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Abstrakt
Denna undersökning fokuserar på en variant av särskolans bildspråkliga kommunikation,
pictogram, i syfte att utveckla en mer inkluderande bildundervisning i grundskolan. Vidare
undersöks hur bilderna tolkas av personer som aldrig mött dessa bilder förr. Har bilderna ett
tydligt kommunikativt innehåll?
För att få ett så brett underlag som möjligt för studien har jag mig använt mig av en
metodkombination med en fokusgrupp. Fokusgruppen består av några ungdomar i
gymnasieåldern.
Utifrån det kollektiva samarbete deltagandet gjorde fick jag svar på min frågeställning.
Med hjälp av resultatet av min undersökning har jag utformat ett pedagogiskt verktyg i form
av ett memoryspel. Spelets mening är att lära, tolka och förstå bildernas betydelse genom
interaktion med andra och genom lek. Spelandet blir nyckeln till förståelsen av
pictogrambildernas betydelse
Nedanstående punkter binder samman resultatet av min undersökning av pictogrambilderna
med memoryspelet som jag gjorde i min gestaltning och dess pedagogiska syfte.
1. Bilder som kan avläsas direkt.
2. Bilder som kan förstås när de blivit förklarade och kopplade till ett begrepp man kan.
3. Bilder som visar abstrakta begrepp som helt enkelt måste läras in i ett sammanhang.1

Nyckelord
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Inledning
Introduktion
Den röda tråd som följt mig under slöjd- och bildlärarutbildningen, är intresset för elever med
särskilda behov. Jag har ofta funderat på hur jag ska kunna tillmötesgå dessa elever i
”verklighetens” skola. Jag uppfattar att skolan har stora klasser med för lite utrymme för de
elever som befinner sig utanför den normativa inlärningsmodellen. Att arbeta som slöjdlärare
skapar flera utmaningar då jag kommer möta skolans alla elever under korta slöjdlektionspass
en gång i veckan.
Under mina VFU-perioder har jag alltid fastnat för de elever som behövt enskild/särskild
undervisning.2 Jag har upplevt att den ordinarie läraren varit tacksam för att jag ”tagit mig an”
dessa elever då lärarna inte känner att de har den tiden. Ibland kan kunskapen också saknas
för att möta dessa elever på deras nivå och behov av pedagogiska material.
I den sista VFU-skola jag var på fanns det en integrerad grundsärskola. Jag blev nyfiken på
vad de arbetade med för pedagogiskt visuellt material och började fundera på om och hur
grundskolan skulle kunna använda sig av det.
Titelsidan på denna uppsats visar en pictogrambild som betyder fläsk. Denna bild har för mig
blivit en symbol på, hur pictogrambilden kan tolkas och feltolkas. Det visar hur viktigt det är
hur vi lär oss bildernas betydelse för att förstå dess specifika syfte och i vilken kontext den
visas.

Bakgrund
I Utbildningsradions program Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas tar de upp vikten
av det kommunikativa med pictogrambilder och i slutet av programmet tar en person i
publiken upp att ”Det som är nödvändigt för en är till nytta för tio.”3 Jag kopplar den
meningen till hur skolan ska tillgodose alla elevers behov, med eller utan diagnos. En del
elever kan behöva extra stöd för att uppnå kunskapskraven. Eleverna har rätt till att få den

VFU är verksamhetsförlagd utbildning på olika grundskolor.
http://urskola.se/Produkter/182703-UR-Samtiden-Stod-att-uppfatta-lara-och-minnasKommunikation-i-sarskolan (2016-12-15)
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stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Då kan det bli aktuellt med
särskilt stöd. Men innan en elev får stöd måste skolan se över sina pedagogiska metoder.4
I LGR 11 kan vi läsa om de riktlinjer som lärare har att förhålla sig till.
Riktlinjer: Alla som arbetar i skolan ska: Uppmärksamma och stödja
elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god
miljö för utveckling och lärande. Läraren ska ta hänsyn till varje enskild
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka elevernas
vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens
förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, stimulera,
handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka med
andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och organisera och
genomföra arbetet så att eleven:
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda
och utveckla hela sin förmåga,
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna
kunskapsutvecklingen går framåt.5

Elevers olika behov kan variera beroende på deras svårighet. Det finns olika sätt att utreda
olika funktionsvariationer. Vill man ta reda på om en elev har dyslexi görs utredningen hos en
logoped. Om man misständer att en elev har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
exempelvis ADHD eller autismspektrumtillstånd görs utredningen hos en psykolog. En
psykologutredning kan även visa om eleven har kognitiv funktionsnedsättning. Att ha en
kognitiv nedsättning kan innebära att personen har utvecklingsstörning och har då rätt att gå
grundsärskola.6
Jag har varit i kontakt med en gymnasiesärskola i Stockholm. Efter samtal med personal på
skolan har jag blivit mer intresserad av särskolans visuella pedagogiska material, som
pictogram. Pictogrambilder är ett visuellt pedagogiskt material som bland annat används i
särskolan. I särskolan används de för att ge eleverna ett bildstöd för att förstärka till exempel
en aktivitets betydelse. Pictogrambilder kan vi även se ute i samhället, till exempel på
tunnelbanans dörrar. Där kan en picogrambild exempelvis visa om resande får ha med sig
hund i vagnen eller ej. Pictogrambilder är väl beprövat som hjälp till förståelse och inlärning i

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-har-ratt-till-stod-1.126409#
(2016-12-15)
5 Skolverket (2011) Förskoleklassen och fritidshemmet, Mölnlycke 2016 s.14
6 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/ (2016-1218)
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särskolan, och på specialpedagogiska skolmyndigheten hemsida står det att det finns runt
2000 stycken utformade pictogrambilder.7
Kan detta arbetssätt kunna överföras till grundskolan och på så sätt även inkludera elever med
särskilda behov, med eller utan diagnos?

Olika former av bildstöd
På specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver de olika former av bildstöd som används
som kommunikationsmedel. Det kallas även AKK (Alternativ och Kompletterande
Kommunikation.) Grafisk AKK ger ett tydligt visuellt stöd för att kommunicera och bygga
språk. Det kan även fungera som minnesstöd och underlag för samtal.8
Jag kommer nedan redogöra för de visuella kommunikationsmedel jag mött i särskolans
skolmiljö. Dessa är pictogram, bliss, och PCS (Picture Communication Symbols). Jag har
sedan valt att fokusera på pictogram i den här undersökningen.

Blissymboler
Blissymboler är ett teckensystem och har den kinesiska skriften som förebild.
Kommunikationssystemet är till för personer med olika handikapp som innebär svårigheter
för talad kommunikation.9 Blisspråket är ett språk som är logiskt uppbyggt och grunden består
av ett antal grafiska symboler som kombineras och bildar blissord. En del symboler är
ikoniska (avbildande), andra är ideografiska, (internationellt kända som till exempel siffror.)
Blissystemet ger möjlighet för personen att uttrycka många ord och personen kan i princip
berätta det hen vill. Personen som använder bliss kommunicerar genom att peka på en
symbolkarta. Personen kan visa det med sin hand, ögon, pannpinne, lampa eller använda dator
med talsyntes. Används datorn kan datorn sedan läsa upp det personen just har ”pekat” in,
vilket gör personen självständig och kan vara delaktig i olika sammanhang.10

bliss
https://www.spsm.se/laromedel/pictogram/ (2016-01-26)
https://www.spsm.se (2016-11-10)
9 http://www.ne.se/blissymboler (2016-10-26)
10 https://www.spsm.se (2016-10-26)
7
8
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Picture Communication Symbols (PCS)
Picture Communication Symbols (PCS-bilder) är enkla
ritade bilder. Symbolerna finns både i svart/vit och
färgversion. PCS bilderna är mer detaljrika än andra
grafiska symboler såsom pictogrambilder. Den grafiska
symbolen är tydligt tecknad med tydlig form, rörelse,
eller funktion. Detta medför att tolkningen av bildens
budskap blir ”enklare”. På grund av sin enkelhet är PCS
symbolerna lätta för barn med kognitiv
funktionsnedsättning att lära sig dem.11
Boardmaker är en databas som innehåller PCSsymboler. Arbetet för pedagoger, logopeder och
assistenter blir lättare eftersom de kan redigera bilderna
för sitt ändamål. Detta leder i sin tur till att förstärka inlärningen

PCS bilder

och kommunikation hos elever med kognitiv funktionsnedsättning.12

Pictogrambilder
Pictogram har sitt avstamp från det kanadensiska PIC (Pictogram Ideogram Communication).
Den svenska utvecklingen av symboltecken har skett i snabb takt.13 Det är skillnad på
pictogram som stavas med c och piktogram som stavas med k. Piktogram består av enkla
bilder med få detaljer. Till exempel grön nödutgångsskylt. De följer ingen speciell standard
utan kan se väldigt olika ut. Pictogram som stavas med c, följer istället en standard14 och
kontrolleras kontinuerligt av Swedish Standards Institute (SIS) system.15
Pictogram är ett snabbavläst visuellt språk utformat med svartvita bilder som är starkt
stiliserade. Där ”endast informationsbärande bildelement finns med för att tanken ska ledas åt
rätt håll.”16 Pictogram är ett väl beprövat och fungerande visuellt språk utvecklat för
människor med kognitiva svårigheter. Idag finns pictogrambilderna översatta på ca 20 språk.
Intervju med Kim (2016-11-10)
Intervju med Kim (2016-09-21)
13 Lidén, M (1999) Grafisk design av Pictogram, Synpunkter och förlag kring utformning och
syntax. Umeå SIH läromedel. s.4.
14 Ullbors, K(2012) Jag läser och förstår det intressanta. Mälardalens högskola.
15 http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=SIS (2016-12-10)
16 Pictogram – för dem som behöver kommunicera med bilder. Specialpedagogiska
skolmyndigheten. s.7.
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Databasen uppdaterar bildförrådet efter användarnas önskemål.17 Användarna av
pictogrambilder är i dag allt från speciallärare till logopeder och arkitekter. Bilderna används i
skolan och arbetslivet och vid uppmärkning av offentliga miljöer.

Pictogrambilder

Syfte
Jag vill med den här undersökningen lära mig hur pictogrambilder används i grundsärskolan.
Undersökningen syftar också till att se om vi skulle kunna använda dem i grundskolan för att
tydliggöra kommunikationen och utveckla fler möjligheter för lärande i det pedagogiska
rummet samt för att utveckla en mer inkluderade undervisning. Undersökningen görs på
ungdomar vilka inte har några förkunskaper kring pictogrambilder. För att få syn på om
bilderna har en tydlig kommunikation eller inte.

Frågeställning
Hur kan grundsärskolans metoder att arbeta med pedagogiska visuella material, då specifikt
pictogrambilder, utvecklas och användas i andra pedagogiska rum?
Hur tolkar och förstår en grupp ungdomar pictogram?
På vilka sätt kan pictogram utvecklas i bild- och slöjdpedagogiska aspekter?

17

https://www.spsm.se/kurser (2016-11-02)
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Empiri
Jag har använt olika metoder för min undersökning med en fokusgrupp. Metoderna redogör
jag för i metodavsnittet.
Materialet består av två stycken transkriberade intervjuer, ett stort antal fotografier samt
anteckningar från gåtur och workshop.
Jag har träffat fem informanter sammanlagt, spritt under undersökningens gång.
Främst har jag använt mig av dokumentationsverktyg som diktafon och kamera. Genom
ljudupptagningen har jag haft chans att lyssna igenom materialet metodiskt efteråt för att
registrera observationer jag inte hade möjlighet att uppfatta under undersökningens gång. Jag
har även genomfört fältanteckningar där jag använt foto som ett extra bildstöd från platser vi
besökt.
När jag genomfört undersökningen har jag samlat ihop allt material, transkriberat och sållat
för att sedan bearbeta och analysera materialet.
Resultatet och upplevelsen som workshopen gav använder jag som underlag för min
gestaltning.

Urval och avgränsning
Jag har valt att fördjupa mig i och undersöka pictogrambilder. Av de bildstöd som är
utprövade är pictogrambilderna de mest stiliserade och det är dessa bilder som särskolan (som
jag har varit i kontakt med) eftersträvar att eleverna kan tillgodogöra sig. Det är även dessa
bilder som används i vår stadsmiljö, till exempel i kommunala verksamheter och
tunnelbanesystemet i Stockholm. Detta gör pictogrambilden extra viktig att kunna ta till sig
för alla människor, med eller utan diagnos.
Jag gör den här undersökningen med ungdomar som går i gymnasiet, och med en pedagog
verksam i gymnasiesärskolan. Jag kontaktade ungdomar jag har i min närhet via sms och
telefonsamtal och frågade om de vill vara med i min undersökning. Deras närvaro bildade en
fokusgrupp. Valet att ha med unga vuxna i min undersökning har jag för att jag vill ha mer
utvecklade resonemang än vad jag tror barn i yngre åldrar kan ge. Pedagogen kontaktade jag
via telefon. Jag ville intervjua en person med lång erfarenhet av arbete i särskolan för att få
djup och bred kunskap förankrad i undersökningen.
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Undersökningen har devis utförts i stadsmiljö, i gymnasiesärskolan och i hemmamiljö för att
få syn på pictogrambilderna och dess olika användningsområde samt betydelse.
I min undersökning har jag valt att inte fokusera utifrån ett genus-, klass-, etnicitet eller
maktperspektiv, även om vi i fokusgruppen berörde genus ett flertal gånger när vi tolkade
pictogrambilder.
I undersökningen diskuterar jag inte pictogram utifrån en universell tolkning, bilder tolkas
och läses på olika sätt beroende på kultur. Jag utgår från den västerländska bildkulturen i
denna undersökning.
Fokus ligger på funktionalitetsperspektiv och på visuell kommunikation, men även på hur vi
lär oss bildernas språk.

Metod och tillvägagångsätt
Undersökningen är av kvalitativ karaktär, där jag arbetat med en fokusgrupp och genom
metodkombination.

Metodkombination
Undersökningen har genomförts med hjälp av en metodkombination, det kännetecknas inom
samhällsvetenskaperna som ett samlingsbegrepp för att få fram data. Martyn Denscombe
beskriver i Forskningshandboken, att den kvalitativa forskaren använder sig av
forskningsmetoder som observationer och intervjuer med öppna frågor som en del av
undersökningen.18
Att arbeta med metodkombination kännetecknas i detta fall, av att jag använder mig av
undersökningsmetoder som kompletterar varandra för att ge ett bredare utfall från deltagarna.
Resultaten kan vara mer eller mindre överensstämmande med varandra. Detta gör att jag som
undersökare får en mer fullständig och komplett bild av mitt undersöksområde. ”En
förståndig kombination av metoder gör det möjligt för forskaren att utnyttja en viss metods
starka sidor utan att riskera kritik för denna metods svaga sidor.”19

18 Denscombe, M.(2010). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 367.
19 Denscombe (2010) s. 154.
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De metoder som använts är intervju samt en fokusgrupp där vi har arbetat med bildelicitering
och haft en workshop. Bildelicitering är ett sätt att låta ungdomarna tala utifrån bilder som jag
visar i en Power Point. Resultatet av workshopen används som inspiration för min gestaltning.
Jag började min undersökning med att göra en pilotstudie genom en gåtur, med några av
deltagarna i fokusgruppen. Detta gjorde jag i syfte att lära känna deltagarna och att undersöka
vad de visste vad pictogrambilder var för något, inför träffen där vi utförde bildeliciteringen.

Inspirerad av metoden gåtur
I min pilotstudie har jag använt mig av en gåtur som är inspirerad från det danska begreppet
”Gåtur” som Hanna Hjortek, en före detta student på instutionen för slöjd- och bildpedagogik
på Konstfack beskriver i sin uppsats Det väsentliga rummet. Gåtur är ett danskt begrepp som
används inom arkitektur och stadsplanering. I gåturen besöker man platser i grupp på en
promenad.”20 I min gåtur undersöker vi pictogrambilder i stadsmiljö i samtalsform med
ungdomar. Enligt Suzanne de Laval är gåtur är en effektiv metod för stadstudier, ”där man
snabbt och enkelt skapar en lärande dialog med deltagarna.”21 Även Eva Änggård i beskriver
gåturer i sin forskning ”Gåturer som forskningsmetod med barn” att metoden ger barn mer
frihet i sitt sätt att uttrycka sig eftersom de känner sig mindre utsatta än i intervjuer. Det blir
ett naturligt samtal där jag som undersökare får möjlighet att dela ungdomarnas upplevelse av
promenaden och där de bidrar med ny kunskap som jag som undersökare inte har.22 Gåturen
genomfördes tillsammans med två informanter.

Fokusgrupp
Jag använde mig av en fokusgrupp, som har varit till förfogande i samtal om bilder och i en
workshop. Fokusgruppen är en ”minifokusgrupp” med tre deltagare.
Det finns utmärkande drag för fokusgrupper. Ett viktigt drag är att sammankomsten har ett
fokus, där gruppdiskussionen utgår från en sak. I den här undersökningen handlar det om
tolkningen av betydelsebärande bildelement i pictogrambilder. Ett annat drag är att samspelet
mellan deltagarna för att få fram informationen, där jag som moderator är till för att underlätta
samspelet mellan deltagarna. ”Diskussionen i en fokusgrupp sätts ingång av ett ’stimulus’ /…/
20 Hjortek, H.(2011) Det väsentliga rummet. En designpedagogisk undersökning med fokus på
designprocessen, allemansrätten och det offentliga rummet. Examensarbete, Institutionen för
bildpedagogik, Konstfack. s. 8.
21 Lieberg, M, de Laval, S. & Åkerblom, P. (red.) (2010). Den lärande staden. (1. uppl.) Umeå:
Borea. s.37.
22 Änggård, E. (2015) Gåturer som forskningsmetod med barn. Educare - Vetenskapliga skrifter
(1), 93-116
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Stimulus kan vara något som moderatorn presenterar i början av sammankomsten.”23 Stimulus
i denna fokusgrupp är att titta på en pictogrambild där jag förklarar vad jag anser kan vara
styrande bildelement i bilden. Jag talar noggrant om att min tolkning kan vara avvikande från
deras egen tolkning då rollen som moderator är att uppmuntra deltagarna till diskussion där
det finns ett förtroende skapat bland deltagarna. Genom att skapa ett sådant klimat får jag ett
brett utbud av skillnader eller likheter mellan deltagarna syn på bilderna samt en inblick i
vilka olika tolkningar deltagarna gör av samma bild och även varför deltagarna har dessa
tolkningar.

Bildelicitering som metod med fokusgruppen
Att samtala kring bilder kan vara ett mycket bra sätt att få tillgång till deltagarnas berättelser.
I barndomssociologen Kim Rasmussen forskning ”Fotografi och barndomssociologi” låter
han barn fotografera sin vardag och utgår sedan från dessa fotografier i intervjuer med barnen.
Rasmussen menar att när fotografiet var inblandat i intervjun så blev barnen mer
kommunikativa.24
Även Gillian Rose tar i sin bok Visual methodologies upp sociologen Douglas Harpers
kortfattade beskrivning av metoden ”based on the simple idea of inserting a photograph into a
research interview”25 vilket jag tolkar som baserad på ”den enkla idén att föra in ett fotografi i
en forskningsintervju”.
Denna metod har utvecklats och förfinats och Sarah Pink har kritiserat Harper och menar att
det är ett samarbete mellan deltagaren och undersökaren där deltagaren med sina egna
erfarenheter delar sin kunskap istället för att endast styrka de fakta fotografiet visar.26
Cecilia Andersson Fil dr i didaktik, utgår i avhandlingen Rådjur och raketer från Pinks
definitioner och beskriver hur hon och deltagarna samtalade kring fotografier, både forskarens
och deltagarnas egna fotografier.27

Denscombe (2010) s.237.
Aspers, P.Fuehrer, P. & Árni, S. (red.) (2004). Bild och samhälle: visuell analys som vetenskaplig
metod. Lund: Studentlitteratur. s.268
25 Rose, G. (2016). Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials.
(4. ed.) London: Sage. s.314
26 Pink, S. (2001). Doing visual ethnography: Images, media and representation in research.
London: Sage. s.68.
27 Andersson, C (2006), Rådjur och raketer, gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik
i det offentliga rummet. Stockholm: HLS förlag. s. 61.
23
24
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Genom att samtala kring fotografier har jag fått tillgång till utövarnas
estetiska preferenser, inblick i hierarkier och i arbetsprocesser. Till
exempel visade jag fotografier tagna vid ett par lagliga graffititillställningar
för ett par informanter och vi diskuterade dessa. Här fick jag tydligt se
exempel på värderingar kring hur utövare ”får” arbeta, vad som anses vara
äkta eller inte. Vi samtalade också kring deras egna bilder, fotografier på
deras alster och jag fick ökad förståelse för hur de arbetat, vad de haft för
ambitioner med gestaltningarna och genom den inblick jag fick i deras
värld kunde jag lägga en hel del stoff till den empirisamling jag redan
hade.28

I min fokusgrupp utgick vi ifrån pictogrambilder, utifrån tre
nivåer. Bilder som kan avläsas direkt exempelvis djur och
bilder som kan förstås när de blivit förklarade exempelvis
toalett samt bilder som visar abstrakta begrepp som
känslor.”29 Dessa nivåer förklaras i handledningen i
ungdomsboken boken Maja på badhuset. Boken är riktad till
barn med utvecklingsstörning. Boken har förutom bilder och
text även pictogrambilder för att förhöja kommunikationen
hos barnet.

ur Maja på badhuset

Deltagarna fick sedan tolka bilderna och berätta om
de betydelsebärande elementen.

Intervju
Jag har även använt mig av semistrukturerad intervju som metod i min undersökning.
Martyn Denscombe beskriver metoden intervju som ett ”oförbehållsamt möte i avsikt att
producera material som kommer användas i forskningssyfte – där den intervjuade är
medveten om detta och samtycker till det.”30 Det är forskaren som styr intervjun och
bestämmer upplägget för tillfället. Det är införstått att det är forskaren som leder samtalet och
frågorna. En semistrukturerad intervjuforms kännetecken är att det finns en färdigställd lista
med frågor som intervjuaren utgår ifrån, men är flexibel i vilken ordning frågorna ställs, och
utgår från att den intervjuade kan utveckla och prata mer fritt om ämnet.

Ibid
Larsson, C & Ekström, Maja på badhuset. s.22.
30 Denscombe (2010) s.231.
28
29
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Workshop
Jag förberedde och genomförde en workshop, med tre av mina informanter, med syfte att de
skulle få arbeta kreativt med pictogrambilderna vi tidigare diskuterat om. Informanterna
skulle överdriva och förtydliga de betydelsebärande bildelementen i pictogrambilderna. De
skulle få använda sig av färgat papper som skulle klippas eller rivas, för att sedan klistra på
pictogrambilden.

Presentation av deltagarna
Informanterna har tilldelats alias i denna uppsats.
I pilotstudien där jag utförde gåturen bestod av Linnea och Oskar, Linnea är 18 år och går
sista året på gymnasiet på mediaprogrammet. Linnea berättar att hon är väldigt skoltrött men
att hon ändå går dit varje dag och försöker göra sitt bästa. Oskar är 17 år och även han går
sista året på gymnasiet, på samhällsprogrammet inriktning beteende. Även han berättar att han
är skoltrött. Han upplever det svårt att fokusera när det blir för mycket i skolan. Båda
deltagarna bor fortfarande hemma. De båda känner varandra väl.
Fokusguppen/workshop bestod av Safia, Soraya och Linnea. Safia är 17 år och går andra året
på djurvårdsprogrammet. Hennes stora intresse är djur och hon är mycket studiemotiverad då
hon hela dagarna får vara och verka i det område där hon har sitt intresse, djur. Hon berättar
att hon har två egna hundar och två kaniner och två marsvin. Safia berättar att hennes mamma
som hon bor hos växelvis hos, har tre hundar och tre katter. Soraya tog studenten förra året
även hon har gått djurvårdsprogrammet och nu jobbar hon som djurvårdare på en
veterinärklinik. Hon älskar sitt jobb där även hon får ha daglig kontakt med djur och vårda
dem på bästa vis. Även Linnea som var med på min gåtur är med och medverkar i
fokusgruppen.
Safias, Soraya och Linnea gemensamma stora intresse är djur. Alla tre deltagare känner
varandra väl. Jag har fått kontakt med dem genom telefonsamtal och via sms. Jag upplevde att
Safia och Soraya kände sig väldigt hedrade i att få förfrågan, och har tagit denna uppgift på
fullaste allvar.
Intervjuerna gör jag med Kim, hen är i 35-års åldern och har jobbat med barn med autism och
utvecklingsstörning i 15 år. Sedan sju år tillbaka jobbar hen inom gymnasiesärskolan som
assistent och även som lagledare för assistenter på skolans fritids.
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Etiska riktlinjer
Min studie har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principers fyra huvudkrav. De är till
för att skydda den enskilda individen i studien. De fyra huvudkraven är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet uppnåddes genom en inbjudan via telefonsamtal och sms, till att
medverka i min fokusgrupp samt intervju. Där information om mitt syfte till undersökningen
ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv delgavs, samt information om att deltagandet är
frivilligt med rätt att avbryta medverkan när som helst under undersökningen. Deltagarna över
18 år har jag muntligt samtycke från och de som är yngre har jag fått muntligt samtycke från
vårdnadshavare att de får medverka i undersökningen.
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet åskådliggörs i form av att deltagarnas namn är
ändrade, och inte går att identifieras. Samtalen, och det inspelade materialet, används endast
inom forskningsändamålet. Jag har tydliggjort för deltagarna att resultatet av min
undersökning kommer att sammanfattas och presenteras i form av en uppsats och en
gestaltning som ska vara med på en utställning senare under vintern 2017.31 Jag har bearbetat
intervjuerna för att öka läsbarheten.

Teori och tolkningsram
Sociokulturellt perspektiv
I denna undersökning används ett sociokulturellt perspektiv på lärande, utifrån Lev S.
Vygotskijs teoribildning. Vygtskij menade att ”Det är i människors faktiska och praktiska liv
som psykologiska processer har sin grund. Det är således vad barn och ungdomar gör när de
är i förskolor och skolor som är avgörande för deras utveckling – inte vad de ”har i
huvudet.”32
Olga Dysthe menar likt Vygotskij att lärande har med relationer att göra, hon menar att
lärandet sker genom deltagarnas samspel, språk och kommunikation. Dysthe fortsätter med att
de grundläggande elementen i läroprocesserna är balansen mellan det individuella och det
sociala för att skapa en god lärmiljö.
Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk/samhällsvetenskaplig
forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
32 Strandberg, L (2006) Vygotskij i praktiken - Bland plugghästar och fusklappar, Finland:
Norstedts Akademiska förlag, s. 11.
31
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Sociokulturellt perspektiv lutar sig mot en konstruktivistisk syn på lärande. Genom att
kunskap utformas i samarbete i ett sammanhang och inte ursprungligen i individuella
processer kan interaktion och samarbete betraktas som avgörande för lärandet.33
Detta perspektiv genomsyrar mina möten med deltagarna, då det i analysen av empirin
behandlar hur kunskap konstrueras genom samarbete, att lärande kan ske tillsammans med
andra.
Undersökningen kommer även fokusera på bildspråklig kommunikation i syfte att utveckla en
mer inkluderande undervisning.

Visuell kommunikation
Vi pratar idag om bildspråk med den betydelsen att bilden används för kommunikation, att vi
använder bild för att förstärka textens betydelse, eller som i pictogrammens fall, helt utesluter
text. Betydelsen av detta är att bilderna kan ses som ett eget språk, och att bilden är uppbyggd
genom en sorts ”grammatik”, bilden talar och vi måste tolka den. ”Bilder har flera språk
beroende på vilken typ av bild det rör sig om.”34 I Möten med bilder menar författaren att
oavsett vem man än är ”så behöver man ha tillgång till metoder och begrepp för att lära sig se,
tolka och tala om bilderna. Bildanalysen borde vara ett tillgängligt verktyg för alla nutida
människor”35
Thomas Koppfeldt skriver i Visuell retorik att vi kan se det visuella som ett språk som går att
avkoda som bilduttryck som i kombination med varandra kan bilda olika påståenden eller
budskap. När dessa uttryck används eller tolkas så fungerar de som bildtecken, det vill säga
ett bildspråk.36

Tidigare forskning
Det finns mycket spridd forskning i de kategorier som jag anser är aktuella för denna studie.
Nedan visas ett antal av dem. Utifrån dessa forskningar/studier tar föreliggande undersökning
avstamp. Dock ligger tonvikten specifikt på pictogram och dess pedagogiska
potential/avläsbarhet/funktion.
Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. s.41.
Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2012). Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. (2., [rev.] uppl.)
Lund: Studentlitteratur. s.16.
35 Ibid s.30.
36 Carlsson, A. & Koppfeldt, T. (2008). Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia.
(1. uppl.) Malmö: Liber. s. 19.
33
34
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Maria Magnusson disputerade 2013 på Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga
fakulteten med avhandlingen Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska
symboler i hem och förskola. Magnussons syfte är att öka förståelsen för grafiska symboler
för barn och hur förskollärare kan främja ett sådant lärande. Avhandlingen diskuterar barns
lärprocesser i ett tidigt stadium genom att granska grafiska symboler.37 Likt Magnusson syfte
att öka förståelsen av grafiska skyltar, har jag undersökt hur ungdomar tokar pictogram och
dess betydelse och fått ökat förståelse hur viktigt det är att kunna det specifika visuella
språket utifrån dess kontext. Att ha förkunskaper för att förstå pictogram som språk är för
betraktaren relevant för att förstå bildens innebörd. Magnusson har fokuserat på barn i
förskolan medans mitt fokus ligger på ungdomar i gymnasieåldern.
Eva Wennås Brantes, Universitetslektor på Stockholms universitet avhandling Möte med
multimodalt material, Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?
Avhandlingen fokuserar på ett multimodalt material i syfte att undersöka om visuella inslag i
texter bidrar till förståelse enbart av att vara bild. Wennås Brante menar att den kan vara
problematiskt då hon ser hur forskning sällan beaktat individers olika förutsättningar att
urskilja visuellt material Brante hänvisar till Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap,
som menar att studier kring hur människor upplever multimodalt material dessutom är
eftersatta, till förmån för studier om multimodal design. Avhandlingen är framför allt en
pedagogisk undersökning och en redogörelse för människors särskilda sätt att lära, vilken i
likhet med min undersökning intresserar sig för ungdomars lärande.38 Jag har dock valt att gå
en annan väg och tittar på ungdomars lärande med fokus på pictogrambilders betydelse som
kan vara en del i ett multimodalt material.
Eva Skåreus, Universitetslektor på Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen i
Umeå, Bilder i forskning – Visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudie presenterat
olika visuella metoder som är knutna till att utforska bilders innehåll. ”Syftet med
undersökningen är att kunna ge en metodologisk diskussion om visuella metoder och
användning av bilder i forskning.”39

Magnusson, M (2013) Skylta med kunskap: en studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i
hem och förskola. Göteborgs universitet.
38 Wennås Brante, E (2014) Möte med multimodalt material, vilken roll spelar dyslexi för
uppfattandet av bild och text. Ineko, Kållared
39 Skåreus, E (2014) Bilder i forskning – Visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudie.
37
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Studien innehåller även ett antal metoder som i första hand är knutna till intresset att utforska
bilders innehåll.40 Jag har begrundat de olika metoderna i avhandlingen för att få fördjupad
kunskap i olika metoder jag kan använda i min undersökning.
Yvonne Erikssons, professor i Informationsdesign har skrivit boken Bildens tysta budskap är
ett resultat av forskningsprojektet ”Den visualiserade undervisningen”. Bildens betydelse som
estetisk artefakt och kognitivt redskap i pedagogiska ”multimediaprogram” Den lyfter hur
viktigt det är att kunna läsa och tolka bilder som språk för att förstå dess betydelse. Detta är
relevant i förhållande till pictogram då det är ett bildspråk.
Fia Bergklints undersökning Kommunikation ur ett lärandeperspektiv - Studier genomförda i
tre klasser i särskolan och grundskolan undersöker kommunikationens form, innehåll och hur
den används i särskolan.
Det jag finner intressant och relevant för denna undersökning är hur Bergklint tittar på olika
faktorer i omgivningen och hur det kan påverka kommunikationen hos eleven. Studien visar
att konkreta föremål är viktiga för att få i gång kommunikation i särskolan.41

Bearbetning och analys
I detta kapitel bearbetas undersökningens empiriska underlag. Inledningsvis bearbetar och
analyserar jag intervjun som genomfördes med en fritidspedagog på en gymnasiesärskola.
Därefter analyseras de övriga momenten; gåturen, fokusgrupp med bildelicitering och
workshop.

Pictogram i särskolan
Jag och pedagogen som jag kallar Kim träffas under två tillfällen. Vid ett tillfälle ses vi
hemma hos mig där jag genomför intervjun, och den andra gången ses vi på skolan där Kim
arbetar. Kim visar då runt i lokalerna och berättar om hur de använder pictogrambilderna i
undervisningen och hur lokalerna är utformade med dem. Hen berättar att alla elever på
skolan har tillgång till korttidstillsyn (KTT), en verksamhet som går under LSS vilken

Ibid
Bergklint, F. (2009) Kommunikation ur ett lärandeperpektiv – Studier genomförda i tre klasser i
särskolan och grundskolan. Examensarbeten 15 hp Specialpedagogiska institutionen,
Stockholmsuniversitet.
40
41
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eleverna kan vara på efter skolans slut och på loven. Kim berättar att gymnasiesärskolan
pågår i fyra år, innan eleven tar studenten. 42
Under intervjun upplever jag att
Kim blir väldigt engagerad och
stolt över det jobb hen utför och
Kim visar tydligt att hen älskar
sitt jobb.
Kim har utvecklat
pictogrambildanvändandet på
hela skolan. Det syns tydligt
genom hela skolmiljön som är
mer eller minde uppmärkt med
pictogrambilder. Bilderna finns
på dörrarna in i klassrum, så eleven vet vad som är innanför dörren, de finns på lådor för att
visa innehåll men även i hissar och ute i korridorer för att ta några exempel. Med det som
mest speglar användandet är hur schemana är utformade med pictogrambilderna.
Kims erfarenhet är att pictogrambilder används olika mycket på olika skolor.
Ett schema görs för varje dag för eleverna både för skoldagen och fritids.
Ett av särskolans uppdrag är att främja elevens lärande genom att förbereda dem för att kunna
leva så självständigt som möjligt i samhället. ”Skolan ska förmedla de mer beständiga
kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska
kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt. Studiefärdighet och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir
därför viktiga.”43 I samtalet med Kim återkommer detta ofta. Att målet för eleverna är att bli
självständiga individer i den mån det är möjligt. Hen menar att den visuella kommunikationen
är väldigt viktig för elevernas självständighet, men att de även jobbar mycket med ADLträning, (Allmän daglig livsföring) som går ut på att träna eleven i alla moment och aktiviteter
som är nödvändiga för att eleven ska kunna klara så mycket som möjligt själv i det dagliga
livet. Det handlar exempelvis om vardagssysslor som att städa, tvätta och handla men även
42
43

Lag om stöd och service.
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om sociala färdigheter som att gå på bio eller våga beställa mat på restaurang. Generellt kan
man säga att ADL består av mycket stöd och uppmuntran berättar Kim.
Kim berättar vidare att de flesta eleverna redan kan använda sig av pictogrambilder när de
börjar på gymnasiet, att träningen av den här formen av bildkommunikation redan börjar i
förskolan. Det är väldigt tydligt hur detta bildspråk metodiskt lärs in hos barnen. Formatet
pictogram används inte förrän barnet kan bildernas betydelse. Vilket tar lång tid. Kim
berättar hur inlärningen av bilderna kan gå till.
Eleven kan både ha autism och vara utan tal, då är det väldigt mycket jobb
att jobba med kommunikationen, och hur de lär sig de olika rummens
funktion. Det går inte att säga till barnet ”Gå på toaletten och kissa.” Barnet
förstår nog inte då vad den ska göra då. Det blir då lättare för barnet att
förstå om de har ett schema uppsatt.
Från början kanske det var en blöja som var uppsatt på schemat, När det var
dags att gå på toaletten. (eftersom alla inte känner när det ska gå på toaletten)
Jag visade då en fysisk blöja. För att barnet skulle hitta dit tog jag med mig
barnet och blöjan och gick till toaletten. Det var förberett med kardborreband
för kanske två föremål vid dörrkarmen. Barnet ska då ta med blöjan och gå
till rummet där blöjan är uppsatt, och så håller man på så till barnet förstår
att blöjan betyder kissa. Steg två är att man bytte ut den där fysiska blöjan
till ett foto av en blöja som barnet tog med sig till toaletten och matchande in
med bilden utanför toaletten. Steg för steg lär sig barnet betydelse av
bilderna, nästa steg kan vara att avbildandet av en blöja med en PCS-symbol
används och så fortsätter inlärningen på detta vis med och tillslut används en
pictogrambild.44

Kim fortsätter berätta att i största möjliga mån vill de att eleverna på gymnasiet ska kunna ha
ett liv utan att använda pictogrambilderna som schema. Det är för att eleven ska vara så
förberedd för livet utanför skolan som är möjlig för eleven. Detta för att stärka deras
självförtroende och självständighet.45

Pilotstudie genom en gåtur i Farsta
Jag utförde en pilotstudie genom en gåtur med två informanter, detta gjorde jag som ett sätt
för att komma igång med min undersökning.
Vi promenerar från Farsta tunnelbana till den kommunala sim- och idrottshallen. Vi började
diskutera och tolka picogrambilderna i stadsmiljö och tittade på hur de är utformade i en
kommunal verksamhet.
44
45

Intervju med Kim 21 September 2016
Ibid
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Jag valde att vi skulle gå till den kommunala sim- och idrottshallen i Farsta då den år 2014
ska ha anpassat sina lokaler för olika funktionsvariationer.
Under stadsledningskontorets ledning har ett arbete genomförts för att ta
fram en gemensam modell för hur tillgängligheten i stadens lokaler ska
kommuniceras. Målsättningen med modellen är att den ska förbättra
kommunikationen om tillgänglighet, för de lokaler där staden bedriver eller
finansierar verksamhet /---/ Arbetet har utgått från de behov som personer
med de vanligaste funktionsnedsättningarna har. För att få med så många
aspekter som möjligt har arbetsgruppen utgått från kategorierna ”Höra”,
”Se”, ”Rörelse och motorik” samt ”Kognition och begriplighet”.46

Simhallen genom bilder
Inne i idrottshallen är en karta placerad direkt när man
kommer in. Den är fylld med blindskrift och
pictogrambilder. Till vänster på kartan finns
pictogrambildens förklaring med text. Jag ber dem
titta på pictogrambilderna på kartan, utan att titta på
bilderna till vänster. Jag ber dem att titta snabbt på
kartan och vill att de ska säga vilken bild de känner
igen först

L: Här har vi en trappa, omklädningsrum, toalett
O: Toalett
E: Hur vet du att detta är en toalett? Ser ni någon toalettsymbol?
L: För att de sitter såna utanför toaletten, det är en dam och en herr.
O: Ja dam o herr toa
E: Det är nåt ni har lärt er alltså?
L: (svagt) ja
O: Den där har jag ingen aning om vad det är.
E: Det är tre personer som har kläder på sig och ett tak.
L: Gymnastik? Nä jag vet inte, svår, (harkel)
O: Det där måste vara en träningshall handboll eller något.
E: Det är inte jättelätt
Kommunikationsmodell för tillgänglighet i stadens lokaler. Stadsledningskontoret
Kommunikationsstaben (2013).
46

18

L: Nä man vet ju inte om vad deras exakta betydelse, det kan vara så mycket olika saker
L: Vad kan den här betyda?
O: Konferensrum eller något.
L: Där har vi ett Cafe.47

Snabbt ser de båda nödutgångskyltarna på kartan. Den är grön och de båda förstår vad den
symbolen står för. De båda säger att de känner igen den från skolan. Att de lärt sig betydelsen
av nödutgångskylten när de haft brandövningar. Linnea upplever att kartan med bilder är
tydlig för henne. Oskar håller med, den här är mer ”clean” och innehåller mindre information
men är ändå tydlig. I kognitiva aspekter förväntas illustrationer (i det här fallet
pictogrambilderna) främja inlärningen och öka förståelsen och användas som minnesstöd
exempelvis instruktioner.48
De går igenom pictogrambilderna och några av dem innehåller bildelement som är helt
begripliga för dem, som toalettbilden och bilden som ska föreställa förråd.

Förråd

Toalett

Förrådssymbolen hade de inte sett tidigare men den innehåller en tydlig kommunikativ bild på
kartonger som är staplade på varandra, som de snabbt tolkar till förråd, men även
pictogrambilden som symboliserar toalett förstod de. Det är en bild de ofta stött på utanför
toaletter, och trots att den saknar tydligt bildelement är det givet att de vet vad den betyder.
Det är tydligt att denna bild är något de lärt sig innan, utan att veta egentligen vart ifrån. Men

47
48

Gåtur 2016-09-09-26
Eriksson (2009) s.49
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de säger att de måste vara för att den sitter konsekvent utanför toaletter. Många av de andra
pictogrambilderna ser de som otydliga, de ser bilden men vet inte vad den faktiskt ska
förmedla.
Vi fortsätter att titta på bilderna men ingen av dem blir på det klara med vad bilderna faktiskt
ska förmedla. Det blir många gissningar och
skratt. De blir en aning förvirrade. Vi
diskuterar varför det är så här och de kommer
fram till att detta är ett ”eget språk” som man
faktiskt behöver lära sig för att förstå.
Vi går vidare runt i lokalen och tittar på
picogrambildernas placeringar. Här upptäcker
de att picogrambilderna är förstärkta med text
och blindskrift, så betydelsen av bilden är
extra kommunikativ och inkluderande.
Vi fortsätter runt lokalen och lär oss bildernas
betydelse och Linnea och Oskar visar upp en förståelse för vilken betydelse bilderna har och
att de tycker det är ett väldigt bra stöd för alla människor. Yvonne Eriksson skriver i Bildens
tysta budskap att ”Man behöver ha tillgång till någon form av kontext eller tidigare erfarenhet
som innebär att bilden blir möjlig att tolka. Vi glömmer vanligtvis att även den mest
elementära bildtolkning är något som vi lär oss från det att vi är små, genom bilderböcker,
reklam och mycket annat.”49 Vilket ger större förståelse för kunskapen kring bilden för toalett.
Linnea visar extra mycket entusiasm i att lära sig betydelsen av bilderna. Detta är något hon
verkligen kan ta till sig då hon återigen berättar att hon ofta minns i bilder. Jag ber dem också
titta runt i deras egen skola efter pictogrambilder och om de själva tycker att de är placerade
på bra ställen som förhöjer tillgängligheten. Jag ber dem också tänka på vad bilden nu har för
betydelse för dem när de har fått mer förståelse för pictogrammet funktion, för att kunna prata
om det vid ett senare tillfälle som workshopen.
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Pictogramsamtal
Jag har förberett en Power Point, där jag har samlat pictogrambilder jag själv tycker är
intressanta utifrån lärarhandledningen från
boken Maja på badhuset detta förklaras på
sidan 10.
Jag väljer ut bilder som föreställer känslor och
bilder som visar olika toalettsymboler.
Deltagarnas gemensamma intresse är djur så
jag väljer ut diverse djurbilder.
Pictogrambilderna på djur har väldigt starka
betydelsebärande element i sig.
Deltagarna får sedan tolka bilderna och berätta om de betydelsebärande bildelementen, alltså
det som är det avgörande tecknet i bilden som gör deras tolkning.
I kursplanen i bild förklaras att elever ska ha förståelse betydelsebärande egenskaper:
”Uttrycket betydelsebärande egenskaper är centralt. Det betonar vikten av att fokusera på
bildbudskap och vad former, färger och bildkompositioner kommunicerar. Genom att möta
detta innehåll utvecklar eleverna en större förståelse för hur bilder är konstruerade.
Därigenom får de också en grund för att kunna utnyttja färgers och formers egenskaper till att
åstadkomma specifika uttryck i sitt eget skapande.”50
Jag har bjudit hem ungdomarna till mig en onsdagskväll i september. Deltagarna kommer på
avtalad tid. Oskar kunde tyvärr inte medverka på detta tillfälle, och han förklarar senare att
han inte kommer att medverka i den planerade workshopen.
Jag börjar med att presentera mig själv och berättar sedan vad syftet med min undersökning
är. Jag går vidare med att jag frågar dem om de vet vad en pictogrambild är för något. Varken
Safia eller Soraya vet vad det är. Däremot vet Linnea det eftersom hon varit med mig tidigare
på gåturen i Farsta där vi undersökte pictogrambilder i stadsmiljö. Jag berättar lite kort vad en
pictogrambild är för någonting. De nya deltagarna sitter mer eller mindre som frågetecken.
Jag fortsätter med att berätta om upplägget för kvällen. Fokusgruppen är beroende av att jag
som moderator kan skapa ett förtroendefullt klimat i rummet. Situationen ska vara så att
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deltagarna känner sig behagliga till mods och tillräckligt trygga tillsammans med de andra
gruppmedlemmarna för att kunna uttrycka sig öppet.51
Jag börjar med att visa ett exempel på en pictogrambild. Bildens betydelse är samtal. Jag går
igenom vad ett betydelsebärande bildelement är för något utifrån kursplanen i bild:
”Bildelement är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger,
tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när
man framställer en bild /…/ Bildelement behöver inte nödvändigtvis föreställa något men
deras stil och utformning kan ändå kan vara viktiga, till exempel hur prickar, streck och
färgfläckar har applicerats.”52
Detta gör jag för att säkerställa att deltagarna förstår vad de är här för att göra. Det visar sig
att de inte har en aning om vad jag pratar om. Osäkerheten är påtaglig i rummet. Att de inte
vet vad bildanalys är för någonting ser jag som ett misslyckande från deras bildundervisning i
grundskolan. Det ställer ett större krav på mig att lära dem tolka/läsa av bilder vilket gör
mötet mer betydelsefullt för mig.
Jag berättar vad jag kan tolka som de betydelsebärande bildelementen i bilden: ”Jag ser två
huvuden, jag tolkar öppningen på huvudena som munnar, jag tolkar att munnen är öppen
vilket kan visa på aktivitet, munnen gör någonting (prata), det vita mellan huvudena tolkar jag
som pratbubbla. Vilket kan leda mig till att jag tror bilden ska visa att prata.”
Bilden jag visar betyder samtal vilket är
synonym till att ”prata” vilket gör att jag har
tolkat bilden som den är utformad till dess
betydelse.
Detta visar sig vara en bra ingång för att
ungdomarna ska kunna förstå vad de ska göra.
Det visade sig att de inte visste vad en
picogrambild ens var för något. Jag hade utgått
från att de förstod och situationen blev ett
viktigt lärandetillfälle för mig. Jag blir påmind
51
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om hur svårt det kan vara att förklara saker och hur olika vår förståelse kan vara med eller
utan förförståelse. Nu fick jag positiv feedback på att de förstod vad vi skulle göra och de
börjar prata ivrigt i munnen på varandra. De berättade var de faktiskt har sett dessa bilder
förut, till exempel på spärrarna i tunnelbanan och på dörrarna i tunnelbanan.
E: I tunnelbanan finns det mycket sådana här bilder, särskilt vid spärrarna.
Soraya: Jaa och på bussen kan man se såna här … cigarettgrejjen och
hundarna…..jaaa
Safia: Guud detta har jag aldrig tänkt på, bara som en bild. Inte att de har
någon betydelse direkt. Bara som att ehh komma ihåg
Soraya: Ja i snurrdörrarna i Farsta
Safia: först tänkte jag så här när du sa, jag har aldrig sett såna där bilder förut
Soraya: Ja vi ser dem varje dag hela tiden.53

Den lite stela stämningen har luckrats upp. De börjar prata om att ”en bild säger fler än tusen
ord” och de pratar vidare om att de tycker att detta är jätteviktiga bilder för de är så
informativa.
Jag tycker det är intressant att det kända ordspråket ”En bild säger mer än tusen ord.” kom
upp på mötet med ungdomarna och har även stött på uttrycket i litteraturen. I Eva Skåreus
forskning ”Bilder i forskning – Visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier”
diskuterar hon Heidrun Führers artikel ”En bild säger mer än tusen ord. En intermedial
analys av en gåtfull frontespis.” Führers menar att under upplysningstiden var betydelsen
mellan ord och bild helt skilda från varandra och där ”ord ansågs som rationella och abstrakta
och därmed sanningsenliga, medan bilden skulle hålla sig till naturliga, verklighetsavbildande
motiv utan symbolik.”54 Hon menar med detta att text och bild har olika möjligheter. I dag är
inte inställningen till ord och text lika åtskild även om det i akademiska kretsar finns en kultur
som innebär att det tryckta ordet har högre värde. Vidare förklarar Skåreus att Führers text
synliggör bildens viktiga del i kommunikation och menar ”att orden och bilden kommunicerar
olika kunskap och sammantaget ger en bredare kunskapsbild.”55
Jag tolkar Skåreus beskrivning av Führers text som att det kommunikativa i bilden säger så
mycket mer än bara ett ord. Att en bilds betydelse kan variera beroende på i vilken kontext
bilden finns bevisar än en gång att förståelsen för bildens betydelse är viktig, så att den ger
förstärkning och inte förvirring.

Fotoelicitering 2016-09-28
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Jag fortsätter bildspelet.
E: Vad är det här?
L: En kvinna.
E: Varför tror du att det är en kvinna?
L: För att den har kjol
E: Det finns ju många kvinnor som aldrig har kjol.
L: Ehh jaha. Ja
E: Vad vill den här bilden visa?
L: Kvinna, omklädningsrum, någonting som är könsdelat, nä vad heter det?
Kanske en toalett.
Safia: Könsuppdelat
E: Tror ni en person med snopp och kjol är välkommen här inne?
L: Nä
Soraya: Man önskar ju att det var så, men så är det tyvärr inte
Safia: Men alltså inuti, om han känner sig som en tjej så, ja det borde räknas.
Han kanske känner sig som en tjej.
E: vad kan vi komma överens om?
Soraya: Att bilden betyder ehh toalett.
Alla nickar.
E: vem tycker ni ska få bestämma vem som få gå in här?
L: Eh ja man själv.
Safia: ja man få bestämma själv på vilken toalett man ska gå, skylten borde
inte få finnas ehh fniss56

Vi diskuterar vidare och kommer överens om att skylten utanför toaletten borde ersättas med
symbolen toalett, vilket skulle ta bort könsuppdelningen och bli mer inkluderande för alla
människor. Jag tycker om det samtal vi fick utifrån den här bilden, den påvisar att
ungdomarna har uppfattning av normer och exkludering. Janne Bromseth citerar Lena
Martinsson i Normkritisk pedagogik. Makt lärande och strategier för förändring: ”Vi måste
alltid kritiskt fråga oss hur normer skapas även som del av strategier med syfte att förändra
förtryck.”57 Det är väldigt tydligt att denna picogrambild skapar en norm, men genom vår lilla
mikroanalys tycker jag att deltagarna visade på ett kritiskt tänkande kring symbolen och att
det inte är okej att exkludera människor på detta sätt. Rebbecca Vinthagen berättar i sin
föreläsning Normkreativitet - interaktiv föreläsning om att medvetna mikrohandlingar är
betydelsefulla för förändring. En medveten mikrohandling är en liten uttänkt handling som
kan göras i vardagen för att synliggöra en norm. ”Vi behöver liksom inte vänta på den stora
revolutionen eller stora omorganiseringar så här utan titta på små handlingar som vi kan göra i

Fotoelicitering 2016-09-26
Bromseth, J.& Darj, F (red.) (2010. Normkritisk pedagogik. Makt lärande och strategier för
förändring. Uppsala: Universitettryckeriet. s. 33.
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vår vardag /…/ som skapar dom här små förskjutningarna som också ger oss varaktighet och
trovärdighet i det arbete att jobba med normkritik.”58
Vi fortsätter vår kväll med att diskutera bilderna och hur vi lär oss dem, vilka bilder som de
”bara kunde” och vilka som behövdes läras in beroende på i vilken kontext bilden visas i.
L: Det var svårare när man inte visste innan, som jag gjorde, (Linnea syftar
på gåturen) men när man väl fick veta vad de betyder så var de så förståeligt
typ.
Soraya: Exakt
E: Så man måste ändå till med orden. För att lära sig bilderna?
L: Mmm ja. Bilden är kanske eh tydlig, men när du säger betydelsen blir den
ännu tydligare liksom, den får mycket mer betydelse.59

Det blir en väldigt lyckad genomgång och analys av pictogrambilderna, och de kom verkligen
igång med att titta på bilden och hitta de betydelsebärande elementen, ibland var de oense
men utan att det blev dålig stämning. Alla pratade i munnen på varandra och vi skrattade
mycket. Det visade sig att vissa pictogrambilder var välutformade och hade tydliga
betydelsebärande tecken men en del bilder var förvirrande.
E: Har vi några betydelsebärande tecken på den här bilden?
Soraya: Jag ser typ vågor
Safia: Det tycker jag också
Soraya: är det där ett hav eller?
L: Kan det vara en macka.
Safia: en sjö?
L: Kan det vara en stek
Soraya: Om det inte är en sjö, då ä det bacon60

Föreläsning på konstfack med Rebecca Winthagen. Normkreativitet - interaktiv föreläsning.
(2016-09-07)
59 Fotoelicitering 2016-09-28
60 Ibid
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Den här bilden ska föreställa fläsk, ungdomarna
dividerade om vad det kan vara. Soraya och Safia
tolkar bilden som något som har med vatten att
göra. Linnéa däremot har macka eller stek i
åtanke. Slutligen brister Soraya bestämt ut. ”Om
det inte är en sjö då är det bacon.” Jag visar
betydelsen av bilden och Linnéa utbrister glatt ”Ja
det är bacon, men den är så kort.” Alla börjar
skratta.
Det är väldigt intressant hur lika och olika deltagarna tänker kring olika tecken på bilderna.
Jag har sett hur de samtalat och lärt sig pictogrammens betydelse genom att de gemensamt
diskuterat och förhandlat om bildens mening. Därmed ser jag att lärtillfället, genom
interaktion och samarbete är det avgörande för hur de tar till sig bildens innebörd som ett
kollektiv. ”Genom att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt
genom individuella processer således betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande
för lärande, inte bara som ett positivt element i läromiljön.”61

Pictogramworkshop
Jag samlar fokusgruppen två veckor efter att vi senast sågs hemma hos mig. Vi samtalar kort
om förra mötet och om de har något särskilt att ta upp. De återkopplar till mig med att berätta
att de sett dessa pictogram lite överallt och tänkt på att de själva faktiskt haft användning för
dem, ett exempel som kom upp var i tunnelbanan där de registrerat bilderna och för vem
sätena är ämnade. Det vill säga funktionsnedsatta, gravida och äldre personer.
I workshopen har jag planerat att vi ska använda oss av pictogrambilderna vi sist analyserade
och förstärka de betydelsebärande elementen i bilden med färgat papper, lim och sax. Det
enda de inte får göra är att skriva. Det vi ska göra först är att klippa och limma i papper, för
att sedan placera pappret på pictogrambilden som resulterar i att bildens uttryck förstärks och
vi förstår den ”ännu mer”.
För att deltagarna ska förstå vad som ska göras går jag igenom några exempel på hur de kan
tänka, exempelvis kan en bild med arga ögon förstärkas med sneda ögonbryn. Allt är tillåtet.
Sedan ska vi visa varandra bilderna och prata om resultatet. Jag valde materialet med tanken
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att det skulle vara ganska lätt att arbeta med, riva, klippa lite och klistra. Detta visade sig vara
svårt. Ett tydligt mått av prestation i gruppen kunde urskiljas. Jag fick vägleda dem mycket på
vägen för att de skulle våga börja riva överhuvudtaget. Jag får snabbt ändra om min
ursprungsidé och säger att de får göra vad de vill med bilderna bara det blir någon förändring.
Yvonne Eriksson skriver i sin bok Bildens tysta budskap ”Här har vi kärnan i problemet med
bilden och dess transparens, nämligen att bilden i sig sällan ger tillräcklig information.”62 Jag
undrar om det kan vara så i det här fallet. Att trots att vi gått igenom dessa bilder och deras
betydelse noggrant så ger inte bilden nog information för att kunna förstärka deras
betydelsebärande element.
Linnea tog sig an en av de bilder jag visat som exempel, hon gör om bilden exakt efter mitt
förslag. Men snabbt kommer hon av sig och är inte nöjd, eftersom det inte blev ”lika”. Linnéa
syftar på hornen.
L: Titta vad fult det blir.
Safia: Nej det ser bra ut.
L: Jag får panik om det inte blir lika.63

Linnéa fortsätter göra klart bilden men gör inga
fler efter den. Tålamodet och lusten var över.
Safia går igång när det blev tillåtet att göra vad
som helst, hon tog bilden på ”herrtoaletten” och
satte en kjol på figuren. Soraya tog en bild på ett
ägg och gjorde den till en högtid, påsken. De
håller på ett tag men det är märkbart svårt för alla,
de märks att de upplever prestationskrav att det
måste bli något.
Workshopen fortsätter och några pictogrambilder omskapas. Samtalet fylls på med annat än
pictogram.

62
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Workshopens resultat blev inte som min
förhoppning, vilket jag tror kan bero på att
ungdomarna inte har för vana att arbeta kreativt
med händerna och att de hade för stort fokus på
resultatet, mer än bara ”görandet”. Men genom
att jag såg hur svårt det var för ungdomarna att
läsa bilderna gav det mig inspiration till min
gestaltningsidé.
Gestaltning

Från början hade jag tänkt att gestaltningen
skulle vara inspirerad av workshopens resultat.
Min förhoppning med workshopen var att de
betydelsebärande elementen i bilderna skulle få
ett överdrivet gestaltande med det material jag
valt ut.
Eftersom jag inte kände att det landade i det jag hade hoppats på gick jag vidare i mina tankar.
Den första gestaltningsidé som jag fick var att jag ville göra en stopmotionsfilm som skulle
spela upp samtalet vi fick under bildeliciteringen och genom detta få syn på svårigheten i att
tolka bilder, när deltagarna inte hade någon förförståelse om deras innebörd.
Till slut valde jag att göra ett memoryspel, i syfte att personer ska kunna lära sig
pictogrambildernas betydelse på ett lekfullt sätt. Spelet kan också användas som ett
pedagogiskt verktyg i skolan. Jag valde ut bilder som föreställer känslor, vilket är abstrakta
begrepp som måste läras och förklaras. Som Eriksson skriver ”Att identifiera ett bildelement
är dock inte samma sak som att förstå dess innebörd. Det är viktigt att skilja mellan bildens
innebörd eller budskap och förmågan att känna igen enskilda detaljer."64 Att lära sig bildernas
betydelse via lek tror jag kan resultera i att kunskap skapas omedvetet.

Tolkning och resultat
Undersökningens syfte har varit att studera hur pictogrambilder kan utveckla en mer
inkluderade undervisning i grundskolan. Grundsärskolan använder redan dessa bilder i
64
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pedagogiskt syfte för att höja kommunikationen och förståelsen för eleverna. Genom att titta
på pictogrambilderna och analysera dem har jag försökt ta reda på hur ungdomar tolkar dem
och hur de lär sig betydelsen av pictogrambilder.

Slöjd och bildsalens rum
I mitt kommande yrke som slöjd och bildlärare ser jag användningen med pictogrambilderna
som viktig, salarna i båda ämnena är ofta fyllda av material, ibland med stängda dörrar eller i
lådor. Att ha en pictogrambild på vad hyllan eller lådan innehåller gör det enkelt för eleven att
hitta. Ordning i salarna är viktig, kan eleverna hitta i salen med användningen av
pictogrambilder så spar det min tid som kan läggas på pedagogisk placering istället. Och
eleverna blir mer självständiga. Men visst behöver en hel del bilder läras in för att ha
förståelse för dem. Bilderna kan användas för att sätta upp på skåp och lådor, och då för att
eleven ska ”slippa läsa” kan hen bara läsa bildens betydelse och förstå vad lådan innehåller.
Pictogrambilder kan även användas för att tydliggöra beskrivningar där pictogrambilden blir
ett komplement till texten.
Det finns ett fåtal picogrambilder som skulle kunna användas i slöjdsalen i skolan, dessa
skulle kunna användas för att tydliggöra vad som finns i skåpet eller lådan och de skulle även
kunna användas för att påvisa vilka skydd som ska användas för att minimera skaderisker vid
användning av elevmaskiner.

Ungdomars tolkning av pictogrambilder
I likhet med Magnussons studie En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och
förskola har jag med pictogrambilderna undersökt hur ungdomar tolkar dess betydelse och
fått en ökad förståelse hur viktigt det är att kunna det specifika visuella språket utifrån dess
kontext. Men faktorer som förkunskaper hos betraktaren är relevant, hur vi förstår bilderna
och kan använda oss av dem spelar roll för att i ett vidare perspektiv bidra till att nå fler
elevers lärande i grundskolan. Detta återkommer hela tiden i min undersökning, hur viktigt
det är att ha förförståelse för pictogrambilderna för att kunna tyda dem.
Kim berättade i intervjun hur de i tidig ålder börjar använda visuellt material för att höja
kommunikationen hos elever i särskolan. Detta likställs med min studies resultat att vi
behöver lära oss det visuella språket innan vi kan förstå det. Deltagarna jag träffat i
undersökningen kunde ibland tolka bilderna efter vad de var menade som, men tydligt är att
abstrakta begrepp kunde upplevas svåra att tolka.
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Mitt memory – Ett pedagogiskt material
Jag kommer att jobba med pictogrambilder i slöjden för att slöjden innehåller flera processer
och begrepp specifika för ämnet slöjd. För att nå alla elever behöver jag arbeta multimodalt
för att så många elever som möjligt ska lära sig begreppen när de arbetar, eftersom alla har
olika förutsättningar. Att arbeta med både bildstöd och skriftliga instruktioner gör mitt arbete
mer inkluderande.
Då ett av resultaten i min undersökning visar att pictogrambilder kan vara svåra att ta till sig
utan förkunskaper behövs ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med förståelsen av
pictogrambilder.
Om man ska implementera detta i grundskolan behöver det vara lätt att få tillgång till
pictogrambildernas betydelse, vilket ledde till att skapa ett memoryspel. Spelets låda har jag
gjort i trä för hållbarhetens skull. Knoppen ska bjuda in till spel, då den föreställer en
memorybricka i miniformat. Detta visar vad lådans innehåll. Och man behöver inte läsa sig
till innehållet.
Spelet jag utformat är ett urval av bilder som ska föreställa känslor, då de är av den kategori
som vi inte lär oss automatiskt, utan behöver läras in i ett sammanhang. För att bilda par ska
man matcha in rätt bild med rätt ord. Jag har också gjort ett facit, eftersom spelets mening är
lära sig rätt betydelse.

Slutdiskussion
Formen gåtur och sammansättningen av en fokusgrupp var väldigt fördelaktig i den här
undersökningen, vilket resulterade i ett demokratiskt deltagande. Tolkningen av bilderna blev
friare med bildelicitering och jag upplevde att deltagarna verkligen fick en positiv uppfattning
av pictogrambildernas betydelse för alla människor med eller utan funktionsvariation. Vi fick
syn på att det inte är självklart att alla kan ta till sig information, som kan vara självklar för en
själv. Vi skapade en gemensam bank för pictogrambildernas betydelse och dess funktion.

Ta in pictogrambilden i grundskolan
Kim berättade i intervjun att målet för eleverna på särskolan är att eleven ska kunna leva ute i
samhället utan pictogrambilderna, och ändå klara av livet. Att kunna åka tåg eller veta hur
man gör när man är på ett café är viktigt för individen att känna sig självständig och som en
egen person.
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Alltså i motsats till det jag har tänkt mig, att ta in pictogrambilderna i grundskolan för att
förtydliga och inkludera fler elever till kunskap. Jag förstår varför särskolan arbetar med
eleverna för självständighet. Det har fått mig att fundera på dess potential även i grundskolan.
Är det här ett bra verktyg att ta i grundskolan? Ja, jag tycker det. I mötena med ungdomarna,
kunde jag tydligt se att bildstöd kunde hjälpa till för att kunna ta in viktig information. Hade
vi haft mer av dessa bilder som ett naturligt element i skolan är jag övertygad om att detta
inkluderar mer lärande och kommunikation för fler elever med eller utan diagnos. Att vi redan
ser dessa bilder ute i stadsmiljö tyder också på att pictogrambilderna är viktiga element för
samhällsmedborgaren. En annan aspekt av tillgängligheten för pictogrambilderna är att de
kommuniceras konsekvent överallt.

Ungdomars intresse av pictogrambilder
I undersökningen upplever jag att deltagarna ser positivt på användningen av
pictogrambilderna, att de har en vilja att lära sig betydelsen av dessa bilder och att de förstod
det viktiga med att dessa finns såväl i stadsmiljö som i det pedagogiska rummet. Att de var
intresserade av att lära sig betydelserna av bilderna och kunde se dem med nya ögon när de
senare åkte buss/ tunnelbana. När vi diskuterade pictogrambilden för toalett kunde jag se en
medvetenhet hos deltagarna att de tyckte att det var bilder som var diskriminerande.

Att forska vidare på
I fokusgruppen diskuterade vi upprepade gånger bildernas normativitet, exempelvis
toalettbilden. Dessutom är figurerna är extremt stereotypiskt uppbyggda, utefter en specifik
norm. Jag skulle därför finna en undersökning av hur bilderna i sig skulle kunna bli mer
inkluderande mycket intressant.
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