen under denna tid haft ett år på sig att koppla bort 

studien. 

Jag vill även kritisera mina instruktioner till barnen som löd att de skulle fotografera en så 

pass beskrivande bild av deras syn på Indien att ett svenskt barn som aldrig besökt Indien 

skulle förstå. Detta var för att barnen på barnhemmet SALT Childrens Home tydligare skulle 

förstå instruktionerna men i efterhand har jag insett att jag sedan ”tog över” de svenska 

barnens roll då jag valde att kategorisera dem. Det hade därför varit bättre om jag hade bett 

barnen att fotografera för en svensk person då detta kanske hade gett ett annorlunda 

fotografier. Jag anser dock att det inte haft en sådan stor betydelse för min och barnens olika 

kategoriseringar då det snarare hade kunnat påverka valet av motiv på fotografierna men inte 

kategoriseringsprocessen. 
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6 Resultat och analys  
Jag har valt att dela upp kategoriseringen av kollagen samt motiven på fotografierna i tre olika 

delar, min kategorisering av motiven på fotografierna, min kategorisering av kollagen samt 

barnens kategorisering av kollagen. Jag visar först resultatet och analysen av min 

kategorisering av motiven på fotografierna från de 70 kollagen. Detta för att senare kunna 

jämföra resultatet från denna kategorisering med de övriga två kategoriseringarna. 

Därefter visar jag, i både diagram och text, resultatet och analysen av min kategorisering av 

barnens kollage där jag har analyserat varje enskilt kollage utifrån både dess fotografi och 

text. 

Sedan följer resultat och analys av barnens kategoriseringar av deras kollage där de själva har 

delat in kollagen i kategorier som de själva har valt. 

Kapitlet avslutas sedan med en diskussion där de olika resultaten analyseras och jämförs. 

6.1 Resultat, min kategorisering av motiven på fotografierna 
Vid min kategorisering av motiven på fotografierna från de 70 kollagen valde jag efter att ha 

studerat dem att kategorisera dem efter kategorierna djur, mat, reklamskylt, människor, natur, 

bil, hus, utomhus och förråd. Vid processen av att dela in dem i de olika kategorierna lade jag 

fokus endast på motiven på fotografierna och placerade ut dem i den kategori som bäst 

föreställde motivet. 

I diagrammet nedan kan man se min analys av motiven på fotografierna på de 70 kollagen 

samt mitt val av kategorier att dela in dessa fotografier i.  
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Diagram 1. 

I diagrammet kan man också se att de tre populäraste kategorierna är natur, människor och 

djur med 22, 21 och 16 procent. I det här är inga associationer inräknade utan det är enbart 

motiven på fotografierna, är det en ko på fotografiet så räknas den in under kategorin djur på 

samma sätt som en bild på himlen placeras i kategorin natur. Dock är kategorierna bestämda 

ur mitt västerländska synsätt och med min kultur bakom, därmed är även kategoriseringen av 

de olika motiven placerade i de olika kategorierna ur mitt synsätt och med mina personliga 

erfarenheter. 

6.2 Analys, min kategorisering av motiven på fotografierna  
Om man analyserar motiven på fotografierna utifrån ett semiotiskt alternativ kan man se att 

den delen som barnen och jag kan dela är denotationen, vi kan båda beskriva vad som finns på 

bilden exempelvis en ko. Men våra associationer och uppfattningar till det bilden hänvisar till 

(konnotation) och våra privata associationer innefattar våra tidigare erfarenheter och vår 

kultur och detta är något som barnen och jag inte delar (Ahlner Malmström, 1991:150).  

 

Det visade sig, genom vidare diskussioner med barnen, att motivet på fotografierna kunde 

skilja sig otroligt mycket i tolkningsfråga mellan mig och barnen. Exempel på detta är en bild 
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på en ganska stor palm som togs av femårige Madurai, personligen ansåg jag att ”det var en 

fin palm” men han förklarade bestämt för mig att det inte var en vanlig palm utan det var ”a 

christmas tree, my christmas tree”. Ett annat exempel är när en av de äldre pojkarna tog en 

bild på en lysröslampa och jag tänkte lite uppgivet att ”de tar verkligen bilder av precis allt 

de ser” men fick det sedan förklarat för mig att ”this is our lamp, it provides us with light so 

that we can make our homework” vilket visar att fotografiet med lampan som motiv var 

genomtänkt och att tolkningen av bilden skiljde sig stort mellan hans tankar och mina. Att se 

motiven på bilderna är det som Ahlner Malmström menar är denotationen med bilden, privata 

associationer är det som åskådaren av bilden sedan associerar den till tack vare dess tidigare 

upplevelser och erfarenheter (1991:150). Hade jag delat barnens tidigare upplevelser och 

erfarenheter hade kanske jag dragit samma slutsatser av motiven på bilderna men eftersom jag 

har andra erfarenheter av exempelvis julgranar och palmer tolkade inte jag Madurais bild på 

samma sätt som han gjorde. Ett annat exempel på våra olika erfarenheter och upplevelser är 

när barnen tog bilder på deras ko och mina tankar som mottagare fördes till vilken fin ko men i 

deras texter om dessa bilder skrev de exempelvis ”This is our cow, she provides us with milk 

so that we can grow”. Detta visar att min tolkning av motiven på bilderna var annorlunda 

jämfört med barnens och att en bild av en ko får oss att associera till olika saker. Detta kan 

även bero på den kulturella skillnaden mellan oss och att kor kan ha olika betydelser i våra 

olika kulturer. Det är alltså inte säkert att vi hade associerat till samma saker även om vi hade 

kunnat kommunicera verbalt med varandra om vi inte hade förklarat vår bild av en ko 

(Nordström, 1972 i Ahlner Malmström, 1991:137-138). Som Fiske hävdar kan 

missuppfattningar i kommunikationen mellan två parter bero på kulturella skillnader parterna 

emellan och Fiske anser därför att man inte enbart kan studera meddelandet utan att man även 

måste studera sändarens kultur för att förstå den egentliga innebörden av meddelandet 

(2009:12).  

 

Eriksson och Göthlund menar att tolkningen av olika bildkoder bygger på den kultur man har 

förståelse för och att man därför kan ha väldiga skillnader i tolkingen av samma bild 

(2004:36). Exempelvis bilden med en ko, denotationen för mig och barnen är densamma vi 

ser båda två en ko. Men därefter skiljer sig våra erfarenheter och kulturer och den här kon på 

bilden symboliserar för barnen något som tillför dem mjölk så att de kan växa, medan det för 

mig är en fin ko.  Våra tidigare upplevelser gör att vi drar olika associationer till bilden vilket 

också bidrar till att vi tolkar den olika. 
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6.3 Resultat, min kategorisering av kollagen  
Av de 6 barnen jag använde kollage av producerade de totalt 70 kollage tillsammans men med 

väldigt olika antal per individ. Den som producerade minst kollage gjorde 5 stycken medan 

den som tillverkade flest gjorde 26 stycken. 

Kategorierna jag valde att sortera in kollagen i efter att ha gått igenom dem blev: hygien, 

familj och vänner, hem, utbildning, omgivning, mat, karate, lek, naturtillgångar, djuromsorg, 

hjälp vid nöd och vatten. Mitt val av kategorier gjorde jag efter att jag hade studerat alla 

kollagen och sett dess innehåll. För att definiera kategorierna delade jag sedan upp dem 

baserat på det huvudsakliga budskapet med kollaget där jag vägde in den beskrivande texten 

mer än motivet på bilden för att även få med barnens huvudsakliga mening med kollagen.  

I diagrammet nedan syns de olika kategorier jag delade in barnens kollage i baserat på min 

analys av motiven på fotografierna samt den tillhörande texten (det som i uppsatsen benämns 

som kollage). I diagrammet syns även hur stor procentdel av kollagen som tillhör de olika 

kategorierna.  
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Diagram 2. 

Den kategori som har mest procentantal av kollage kopplade till sig är kategorin omgivning 

som 22 procent av bilderna kunde kopplas ihop med. Den andra kategorin som fick näst mest 

kollage kopplade till sig, med 16 procent, var utbildning och den tredje topp-kategorin var 
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mat med 13 procent. De här tre topp-kategorierna utgör även tillsammans 51 procent av 

kollagen. 

6.4 Analys, min kategorisering av kollagen 
Denna form av kategorisering, då jag även vägde in de beskrivande texterna i min 

kategorisering av dem medförde från min sida en större förståelse för barnens ursprungliga 

meddelande med deras fotografier. Den här kategoriseringen lyfter studien då även barnens 

reflektioner kring deras fotografier vägdes in i min kategoriseringsprocess tack vare deras 

beskrivande texter. Vid en jämförelse mellan diagram 1 och diagram 2 kan man se att 

resultatet ändrades när jag fick mer information kring fotografierna, bland annat blev 

kategorierna mer personliga och mindre abstrakta. 

Det är också intressant att se att de tre populäraste kategorierna i diagram 2 utgjorde mer än 

hälften av alla kollage medans de resterande nio kategorierna fick dela på de resterande 49 

procenten av kollagen. Här kan man se det Ahlner Malmström (1991:29) menar med 

bildtolkning och hur sändarens (barnen) och mottagarens (min) kultur styr uttrycket i kollagen 

och hur innehållet sedan tolkas. Både bilden och texten i kollagen hjälper barnen att sända 

deras meddelande till mig som mottagare, riskerna med kollagen blir dock att missförstånd 

kan skapas vid exempelvis mottagarens tolkning av kollaget. Rod Purcell menar att 

fotografier har varit en del av samhällets utveckling under en lång tid och att det har använts 

som ett hjälpmedel i allt från marknadsföringskampanjer till historieberättande (2009:114) 

men att det alltid finns en risk för missförstånd med fotografier. Att människor förstår dem 

olika och att mottagaren förstår fotografiet annorlunda motför vad sändaren menade med 

bilden (Bourdieu i Purcell, 2009:118). För att minska risken för missförstånd bads barnen 

även att tillföra text till fotografierna så att kollagen skapades, dock kvarstår fortfarande 

möjligheten att missförstånd i processen har skett. Det är möjligt att kollagen som jag har 

placerat i omgivning har ett mycket större värde för barnen än vad jag uppfattar och att de 

skulle anse att min tolkning är helt felaktig. Detta kan även ses i Ahlner Malmströms text om 

koder och koders betydelse där hon menar att uttrycket och innehållets relation till varandra 

bildar koder som sedan bestämmer vad bilden representerar, och för vem det representerar 

det. Hon menar också att det är viktigt att förstå sändarens kultur för att man som mottagare 

ska kunna förstå budskapet med meddelandet (1991:29) och i detta ingår även den personliga 

kulturen.  
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Som Sparrman berättar (2006:92) handlar visuell kultur om att man skapar och förändrar den 

kultur man omges av. Det är därför viktigt att även studera kulturen då man kommunicerar via 

visuell kommunikation, detta för att se om det finns några skillnader i parterna som 

kommunicerar med varandra. Sparrman menar nämligen att om parter med olika kulturer 

försöker kommunicera med varandra via visuell kommunikation utan att känna till de olika 

kulturerna så kan missförstånden bli lika stora som om de kommunicerade verbalt med 

varandra på olika språk. Detta är något som bör vara i åtanke eftersom jag inte har haft 

möjlighet att studera barnens kultur tillräckligt för att kunna hävda att jag har tolkat kollagen 

på det sätt som de menade med meddelandet. Senare i uppsatsen finns därför en del där 

barnen själva också har kategoriserat kollagen.  

6.5 Resultat, kollagen kategoriserade av barnen 
När en mindre grupp av barnen ett år senare kategoriserade kollagen tillsammans visade det 

sig att de valde att dela in kollagen i nio olika kategorier: Childrens Home, Naturen runt 

Childrens Home, Skyltar för Childrens Home samt karate, Transport för SALT, Förvaring, 

SALTs ko, Köket, SALTs kokerska samt Husdjuren på SALT. Fördelningen i de olika 

kategorierna varierar mellan 3 procent och 32 procent, och kategorin med flest kollage är 

Naturen runt Childrens Home.  

I diagrammet nedan har barnen studerat de 70 kollagen och därefter delat in dem i olika 

kategorier som de själva har valt. 



30 
 

Kollagen kategoriserat av barnen

21%

32%
14%

7%

3%

10%

6%

3% 4%

Childrens Home

Naturen runt Childrens Home

Skyltar för Childrens Home

samt karate
Transport för SALT

Förvaring

SALTs ko

Köket

SALTs kokerska

Husdjuren på SALT

 

Diagram 3. 

Vid processen för kategoriseringen vägde barnen in både bilderna samt texterna men lade 

störst fokus på bilderna. Ibland diskuterade de kollagen ett ögonblick men de var oftast eniga 

direkt om vilken kategori kollagen tillhörde. 

De tre kategorierna som innehåller flest kollage är Childrens Home, Naturen runt Childrens 

Home och Skyltar för Childrens Home samt karate. Dessa var de tre kategorierna som stack ut 

jämfört med de övriga eftersom de innehöll så pass mycket mer procentenheter än de övriga, 

även SALT Childrens Home’s ko innehåller med sina 10 procent lite fler procentenheter än 

vad de övriga kategorierna gör. 

6.6 Analys, kollagen kategoriserade av barnen 
Att barnens största fokus vid kategoriseringen var på bilderna istället för på texterna kan ha 

olika förklaringar, dels att de har varit med och tillverkat kollagen och tagit bilderna och dels 

att de delar erfarenheter och förståelser för saker runt sig. Det kan också ha att göra med att 

barnen kan ha liknande konnotation till bilderna då de lever så pass nära varandra och delar 

kultur. Ahlner Malmström beskriver tidigare i uppsatsen att konnotation är det man associerar 

till bilden samt uppfattningen av det bilden hänvisar till (1991:150) vilket skulle göra det 

möjligt för barnen med samma kultur att koppla ihop bilderna med de oskrivna 
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överenskommelser som de är inväxta i tack vare samhället och deras gemensamma kultur 

(Sparrman, 2006:11). Därför skulle det vara möjligt att barnen har en gemensam förståelse för 

både motiven och budskapet med bilderna och att det var anledningen till att de lade störst 

fokus på motiven. 

Som Sparrman (2006:30) också menar kan människan se något eller höra ordet och veta vad 

det är för någonting men ha olika associationer till det. Exempelvis har vi bilderna på barnens 

ko där både jag och barnen ser en ko på bilderna och är medvetna om att en ko är ett djur men 

vi associerar det till olika saker vilket kan vara en av anledningarna till att barnen valde att ge 

deras ko en egen kategori.  

Intressant att se är också att majoriteten av kategorierna har de namngett något med SALT, 

exempelvis Husdjuren på SALT där det inte räckte med husdjur utan de lade även till att det 

var husdjuren på SALT. Ahlner Malmström talar tidigare i uppsatsen om koderna som 

existerar i en kommunikationsprocess och hur dessa styr uppfattningarna och tolkningarna av 

meddelandet. Ahlner Malmström menar att koderna är relationen mellan meddelandets 

uttryck och innehåll och att det skapar kultursbaserade och oskrivna riktlinjer till hur 

meddelandet tolkas för mottagaren (1991:29). Baserat på detta kan man anta att SALT 

Childrens Home har en viktig roll i barnen på SALTs kultur och att det för dem då blir viktigt 

att visa och identifiera att det är Husdjuren på SALT det handlar om och inte husdjur i 

allmänhet.   
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6.7 Jämförande analys 
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Diagram 1. 
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Diagram 2. 
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Om man studerar diagram 1 och diagram 2 kan man se tydliga skillnader mellan vad man ser 

på bilderna och vad barnen associerade dem med. Baserat på vilka kategorierna blev kan man 

jämföra dem med varandra. Sett ur ett semiotiskt perspektiv är det skillnad på det man ser på 

bilden, det mottagaren associerar bilden med samt sändarens privata associationer (Ahlner 

Malmström, 1991:150). Detta blir tydligt i jämförelsen mellan motiven på fotografierna och 

den beskrivande texten i kollagen då exempelvis motivet på ett av kollagen är massor av 

böcker och kategoriserat av mig i kategorin förråd men tillsammans med pojkens beskrivande 

text i kollaget ”This is the library at our home. It provide education” hamnar det under 

kategorin utbildning då böckerna för honom tycks symbolisera utbildning.  

I jämförelsen mellan min kategorisering vid diagram 1 och barnens kategorisering vid 

diagram 2 visar det Eriksson och Göthlund (2004:36) talar om, att tolkningen av olika 

bildkoder bygger på den kultur man har förståelse för. De denotationer och konnotationer jag 

uppfattar är inte felaktiga eftersom det är så jag tolkar bilderna och kollagen, däremot visar 

både min och barnens kategoriseringar att min tolkning av motiven på bilderna inte var det 

meddelande som barnen försökte sända till mig. 

6.7.1 Kopplingen mellan motiv och text i barnens kollage 

Återkommande genom kollagen kan man se ett tydligt mönster av symboliken i vissa av 

motiven på bilderna kopplade till texten, ett exempel på detta är barnens ko som förekommer 

på sammanlagt sju bilder där barnen på fyra av dessa kollage har beskrivit att bilden 

föreställer deras ko som förser dem med mjölk.   

Det är också samma sak med reklamskyltarna de har till barnhemmet där skyltarna 

förekommer i olika form och storlek men på sammanlagt sex bilder och på samtliga av dessa 

har barnen beskrivit bilden med att det är skylten till deras hem som förser dem med 

utbildning.  

På fem av barnens kollage har de dokumenterat naturtillgångar där motiven antingen 

föreställer palmer eller himlen, deras budskap är dock tydligt. Palmerna förser dem med 

skugga och himlen ger regn, regn som barnen brukar leka i. Deras fokus är egentligen inte på 

palmen eller himlen utan på det som palmerna och himlen bidrar till, skugga och regn som i 

sin tur bidrar till lek. Genom att barnen skapar kollage om detta visar de att leken är viktig för 

dem.   
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6.7.2 Barnens personliga associationer till motiven 

Genom att studera exemplen på kollagen med motiv exempelvis i form av djur, bil eller natur 

kan man se att barnen själva förknippar de olika motiven med andra saker jämfört med vad 

motiven föreställer. Enligt mig verkar de flesta av barnen identifiera olika motiv i sin närhet 

med saker som de genererar till, exempelvis tar bilen dem till skolan som är viktig för dem 

eftersom de där erbjuds en utbildning. Samma sak gäller med reklamskylten till deras hem, 

SALT Childrens Home, där de verkar associera SALT Childrens Home med chansen till 

utbildning. På en av Aruntonys kollage har han även tagit med ett fotografi på deras 

husbyggnad, på den produkten förklarar han att ”This is our house where we get food, a place 

to sleep for free” med vilket han visar att byggnaden för honom betyder husrum och mat 

medans reklamskylten beskrivs som ”This is a sign bored in Children’s Home, This is a place 

were we study”.  

Vid kategoriseringen av kollagen valde barnen och jag inte bara olika kategorier utan även 

olika antal kategorier, jag delade in kollagen i tolv olika kategorier och barnen i nio. Deras 

fokus låg mestadels på olika delar av SALT Childrens Home (som köket, husdjuren på SALT, 

transport för SALT osv.) medan mitt val av kategorier var fokuserat mer på basic human 

needs och mänskliga rättigheter (hygien, mat, familj och vänner, utbildning osv.). Den 

beskrivande texten i kollagen borde enligt Barthes (1961 i Fiske, 2009:149) ha blockerat mina 

egna konnotationer och istället fått mig som mottagare att anpassa tolkningen av budskapet 

till barnens konnotationer. Man kan se att min tolkning blir annorlunda beroende på om 

barnens texter är med bilderna eller inte. Dock tolkar inte jag och barnen kollagen likadant 

även när de har skrivit en beskrivande text till bilderna.  

Vid min kategorisering av motiven på kollagen (diagram 1) delade jag upp dem i nio 

kategorier, samma antal som barnen gjorde i diagram 3. Min kategorisering av fotografierna 

med beskrivande text (diagram 2), kollagen, resulterade i tolv kategorier. 

Mitt val av kategorier 

från diagram 1 

Mitt val av kategorier 

från diagram 2 

Barnens val av kategorier från 

diagram 4 

Hus 

 
 

Hem 

 
 

Childrens Home 
 

Natur Naturtillgångar 

Omgivning 

Naturen runt Childrens Home 

Reklamskylt Karate Skyltar för Childrens Home samt 

karate 
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Bil Hjälp vid nöd Transport för SALT 

Förråd  Förvaring 

Utomhus   

Mat Mat Köket 

 

Människor Familj och Vänner SALTs kokerska 

Djur Djuromsorg Husdjuren på SALT 

SALTs ko 

 Hygien  

 Utbildning  

 Lek  

 Vatten  

Tabell 1. 

Studerar man våra kategorier i tabellen ovan kan man se att åtta av mina kategorier från 

diagram 1 går att koppla samman med kategorier som barnen valde i diagram 3, min 

kategorisering av barnens kollage (diagram 2) resulterade i tolv kategorier och även där går 

det att se ett samband med åtta av barnens kategorier (diagram 3). Oftast har barnen dock 

preciserat kategorierna och gjort dem mer personliga, exempelvis har jag en kategori som jag 

kallar för bil medan barnen har en kategori där de använder uttrycket transport för SALT. Det 

jag beskriver med mina kategorier är denotationen av bilderna med en del privata 

associationer eftersom jag har blivit formad av både min kultur och tidigare personliga 

erfarenheter. Det barnen däremot beskriver är konnotationen av bilderna och kollagen samt 

deras privata associationer, vilket är baserat på deras tidigare erfarenheter samt deras kultur 

(Ahlner Malmström, 1991:150). Detta kan kopplas till interkulturell kommunikation där Kim 

och Ruben menar att interkulturell kommunikation handlar om att människor från olika 

kulturer sänder och söker olika information i meddelanden. Det handlar om både det verbala 

och det icke-verbala sättet att kommunicera men även om att människor från olika kulturer 

har olika världsbilder. Därför förstår man och tolkar olika saker i informationen och 

meddelandet (1988:305-306, i Van Der Linde, 1997:197). Då barnen och jag inte delar kultur 

kan man här se att vi från samma material har sett och förstått olika saker. Detta kan bero på 
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att vi har olika förståelse för vissa saker samt att en symbol, exempelvis bilen på SALT 

Childrens Home, har olika betydelse för oss. Våra olika världssyner och vårt olika fokus 

bidrog antagligen till att jag kategoriserade barnens produkter på ett annat sätt än vad de 

själva gjorde, även när barnens beskrivande texter fanns till min hjälp.  

Enligt Barthes (1961 i Fiske, 2009:149) kan bildtexter till bilder och fotografier överföra 

sändarens konnotation med bilden till mottagaren och därmed blockera mottagarens egna 

konnotationer. Detta kan appliceras i min studie av barnens bilder samt barnens kollage då 

min kategorisering av deras fotografier var snarlik deras kategorisering av kollagen. Men när 

jag även använde mig av deras beskrivande texter i min kategorisering verkar mitt fokus 

hamnat på de beskrivande texterna istället för på kollagen i sin helhet. Detta bidrog till att 

några få kategorier är liknande barnens val av kategorier, några går att koppla samman med 

några av barnens kategorier och en del av dem går inte att jämföra med barnens val 

överhuvudtaget. Som Sparrman skriver (2006:30) kan olika individer se samma motiv, 

exempelvis en bil, men förknippa det med olika saker då våra reaktioner på bilden beror på 

våra kulturella värderingar. Därmed blir associationerna till bilden kulturellt betingade. De 

olika individerna kan vara medvetna om att motivet på bilden är en bil vilket är ett fordon 

men att de har olika erfarenheter kring bilen, både privata och kulturella, vilket gör att de 

förknippar den med olika händelser eller tankar.  

6.8 Slutsats 
För att återknyta till syftet med uppsatsen och min frågeställning så kunde alltså barnen 

kommunicera till mig via deras fotografier men utan deras beskrivning eller kategorisering 

blev budskapet mer abstrakt för mig än det personliga budskapet som barnen försökte 

förmedla med sina fotografier. Det fanns också andra faktorer som medverkade till att jag 

kunde förstå delar av deras budskap. Exempelvis var min kunskap och förståelse för barnens 

kultur viktig när jag sedan tolkade deras meddelande men det är också av stor betydelse att ha 

kunskap och förståelse för sin egen kultur och vilka skillnaderna är emellan kulturerna. Den 

här metoden kan därför användas av biståndsorganisationer om mottagaren av budskapet har 

förståelse och kunskap om sändarens kultur samt en inblick i sändarens liv. Detta för att 

mottagaren ska kunna förstå att det exempelvis inte är en ko på bilden utan att det är SALTs 

ko som förser dessa barn med mjölk så att de kan växa. Det krävs därför vidare diskussioner 

och uppföljningar av fotografierna för att dessa ska bli tolkade på det sätt som sändaren 

menade med dem, om detta görs kan ett liknande projekt ge en stor inblick i barnens liv och 

det kan användas för att kartlägga deras behov. 
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I mina studier av motiven på bilderna samt min och barnens kategorisering av kollagen kan 

man dock se att barnens meddelande till mottagaren omedvetet hade kunnat feltolkas. Detta 

om inte barnen även hade skrivit kommentarer till bilderna, kategoriserat kollagen själva samt 

om jag inte hade haft en tolk med mig. Barnen och jag delade bildernas denotation men 

tolkade ofta både konnotationen och våra privata associationer olika. Detta medförde till att 

barnens meddelande (bilderna) blev feltolkat av mig som mottagare och att jag tolkade deras 

meddelande på ett helt annorlunda sätt än vad de menade. Det är därför viktigt att föra 

diskussioner kring fotografierna. De behöver dock inte vara verbala som den metod man 

använder i Photovoice utan det är även möjligt att använda sig av den här typen av diskussion 

kring bilderna för att få fram sändarens mening med budskapet. För att biståndsorganisationer 

ska kunna använda sig av den här metoden är det därför viktigt att de har en tolk med sig som 

kan förklara instruktionerna för barnen så att de förstår och som kan återkoppla och översätta 

resultatet som fås fram tillbaka till den som blir mottagare av sändarens meddelanden. 

Sparrman (2006:92) beskriver tidigare i uppsatsen att betraktandet av visuell kommunikation 

mellan en sändare och en mottagare med olika kulturer kan bli ett lika stort problem som det 

skulle kunna vara om meddelandet var skrivet på ett språk som bara den ena parten kunde läsa 

och tala. Detta eftersom de kulturella skillnaderna kan låta oss associera till så pass skilda 

saker beroende på vår kultur, som det tidigare exemplet med SALTs ko. Sparrman menar 

därför att det är viktigt att även studera den kulturella miljön för att undvika eventuella 

missförstånd och feltolkningar. Med hänvisning till min studie menar jag därför att det inte 

var möjligt för mig och de här barnen att kommunicera enbart genom kollagen. Som 

mottagare av barnens meddelande behöver jag ha kunskap om barnens kultur och förståelse 

för deras livssituation för att kunna läsa meddelandet på det sätt som barnen menade. Barnen 

var tvungna att förklara deras mening med bilden och kollaget för att jag skulle kunna tolka 

den på det sätt de menade men precis som den här uppsatsen heter Don’t be blinded by the 

words så behöver inte barnens förklaringar och diskussioner ske verbalt utan det är möjligt att 

istället använda sig av visuella kommunikationsformer även om det krävs en del verbala 

tillägg.    
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7 Diskussion 
Birgitta Qvarsell (i Bergh och Bulck, 2000:39) menar att barns användande av teknologi beror 

på kulturen och kontexten – på vilket sätt är barnet van att använda metoden? Vilka normer 

och värderingar är barnet uppvuxen med? Vilka tidigare erfarenheter finns hos barnen och 

vilka förutsättningar har de?  

Kommunikationsmetoden som studerats i uppsatsen kan komma att vara av intresse för 

biståndsorganisationer då metoden erbjuder en annan kommunikationskanal utöver den 

verbala. Denna typ av kommunikation kan vara behjälplig vid eventuella språkskillnader men 

även där parterna talar samma språk men behöver extern hjälp för att kunna kommunicera och 

förstå varandra.  

Det är rimligt att anta att en del biståndsorganisationer någon gång kommer att arbeta med 

barn som exempelvis upplevt en händelse de behöver berätta om men som varit så skakande 

att det är svårt att kommunicera verbalt. Det kan då vara till hjälp att använda sig av ett 

liknande fotoprojekt som studien har visat för att låta barnet kommunicera till den vuxne. Ett 

liknande fotoprojekt kan även vara till hjälp för biståndsorganisationer för att få mer 

information om barnets intressen, kultur, vardag eller liknande. Studien har visat att det är en 

bra metod att få barn att öppna upp och delge mer information samt för mottagaren som blir 

tilldelad mer information och en annan inblick i det vardagliga och även det kulturella som 

sker runt omkring oss.  
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