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Abstract

Pedagogik och lärande handlar i hög grad om kommunikation och kommunikation är nära 

förbundet med tolkning. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka tolkningens 

förutsättningar inom ramen för en iscensatt kommunikationsprocess som är uppbyggd som en 

multimodal version av en klassisk så kallad "visklek". Verket Viskleken ställdes ut på Konstfacks 

vårutställning 2017 och bestod av bidrag från 39 st deltagare som visades upp efter den kedja som 

innehållet i den första bilden, ursprungsbilden, hade vandrat. I arbetet undersöks hur innehållet 

transformeras i övergången från en person till en annan och utifrån deras arbete med olika medier 

och material. Analysen, som utgår från begrepp från multimodal socialsemiotisk teoribildning, visar

på stora skillnader i hur olika människor tolkat ett material och hur innebörden successivt förskjuts 

på olika vis i förhållande till den bild som inledde denna visklek. I slutdiskussionen behandlas också

huruvida resultaten av arbetet kan relateras till hur lärare kommunicerar de kunskapskrav som 

Skolverket har satt upp, och hur eleverna i sin tur tolkar dem i relation till betygssättning. 

Nyckelord: Kommunikation, tolkning, multimodalitet, lärande, betygssättning, Viskleken.
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1 Introduktion 

Viskleken. Något som från början var klart och tydligt transformeras när det färdas genom tid och 

genom olika människor. Jag har gjort en multimodal version av viskleken. Innehållet i en bild 

färdas genom olika medier och människor. 

Vad finns i bilden? Vad ser vi? Hur förklarar vi det? Hur uppfattar vi förklaringen? Hur ser det ut 

om vi översätter innehållet till ett annat bildspråk? Eller talspråk? Eller skriftspråk? Hur ser spåren 

ut av de människor som bilden kanaliseras genom? Vad är det i en bild som vi kan avläsa och sedan

översätta till skrift eller talspråk? Vad lämnas kvar? 

"We define communication as only having taken place when there has been both articulation and 

interpretation." (Kress & van Leeuwen, 2001: s 8)

Kommunikation uppstår mellan en avsändare och en mottagare. En förklaring och en tolkning av 

den förklaringen. Dissonans i kommunikation. Jag har inte några illusioner om att jag skall hitta den

perfekta lösningen på hur jag ska kommunicera med mina elever. Min ambition med detta arbete är 

att studera förutsättningarna för kommunikation. Läraryrket handlar om kommunikation. Förenklat. 

En viktig del vad vi som lärare bör kommunicera till våra elever är kunskapskraven som Skolverket 

har satt upp. Det ligger i vårt ansvar som lärare att se till att eleverna förstår vad som förväntas av 

dem för att de skall uppnå minst godkänt betyg. Därför är det i allra högsta grad viktigt att vi som 

lärare är uppmärksamma och medvetna om komplexiteten i kommunikationen med våra elever. 

Eleverna kommunicerar tillbaka, de arbetar och agerar efter de förväntningar de tror att jag som 

lärare har. Följande citat är ett utdrag från Skolverkets hemsida där de förklarar betyg och 

betygssättning: “När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande 

till kunskapskraven. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt 

kunnande vid tiden för betygssättningen.”1

En process full av information som skall förmedlas och tolkas. 

1 Skolverket, Avdelningen för läroplaner (Senast granskad: 2017-04-05) https://www.skolverket.se/bedomning/betyg
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1.2 Bakgrund 

Mitt arbete kom till i flera steg. På min praktik VT 2016 jobbade jag med ämnet bildteori på Viktor 

Rydbergs gymnasieskola. Senare på terminen skulle eleverna göra semiotiska bildanalyser. Den 

första delen av analyserna var att beskriva bilden de sedan skulle analysera. Min handledare 

berättade att detta var ett moment som många elever hade svårt för, så jag bestämde mig för att göra

en praktisk övning i att beskriva bilder. Jag gav eleverna varsin konsthistorisk bild som de skulle 

beskriva. De fick sedan lämna vidare beskrivningen till nästa person, som skulle försöka rita en bild

utifrån denna beskrivning. Det blev en rolig lektion med mycket skratt och missförstånd och med 

mycket intressanta resultat. Hösten 2016 gjorde jag, Sara Mattis och Maria Burvik Kindestrand ett 

undersökande arbete om kollektiva skapande processer och hur vi kan arbeta med sådana i skolan. I 

undersökningen skapade vi bilder tillsammans genom att skicka runt verken och jobba vidare på 

varandras bilder. Dessa två uppgifter resulterade i att jag började spåna på det som kom att bli 

Viskleken. I kursen konstnärlig forskning gjorde jag sedan en miniversion, även här med en 

konsthistorisk bild som ursprungsbild. På grund av korta tidsramar använde jag mig av min familj, 

mig själv och mina nära vänner. Alla deltagarna kände till varandra och vem som hade valt det verk

som var ursprungsbilden. Detta insåg jag var ett minus. När deltagarna visste vem avsändaren var så

påverkade den vetskapen resultatet alldeles för mycket. De tog bland annat hänsyn till vad de trodde

att personen innan skulle välja för bild. Jag tror inte att det går att bortse från all fakta du vet om 

avsändaren när du läser personens text eller analyserar dess bild. Denna lärdom tog jag med mig när

jag utformade den uppgift som arbetet med denna uppsats utgår ifrån. 

1.3 Syfte 

Mitt syfte är att ta reda på hur ett innehåll förändras genom kommunikation av olika slag och hur 

förändringen ser ut. Jag vill undersöka förutsättningarna för kommunikation i syfte att fördjupa min 

förståelse för kommunikation, något som ligger till grund för kommande yrke som lärare. Jag 

hoppas också kunna säga någonting om den roll kommunikation och tolkning har för både lärare 

och elever i arbetet efter läroplan och vid betygssättning.
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1.4 Fragestallning 

Vad får jag syn på när jag granskar övergångarna mellan beskrivningar och bilder? Hur förändras 

innehållet när det vandrar genom personerna i min undersökning och deras valda medie och 

material? Vad ser jag som är relevant för läraryrket?

2 Empiri 

Min empiri består av det material som jag har fått in i min konstnärliga undersökning, Viskleken. 

Den består av nio texter, tre ljudfiler, sex videor, tre foton, tre digitalt bearbetade illustrationer, fem 

teckningar, nio målerier, två kollage och en skulptur.

3 Urval 

Mina deltagare jobbar med sina bidrag till min undersökning på sin fritid. 

De får inte betalt.

De använder sig av eget material.

Jag har förhållandevis kort tid på mig.

Dessa faktorer ledde mig till att använda mig av något som borde hamna under rubriken 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är när forskaren använder sig av material som finns nära 

till hands.

Det tyder på en lättjefull inställning till arbetet.2

Jag har i första hand frågat personer som jag känner, eller har arbetat med, om de vill delta i mitt 

projekt. Jag har frågat personer som jag trodde skulle kunna vara intresserade och personer med 

varierande konstnärlig bakgrund. Alltså såväl yrkesverksamma konstnärer och författare som 

2 Denscombe, M (2014) Forskningshandboken-För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur s78 

6



Självständigt arbete i bild 30 hp, Mia Bromander

personer som verkar på hobbynivå eller är i skolålder. 

Jag har även gjort ett urval i mitt material. Mitt projekt har genomförts med ett så kallat dubbelt 

perspektiv, då jag arbetat med att undersöka en fråga i konstnärligt gestaltande form parallellt med 

den vetenskapligt grundade undersökningen. För min gestaltning var det viktigt att ha mycket 

material och det fanns då inte tid att granska allt i min uppsats. Mitt projekt består av en rad uttryck 

och tolkningar i flera olika sammanhängande kedjor som alla härstammar från en vald 

ursprungsbild. Flera av dessa kedjor blev inte klara förrän i absolut sista stund (en deltagare kom 

med sitt verk dagen före vernissagen). När jag valde vilken kedja jag ville granska i denna uppsats 

valde jag den kedja som vid tidpunkten när jag började skriva min analys innehöll flest steg och 

som hade flest olika uttryck. Kedjan jag valde att analysera blev klar förhållandevis tidigt vilket 

möjliggjorde att jag kunde börja skriva min analys innan mitt konstnärliga projekt var helt färdigt.

4 Metod 

En bild färdas och transformeras när den vandrar genom olika människor och olika medier. Jag har 

gjort en visuell form av viskleken tillsammans med 39 deltagare. Jag har valt en ursprungsbild som 

jag visar för en person, den personen skall sedan beskriva bilden vilket blir underlag för person 

nummer tre att skapa en bild som den skickar vidare till en person som beskriver bilden, och så 

vidare. Kedjan förgrenar sig, två personer skapar från samma beskrivning. Jag är dirigenten. Det är 

jag som har valt ursprungsbilden och i vilken ordning kedjan går, men jag deltar inte utöver det. 

Deltagarna har själva fått välja vilka medier de vill arbeta med, men jag hade kravet att det skulle 

vara i färg och figurativt gestaltande både i skrift och i bild. Även de som beskriver har arbetat i 

olika medier. Fyra personer har skrivit sina beskrivningar (tre på dator och en för hand), tre stycken 

har talat in dem, en person har berättat över telefon, två stycken har fått sina texter upplästa av en 

talsyntes, en person har fått en automatisk översättning från norska till svenska i Google translate. 

De flesta deltagare har jobbat en och en, men två verk har gjorts i grupp. Deltagarna har själva fått 

bestämma var de vill jobba, förutom i två fall då jag har anordnat en träff med två eller flera 

personer som har jobbat ihop. Jag har velat styra deltagarna så lite som möjligt.

Alla fick samma instruktioner. 

Till dem som skapade bilder skrev jag: “Din uppgift är att skapa ett figurativt verk där du följer 
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beskrivningen. Material, metod och konstnärligt uttryck är upp till dig.”

Till dem som beskrev skrev jag: “Du skall beskriva bilden till en annan person som skall skapa efter

din beskrivning. Du bestämmer längd och form.”

Många kontaktade mig med ytterligare frågor. Jag försökte att undvika att utveckla instruktionen 

utan förklarade att de skulle följa instruktionerna så gott det gick och att de inte kunde göra fel. Jag 

var inställd på att detta skulle göra att alla bidrag inte riktigt skulle bli som jag hade tänkt mig, men 

jag tyckte att det var viktigt och intressant att alla deltagarna skulle göra egna tolkningar.

Att jag bad deltagarna att göra en figurativ gestaltning var inte givet. Under handledningssamtal har 

vi diskuterat hur resultatet skulle kunna formas av att ge deltagarna en friare ingång i uppgiften. Det

fanns självklart för- och nackdelar med båda alternativen. Min ingång i projektet var att jag hade en 

metod jag ville pröva och i mina tidiga försök hade formen varit i fokus. Jag funderade på vilken 

typ av analysmetoder jag skulle kunna använda som passade det projektet. När jag sedan valde 

ursprungsbild förändrades projektet. Fokus i min konstnärliga gestaltning blev av en mer personlig 

karaktär och innehållet i bilderna var laddade med andra kvaliteter än vad jag från början hade 

föreställt mig. Kanske borde jag ha låtit det förändra formen mer? När jag i dag granskar mitt 

färdiga verk är detta något jag funderar över.

Till min uppsats har jag valt ut en av dessa kedjor och granskat med hjälp av multimodal teori och 

framförallt med hjälp av metafunktioner. Mitt fokus har handlat om vad som händer med innehållet 

när det när det tolkas av en annan person och gestaltas i ett annat medium. Till hjälp för min analys 

har jag ställt fyra intervjufrågor som deltagarna svarade på efter att de var färdiga med sina verk. 

1. Kan du beskriva din process?

2. Vad var viktigast att få med?

3. Vad var svårast?

4. Hur tycker du att det framgår att det är du som har skapat ditt verk?

Dessa frågor hjälpte mig att granska verken och att bekräfta eller dementera antaganden som jag gör

i min analys av deras verk.
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Antalet personer som deltar i mitt projekt var inte fixerat från början. Jag hade intentionen att låta 

Viskleken utvecklas dynamiskt under arbetets gång. I inledningen av arbetet kontaktade jag ett 

tiotal personer som jag direkt hade i åtanke, samt gjorde ett besök på min gamla praktikskola, 

Viktor Rydbergs gymnasium, och min arbetsplats, ungdomsgården Bagishuset, för att presentera 

mitt projekt och fråga efter intresserade deltagare. Jag berättade om projektets utformning och sedan

fick de som var intresserade välja när (mellan februari och slutet på april) de ville arbeta. Här 

påbörjades utformningen av kedjorna, jag pusslade ihop vem som skulle göra vad och när. Allt 

eftersom våren gick så tillkom nya deltagare. Detta var folk som jag plötsligt kom att tänka på, nya 

bekantskaper eller tips från folk i min närhet som kände till projektet. Jag var mycket noggrann med

att poängtera för dem jag frågade att de skulle tänka över om de hade tid att deltaga och att de inte 

bara skulle tacka ja för att vara hjälpsam mot mig, eller för att det verkade som en kul grej som de 

senare förstod att de inte hade tid med. Trots detta fick jag i sista minuten två stycken avhopp. Detta

löste sig med hjälp av vänliga klasskamrater som satte mig i kontakt med familjemedlemmar de 

trodde var intresserade. 

4.1 Etik 

Eftersom jag har samarbetat med så många människor i mitt arbete har det varit viktigt att se till att 

de blir väl behandlade och att jag förhåller mig etiskt till mina deltagare och deras verk.

Vetenskapsrådet har tagit fram etiska riktlinjer som forskare kan och bör stödja sig emot när vi 

inkluderar andra personer i vår forskning.3 När jag har kontaktat mina deltagare och frågat om de 

vill medverka, samt i vår fortsatta kontakt, har jag varit noggrann med att följa dessa riktlinjer. Jag 

har varit högst tydlig med att det är frivilligt och att de kan hoppa av även om de tackat ja. Jag har 

varit tydlig med att allt deltagande kan ske anonymt om de önskar och har även varit noggrann med 

att förklara hur hela projektet ser ut och att deras bidrag både kommer att vara del av en utställning 

och eventuellt kommer att analyseras i en uppsats. Jag har varit tydlig med att deltagarnas bidrag 

kommer att vara del av ett verk och inte kommer att lämnas tillbaka efter utställningen. Jag har dock

utelämnat en faktor i min information till deltagarna: Den ursprungsbild jag har valt är mycket 

personlig. Jag övervägde om det var oärligt att inte vara rak med att min utställning skulle ha en 

annan mer personlig dimension. Jag valde dock att inte berätta om detta för deltagarna eftersom jag 

tror att det skulle ha påverkat dem för mycket i deras skapande. Jag övervägde huruvida detta skulle

3 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
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kunna skada någon av deltagarna eller om de skulle ta illa upp, men i samtal med mina handledare 

kom jag fram till att detta inte var troligt. 

Jag har flera omyndiga deltagare och dessa kräver extra hänsyn. I Vetenskapsrådets riktlinjer står 

det: I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).4

Jag skulle knappast säga att min undersökning är av etiskt känslig karaktär, jag har inget 

kontroversiellt tema och deltagarna exponeras inte på något vis förutom med namn. Att ställa ut 

material där personer under 15 år deltar kan dock vara känsligt. Jag löste detta med att ha kontakt 

med barnens och ungdomarnas föräldrar i högsta mån. I de fall jag inte kunde ha direktkontakt med 

dem så använde jag mig av lappar som jag skickade med dem hem för underskrift av målsman.

5 Teori & tolkningsramar 

Under denna rubrik redogör jag för den teori jag har granskat mitt material igenom samt förklarar 

de begrepp som jag har använt i min analys.

5.1 Begrepp 

För att förtydliga min analys av materialet så kommer jag att börja med att redogöra för en handfull 

begrepp som jag kommer att använda mig av. Här under specificerar jag vilka begrepp jag har valt 

att använda och vad de betyder i min analys.

5.1.1 Multimodalitet 

Multimodalitet är när flera teckensystem (engelska: modes) samverkar. Du kommunicerar till 

exempel med både ord och bild eller tal och gester. Redan de gamla grekerna experimenterade 

medvetet med gester, positionering och tal när de framförde skådespel och tal. Innan läskunnigheten

var utbredd så fyllde kyrkomålningar som föreställde passager ur bibeln en viktig funktion som 

komplement till prästens predikan.

4 Ibid s.9 
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5.1.2 Teckensystem 

Det som jag ovan benämner som teckensystem (engelska: modes) är en sammanfattande term för 

alla olika resurser vi har för att kommunicera.5 I en förenklad version så skulle det kunna benämnas 

språk: Textspråk, talspråk, färgspråk, med mera. Det är sätt att kommunicera vars innebörd har en 

socialt konstruerad mening. Språk i dess vida bemärkelse är dock ett lite trubbigt uttryck och det 

positionerar tal och skriftspråk (som benämns som språk i vardagliga sammanhang) högre än andra 

typer av kommunikation.6 Multimodalitet är alltså när vi använder olika teckensystem för att 

kommunicera något. Olika teckensystem fungerar på olika sätt och passar olika bra till olika typer 

av kommunikation eller i samverkan med andra specifika teckensystem. Ett exempel kan vara en 

lärare som spelar in en föreläsning som den delar med sin klass. I föreläsningen samverkar tal och 

kroppsspråk som kommuniceras i en video med ljud och bild. Om vi skulle ta bort ljudet på videon 

och kanske beskära bilden så att vi inte såg lärarens läpprörelser skulle vi enbart få föreläsningen 

med lärarens kroppsspråk. Troligtvis skulle vi inte förstå vad läraren försökte att kommunicera i sin 

föreläsning. Om vi istället gjorde om videon till en ljudfil skulle vi säkert förstå mycket mer av 

föreläsningen men vi skulle förmodligen missa en del nyanser av vad läraren vill kommunicera och 

kanske skulle det vara svårt att koncentrera sig och minnas. Om vi skulle komplettera videon med 

undertexter och kanske inklippta bilder eller filmsnuttar som exemplifierade det som läraren talade 

om skulle kanske budskapet bli ännu tydligare än ursprungsvideon. Olika teckensystem funkar olika

bra ihop beroende på tillfälle. Vissa hjälper varandra och vissa stjälper varandra. I min 

undersökning kommer jag att granska hur de olika teckensystem som mina deltagare använder 

fungerar.

5.1.3 Bild 

“Spontant kanske man tycker att ”det vet man väl vad en bild är”. I sitt inre ser man en bild, eller 

kanske snarare dess innehåll, framför sig. Ändå har bildmänniskor, som konstnärer, filosofer och 

5 Leijon, M & Lindstrand, F (2012) Socialsemiotik och design för lärande, Två multimodala teorier om lärande, 
representation och teckenskapande, Pedagogisk Forskning i Sverige årg 17 nr 3–4, s175 

6 Kress, G (2012) What is a mode? Filmad föreläsning på YouTube. Tillgänglig via: https://www.youtube.com/watch?
v=kJ2gz_OQHhI&list=PL62x8nQoDGAUCyyb1pwpUi9VdqRmPIXJE
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konstteoretiker, länge diskuterat vad en bild egentligen är.”7

Ovanstående är ett citat från Myndigheten för tillgänglig media (MTM). De sysslar bland annat med

att syntolka bilder. I egenskap av bildmänniska har även jag funderat på definitionen. Bild är ett 

begrepp med stor vidd. Det innefattar massor av olika uttryck. MTM sammanfattar begreppet såhär:

“...ett samlingsbegrepp för visuella representationer av verkligheten, en tvådimensionell 

återgivning av vår tredimensionella verklighet.”8 Det jag fastnar vid när jag läser den 

formuleringen är ordet verkligheten. Vad är då en visuell tolkning av en dröm eller fantasi? Eller 

tillhör dessa verkligheten? MTM gör även uppdelningen interna och externa bilder. Interna bilder är

drömmar, tankar och fantasier och externa bilder är bilder som finns fysiskt och går att dela med sig

av. Det som jag benämner som bilder i mitt arbete är externa bilder. Visuella, tvådimensionella 

representationer.

5.1.4 Text 

Precis som med ordet bild så ger ordet text en omedelbar känsla av att “detta vet jag precis vad det 

är!” Precis som med ordet bild så är förklaringen till vad text är lite mer komplex. I mitt arbete 

kommer jag att använda begreppet text i dess vidgade betydelse.9 Text betyder inte bara bokstäver 

som bildar ord. Text är olika medel för kommunikation. Ett fotografi kan vara en text som vi läser 

av, men det kommunicerar med ett annat språk än vad bokstäver på ett papper gör. Bild, i den 

bemärkelsen som jag beskriver ovan, är alltså en form av text. Jag kommer att benämna text i form 

av bokstäver på papper som skrift. 

5.1.5 Meningspotential 

Meningspotential (engelska: affordance) är ett begrepp som syftar till vilka potentialer ett 

teckensystem besitter. Olika saker och semiotiska resurser lånar sig till oss för att vi kan göra 

meningsfulla saker med dem. Ett teckensystem kan ha en erbjuden mening och en uppfattad 

mening. Den erbjudna meningen är den som producenten har i åtanke när personen 

7 MTM (senast granskad 2017-04-05) http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/taktil-bilder/vad-ar-en-bild)
8 Ibid

9 Danielssson, K & Selander, S (2014) Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Malmö: Gleerups s17 
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kommunicerar/skapar teckensystemet och uppfattad mening är den meningen som mottagaren läser 

när personen mottar teckensystemet.10 Ett exempel kan hittas i teckensystemet Emojis, som 

innehåller denna symbol:    

 Idén producenterna hade för denna specifika emoji var att skapa en liten bild som skulle 

representera en ”high five”. Det var den erbjudna meningen. När emojin lanserades uppfattades 

meningen som något annat: Emojin används i stället för att symbolisera två händer som förs ihop i 

en gest för bön eller för tacksamhet. Detta var den uppfattade meningen. Om teckensystemet når 

många mottagare, som emojis gör, så blir den uppfattade meningen mer relevant än vad den 

avsiktliga, erbjudna meningen är. Den erbjudna meningen med bokstäver är att kombinera dem och 

på så sätt bilda ord, som bildar meningar, som bildar stycken, och så vidare. Man kan använda 

bokstäver på andra sätt. Man kan till exempel kombinera dem så att de skapar bilder. Vad ett 

teckensystem har för meningspotential handlar delvis om formen, men främst om sociala 

konventioner. Vi har lärt oss att denna gestbetyder någonting bra:

Medan det samtidigt finns andra kulturer där exakt samma gest betyder någonting fult. Det är inte 

nedärvt, det är någonting som är socialt konstruerat och kan variera mellan olika sociala kontexter.

 

10 Selander, S & Kress G (2017) Design för lärande - ett multimodalt perspektiv, Lund: Studentliteratur AB, s 39
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Meningspotential kan också syfta till hur olika teckensystem fungerar. Språk är till exempel linjärt 

och en bild bygger på symboler och komposition. 

5.1.6 Transformation 

Transformation kan ses som ett sätt att bearbeta och omgestalta information.11

”Förklara med egna ord” är en mening som användes mycket frekvent under min skolgång. Läs texten och 

förklara med egna ord. Eleverna ombeds att transformera den kunskap som de lärt sig av den skrivna texten 

till en ny text där de förmedlar samma kunskap och som sedan läraren försöker avläsa om eleven har förstått 

vad den har läst. Egentligen transformerar jag just nu. Jag har läst om begreppet transformation och nu 

översätter jag den texten till en ny text där jag sammanfattar och förklarar det jag har läst. När information 

omgestaltas och presenteras på ett nytt sätt i samma teckensystem kallas det för transformation.12

5.1.7 Transduktion 

En transformation kan också ske mellan två medier. En bok blir till en film till exempel. Innehållet 

som förut förmedlades genom bokstäver tryckta på papper förmedlas nu i stället genom rörlig bild 

på en bioduk eller genom en tv. Detta kallas då transduktion. Transduktion var ett ord som 

introducerades som analytiskt verktyg av Günter Kress i boken Before Writing: Rethinking the 

Paths to Literacy (1997). Transduktion är precis det som hela min konstnärliga undersökning är. Ett

skifte mellan teckensystem.13  När du transducerar något så strävar du efter att inte förändra 

innehållet. Innehållet kommer att förändras, en skrift innehåller bokstäver och tecken såsom 

11 Selander & Kress (2017) s 34
12 Ibid s 34 
13 Transduction-MODE (2012). Glossary of multimodaterms 

(https://multimodalityglossary.wordpress.com/transduction/)
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komman, medan en bild är uppbyggd av former, färger, komposition med mera. Men budskapet 

eller meningen med innehållet skall förbli detsamma.14 Naturligtvis är detta omöjligt, men om du 

transducerar något så försöker du. Du försöker översätta textens meningar och paragrafer till 

komposition i en bild. Det är vad jag har bett mina deltagare att göra, försöka översätta innehållet i 

ett teckensystem till ett annat (eller ibland flera).

5.1.8 Metafunktioner 

Ett redskap som kan användas för att tolka och analysera olika typer av texter är så kallade 

metafunktioner. Detta är en term som myntades av socialsemiotikern Michael Halliday. Halliday 

delade in kommunikation i tre olika funktioner ideationella-, interpersonella- och textuella 

funktioner.15 Dessa begrepp är som hala tvålar i mitt huvud. Jag tror att jag har förstått vad det 

handlar om, men när jag sen ska jag applicera det på ett exempel så har det vips glidit ifrån mina 

hjärntrådar. I boken Design för lärande (Selander, Staffan & Kress Gunther) nöjer de sig med 

denna förklaringen:

”den ideationella funktionen, avser den sakfråga som är i centrum, den interpersonella handlar om 

hur texten relaterar till och positionerar läsaren, samt den textuella funktionen, som fokuserar hur 

den aktuella texten har organiserat de tillgängliga semiotiska resurserna i förhållande till andra 

samtida texter i samhället.”16

Jag försöker förklara begreppen med hjälp av en bild. 

14 Selander & Kress (2017) s 111
15 Ibid  s 81
16 Ibid s81
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Den ideationella metafunktionen. Funktionen stannar inom texten. Vad är det för utsnitt av världen 

som visas? Vad försöker texten att kommunicera? Vad finns i texten? Vad har komponenterna i 

texten för förhållande till varandra? De ideationella funktionerna i en bild kan vara svåra att 

beskriva i skrift. Vad finns var? Vi ser fyra personer som sitter runt ett bord. Hur sitter de i 

förhållande till varandra? Hur ser bordet ut? Det kan även gälla de känslomässiga förhållandet 

mellan objekten i bilden. Kvinnan i mitten ser mot barnet till vänster i bilden. Hon ler och utstrålar 

värme och kärlek. Vi förstår att dessa personer känner varandra och att de troligtvis har ett nära 

band. 

Den interpersonella metafunktionen. Inter betyder mellan och person betyder person. Det har med 

relationen mellan texten och personen som läser att göra. Det är de funktioner i bilden som är 

knutna till social interaktion.17Ställer texten (i dess vidgade begrepp) några frågor? Har den attityd? 

Hur samverkar den med läsaren? De interpersonella funktionerna kan positionera läsaren i 

förhållande till texten. Ser du en bild med fyra personer som sitter vid ett bord, mitt i ett samtal, 

positionerar det dig som betraktare. En stol som står tom intill de andra ställer frågan; var är den 

femte personen? Bilden kan ha attityd gentemot läsaren, den kan kräva grejer. Det minsta barnet 

tittar rakt in i kameran, genom den på dig. Det ställer krav om uppmärksamhet. Vi som betraktare 

hade fortfarande kunnat välja att ignorera kravet. Men bilden är suddig. Kanske tittar barnet på den 

blonda kvinnan till höger i bilden? Väljer du att läsa bilden på det sättet blir kravet i stället ett 

17 Björkvall, A (2012), Den visuella texten, multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren, s 21 
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erbjudande. Du erbjuds att delta i ögonblicket.18

Den textuella metafunktionen knyter ihop och paketerar. Det är kittet som fyller i hålighet som de 

andra funktionerna lämnar. De textuella metafunktionerna i en text är de sociala konventioner som 

vi tar för givna.19 I en skriftlig text är ett exempel att du bör läsa från vänster till höger. Detta är 

givet om du har lärt dig att läsa på svenska och de flesta andra västerländska språken. Men det är en

social konstruktion. Andra kulturer har andra sociala konventioner om hur skriftspråk skall avläsas. 

Det är alltså viktigt att vara medveten om vad för textuella metafunktioner en text har när den skall 

presenteras i ett nytt sammanhang. Vi har även sociala konventioner om hur vi läser av bilder. De 

textuella funktionerna kan även vara sådant som konstnärligt uttryck, även om denna kategori även 

kan knytas till de ideationella funktionerna. Själva uttrycket hör till de textuella funktionerna, 

medan hur det påverkar det som återgivits tillhör de ideationella funktionerna. 

5.2 Tidigare forskning 

Fredrik Lindstrand och Marie Leijon har skrivit artikeln Socialsemiotik och design för lärande - 

Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande.20 I artikeln presenterar 

författarna två teorier om lärande och meningsskapande. Artikeln är skriven med inriktning på 

lärande i högre utbildning men området sammanfaller i högsta grad med vad jag undersöker. Jag har

använt den som inspiration och källa för att hitta relevant litteratur för min uppsats. 

Marie Bondesson har gjort ett arbete som heter Visuell visklek. I hennes arbete har hon utvecklat en 

pedagogisk modell för att få  “...ett verktyg för diskussion om fördomar och värderingar som kan 

medvetandegöra likheter och skillnader och att undersöka vad som händer med betydelser när man

tolkar andra.”21 Jag blev ärligt talat lite sur när någon tipsade om det verket, är det någon som 

redan har genomfört ”min” idé? Även om metoden i Marie Bondessons visklek liknar min så skiljde

sig både syfte och genomförande markant. Att granska hennes arbete har hjälp mig att formulera 

18 Björkvall (2012) s12
19 Ibid s12
20 Leijon & Lindstrand (2012)
21 Bondesson, M (2004) Visuell Visklek (http://www.mariebondeson.se/pdf/proj3_metod.pdf) 
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vad det är jag vill göra genom att se vad det är jag inte vill arbeta med. 

6 Bearbetning & analys 

I min analys har jag valt ut en av kedjorna i Viskleken och granskat den med hjälp av de begrepp 

som jag skrivit om under rubriken Teori samt med information från de intervjufrågor som 

deltagarna har svarat på. Jag har granskat varje text för sig, var och en under rubriken med namnet 

på skaparen. Jag har även sett på texten i förhållande till de andra texterna i kedjan. Frågorna som 

deltagarna (förutom Makda) svarade på var:

-Kan du beskriva din process?

-Vad var viktigast att få med?

-Vad var svårast?

-Hur tycker du att det framgår att det är du som har skapat ditt verk?

Ursprungsbilden.
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6.1 Makda 

Makda fick ursprungsbilden som hon utgick från när hon gjorde sin beskrivning. Makda valde att 

spela in en video i en enda tagning. I videon samverkar teckensystemen tal och mimik men även 

bildutsnitt, ljussättning, bild, ljudkvalitet, med mera. Jag tror att Makda har skrivit en beskrivning 

som hon sedan läser upp. Hon använder sig nästan inte alls av de teckensystem som en video 

erbjuder. Hon fäster blicken på vad jag gissar är en skrift vid hennes högra sida och har ingen 

ögonkontakt med läsaren. Utsnittet på videon visar enbart hennes ansikte och axlar och hon 

använder sig av minimalt med kroppsspråk. Bakgrunden är vit, jag läser det som en vägg.

Transkribering av Makdas beskrivning:

“Fyra personer och fyra stolar syns på bilden. Tre av dem sitter i skuggan av en byggnad i ljust trä. Den sista personen sitter så att 

ljuset faller över ett vågigt blont hår och över nästan hela kroppen. Över knäet ligger en bok ihopslagen, benen är i kors. Den högra 

armen vilar på armstödet med armbågen i, och armen i luften. Personen är klädd i polkarandiga underbyxor och överdel fast ansiktet 

är vänt mot höger. Där sitter en person i rosa klänning med ärmar som slutar strax över armbågen och mörkt hår som ser ut att sluta 

vid axlarna. Den här personen sitter mitt emot en tom stol. Båda armarna vilar mot armstödet och på den vänstra armen har personen 

ett armbandsur eller kanske ett armband. Ett barn, i kanske tvåårsåldern, med lockigt kort blont hår i samma nyans som den första 

personens hår klänger mellan den här personens rygg och stolens ryggstöd. Nästan hela kroppen är täckt av personen framför. Till 
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höger sitter den sista personen, det är ett lite äldre barn. Kanske i femårsåldern. Den har ett svart linne och en mörkrosa underdel med

hår ganska likt personen med rosa klänning. Det här barnet sitter längst ut på stolen, lite framåtlutad. Som om samtalet som pågår 

vore väldigt roligt. Även personen i rosa klänning ler också lite framåtlutad. Till höger om den här personen står den tomma stolen 

som har ryggstödet vänt mot mig som tittar på bilden och står lite i utkanten av bildens nedre vänstra del. I mitten står ett litet bord av

vad som ser ut att vara sten. Där står fyra koppar, två rosa likadana närmast det äldre barnet och en vit mugg närmast personen i rosa 

klänning och en gul mugg närmast personen med boken i knät. I bakgrunden finns det gräs och lite längre bort, buskar och ett träd. 

Det skulle kunna vara i början på en skog.” 

Jag upplever att Makdas fokus var att förmedla de ideationella funktionerna i bilden. Makda 

beskriver de olika komponenterna och hur de är placerade i förhållande till varandra. Okommenterat

placerar hon sig i bilden när hon beskriver var personerna sitter i förhållande till varandra. Hon 

beskriver hur en av personerna vänder ansiktet till höger och då syftar hon till personens högra sida 

vilket blir till vänster i bildriktningen. Detta okommenterade skiftande i position har gjort att de fyra

verk som är skapade efter hennes beskrivning alla har variationer i kompositionen. Makda är 

detaljerad i sin beskrivning när det kommer till färger, kläder och komposition men utelämnar att 

transducera de interpersonella och textuella funktionerna. Hon drar inga slutsater om personernas 

relationer eller känslor gentemot varandra, hon försöker inte tidsbestämma bilden och nämner inte 

vilken bildgenre det är. Det enda undantaget är när hon beskriver person nummer ett: “Det här 

barnet sitter längst ut på stolen, lite framåtlutad. Som om samtalet som pågår vore väldigt roligt.”. 

Även här undviker hon att påstå att det är något som pågår utan använder sig av jämförelsen för att 

förklara personens hållning. 
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6.2 Noomi 

 

Noomi fick videon på Makda som underlag för att skapa sitt verk. Noomi valde att arbeta med olja 

och akryl på canvas. Jag avläser att Noomi till skillnad från Makda har lagt tyngst fokus på de 

textuella funktionerna i bilden. Noomi har satt sitt konstnärliga uttryck i första hand. Hon drar nytta 

av den meningspotential som akryl- och oljefärg besitter och har arbetat medvetet med dessa för att 

få fram strukturer, färger och former. Makda utelämnade att beskriva stämningen i bilden eller 

mellan personerna i bilden men Noomi beskriver det som viktigt. Noomi har skapat stämningen i 

bilden, en av de ideationella funktionerna som Makda har utelämnat, på egen hand och för att göra 

det har hon använt sig av sitt konstnärliga uttryck. I svaren på mina frågor återkommer hon till 

stämningen i samtliga svar. Det är vad hon tyckte var viktigast, men även vad som var svårast.

“Att fånga den rätta känslan som beskrevs konkret, att tolka de till känslor. Att få en tavla som säger något, 

visar en stämning o känsla, få ett budskap. De va svårast.” 

Under arbetets gång så mailade även Noomi och frågade om det var viktigt att få med allt som var 

nämnt i beskrivningen. Hon ville helst inte ta med vissa grejer som hon inte tyckte passade in i det 
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konstverk som hon ville skapa men hon var samtidigt rädd att göra “fel”. 

Noomi har noga återgivit nästan alla detaljer som Makda har beskrivit utan att ge vika för sin egen 

konstnärliga stil. Det finns två undantag. I början av Makdas beskrivning säger hon “Tre av dem 

(personerna) sitter i skuggan av en byggnad i ljust trä.” Det som jag möjligtvis kan tolka som en 

byggnad är den ljusa ytan som är till höger i bilden. Vid första anblick läser jag (precis som Yoko 

Carlsson gör senare) den ovala form, som är bakom bildens två mittersta personer, som en port som 

skulle kunna vara menad att symbolisera ett hus. Jag granskar bilden och jämför med Makdas text. 

Det är inte en port, det är en stol som är annorlunda utformad än de andra tre stolarna i bilden. Den 

form som Yoko senare kommer att beskriva som “en svart trekant som slutar i en svart cirkel som 

man kan se igenom” är i själva verket stolens armstöd. Valet som Noomi gör, att avbilda en av 

stolarna på ett avvikande sätt från de andra tre, ger radikala följder i textens utveckling. Makda 

beskriver inte stolarnas utseende och nämner inte att de är likadana. Makda beskriver hur två av 

personerna på bilden lutar en eller båda armarna på armstöd men Noomi har valt att bara ha med 

armstöd på stolen med avvikande utseende. Det sättet som Noomi valt att gestalta stolarna på är ett 

sätt som jag inte genast förknippar med utemöbler. Kanske uppfattar andra läsare stolarna på 

samma sätt, vilket kan ha bidragit till att bilden senare förflyttas till inomhus. 

Det andra undantaget Noomi har gjort från beskrivningen är återgivningen av det som Makda 

beskriver i slutet av videon: “I bakgrunden finns det gräs och lite längre bort, buskar och ett träd. 

Det skulle kunna vara i början på en skog.” Det gröna fält som finns till vänster i bilden skulle 

kunna tolkas som början på en skog men utan beskrivningen kan det också ses som en abstrakt 

bakgrund precis som det ljusa fältet på höger sida av bilden. Det som kom att göra störst skillnad 

för textens förändring var valet att mer noga återge trädet och lyfta fram det till mellangrunden i 

bilden. 
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6.3  Yoko

Yoko fick ett fotografi på Noomis måleri precis innan vi ringde upp och hon och Richard samtalade

i drygt 25 minuter samtidigt som han tog anteckningar. Det transkriberade samtalet mellan Yoko 

och Rikard är över åtta sidor långt, för samtalet i sin helhet hänvisar jag till bilaga 11

 Yoko är inte strukturerad i sin beskrivning. Hon svarar på min fråga angående hennes process:

“Hade egentligen ingen process eftersom jag bara fick bilden och sen beskrev den samtidigt som 

jag tittade på den för första gången. Hade ingen plan eller "strategi" när jag talade om den utan sa

bara vad jag såg i den ordningen jag la märke till det.”

Redan från början blandar hon beskrivningar av bildens ideationella funktioner med spekulationer 

angående personernas förhållanden och beskrivningar av stämningar som hon uppfattar i bilden. 

Hon förflyttar sig mellan att objektivt beskriva utsnittet på själva bilden och sedan sätta sig själv 

inne i bilden och beskriva den genom att förklara vad som skulle hända om hon backade eller gick 

till sidan. Yoko gör inga tvärsäkra antaganden om vad hon ser. Hon använder sig av termer som 

“jag läser tre av dem som kvinnor” och hennes tonfall är osäkert. Yoko drar nytta av mottagare, det 

är inte en envägskommunikation. Hon använder sig av liknelser för att förtydliga hennes 

beskrivningar och är lyhörd för om Rikard hänger med. Uppfattar hon det som att Rikard förstår 

henne så vidareutvecklar hon beskrivningen genom ytterligare liknelser. Hon använde sig även av 

mig och mitt utseende som en källa som hon kunde lita på att Rikard förstod. Även i fall där Rikard 

kommer med ett påstående där jag tror att Yoko säkert vet att han har fel så svarar hon att hon tror 

att det är på ett annat sätt. Relationen mellan Yoko och Rikard, samtalets interpersonella funktioner 

blir framträdande. Detta samtal sticker ut i mitt verk. Det är den enda övergången där avsändare och

mottagare har aktiv kontakt med varandra. Jag har också i större grad styrt formen för 

överlämnandet. 
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6.4 Rikard 

Rikards anteckningar från samtalet.

 

Rikard är mer säker i sin tolkning. Yoko argumenterar fram och tillbaka om huruvida bilden är 

inomhus eller utomhus och kommer tillslut fram till att den troligtvis är ute. Rikards bild är i tydlig 

inomhusmiljö. Det är mycket information som har försvunnit i transduktionen mellan samtalet och 
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slutresultatet av Rikards bild. Det är svårt att avgöra vad Rikard medvetet har valt bort för att 

frigöra hans konstnärliga uttryck och vad som har glömts bort eller inte uppfattas under samtalet. På

min fråga om vad som var svårast skrev Rikard att det svåraste var att hålla koncentrationen under 

samtalet. Det förstår jag. Ett telefonsamtal är flyktigt och att anteckna samtidigt kan vara 

distraherande från samtalet. Rikards anteckningar bestod endast av enstaka ord samt ett fåtal små 

illustrationer med pilar som placerar dem i förhållande till varandra. Jag uppfattar det som att hans 

anteckningar främst var stöd för att minnas de ideationella funktionerna i bilden och det är även de 

som är starkast när jag läser av hans bild. På frågan över hans process svarar han:

“Processen går att beskriva som sån att jag tog del av beskrivningen av bilden via telefon och 

under samtalet så antecknade jag det den andra personen förklarade. Baserat på mina 

anteckningar valde jag färger och begav mig ut till en vägg där jag kunde spraya med sprayfärg 

och måla med väggfärg. När jag målade så började jag med ljusa färger och använde mig av de 

små skisser jag hade i anteckningarna. När jag kände att anteckningarna inte gav mig något mer 

så gjorde jag mycket på fri hand för att skapa mer kontraster med svarta linjer.”

Rikard har arbetat mycket med förenklingar, platta ytor och klara färger. Detta uttryck översätts 

även i de interpersonella funktionerna i bilden. Leenden, ansiktsuttryck och personliga band mellan 

personerna är minimala. Rikards bild påverkas mycket av hans val av teckensystem. Även om 

Rikard målade på en laglig vägg har hans genre av bildkonst påverkats av att uttrycka sig under 

tidspress, om du inte jobbar snabbt ökar risken att du blir upptäckt och kanske till och med gripen. 

Även om Rikard arbetar med obrutna, platta färger har hans bild mer djup och ett tydligare 

perspektiv än vad Noomis bild hade. Jag tror att det, tillsammans med hans mer minimalistiska 

konstnärsstil, gör bilden lättare att transduktionera till skrift i kedjans nästa steg.
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6.5 Li 

Lis beskrivning:

Målningen föreställer tre personer som sitter kring ett stort runt vitt bord i målningens centrala framkant, placerat till vänster i bilden.

Bordet täcker drygt en tredjedel av bilden.

De fikar och dricker vad som Mia konstprojekt, beskrivning av bild 2017-03-27

Bilden är ett fotografi av en målning målad på en vägg utomhus. Målningen är kvadratisk och utgörs av ett rum målat i perspektiv. 

Målningen är sparsam på detaljer och har något naivt över sig men framstår inte som barnslig. Rummet är målat i klara färger. Höger 

och vänster vägg, samt golv är rosa. Rummets bakre vägg mörkt grön. Inget tak är avmålat.

ser ut som svart kaffe i varsin grå kopp. På bordets mitt står en skål, kanske med något att äta till? Kanske är det en påbörjad kaka 

och där kakan saknas skymtar skålen fram, några smulor har lämnats kvar. Under bordet ligger en grå matta som skymtar fram i 

bildens vänstra främre hörn.

De är inte ensamma i rummet, i rummets bakre högra hörn står en gestalt smått till vänster om rummets enda dörröppning och spanar 

ut över bordet. Dörröppningen är vit och har formen av ett valv. Personen ser dyster ut, faktum är att mina tankar instinktivt förs till 

Ingmar Bergmans ’döden’. Det ovala vita ansiktet är det enda som syns och håret och ansiktet framstår som täckta i svart. Kroppens 

armar och ben är dolda och den svarttäckta känslan kvarlämnar ett ansikte på en långsmal oval form. Det skulle kunna vara att 

personen står långt bak och faller i skugga och att det är därför den antagit denna mörka gestalt. Det framstår inte som att den deltar 

vid umgänget kring bordet utan istället att den övervakar det.

Kring bordet sitter tre personer. Alla sitter på varsin svart stol vars rygg är formad av flera parallella bågar. I mitten mellan person ett 

och två är något som jag inte riktigt vet vad är. Impulsivt ser det ut som ett enkelt målat träd. Med formen av en helt rund grön krona 

ovanpå en brun avlång smal stam. Den gröna cirkeln har en litet svart bågformat streck målat i sin mitt. Objektet är större än 

personerna kring bordet och täcker till viss del den mittersta personens högra ansiktshalva och högra arm. Den är placerad i 

målningens mitt med den gröna kronan precis i mitten av den bakersta väggen. Mellan person ett och ”trädet”, nära den bakre 

väggen, en bit från bordet står en ensam stol - likadan som de andra sitter på.

Till viss del gömd bakom denna trädliknande gestalt syns person två kring bordet. Denna person skulle kunna vara ett barn, klädd i 

cerise-orange randig dress och med rosa fluffigt hår kring det vita ansiktet varav endast individens vänstra ansiktshalva syns. I knät 

ligger en bok. Det ser ut som om barnet håller om ”trädets” stam med sin högra arm. Det får mig att fundera över ifall trädet 

egentligen är en person i vars knä barnet sitter. Rent formmässigt och med tanke på att bilden utgörs av ett rum så skulle det vara mer

logiskt, men denna person är i så fall tecknad på ett väldigt avvikande vis från de andra karaktärerna i bilden. Saknar ansikte och 

armar.
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Längst till vänster kring bordet sitter en person iförd cerise långärmad tröja. Kroppen täcks av det vita bordet och vi ser endast 

överkroppen, avskuret strax under bröstet. Ansiktet är vitt, håret svart och kort med lugg. Ansiktet är svagt lutat åt höger, moderligt.

Till höger kring bordet sitter den tredje personen som också skulle kunna vara ett barn. Personen har armbågarna på bordet och luktar

ansiktet i händerna. Höger hand mot huvudets högersida och vänsterhanden under hakan. Ansiktet är vridet rakt framåt. Personen är 

klädd i svart tröja och cerise byxor, nästan hela kroppen syns förutom fötterna som är utanför bildens omfattning.

Alla personer på bilden tittar rakt mot betraktaren. Ansiktena är simpelt tecknade där ett av ögonen utgör starten av en svart båge som

sedan formas neråt ansiktets undre halva. Denna båge utgör öga, näsa mun och kompletteras med ett enkelt streck parallellt med 

bågens start och som utgör det andra ögat.

Det sparsamma uttrycket gör det svårt att utlösa stämningen i bilden. Å ena sidan för de klara färgerna tankarna till en härlig 

familjefika en hösteftermiddag. Å andra sidan är det något suggestivt med den ensamma individen i bakgrunden, den ensamma stolen

och det avvikande objektet i bildens mitt. Det faller svarta skuggor ner mot vänster hörn på samtliga objekt. Allt i bilden är tecknat 

med svarta konturer som sedan fyllts ett fåtal olika färger. Det finns ett djup över målningen, en melankoli som eventuellt är skapad 

på grund av själva målningstekniken. 

Li är van vid att uttrycka sig i skrift men främst akademiskt. Hon var till en början osäker på om 

hon ville deltaga eftersom hon var rädd att göra fel och skriver i svaren på frågorna jag skickade att 

hon kände sig osäker på att skriva på detta sättet.

Jag kände mig ganska utlämnad då jag var helt ensam i att tolka bilden. Som akademiker är jag 

van vid att kunna luta mig på andras teorier och tolkningar.

Li är mycket strukturerad i sin transduktion. Det är som att hon noggrant bygger upp bilden från 

grunden. Hon börjar med en grovskiss. “Bilden är ett fotografi av en målning målad på en vägg 

utomhus. Målningen är kvadratisk och utgörs av ett rum målat i perspektiv. Målningen är sparsam 

på detaljer och har något naivt över sig men framstår inte som barnslig. Rummet är målat i klara 

färger. Höger och vänster vägg, samt golv är rosa. Rummets bakre vägg mörkt grön. Inget tak är 

avmålat.”Här fastslår hon genre, perspektiv samt konstnärens stilistiska grepp. Li är konsekvent i 

sin placering gentemot bilden. Hon är en betraktare. Objekt som hon placerar “till höger” är till 
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hennes höger. Hon är också den som har varit mest noggrann med att beskriva genre och teknik. 

Hon fortsätter att fastslå bildens ideationella funktioner, dragen blir mindre och mindre, mer 

detaljerade. När hon inte är säker ställer hon frågor. “På bordets mitt står en skål, kanske med något

att äta till?”Det är inte mycket av bildens ideella funktioner som lämnar läsaren osäker. Objekten 

återges i färg, form, perspektiv, position och i uppskattad storlek. Återigen är trädet centralt i 

beskrivningen, precis som för Yoko. Trädet som knappt syns i ursprungsbilden. Av bildens 

interpersonella funktioner verkar trädet vara det som väcker flest frågor i läsarna. Det är form- och 

färgmässigt lätt att beskriva men dess ideella funktion märklig. Hur det är placerat och dess relation 

till människorna i bilden. Trots att trädet på bilden är avbildat på ett sätt som vi troligtvis har läst 

som träd sen vi var väldigt små får dess placering Li att ifrågasätta om det är ett träd 

överhuvudtaget. Trots att det helt avviker med de människor i bilden som har ett tydligt enhetligt 

bildspråk överväger Li om det är en människa. Ett träd skall inte sitta inomhus vid ett bord och fika.

Jag upplever Lis beskrivning som väldigt ambitiös. Hon skriver i svaren på mina frågor att hon 

strävar mot den objektiva sanningen. Är det något typiskt för en akademiker? I hennes svar 

uppfattar jag även att hon tvivlar på att de känslor som hon får av bilden är relevanta att inkludera i 

beskrivningen. 

“Exempelvis gör svårdefinierade ansiktsuttryck mig illa till mods men är det detsamma som att 

bilden i sig själv är dyster?” 

6.5 Klara 

Klaras verk är i blandteknik. Klara fick Lis text, uppläst på talsyntes, skickad i en mp3-fil. Samma 

kväll som jag skickade beskrivningen fick jag detta sms:
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Talsynteser, automatiskt upplästa syntetiska röster, har blivit väldigt mycket bättre de senaste åren 

men det är fortfarande svårt att hänga med om du är ovan. Klara skriver såhär i beskrivningen av 

hennes process: 

“Jag satt enskilt första gången jag skulle lyssna på beskrivningen, jag hade tänkt mig att skissa på 

bilden samtidigt som jag lyssnade. Så visade det sig att jag inte förstod beskrivningen alls bara av 

att lyssna. Därför transkriberade jag ljudet.”

Klara valde att transkribera den upplästa texten. Hon fick då samma text som den som Li 

ursprungligen skrev fast utan styckeindelningar. Det kan också vara svårt att placera punkter och 

kommatecken, vilka ändrar textens ideationella funktioner och kan vara avgörande för vad en 

skriftlig text kommunicerar. 
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Li inleder sin text med:  “Bilden är ett fotografi av en målning målad på en vägg utomhus.”. Är 

väggen utomhus en del av den bild som är beskriven? Borde inte detta vara en del i den 

transduktion som Klara gör? Eftersom Li är så noggrann i sin beskrivning men helt utelämnar 

väggen eller utomhusmiljön tror jag att läsaren snabbt glömmer de detaljerna. Vi förstår att detta 

inte är speciellt viktigt i jämförelse med allt annat. Klara har också valt att bortse från detta. På min 

sista fråga, “Hur tycker du att det framgår att det är du som har skapat ditt verk?”, svarade Klara: 

“Jag är ganska noggrann så jag tror att beskrivningen överensstämmer bra med bilden, det säger 

kanske något om mig.”

Lis beskrivning var även den väldigt noggran. Klara var noggrann med att få med alla detaljer och 

Li gav många detaljer. Om jag jämför Rikard och Klaras bild, och bortser från material och 

konstnärligt uttryck, så är de nästan identiska. Stolen som numera är en port har flyttat från bakre 

väggen till väggen till höger i bilden annars är de ideationella funktionerna i bilden “perfekt” 

transducerade. Fast de är två helt olika bilder. 

Det Klara tyckte var svårast var att hitta något kreativt i uppgiften. Jag uppfattade det som att hon 
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tröttnade på uppgiften. Efter allt jobb hon hade lagt ner på att förstå och transkribera beskrivningen 

och sedan få med alla detaljer där även det konstnärliga uttrycket är beskrivet så upplevde hon att 

det inte fanns något utrymme kvar för hennes egen tolkning. Jag ser inte det när jag tittar på hennes 

bild. Hon har skapat struktur och mönster med akrylfärg på papper där hon sedan har klippt ut 

former. Hon har kombinerat collageteknik med att teckna och måla på collaget.

7 Tolkning och resultat 

Vad får jag syn på när jag granskar övergångarna mellan beskrivningar och bilder? Hur förändras 

innehållet när det vandrar genom personerna i min undersökning och deras valda medier?

I ursprungsbilden kan vi se det minsta barnet stå tryggt bakom sin mamma med händerna på hennes

axel, le och titta rakt mot fotografen. I en av kedjorna förvandlas det till något som Li beskriver som

Ingmar Bergmans döden. Små saker som utelämnas i en beskrivning, som missuppfattas av läsaren, 

en utsvängning i en deltagares konstnärliga uttryck eller begränsningar i det valda mediet ger stora 

konsekvenser i innehållet. Vi ser en skymt av en trädstam i ursprungsbilden. Makda nämner trädet i 

förbifarten utan att närmare förklara dess storlek, utseende eller position. Noomi plockar upp 

detaljen, värderar den högre och gör den central. Yoko och Rikard diskuterar dess form och 

funktion om och om igen i deras samtal och dess position i Rikards bild gör att Li, trots att trädet är 

avbildat enligt alla konventioner om hur ett träd skall se ut, funderar på om det i själva verket är en 

person med ett barn i knäet. 

Längden på beskrivningarna varierar väldigt mycket. Videon med Makdas beskrivning är två och en

halv minut. Samtalet mellan Yoko och Rikard varade i cirka 25 minuter. Borde inte då Rikards bild 

vara tolv och en halv gånger “bättre” återgiven? Han hade dessutom chans att ställa frågor om det 

som är oklart. Det är en löjlig jämförelse, eller? Kanske stämmer det att den är mer lik. Skillnaderna

mellan ursprungsbilden och Noomis bild är större än mellan Noomis och Rikards. I alla fall om du 

väljer att granska bildens ideationella funktioner. Det kanske inte har med längden på beskrivningen

att göra eller den meningspotential som videon eller telefonsamtalet besitter, kanske handlar det mer

om den meningspotential som de metoder och material bilderna är skapade i besitter. Ett fotografi 

gör det möjligt att snabbt återge många detaljer. Att uppnå samma typ av figurativ detaljrikedom 

med akrylfärg och olja, med sprayfärg eller med collageteknik skulle ta mycket längre tid. 
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Under rubriken Bakgrund har jag skrivit om mina miniversioner av Viskleken som föregick mitt 

examensprojekt. Jag menade att: “När deltagarna visste vem avsändaren var så påverkade den 

vetskapen resultatet alldeles för mycket.” Erfarenheten från mina förundersökningar tydliggör 

kontextens betydelse för kommunikation. I denna version har jag försökt minimera all typ av 

kontakt mellan avsändare och mottagare, förutom i samtalet mellan Yoko och Rikard. Alla texter 

lämnar givetvis spår av personen som har skapat dem och i de fall där beskrivningarna var videor 

med avsändaren i bild blev dessa spår ännu tydligare. Jag kan inte heller bortse från att jag själv är 

en viktig faktor i hur deltagarna tar sig an och utför uppgiften. De allra flesta deltagarna har någon 

typ av relation till mig. I samtalet mellan Yoko och Rikard beskriver Yoko en av karaktärerna 

genom att referera till mitt utseende och även de andra deltagarnas relation till mig påverkar säkert 

deras skapandeprocess på olika sätt. Ingen har sagt det rakt ut, men bland några av de personer som 

jag känner bättre så har jag uppfattat att de har känt extra press på att det skall “bli bra” för att de är 

måna om att jag skall bli nöjd. 

Hur deltagarna har tagit till sig instruktionerna och hur de har tagit sig an uppgiften varierar. Jag ser

tydligt att de deltagare som är äldre och verksamma konstnärer har tolkat figurativ på ett vidare sätt 

än var många av de yngre eller mer oerfarna deltagarna har gjort. Många av ungdomarna som var 

med har kontaktat mig många gånger och varit väldigt noga med varenda liten detalj medan min 

äldsta deltagares bidrag var ett foto på en installation han hade gjort i ett kylskåp. 
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Fotografiet är en del av en av de kedjor som jag inte har analyserat i min uppsats, men är en del av verket Viskleken.

Kanske lade dessa personer en större vikt vid ordet verk i min formulering av uppgiften? Eller så 

hade de en vidare syn på vad ordet figurativ betyder? Eller så är det kanske så enkelt att de är 

tryggare i sin roll som konstnär och mindre villiga att kompromissa med sitt uttryck? Dessa 

personers svar på mina intervjufrågor var även mer abstrakta än svaren jag fick från merparten av 

de andra deltagarna. Personen som gjorde verket ovan svarade på min fråga “Kan du beskriva din 

process?” på detta vis: “Min process gick till så att jag liksom en höna ruvade på mitt ägg och sen 

vips kläcktes idén och ägget blev till konst.” Flertalet av de andra deltagarna beskrev en process där 

de hade lyssnat/läst beskrivningen flera gånger och börjat med att placera och skissa upp det 

beskrivna för att senare bygga vidare bilden med sitt valda medie och teknik. 

8 Slutdiskussion 

För varje gymnasiekurs formar Skolverket ett centralt innehåll och betygskriterier. En lärare läser 

och tolkar innehållet som Skolverket kommunicerar och utformar uppgifter till sina elever för att de

skall lära sig det som krävs. Eleverna tolkar uppgifterna och skapar inom angivna ramar. Jag 
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granskar det som eleverna har skapat och bedömer det efter min tolkning av de ramar som 

Skolverket har satt upp för varje betyg. En annan version av viskleken. 

Kommunikation blir till mellan en avsändare och en mottagare. Jag som lärare kommer att försöka 

kommunicera en uppgift till en hel klass men uppgiften kommer att uppfattas olika av varje elev på 

grund av den elevens enskilda tolkning. Precis som att jag själv var en viktig faktor kring hur 

deltagarna tog sig an uppgiften i Viskleken så kommer jag, som lärare, vara en viktig faktor i hur 

mina framtida elever tar sig an uppgifter de får i klassrummet. Elevernas arbeten är även de en typ 

av kommunikation som sker inom en given ram. Hur mycket jag än förkovrar mig inom 

multimodalt lärande och anstränger mig för att vara tydlig och inkluderande i min kommunikation 

så kommer det att uppstå dissonans mellan mottagare och avsändare. Vetskapen om denna 

dissonans har skapat oro i många av deltagarna, de är rädda för att göra fel. Jag möttes av denna oro

gång på gång även under mina praktikperioder. Eleverna var rädda för att ha missförstått uppgiften, 

de var rädda för att ha missuppfattat betygskriterierna. Jag har själv brottats med denna oro under 

hela min egen studietid. Vi som bildlärare, eller egentligen alla lärare som arbetar inom skolan, 

måste sträva efter att ge eleverna en känsla av frihet att skapa utan att vara rädda för att misslyckas 

samtidigt som vi är tydliga med att det finns ramar för vad som förväntas. Ramarna för arbetet med 

Viskleken gjorde många av deltagarna stressade men de resulterade även i att många deltagarna 

arbetade på nya sätt och skapade verk som inte skulle ha kommit till om de hade skapat utan krav 

eller ramar. 

Någonstans här ligger en problematik. Jag och eleven måste rätta oss efter de krav som finns i 

läroplanen. Samtidigt måste jag som lärare i min bedömning av elevernas uppgifter vara öppen för 

att elever kan tolka ett krav eller en uppgift på ett sätt som jag inte själv tänkt att det skulle kunna 

tolkas på. Här måste jag som lärare både hitta en tydlighet i min kommunikation så att eleverna 

faktiskt uppfyller de krav som läroplanen ställer, samtidigt som eleverna måste få utvecklas fritt i 

sitt skapande och sin kreativitet. 
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"We define communication as only having taken place when there has been both articulation and 

interpretation."22

Att använda sig av en version av Viskleken i undervisningen skulle kunna öppna för en tydligare 

kommunikation mellan lärare och elever kring hur tolkning och bedömning kan se ut.

I gestaltningen som ställdes ut på Vårutställningen på Konstfack 2017 ser vi hur alla deltagarnas 

verk När jag ser på mitt verk i sin helhet blir dissonansen tydlig, men det är också den som gör 

verket intressant och vackert. Självklart skall vi som lärare sträva efter att vara tydliga i vår 

kommunikation med eleverna, men vi bör även vara tydliga med att det är dissonansen och 

missförstånden som kan leda till mästerverk.

22s 8 Kress & van Leeuwen, 2001
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