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Abstrakt 

 

Syftet med min undersökning är utarbeta metoder för att synliggöra betraktarens meningsskapande 

position vid tillägnandet av bilder. Den kunskap jag i och med detta etablerar vill jag sedan använda i 

mitt arbete som bild- och mediepedagog. Arbetet fokuserar på eleven som ett aktivt meningsskapande 

subjekt i enlighet med de feministiskt poststrukturalistiska teorier jag anammar i min undersökning 

samt då jag utvecklar min gestaltning. Det didaktiska syftet med mitt arbete är att elever ska kunna 

använda sin medvetenhet vid tillägnandet av bilder för att kunna förankra kunskaper och utveckla de 

förmågor bildämnet syftar till att de skall få.  

Mitt arbete tar avstamp i min personliga erfarenhet av att, genom familjefotografier, medvetande 

göra mitt eget tillägnande av bilder. Jag har därför valt att använda vardagsfotografier (i form av just 

familjefotografi) som utgångsmaterial i min undersökning .  

Eftersom mitt arbete syftar till att jag som pedagog ska kunna använda mina kunskaper i en 

lärandesituation med elever, har jag valt att använda mig av ett litet antal informanter som fått läsa och 

tolka två fotografier. Jag har styrt deras läsning genom en uppsättning frågor som utarbetats enligt en 

metod som syftar till att medvetandegöra betraktaren vid tillägnande av bilder och texter. Den metod 

jag använder är en mixad metod vilket innebär att den bygger på en rad olika bildanalytiska metoder 

och postmoderna teorier. I den process läsarna gick igenom då de tolkade bilderna fick de att reflektera 

kring en rad olika begrepp som är centrala i den feministiska poststrukturalismen och som alla är 

kopplade till makt och den ständigt skiftande maktposition som vi individer rör oss i varje dag. Mer 

specifikt behandlades frågor som gäller normer och sociala konventioner som, mer eller mindre 

medvetet, styr vår tolkningsbana då vi tillägnar oss olika former av symboliskt material. När det gäller 

just vardagsfotografi blir tolkningen ofta av en mer direkt karaktär, då vi i större utsträckning känner 

igen oss i den sortens av bilder. På ett indirekt sätt berör arbetet således skapandet av vår egen 

självbild, vårt identitetsskapande. 

De pedagogiska ramverktyg jag i detta arbete utvecklar, ger elever möjlighet att dokumentera och 

reflektera, inte bara över sin tillägnelse av bilder och annat symboliskt material, utan också över 

skolarbetet som process. I gestaltningen blir detta extra tydligt då eleven ges möjligheten att vara 

aktivt delaktig igenom hela den kreativa processen vid varje uppgift. I det interaktiva verktyg som min 

gestaltning utgör läggs det därför stor fokus på funktionalitet. Gestaltningen är som pedagogiskt 

ramverktyg tänkt att på ett transparent sätt styra eleven att medvetet reflektera och dokumentera sin 

lärandeprocess.  
IN A POSITION TO APPROPRIATE IMAGES 

 

Nyckelord:  

Tillägnelse, tolkning och meningsskapande, kulturellt kapital / kunskap och meningsskapande makt. 
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1. Inledning 

 

Mitt intresse för meningsskapandet mellan bilden och dess betraktare springer ur en känsla av att jag ”äger” 

de bilder jag medvetet tillägnat mig. Jag upplever att den mening jag skapar kring bilder är unik för mig i den 

kontext som jag vid tillägnandet befinner mig i. Detta är en konstruktiv känsla på det sätt att den inspirerar mig 

och triggar min kreativitet. Det är en känsla av delaktighet på så sätt att min mening skapas kring bilden, en 

mening som inte skulle existera om inte just denna bild fanns. Jag upplever att bilden är en del av mig och jag 

således en del av bilden. Känslan av att den är min tror jag kommer av att den text som vi i stunden konsumerar i 

grund och botten inte bara är den text vi ser utan också allting som händer i och mellan oss under tiden som vi 

tillägnar oss texten. Man kan säga att vi vid tillägnelsen konstruerar en ny text, en text som är beroende av det 

sammanhang och den kontext som den läses i.  

Denna upplevelse har givit mig en förståelse för att jag i akten av tillägnelse även besitter en position av makt 

på så sätt att jag har möjligheten att påverka vilken bana min tolkning och således mitt meningsskapande kan ta. 

I rollen som blivande bildpedagog kan jag se ett klokt didaktiskt drag i att prata om och arbeta mer kring 

betraktarens meningsskapande roll i grund- och gymnasieskolan där arbetet med den egna självbilden är i full 

gång. Jag är nämligen övertygad om att den handling som det innebär att tillägna sig en bild spelar en stor roll 

för hur vi ser på oss själva, det vill säga för vårt identitetsskapande. Därför finner jag det än mer intressant och 

för mig att undersöka mer specifikt vad betraktaren har för roll i meningsskapandet av bilder.  

Syftet med mitt arbete stämmer väl överens med både grundskolans och gymnasieskolans läroplan vad gäller 

syfte och mål med elevernas kunskapande. Detta eftersom de förmågor som eleven ska ges förutsättningar att 

utveckla kräver att eleven bildar en medvetenhet inför sitt eget arbete med kommunikation med och analys av 

bilder samt för att nå målen i slutet av årskurs 9 för ämnet Bild.1 I den undersökning jag utför samt i mitt 

gestaltande arbete, är eventuella resultat främst riktat till att kunna användas i grundskolan, årskurs 7–9.  

 

1:1 Familjefotografi som del i skapandet av min egen självbild 

De bilder som gav mig, inte bara känslan utan också insikten om att vi alla är medskapare av berättelser kring 

de bilder vi tillägnar oss, var så kallade vardagsfotografier, för oss födda på 70-talet kanske mer kända som 

familjefotografi.2 

För några år tittade i min pappas fotoalbum. I albumet finns bilder som han tagit på mig och min familj. Det 

är klassiska familjebilder på släkt och vänner, från kalas och så vidare. På dessa bilder ler jag ofta och de är 

tilltalande i utsnitt och komposition. Min pappa var en god amatörfotograf. Under min uppväxt tittade jag dock 

inte mycket i pappas album (jag kan faktiskt inte minnas en enda gång) utan oftast i ”mitt album”. Mitt album 

var ett mindre genomtänkt urplock av de fotografier som min pappa inte funnit ”fina” eller ”bra” nog att få plats 

i sin välkomponerade samling. Jag ler knappt på en enda utav dessa fotografier och bilderna är i stor utsträckning 

tråkiga eller till och med fula, enligt det sätt jag har lärt mig ”tycka om” bilder. Eftersom mitt album var det som 

jag under uppväxten tittade i var det naturligtvis de bilderna jag kom att spegla mig själv i. Resultatet blev att jag 

under ungdomsåren skapade minnen kring just dessa bilder, minnen som påverkade hur jag såg på mig själv 

                                                                 
1 Skolverket  (2011): Läroplan för grundskolan, förskoleklassenoch fritidshemmet: Edita Västerås, s. 24. 
2 Vernacular photography (sv. vardagsfotografi). Becker, Karin (2002): ”Lagrade bildminnen” i Becker m fl. (red) Medier och människor i 

konsumtionsrummet. Nya Doxa.  
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också som vuxen. När jag i vuxen ålder såg bilderna i min pappas album fick jag upp ögonen för hur den 

självbild jag skapat genom bilderna i mitt album inte stämde överens med den jag kunde läsa ut ur bilderna i 

pappas album. Jag började förstå att den bild jag fått av mig själv var skapad och inte fast inneboende i mig själv 

som något oföränderligt.  

När det kommer till alla samhälleliga situationer finns det normer för hur något ska gå till eller göras. Norm 

är ett sociologiskt begrepp för generella och oftast underförstådda, regler och förväntningar på hur en individ i en 

gemenskap eller i ett samhälle ska bete sig eller agera i en viss situation.3 Inom olika typer av fotografisk praktik 

finns särskilda normer för urval, komposition osv., både vid fotograferingsögonblicket, men kanske framför allt 

vid arbetet med att välja vilka bilder som ska få ta sig vidare och inte kasseras eller på annat sätt väljas bort. 

I fallet med min relation till bilderna i mitt album var det inte bara frukten av den normativa värdering min 

pappa utförde som gav mig delar av de förutsättningar till att skapa den självbild som dominerade min uppväxt, 

utan också det faktum att min tillägnelse var en aktiv handling.4 Frågan är om jag riktigt hade funderat kring 

denna process på ett lika ingående sätt om jag inte haft tillgång till de där bilderna som min pappa tog på mig 

som barn – dessa pappersfotografier med vilka jag kom att ”minnas” min barndom?  Och framför allt, hade jag 

riktigt kunna förstå möjligheten i och med den betraktarposition som min medvetenhet försatte mig i? 

                                                                 
3 http://www.ne.se/norm/271419 
4 Sontag, Susanne (2001): Om fotografi, Fälth & Nässer, Smedjebacken: Natur och Kultur, s. 16. Bruner, Jerome (2002): Kulturens väv. 

Uddevalla, s.54. 
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1:2 Syfte och frågeställning 
Syftet med min undersökning är utarbeta metoder för att synliggöra betraktarens meningsskapande position 

vid tillägnandet av bilder. Genom att synliggöra meningsskapandet kring individers konsumtion av bilder hoppas 

jag kunna skapa en förståelse för hur kunskapande kan gå till. Denna förståelse vill jag sedan använda mig av för 

att skapa pedagogiska verktyg som jag kan använda i mitt yrke som bild- och medielärare.  

Jag tror också att man, genom att göra tillägnandet till en medveten handling, i större grad går att motivera barn, 

ungdomar och vuxna till att känna lust att lära i en rad olika lärandesituationer. I arbetets gestaltande del har jag 

utformat en prototyp av ett pedagogiskt verktyg i form av en interaktiv hemsida som det är tänkt att lärare och 

elever ska kunna använda sig av i ämnet Bild. Undersökningen går hand i hand med gestaltningen på flera sätt. 

För det första utför jag båda utifrån samma teoretiska plattform, för det andra i det att jag i gestaltningen 

utvecklar en kontext i vilken det redskap jag utarbetar och redovisar i denna text kan tänkas ingå som en del i en 

pedagogisk ”verktygslåda”. För det tredje för att båda syftar till att medvetandegöra (klargöra/synliggöra?) 

betraktaren/eleven om sin meningsskapande position vid tillägnandet av och i arbetet med bilder. Till sist är de 

bilder jag använder som basmaterial för de båda delarna i arbetet (uppsats och gestaltning) så kallade 

vardagsfotografier.  

 

• På vilket sätt kan man genom metodisk läsning av vardagsfotografi klargöra hur tillägnelseprocessen av bilder går 

till? 
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2. Teoretiskt perspektiv 
Jag har haft stort stöd för mina tankar i feministiskt poststrukturalistiska teorier och hela arbetet vilar på en 

sociokulturell grund med tanken att den skapande handling som tillägnelsen av bilder utgör (meningskapande, 

identifiering och konstruerande av den egna självbilden) inte är en individuellt isolerad företeelse, utan att den – 

genom ett konstant producerande och tillägnande av externaliseringar eller så kallat symbolisk material – är en 

kollektiv process och ett kollektivt berättande av världen.5 Roger Säljö skriver i sin bok Lärande och kulturella 

redskap om hur ett sociokulturellt perspektiv på lärande fokuserar på lärande som något som sker till stor del 

kollektivt och att det sociokulturella perspektivet på lärande således också är en konstruktivistisk syn på kunskap 

och lärande.6  

Professorn i sociologi J B Thompson skriver i sin bok Medierna och moderniteten att makt i sin mest 

generella mening är möjligheten att handla till förmån för egna syften och intressen, förmågan att gripa in i 

händelsernas gång och påverka deras utfall.7 Thompson tar i sin bok upp olika typer av makt och den som i 

sammanhanget är mest intressant är symbolisk makt som uppstår genom produktion, överföring och mottagande 

av symboliskt material. Individer är ständigt sysselsatta med att uttrycka sig i symboliska former och tolka 

andras uttryck. I och med denna ständiga kommunikation bygger en individ alltid sin tolkning på det som Pierre 

Bourdieu kom att kalla “kulturellt kapital” och ”symboliskt kapital”. Sociala faktorer (som kön, etnicitet, språk, 

social klasstillhörighet, kulturkonsumtion, smak, kroppsliga attribut osv.) samt hur individer och kollektiv 

använder dessa som implicita maktfaktorer i form av kulturellt och symboliskt kapital.8  

 

2:1 Feministisk poststrukturalism  

Det feministiska perspektivet passar min undersökning eftersom det, genom synen på det tolkande subjektet 

som aktivt meningsskapande individ, lägger fokus på betraktarens kreativa position i förhållande till bilden. Med 

kreativ position menar jag att betraktaren står i position att agera genom att aktivt meningsskapa kring vad bilden 

”berättar om” eller föreställer. Detta i sin tur öppnar för möjligheten att få syn på vad det är i bilden som 

påverkar hur vi läser den, samt vad det är i oss som bidrar till vår tolkning. Vidare öppnas synliggörandet för hur 

vi som individer ser oss själva (vår självbild) i förhållande till världen vi lever i (vår världsbild) och våra 

medmänniskor.9 Thompson berör också denna jagbildningsprocess i det att han benämner ”jaget” som ett 

pågående symboliskt projekt som individen aktivt konstruerar.10  

Genusteoretikerna intresserar sig först och främst för relationer mellan könen, villka baseras på teorier om 

makt och maktförhållanden, diskursiva positioneringar, agenter och det språkliga förhållandet mellan dessa 

agenter, vare sig dessa är mänskliga individer eller mänskligt konstruerade institutioner av olika slag.11  

Enligt feministiskt poststrukturalistiska teorier är språket och det språkligt konstruerade subjektet centralt och 

flera feministiska teoretiker menar att det är med språket vi är medskapare av vår egen identitet.12 En sådan 
                                                                 

5 Det är vanligt inom kulturstudier av visuella uttryck kallar man det man studerar för artefakt. Men man kan också kalla det samma för 
symboliskt material (en term som i sig själv berättar att det handlar om ett teckenladdat material som måste tolkas för att förstås), eller 
externalisering (ett begrepp som innebär att det är ett producerat uttryck som är en produkt av en skapandeprocess). Dessa är begrepp som 
Roger Säljö och J B Thompson använder sig av och som jag valt att använda här. Säljö, Roger s.53; EMS J B Thompson s.20 ff. 
6 Säljö, Roger (2005): Lärande och kulturella redskap. Nordsteds, Falun, s.20 
7 Thompson, John B (2004). Medierna och moderniteten, s. 21. Uddevalla: Diadalos, s.22. 
8 Thompson, John B (2004), s.27. Illeris, Helene; Billede, pædagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt (2002). 
Samfundslitteratur, Frederiksberg. s.35 
9 Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette (2004): Möte med bilder, Lund: Studentlitteratur, s.42 
10 Thompson, John B (2004), s.260. 
11 Illeris, Helene (2002), Lenz Taguchi, Hillevi (2006); In på bara benet – En introduktion till feministisk poststrukturalism. Mälartryckeriet, 
Stockholm: HLS Förlag, s.63.2 
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teoretiker är Hillevi Lenz Taguchi som i sin bok In på bara benet – En introduktion till feministisk 

poststrukturalism beskriver hur subjektet genom språket ges möjlighet till ett diskursivt agentskap. Hur vi beter 

oss i ett specifikt sammanhang är språkligt betingat och beroende av de föreställningar och tecken som är givna, 

eller snarare konstruerade, för den specifika diskurs som sammanhanget ingår i.13 Vi kan helt enkelt inte förstå 

världen och oss själva utan språk. Vidare ser Lenz Taguchi detta diskursiva agentskap som det kanske mest 

tongivande tillägg som den feministiskt poststrukturella tankefiguren gör till det hon kallar en sträng 

poststrukturalism, där subjektet, som ett arv från strukturalismen, fortsättningsvis och metaforiskt ‘är dött’.14 Ur 

ett maktperspektiv skiljer sig det strukturalistiska perspektivet markant från det poststrukturalistiska, eftersom 

makt inte ses som något som kommer utifrån eller uppifrån – är ägd av någon eller något annan – utan även och 

kanske i första hand inifrån subjektet själv.15 

 Lenz Taguchi, Thompson, Säljö och Bruner verkar alltså vara av den åsikten att språket som symboliskt 

system är det som individen/subjektet förfogar över och som hon genom tolkning och meningskapande väver in i 

en sammanhängande beskrivning av vem hon är, en berättelse som självidentitet.16  

Den feministiska poststrukturalismen ger mig stöd för den upplevelse jag hade i samband med att jag såg 

bilderna i min pappas välsorterade album, det att jag hade varit med om att skapa mig en bild av min uppväxt 

som var en annan än den jag skulle kunna ha gjort om mina minnen konstruerats genom andra bilder eller utifrån 

en annan position och vice versa. Lenz Taguchi menar att individer eller subjekt är skapare av sin egen självbild 

i form av just detta diskursiva agentskap som innebär ett aktivt och reflekterande förhållande till konstituerandet 

av den egna subjektiviteten. Agentskapet kan aldrig göra subjektet fri från diskursernas innebördsgivande 

regleringar, men det erbjuder en möjlighet att identifiera, uppmärksamma och ifrågasätta dessa regleringar, göra 

motstånd mot dem och bryta eller byta deras verkan mot en annan, för subjektet en mer fördelaktig sådan. Hon 

skriver: 

 

När subjektet inte på förhand är givet, och inte heller bara bestämt utifrån av samhälleliga kulturella 

värden och normer, ger detta upphov till en ny form av agentskap (självständigt tänkande och handlande). 

Subjektet är aldrig redan givet (som i diskursen om det humanistiska subjektet), och aldrig bara en 

produkt av samhälleliga strukturer (som i diskursen om det strukturalistiska subjektet), utan befinner sig i 

en oupphörlig process av omkonstituerande.17 

 

Detta går alltså hand i hand med J B Thompsons syn på subjektet eller individen som någon som intar en 

position i ett fält eller en institution, en position som är nära förbunden med den makt som individen äger i det 

fält hon agerar. Genom en medveten användning av kulturellt- och symboliskt kapital har individen förmågan att 

gripa in i händelsernas gång, påverka andras handlande och rent av skapa händelser, med hjälp av produktion 

och överföring av symboliska former. Jag vill mena att tillägnandet av ett symboliskt material (reception, 

                                                                 
12 Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette (2004), s17. 
13 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), s.56–59. 
14 Ibid., s.56. 
15 Illeris, Helene (2002), s.34 
16 Thompson, John B (2004), s. 261. 
17 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), s.16. 
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tolkning och meningsskapande) är en handling där utövandet av symbolisk makt är möjlig i det att den som 

tillägnar sig bilden har kulturellt- och symboliskt kapital som denne är fri att använda på flera olika sätt.18  

I dessa ord finns förståelsen för de multipla subjektskap som Lenz Taguchi, liksom jag själv, menar ryms i 

innebörden av att vara människa. En förståelse som är högst användbar i diskursen för lärande. Lenz Taguchi 

skriver: “Agentskapet medger därför också en möjlighet att uppmärksamma och göra sig multipla förståelser, så 

att ingen diskursiv praktik eller position helt kan kontrollera subjektets identitet.”19 

I den feministiska poststrukturalismen och i begreppet agent, upplever jag att jag återfinner den position av 

makt som betraktaren kan inta i sitt möte med och tillägnelse av bilder. För att vara en agent i diskursen för 

lärande måste man vara aktiv och för denna aktivitet krävs medvetenhet.  

 

2:2 Vardagsfotografi – Den privata bilden   

Meningsskapande kan alltså handla om identifikation av vår egen självbild – att vi textuellt skapar oss själva 

i förhållande till, men också genom, vår omvärld. Som betraktare eller läsare intar jag alltid en kontextuell 

blickposition som är beroende av en rad av faktorer. En av dessa faktorer är var jag befinner mig kontextuellt i 

tid och rum. En annan är vad för slags bild jag ska tillägna mig. Olika kategorier av bilder anger kulturellt sätt ett 

system av koder som påverkar hur och vad man ser i bilden. Dessa olika kategoriska kodsystem är på intet sätt 

självständiga utan påverkas av varandra och andra faktorer som den kontextuella position som betraktaren finner 

sig i för stunden då tillägnelsen äger rum. 20  

Karin Becker behandlar i sin text Fotografier: lagrade bildminnen det så kallade vardagsfotografiet. Hon 

beskriver hur vardagsfotografi har kommit att utgöra stoffet för en betydande del av de bilder som vi mer eller 

mindre dagligen tar del av och meningsskapar kring.21 Vi har med det privata vardagsfotografiet möjligheten att 

känna igen oss direkt och det som bildens motiv refererar till som någonting som redan är en del av vårt liv. Vi 

har själva kommit att figurera i de bilder vi ser. Denna möjlighet till att producera bilder och erfarenheten av att 

själv få figurera på bild har med tiden sedan kameran och fotografiet blev tillgängligt för var mans hand gjort oss 

till ”bildvana” på ett sätt som skiljer oss från det som jag valt att kalla ”den förfotografiska människan”.22 Vi har 

inte bara förmågan att kunna spegla oss själva i de bilder vi ser utan vi kan också tänka oss själva som bild. 

”Förmågan att föreställa sig själv som bild har blivit en del av vår visuella kultur” skriver Becker och hänvisar 

vidare till Roland Barthes beskrivande ord: ”så snart jag känner mig betraktad genom kamerans objektiv, 

förändras allt: /…/ Jag fabricerar mig omedelbart en annan kropp, förvandlar mig till bild.”23 Vi har alltså en 

vana att på ett direkt sätt känna igen det som fotografiets motiv representerar. Men med detta kommer en annan 

vana. Vi har vant oss vid ”det privata vardagsfotografiets språk” och vi kan skilja ett vardagsfotografi från en 

annan kategori av bilder. 

Det finns många teoretiker som har undersökt hur vi tolkar fotografier. En som problematiserar just 

tolkningsförfarandet vid vardagsfotografiet -– i detta fall genom familjefotografi – är Patricia Holland. I boken 

Family Snaps skriver hon om hur bilderna i ett familjealbum bjuder på minnen baserade på såväl faktiska 
                                                                 

18 Thompson, John B (2004), s.27 
19 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), s. 56. 
20 Thompson, John B (2004), s.20; Säljö, Roger (2005), s.21 f. 
21 Becker, Karin (2002): ”Lagrade bildminnen” i Becker m fl. (red) Medier och människor i konsumtionsrummet. Nya Doxa, s. 173; Sontag, 
Susanne (2001), Om fotografi, Natur och Kultur, s.16. 
22 ”Den förfotografiska människan” är ett begrepp som jag använder mig av för att i några få ord beskriva den förändring som har skett inom 
kommunikationsteknologin i och med kamerans tillblivelse och då framför allt den kommersiella kameran intåg. J B Thompson tar upp det 
hela i kapitlet Kommunikation och socialt sammanhang i boken Medierna och moderniteten, s. 19. 
23 Becker, Karin (2002), s. 152; Barthes, Roland; Det ljusa rummet (2006), s.21. Stockholm, Alfabeta Bokförlag AB. 
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erfarenheter eller ”praktiska minnen” som på konstruerade ”fiktiva” minnen. Vi producerar dessa fiktiva minnen 

för att fylla i gapen i vår längtan efter att ordna minnena från vårt förflutna i kronologiska och sammanhängande 

berättelser. Hon skriver att själva tolkningsförfarandet av familjefotografier utmanar oss med en rad möjliga 

förflutna då de faktiska minnena sammanflätas både med privata fantasier och offentlig historia. 

Fotografiet från ett barnkalas med leende barn kan för någon åkalla traumatiska minnen. En solig 

semesterbild var kanske tagen just då det var uppehåll under en regnig vecka i juni 1987. Varje betraktare banar 

sin egen väg genom albumet, med allt vad det innebär av privat fantasi, glimtar av kollektiva och personliga 

minnen.24 Karin Becker förklarar det på följande sätt: ”Bilderna fungerar som ett band bakåt till människans 

förflutna, som bekräftelse av vem man är och var man hör hemma. /…/ Bilderna ger emellertid inte någon 

omedelbar tillgång till ett ’äkta’ förflutet, utan är i allra högsta grad medierade minnen, byggstenar i människors 

konstruktioner av individuella och kollektiva identiteter”. 25 

Att fotografiet inte är något sant kvitto på ett ”äkta” förflutet är det som gör att jag finner meningsskapandet 

kring vardagsfotografiet än mer intressant att problematisera, just eftersom det historiskt sätt har setts som 

vittnesbörd om en sanning.  

 

2:3 Postmoderna optiker som diskursivt fält   
I Helene Illeris beskriver ingående i sin bok Billeder pædagogik og makt hur man rent praktiskt kan använda 

ett postmodernistiskt sätt att läsa bilder, texter och visuella fält. Detta postmoderna sätt att ta sig an och aktivt 

och medvetet tillägna sig en bild eller text har hon begreppsmässigt valt att kalla för postmoderna optiker. 

Helene Illeris ställer dessa postmoderna optiker i kontrast till de optiker som hon kallar klassiskt moderna. Hon 

gör detta i tankefigurer som hon använder som redskap i undersökning av bildpedagogik som diskursivt fält. 

Dessa tankefigurer har jag fritt översatt från danskans ledeforskeller till svenskans motsatspar. Motsatspar kan 

vara till hjälp då man medvetet vill undersöka bilder på ett poststrukturalistiskt sätt, eftersom det annars är 

mycket lätt att influeras av det moderna arv, som i detta fall innebär det klassiskt moderna sättet att se på och 

meningsskapa kring bilder. Det är trots allt fortfarande så att det är de klassiskmoderna optikerna som dominerar 

människors läsningar av bilder.  

Eftersom jag valt att använda Helene Illeris definition av postmoderna optiker endast som en del av min 

teoretiska plattform och inte som uttalad del i den metod jag  använder, har jag i Illeris anda ställt de klassikt 

moderna och de postmoderna optikerna mot varandra i en tabell (se figuren nedan). För en utförligare definition 

av de olika optikerna hänvisar jag till boken Billeder pædagogik og makt.26 

 

Klassiskt modern optik Postmodern optik 

• Essentialism • Antiessentialism 

• Objektivism • Relationism 

• Universalism • Pragmatik 

• Antropocentrism • Polycentrism 

 

                                                                 
24 Holland, Patricia; Spence, Jo (1991): Family Snaps: The Meanings of Domestic Photographs, s.2 f. Virago. 
25 Becker, Karin (2002), s. 173. 
26 Illeris, Helene (2002). 
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En av poängerna med att använda postmodena optiker är att dessa (pga. relativiseringen av de klassiskt 

moderna optikernas stora berättelser om det essentiella, det objektiva och det universell), inte ser som ett krav att 

den enskilda betraktaren eller läsaren av bilden ska försöka framställa sig själv genom en diskurs fri från 

motsättningar. Detta är ett sätt som många antiessentialistiskt orienterade forskare arbetar med. Att utifrån en 

pragmatiskt orienterad synpunkt se möjligheten att å ena sidan medvetet relativisera alla kategorier, och å andra 

sidan, med denna medvetenhet i bagaget, välja att privilegiera enkla diskurser som man utifrån politisk eller en 

personlig strategi, känsla eller hållning finner är viktig. Illeris talar om att man genom att använda sig av 

postmoderna optiker kan etablera lokala motdiskurser i vilka man har möjlighet att ifrågasätta rådande diskursers 

sätt att verka. Genom att använda postmoderna optiker kan man minimera risken för att hamna i ett stadium i 

tolkningen som resulterar i att de alternativa läsningarna halkar över i ett ”anything goes”.27  

 

Jag gör inte anspråk på att göra en strikt postmodernistisk undersökning. Vad jag däremot vill är att använda 

begreppen i dessa motsatspar som redskap, eller ”tolkningsglasögon” vid tillägnelsen av en bild eller en text, för 

att komma närmare en mer relativiserad, medveten läsning som gynnar betraktaren eller läsaren både som 

individ och i relationen till andra människor. Tillåter jag mig som betraktare och läsare att skapa och agera inom 

en motdiskurs, får jag chansen att ifrågasätta och reproducera andra normer än de som jag i vanliga fall sällar 

mig till. Detta innebär en aktiv meningsskapande position som kan liknas vid det diskursiva agentskap jag 

nämner ovan. 

Jag tolkar det som om Illeris, i likhet med Lenz Taguchi, menar att man i brottet med de som hon kallar 

klassiskt moderna optiker finns möjlighet att inta en mer medveten position i vilken betraktaren äger makt att 

själv välja hur denne vill tolka och meningsskapa vid tillägnelsen av en text. Man kan se det som att Lenz 

Taguchi främst talar om hur subjektets positionering kan förändra tolkningsförfarandet medan Illeris beskriver 

hur själva läsningen kan förändra subjektets position.  

 

2:3:1 Postmoderna optiker och frågan om fotografiets transparens 

Fotografi har sedan kamerans tekniska genombrott under 1800- och 1900-talen varit det visuella medium 

som, enligt de klassiskt moderna optikerna fått gå som representationer värda att kallas ”sanna” eller ”riktiga” 

bilder. I sin bok Om fotografi problematiserar Susanne Sontag fotografiets transparens då hon skriver att 

fotografier tycks ha en mer oskyldig och exakt relation till verkligheten än vad andra typer av bilder har, även 

om fotografiet är en avbild. Sontag menar att även om vi kan komma överens om att fotografiet är en beskuren 

och komponerad bild av den visuella verkligheten, förväntar vi oss ändå att det som finns i bilden representerar 

något som faktiskt finns eller har funnits i ”verkligheten”. Vidare skriver hon att fotografiet fungerar som bevis 

för att något ägt rum och är ”sant”. Boken är skriven 1977 och idag, efter det digitala fotografiets intåg och 

möjligheten till digital bildhantering har många av oss fått upp ögonen för att en fotografisk bild inte erbjuder 

den transparens som man en gång trodde. Men än i dag präglas ändå de flesta av våra tolkningar av ett klassikt 

modernt sätt att se på och meningsskapa vid tillägnelsen av fotografiska bilder. 

Karin Becker menar i stället att man i vårt sätt att komponera våra fotografier i album, trots allt kan finna 

tydliga spår av användandet av postmodernistiska optiker;  

 

                                                                 
27 Ibid., s. 24-26. 
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Unlike the social historian, the owner of an album does not look for the ‘truth’ of the past. Instead, we 

give it our own recognition, just as, when we make a picture, we commit our present to be recognised 

by an unknown future. /…/ [family album] interweaves the trivial and intense, the moment and 

mementous, as it challenges any simple concept of memory.28 

 

Helene Illeris menar i sin tur att man genom användning av postmoderna optiker ifrågasätter frågan om 

bilden som representationsform genom att man flyttar uppmärksamheten från en förståelse av bilder som objekt 

som befinner sig ”där ute”, till bilder som något vars framträdelse för oss är betingad av de relationella 

förhållanden som bilden/bilderna ingår i.  

 

2:4 Nyckelbegrepp för arbetet 

Jag har redan presenterat en rad begrepp som är bärande för mitt arbete. Tillägnelse, tolkning och 

meningsskapande, kulturellt och symbolisk kapital och makt att ifrågasätta och möjligheten att skapa 

motdiskurser. Nedan presenterar jag ytterligare en rad begrepp som är viktiga att definiera inför undersökningen. 

 

2:4:1 Kunskap, makt och förhållandet däremellan 

Foucault binder samman begreppen makt och kunskap i uttrycket power/knowledge och han menar att denna 

koppling i praktiken sker varje gång världen representeras. Enligt en sådan kunskapssyn är makt lika med rätten 

att definiera hur något ”är”. Denna makt är beroende av vilken position vi intar i olika relationer, eller enligt 

Bourdieu och Lenz Taguchi, olika fält. I olika sammanhang har vi alltså makt att definiera världen och därmed 

bestämma vad kunskap ”är”. Makt är således inte något man ”har” konstant utan något som cirkulerar i och med 

att världen hela tiden ombetecknar sig själv, definieras och delar upp sig för oss - liksom vi själva betecknar, 

definierar och delar oss själva. Eftersom bilder utgör en sådan betydande del av det symboliska material vi varje 

dag tillägnar oss påverkar de hur vi ser på världen, betecknar den och betecknas av den. 

 

2:4:2 Hermeneutik 

John B Thompson professor i sociologi, beskriver i Medierna och moderniteten hur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande är gynnsamt då vi vill förstå vad det är som händer då vi tillägnar oss en bild eller en text. 

Han menar att hermeneutiken är en tradition som under långa tider fungerat som redskap då vi undersökt hur vi 

tolkar och använder symboliskt material. Och som han beskriver nedan kan man genom hermeneutiken som 

handling förstå vad som är binder samman det kollektiva meningsskapandet med det individuella berättande med 

vilket vi skapar vår bild av oss själva och vår omvärld. 

 

Hermeneutiken framhäver det faktum att mottagandet av symboliska former - inklusive medieprodukter - 

alltid förutsätter en kontextualiserad och skapande tolkningsprocess där individerna bygger på de resurser 

som står dem till buds när de ska ge mening åt de budskap de tar emot. Det riktar också uppmärksamheten 

mot det faktum att “tillägnelsens” akt ingår i en vidare jagbildningsprocess genom vilken individerna 

                                                                 
28 Holland, Patricia; Spence, Jo (1991), s.2. 
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utvecklaren föreställning om sig själva och andra, om sin historia, sin plats i världen och de sociala grupper 

som de tillhör.29 

 

2:4:3 Tillägnelse och narration 

Begreppet meningsskapande har för mig fungerat som ett samlingsbegrepp för den hermeneutiska process 

som äger rum vid tillägnelse av bilder. Akten av tillägnelse innebär enligt mig: reflektion, tolkning och 

konstruktivt berättande. Jag menar att denna akt ”att tillägna sig en text” (som meningsskapande handling i en 

hermeneutisk process) på sin väg till förståelse som oftast tar en narrativ väg. Alltså att vi i vårt 

meningsskapande ofta väver berättelser för att förstå det vi tillägnat oss. Psykologiprofessorn Jerome Bruner 

beskriver i Kulturens väv hur reflektion, meningsskapande, hermeneutik och narration är begrepp som kan stå 

varandra mycket nära. Bruner skriver att ”förståelse är resultatet av en process där man på ett disciplinerat sätt 

strukturerar och kontextualiserar i grunden omstridda och ofullständigt verifierbara påståenden. Och att ett av de 

viktigaste redskap vi har för att utföra detta är berättelsen, det vill säga genom att berätta en historia om vad 

något ’handlar om’”.30 Han menar, liksom Thompson att förståelsen av en berättelse är hermeneutisk på så sätt 

att ingen berättelse bara har en tolkning, utan att den har multipla betydelser. Osökt kopplar jag detta till det 

multipla subjektskap som jag i och med Lenz Taguchi nämner ovan och att det måste finnas multipla förståelser 

då man tolkar en bild.31 

Jag har valt att metodologiskt knyta begreppen meningsskapande och narration till varandra.  

Som jag skriver om ovan så berättar Holland och Becker att vi producerar fiktiva minnen för att fylla i gapen i 

vår längtan efter att ordna minnena från vårt förflutna i kronologiska och sammanhängande berättelser. Det är 

inte ofta vi tänker på det, men dessa fiktiva minnen är fantasier, något som är viktigt att ha i åtanke när man vill 

tolka ett vardagsfotografi. Jag menar att man bör vara aktsam så att man inte lägger band på sin fantasi eftersom 

vi utan denna omöjligt kan berätta en berättelse, eller för den delen analysera och tolka en bild på ett genomtänkt 

sätt. 

 

2:4:4 Semiotik 

Semiotik, som ursprungligen är en vetenskap utvecklad av lingvister och språkforskare, har blivit en 

betydande metod för teckentolkning inom visuell kultur. Semiotiken intresserar sig för hur människan 

kommunicerar genom tecken och teckensystem och hur hon skapar symboler, så kallade koder, för hur dessa 

tecken kan läsas. Semiotiken innefattar alltså både produktionen av symboliskt material så väl som 

tolkningsverktyg för att förstå det samma. Inom semiotiken finns det en rad begrepp som är användbara då man 

ska tolka bilder. Vare sig man ämnar göra en strikt semiotisk analys eller inte så är den begreppsapparat som 

används inom semiotiken fruktbar att känna till. Även om jag inte kommer att gå in närmare på vilka alla dessa 

är vill jag i alla fall nämna de begrepp som har med en tolknings olika nivåer att göra. Denotation är den 

tolkningsnivå i vilken betraktaren läser ut tecknens huvudsakliga eller direkta betydelse. Konnotation är då 

betraktaren skapar samband mellan olika tecken och objekt. En konnotation är oftast en kulturellt betingad 

association men kan också vara en personlig association som grundar sig på erfarenheter. 32 

                                                                 
29 Thompson, John B (2004), s.17. 
30 Bruner , Jerome (2002), s. 113 
31 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), s.16 
32 Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette (2004), s 34 ff. 
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2:4:5 Betraktare 
Eftersom tillägnelsen av en bild eller text förutsätter en betraktare, en läsare eller en publik så har jag 

intresserat mig för teorier och metoder som fokuserar på betraktarens position som meningsskapare.33 Ofta 

benämns det fenomen som publiken eller betraktaren utgör som mottagandet av bild eller text (eng. audiencing), 

men i min undersökning innefattas mottagandet i den process som tillägnelsen av bilden eller texten innebär. I de 

flesta fall jag har stött på är det främst i diskursen för audiencing som betraktarens sociala kontext blir så pass 

betydande att den helt enkelt inte går att bortse från. Det blir också tydligt hur vi gör rätt i att ta hänsyn till 

tillägnelsens kontextualiserade karaktär.34 Gillian Rose är en av de som har forskat kring tillägnelsen av bilder 

och vad betraktaren har för betydelse för vilken effekt bilden kan ha för betraktaren.35 Vad hennes arbete innebär 

kommer jag att gå in på mer under kapitlet Undersökning, där jag redogör för hennes arbete med att utarbeta och 

sammanställa metoder man kan använda för att analysera och tolka bilder. 

 

2:4:6 Att skapa friktion i läsningen av en bild   
Jag skriver ovan om hur man genom att skapa motdiskurser kan hitta ”nya”, alternativa och för betraktaren 

mer fördelaktiga sätt att tolka en bild på. Genom att ifrågasätta bilden och leta efter det som kan skapa motstånd i 

oss kan vi upptäcka alternativa berättelser om bilden och på så sätt skapa en ”ny” diskurs, en så kallad 

motdiskurs, i vilken vi kan välja att tolka och läsa vidare från.  

I det att jag vill få syn på betraktarens position i den stund då denne tillägnar sig bilden beslöt jag mig för att 

använda mig av två grepp genom vilka man kan komma närmare och förklara den handling tillägnandet av olika 

texter innebär. Det första handlar i grund och botten om att synliggöra processen genom kontextbyte. Jag har 

tidigare främst använt greppet i arbete med visuellt material och jag har då till exempel manipulerat en bild 

genom att föra in olika oväntade objekt i bilden. Man kan också föra ihop en rubrik eller text med en bild som på 

ett dramatiskt sätt öppnar nya sätt att tolka bilden i sig. Ett tredje alternativ är att läsa en text eller bild, 

förslagsvis som man tidigare har tittat på och alltså redan känner, ur ett uttalat nytt perspektiv. Det kan vara ett 

tematiskt perspektiv eller ett som refererar till en viss genre som är känd inom en viss texttyp. Man skapar sedan 

en fiktiv berättelse kring bilden genom att externalisera de nya betydelser som kommer till en vid tillägnelsen av 

bilden. Ser man denna fiktiva berättelse med postmodern optik är den lika sannolik, väsentlig och riktig som 

vilken berättelse som helst. När jag formulerade mina frågor bestämde jag mig för att använda termen 

positionsbyte, eftersom jag anser att den syftar mer tydligt till betraktarens meningsskapande än vad kontextbyte 

gör. Position också är ett lättare ord att förstå för någon som van att tolka av bilder. 

Holland skriver om hur vi alla oftast vet vad man kan förvänta sig från ett familjefotografi. Om ämnet för 

bilden eller bildens visuella stil överträder de sociala konventionerna möter de lätt ett motstånd i oss och bildens 

effekt blir mindre tillfredställande. Som exempel tar hon upp bröllopsbilder (som följer starka konventioner för 

just den genren av fotografi) och menar att tillfredställelsen kan vara stor då man tittar på till lika som följer 

konventionerna. ”De är lätta att se på och de möter inget eller mycket lite motstånd i oss”.36  

                                                                 
33 Thompson, John B (2004)(Bourdieu) s. 22, Illeris  (Bourdieu), Taguchi, Säljö, Bruner mfl. 
34 Thompson, John B (2004), s.52. 
35 Rose, Gillian (2001): Visual Methodologies, Wiltshire, SAGE Publications. 

 
36 Holland, Patricia; Spence, Jo (1991), s.4. 
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Ytterligare ett grepp för att skapa motstånd i läsningen är således att ifrågasätta huruvida texten som sådan 

bryter mot de konventioner som omfattar just den texttyp det handlar om. Genom att i tolkningsförfarandet ställa 

frågan huruvida en bild är motsägelsefull (till exempel för sin genre) eller inte kan man lättare få syn på både 

vad det är i bilden som möter motstånd i oss, vad som inte gör det (det vill säga vilka konventioner, normer och 

symboliska koder vi tar för givna), och varför. 
 

3. Undersökningen 
Jag vill, med stöd av den teoretiska plattform som jag redogjort för, undersöka om och hur man kan lyfta 

fram den meningsskapande position en betraktare intar då hon tillägnar sig en bild genom att synliggöra den 

individuella berättelsen (meningsskapandet) om bilden. Det finns många sätt att medvetandegöra sin tillägnelse 

av en bild. Genom att låta betraktaren besvara frågor då hen läser och tolkar bilden, har jag försökt få betraktaren 

att aktivt positionera sig inför bilden och på så sätt bli medveten om sin(a) möjliga betraktarposition(er). I denna 

undersökning utgörs det visuella symboliska materialet av två vardagsfotografier. Jag har analyserat och tolkat 

närläsningar av fotografier gjorda av olika personer i olika kontextuella positioner. Dessa kontextuella positioner 

har jag i undersökningen tagit hänsyn till och använt mig av. Parallellt med detta har jag undersökt i vilken 

lärandekontext jag skulle kunna ha användning av den metod jag nämner ovan samt hur själva grundtanken, att 

medvetandegöra betraktaren genom att göra henne mer aktiv vid stunden då hon tillägnar sig bilden, också kan 

fungera på ett mer strukturellt plan. I mitt gestaltande arbete har jag valt att utveckla denna lärandekontext mer 

konkret. Det gör jag i ett parallellt pågående arbete med en prototyp för en interaktiv hemsida som kan användas 

som pedagogiskt verktyg i grundskolan i ämnet bild. I arbetet med hemsidan lägger jag fokus på funktionalitet, 

något som jag tror är extra viktigt då det handlar om ett digitalt verktyg. 

 

3:1 Metod  

 

3:1:1 Kritisk visuell metodologi  

Gillian Rose har i sin bok Visual Methodologies gått igenom en rad olika analytiska metoder och menar att man 

med dessa kan undersöka visuella bilder på ett kvalitativt och kritiskt sätt. I boken tecknar hon upp grunderna för 

hur man undersöker ett visuellt material och hon tar upp flera viktiga punkter som man bör känna till för att 

förstå hur visuella bilder språkligt fungerar på och genom oss människor. Gillian Rose menar att det finns en rad 

huvudpunkter från samtida debatter inom visuell kultur som är viktiga för att förstå hur bilder fungerar. Hon 

skriver: 

 

en bild kan ha sina egna visuella effekter (så det är viktigt att betrakta bilder mycket omsorgsfullt); dessa 

effekter, genom de sätt att betrakta som bilden erbjuder, är avgörande i produktionen och reproduktionen av 

föreställningar om social skillnad; men dessa effekter genomkorsas alltid av den sociala kontext i vilken 

bilden betraktas och de sätt att betrakta dess åskådare tillför sitt betraktande.37 

 

De metoder Rose tar upp i Visual Methodologies är ”content analysis”, semiotisk analys, psykoanalys och två 

typer av diskursanalys. Var och en för sig menar Rose att metoderna kan vara otillräckliga, speciellt om man vill 
                                                                 

37 Rose, Gillian (2001), s.15. 
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synliggöra betraktarens roll vid tillägnelsen av bilder. Men genom att använda sig av element från flera 

analysmetoder kan man komma åt sådant som det annars är svårt att få syn på. Att använda en mixad metod 

innebär att man inte låser sig till att göra en strikt och redan utarbetad metod, utan att man använder sig av 

begrepp och infallsvinklar från olika teorier och discipliner. Man gör detta för att de klassiska metoderna för 

bildanalys inte på ett tillfredställande sätt tar upp just betraktarens roll vid tillägnandet av den typ av symboliskt 

material som bilder utgör. Att vid analys använda element från flera analysmetoder kallar Rose för ”mixed 

method”.  

För att vi bättre ska förstå hur hon menar med hur man kan använda de olika analysmetoderna presenterar hon ett 

metodiskt ramverk som hon menar kan vara fruktbart som verktyg då man vill undersöka en bild, effekten av 

bilder eller bilder som fenomen i visuell kultur.38  Och hon presenterar också en visuell figur som för att visa hur 

de olika metoderna står i relation till detta metodiska ramverk.39  

 

 
Bild 1. 40 

 

Detta ramverk består av tre ”sites”, eller ”platser” och tre ”modaliteter” eller ”platser” för hur och från vilken 

position man kan tillägna sig (titta på, tolka och analysera) bilder. Dessa är (fritt översatt till svenska): 

 

1. platsen för bildens framställning  

2. platsen för att undersöka bilden 

3. platsen att undersöka publikens eller betraktarnas arbete och roll vid tillägnelsen av bilden. 

 

1. teknisk modalitet  

2. kompositionell modalitet  

3. social modalitet 

                                                                 
38 I den bemärkelsen kultur är en process eller uppsättning av meningsfulla sociala praktiker där visuella bilders verkan är inbäddade Gillian 
Rose se definition av kultur och visuell kultur s. 14 och s.6 där Gillian citerar Stuart Hall. 
39 Rose, Gillian (2001), s.30. 
40 Bilden som visas i den här texten är mitt privata exemplar av Visual Methodologies. Färgmarkeringarna finns inte i originalbilden. 
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Rose har som exempel på hur man kan använda sig av en mixad metod formulerat frågor som man kan 

använda vid läsning av bilder. Dessa frågor har jag inspirerats av då jag formulerade de frågor som jag lät mina 

informanter svara på då de tolkade de två bilderna. 

Utöver den ”mixed method” som Rose lägger fram i boken Visual Methodologies, har jag i undersökningen 

använt mig av teorier kring postmoderna optiker samt teorier kring vardagsfotografi och narration. Metoden i sin 

helhet baseras på de grundläggande tankar om hermeneutik, semiotik och kopplingen mellan kunskap och makt. 

Den förutsätter ett aktivt agerande subjektskap hos den och de som tillägnar sig bilder. Detta betyder att jag, 

genom att ta hänsyn till och genom att använda mig av Roses metodiska ramverk använder element som berör 

mer eller mindre alla de analysmetoder jag nämner ovan. 

 

3:1:2 Undersökningens upplägg 

Mitt arbete består av två delar. I den första delen har jag tagit hjälp av fyra personer som har agerat 

informanter/läsare. De har fått svara på frågor i samband med att de tolkat bilder i samband med att de svarat på 

frågor som jag har försett dem med. Den andra delen består av min bearbetning av deras läsningar. Jag har 

således utarbetat två uppsättningar verktyg - ett som mina informanter kan använda då de läser de bilder jag 

presenterat för dem och ett som jag kan använda då jag ska analysera och reflektera kring deras läsningar för att 

se hur det första verktyget fungerat.  

Den första delen av metoden bygger på att jag genom en uppsättning frågor styr en läsare till att positionera 

sig som ett aktivt agerande subjekt i förhållande till en specifik bild. De informanter som agerar läsare har främst 

fått delge mig sin tolkning skriftligen men också i form av korta, kompletterande intervjuer. Detta för att jag 

skulle kunna få ta del av så överensstämmande tolkningar som möjligt. Syftet med dessa frågor är att kunna 

synliggöra läsningen som akt och på så sätt komma åt en mer medveten läsning genom postmoderna optiker. 

Med min metod vill jag komma runt det inlärningsteoretikern Jerome Bruner kallar för ”mottagandets vardagliga 

karaktär”, det vill säga att den praktiska verksamhet som tillägnelsen av bilder innebär oftast sker rent 

rutinmässigt och därmed på ett mer eller mindre omedvetet plan.41 I stället vill jag att informanterna når en 

perspektivmedvetenhet.42 Frågorna jag formulerat och använt mig av i arbetets första del är alltså utformade med 

inspiration från Roses mixade metod samt det metodologiska ramverk jag redogjort för ovan.43 För att tydliggöra 

hur detta fungerar skapade jag en figur, också den i form av en tabell (se bild 3). 

 

 
Bild 3. 

                                                                 
41 Thompson, John B (2004), s. 54. 
42 Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette (2004), s 14. 
43 Dessa frågor finns att ta del av (se bilaga 1). 
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I bearbetningsdelen har jag tagit hjälp av de teorier som beskrivs i kapitlet Teoretiskt perspektiv. Som jag 

nämner ovan tar Rose upp hållpunkter som kan sammanfattas i de kriterier som hon menar en kritiskt gångbar 

metod bör uppfylla. Först att man förstår att visuella bilder är något man bör ta på allvar, just därför de i sig 

själva har effekter att ta hänsyn till. Man bör således noga tänka över de effekter och sociala förutsättningar som 

bilden “skapar” hos dem som tillägnar sig den. Vidare menar Rose att det är av stor vikt att man också 

reflekterar kring hur man själv ser på bilder. Vilka är de tolkningar du själv gör när du tittar på det visuella 

undersökningsmaterialet och vad är det som får dig att tolka det just så som du gör? Detta sista kriterium är av 

största vikt då man utför en undersökning under postmodern lupp.44 Dessa kriterier är sådana jag tagit hänsyn till 

då jag utfört den, framför allt, den bearbetade och tolkande delen av mitt arbete. 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som innebär att det inte är mängden informanter och material 

som skänker undersökningen legitimitet, utan det är kvaliteten i att sätta sig in i och arbeta djupare med det 

undersökande materialet. 

   

3:2 Empiri och urval  

För den här undersökningen har jag valt två bilder som är tagna vid samma tillfälle fast i olika ögonblick. 

Detta för att jag vill se om informanterna genom sina läsningar kan komma åt en medvetenhet liknande den jag 

gjorde då jag i vuxen ålder såg bilderna i min pappas album (alltså att det kom att finnas fler möjliga berättelser 

representerade i en och samma bild). Anledningen till att jag valt just de här två bilderna (där jag själv som flicka 

finns representerad) är för att dessa fanns tillgängliga för mig redan då jag skulle påbörja min undersökning. 

Tillgänglighet är ett begrepp jag kommer att återkomma till längre fram i texten.  

Nedan visas de två bilderna i den ordning jag valt att dela ut dem till de fyra informanter/läsare som tolka 

dem med hjälp av de frågor som jag ställt. Jag valde att först visa den bild som min pappa klassade som godkänd 

för att sätta i familjealbumet, bild 1. Jag tror att bild 1, utav de båda möjliga, är den typ av ”familjebild” 

informanterna är mest bekanta med.  

 

 
Bild 1      Bild 2 

Jag var tydlig när jag försåg läsarna med bild och frågor att de inte skulle känna sig begränsade i det att de 

hamnat i en situation där det finns ett svar som är “rätt” eller “fel.” Jag lät dem också veta att det de skulle göra 

var en relativt fri läsning av ett fotografi, jag gav dem således ingen metodologisk bakgrund för hur jag tagit 

fram mina frågor eller information om hur den ena eller andra analysmetoden ser ut eller fungerar. Därför var 

                                                                 
44 Rose, Gillian (2001), s. 15. 
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mina läsare vid tillfället för tolkning, med undantag från en, inte insatta i vad till exempel denotation eller 

konnotativ tolkningsnivå är.  

 

Den första delen av undersökningen är gjord i två etapper: läsning 1 och 2 (läsning 1 är av endast bild 1 och 

läsning 2 innefattar både bild 1 och bild 2). Denna första del är alltså i huvudsak utförd av de läsare som jag 

försett bilderna med. De båda bilderna liknar varandra på så sätt att motivet är näst intill identiskt. Och de båda 

bilderna är tagna vid samma tillfälle, av samma fotograf, men den viktiga skillnaden är att de är tagna i olika 

ögonblick. Den första bilden är den som genom fotografens selektion hamnade i familjealbumet, på 

vardagsrumsväggen och sist men inte minst blev julkort det året då den togs. Den andra blev bortvald från att 

fylla det syfte för varför den togs, men till skillnad från många andra pappersfotografier, som kanske aldrig fick 

se dagens ljus efter en sådan selektiv process, hamnade den i ett “lekalbum”, det album som barnen på bilden 

själva fick tillgång till.  Denna information fick inte läsarna innan de gjorde de två läsningarna. 

Inför läsning 1 försåg jag läsarna med frågor som var av en mer övergripande. Inför läsning 2 hade jag, med 

hjälp av svaren från läsning 1, möjlighet att vara mer specifik med mina frågor och jag ser det som en del av 

processen med att skapa ett nytt verktyg för undervisning av bildanalys och -tolkning. 

Också den andra delen, i vilken jag bearbetar mitt material, är gjord i två steg för att motsvara det som hänt 

under de två läsningarna. I min bearbetning är jag dock inte lika strikt i min uppdelning eftersom min analys och 

tolkning av det material mina informanter levererat trots allt är en helhet. 

 

Mitt urval av läsare har jag valt att sprida ut i ålder. Detta för att praktiken och spridningen av 

vardagsfotografi har förändrats över tid och i synnerhet i brottet mellan den analoga och den digitala bilden. Jag 

har också försökt att få med läsare av olika kön eftersom män och kvinnor till viss del har olika inlärda språkliga 

positioner.  

De olika läsarna representerar alltså olika kontexter, inte bara genom kön och ålder utan också socialt och i 

relation till när de vuxit upp och vilket förhållande de haft till just familjefotografi/vardagsfotografi. Detta 

förhållande har jag funnit extra viktigt att ta hänsyn till i min analys eftersom jag vet att de barn och ungdomar 

som jag kommer att möta (i egenskap av bildpedagog) i huvudsak kommer att ha en nära relation till 

vardagsfotografi så som de ser ut idag. 

Min övertygelse är att jag, genom den empiri som mina aktuella informanter/läsare förser mig med, kommer att 

få kunskaper som jag kan använda i grupper med stora kulturella skillnader.  

 

3:2:1 Presentation av informanter/läsare  

I inledningen av detta arbete nämner jag min egen kontext i relation till undersökningen samt min socialt 

kulturella bakgrund. Här näst redogör jag kort för det jag känner till om mina läsares bakgrund och personliga 

relation till bilden. Denna redogörelse är nödvändig eftersom den, precis som övrig empiri, ligger till grund för 

hur jag har tolkat mina läsares tolkningar. Nedan följer en kort redogörelse för de fyra läsarnas sociala kontext 

och deras förhållande till bilderna och det som kan ses som bildernas referenter. Ett av barnen på bilderna är jag 

åtta år gammal. Min relation till bilden är således att jag mycket direkt känner igen de tecken bilden visar. Och 

även om jag inte har något faktiskt minne av hur jag mådde eller kände mig i den stund fotografierna togs 

påverkas min tolkning av fotografierna och min läsning av den empiri som informanternas läsningar utgör av att 
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jag minns platsen (med dofter och taktila minnen) samt att jag har en livslång relation till bildens fotograf och 

bildernas referenter i form av barnen på bilderna. Längst ner har jag valt att presentera mig själv på samma sätt 

som jag presenterar informanterna. Jag gör detta föra att det ska bli tydligt hur min analys och tolkning färgas av 

social kontext och kulturellt kapital. 

 

Jag har delat upp varje redogörelse under tre rubriker som representerar:  

 

• läsarens sociala kontext  

• läsarens kontext i förhållande till fotografi samt medier för distribution av fotografiska bilder.  

• läsarens förhållande till bilden och bildens referenter 

 

Jan 

Social kontext: 

Jan är född -47. Han arbetar som läkare och lever i ett traditionellt äktenskap med fru och fyra barn. Jan har 

under hela sitt vuxna liv haft ett stort intresse för amatörfotografi och motiven han fokuserat på har till största 

delen varit det klassiska familjefotografiets, med undantag från “vy-fotografi”.  

Utöver fotografi är han intresserad av film, friidrott, modern konst och friluftsliv. 

 

Kontext i förhållande till fotografi samt medier för distribution av fotografiska bilder: 

Jan växte upp då kameran för amatörbruk blev fysiskt lättare, billigare att använda och i övrigt mer 

lätthanterlig. Han har, med omsorg, valt ut bilder som han satt in i album som han sedan har förvarat i hyllor i 

sitt arbetsrum. Han har också skickat bilder till släktingar, satt upp dem på väggen i “finrummet” mer vardagligt 

kallat “vardagsrummet” och sist men inte minst så har han varje år skickat julkort till en uppsjö vänner och 

bekanta och varje år är bilden på julkortet taget av honom själv.  

Jan har ej erfarenhet av sociala medier som plats för distribution av bilder. 

 

Förhållande till bilden och bildens referenter: 

Jan är, som läsare i detta arbete, bildens fotograf. Han är även far till barnen på bilden och därmed mig. Jan 

känner väl till relationen mellan barnen och fotografen. Trots detta tycker jag att det är värt att uppmärksamma 

att Jan gör en tolkning av en bild som han tog för nästan ett kvarts sekel sedan och att han, precis som de andra 

informanterna inte ”är” någon av de personer som representeras i bilden. Här blir distans i tid och rum tydlig och 

jag upplever att dessa två faktorer visar sig i Jans tolkningar av bilderna. 

 

Frida 

Social kontext: 

Frida är född -76. Hon är utbildad lärare i bildpedagogik, arbetar som konstpedagog och har erfarenhet av 

eget bildskapande som konstnär. Hon har vuxit upp i ett hem där bilder och eget skapande fått en stor plats. Flera 

i Fridas familj och närhet är konstnärligt aktiva. 
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Kontext i förhållande till fotografi samt medier för distribution av fotografiska bilder: 

Frida har vuxit upp under en tid då pappersfotografiet fortfarande regerade. Men den tekniska utveckling som 

kom då hon var tonåring var att handkamerorna för privat bruk blev lättare och automatiska. Detta innebar att de 

som kom att använda kameror och således de som var amatörfotografer kund vara yngre till åldern. Även 

framkallningen blev under 80-talet både smidigare och framför allt billigare. Genom detta kom barn och 

ungdomar att komponera sina egna album utifrån konventioner och kriterier som var anpassade till dem i ålder 

och tid. Frida var bland dessa ungdomar inte något undantag, vilket innebär att Frida har erfarenhet av eget 

fotograferande sedan tidig ålder. Hon har till skillnad från Jan följt den tekniska utvecklingen på ett sådant sätt 

att hon idag är en van användare av digitalfotografi, digital bildhantering.  

Hon han också direkt erfarenhet av bildliga sociala media, så som Facebook och liknande. 

 

Förhållande till bilden och bildens referenter: 

Frida är i samma ålder som de två äldsta barnen på bilden. Frida är bildpedagog och således en van och 

medveten tolkare av bilder. Jag och Frida är före detta studiekamrater och vänner och Frida känner till syftet med 

undersökningen samt att jag är ett av barnen på bilden och att det är min pappa som är bildens fotograf. 

 

Daniel 
Social kontext: 

Daniel är född -91. Han har vuxit upp i en medelklassfamilj om fem personer där han är äldst och har två 

yngre systrar. Han har gått kommunal skola, utan några egentliga inslag av estetisk undervisning (annat en den 

obligatoriska undervisning som skedd i grundskolan). I dagsläget studerar till läkare.  

 

Kontext i förhållande till fotografi samt medier för distribution av fotografiska bilder: 

Daniel har vuxit upp under den digitala bildens intåg. Den tekniska utvecklingen innebär att Daniel har vuxit 

upp med dator och internet hemma i en tid då de sociala medierna har utvecklats, från MSN till Bilddagboken 

och Facebook. Således har Daniel vuxit upp med “nytt” vardagsfotograferande, ett där fotografen i större 

utsträckning själv väljer vad som ska fotas och sparas eller väljas bort. Som fotograf har Daniel inte lika 

ingående erfarenheter som Frida och Jan har. Däremot fotograferar han gärna privat om det är något särskilt 

sammanhang, så som en fest eller på en resa. 

 

Förhållande till bilden och bildens referenter: 

Daniel känner det fjärde barnet i syskonskaran som representeras i bilderna och således det barn som inte 

finns med i bild. Jag kan uttolka att Daniel läser in att pojken i mitten kan vara den lillasyster som han har gått i 

skolan med. Bilden är tagen -86, då varken Daniel eller den lilla systern var född. Daniels relation till mig är den 

genom min lillasyster. Vi känner endast till varandra på håll och jag har fått kontakt med honom endast i 

anknytning till detta arbete. 
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Joakim 

Social kontext: 

Joakim är född -94 i ett medelklasshem med vänsterpolitiska influenser. Han är det yngsta av tre syskon, med 

två äldre systrar. Joakim är politiskt aktiv och uttalat feminist. 

 

Kontext i förhållande till fotografi samt medier för distribution av fotografiska bilder: 

Precis som Daniel har Joakim vuxit upp i brottet mellan analog- och digitalfotografi. Som fotograferat objekt 

har han tidigt i livet erfarenhet av att figurera i analogt fotograferade bilder, men hans eget fotograferande genom 

åren har mer eller mindre uteslutande varit med digitalkamera av något slag. Joakim har liksom Frida rätt stor 

erfarenhet av samtida vardagsfotograferande praktik som innebär att man distribuerar sina bilder via digitala 

sociala medier. Joakim fotograferar gärna. 

 

Förhållande till bilden och bildens referenter: 

Joakim känner barnen i bilden då de är bryllingar. Det är dock flickan på bilden som han känner mest. De har 

träffats i genomsnitt en gång om året under hela Joakims liv. I dagsläget har jag och Joakim en mer vänskaplig 

kontakt och vi hörs eller träffas något oftare än tidigare. 

 
Fördelarna med att jag som undersökare har en personlig anknytning till undersökningens informanter är att 

jag har haft större tillgång till kontakt när frågor väkts i samband med deras läsningar eller vid min analys av 

läsningarna. En annan fördel är också att jag har en, till viss del, djupare inblick i deras individuella kontext, 

vilket är något jag haft användning för i min undersökning. 

Att min pappa Jan finns med som en utav läsarna hänger främst ihop med att han är fotografen av de två 

bilderna jag valt. Att han är min pappa och pappa till barnen i bilden upplever jag skänkt tyngd till mitt arbete då 

jag till viss del är införstådd i hans tolkning av bilderna. Det är också här, i brottet eller skillnaderna mellan mina 

och hans uttolkningar av bilderna, som meningsskapandet blir tydlig på ett mer slående sätt än då jag tar del av 

de andra informanternas läsningar.  

Eftersom det är vanligt att vi inte kan styra över vilka bilder vi ser, inte heller när och var vi ser dem, menar 

är att det är själva tolkningen vi kan ha makt över. Gen om att vi är medvetna om att det är vår tolkning och inte 

en (universell) tolkning som "bara är" eller sker slentrianmässigt. Därför finner jag att det inte finns någon större 

motsättning i att man styr en läsare med frågor, eftersom det är i och med svaren som individen har möjlighet att 

välja hur denne vill tolka. Mina frågor är ett exempel på hur man kan styra läsningen så att den mer direkt 

handlar om att medvetandegöra betraktaren om sin tolkning och sitt meningsskapande.  
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3:3 Analys och bearbetning 
Jag har bifogat två tabeller (bilaga 1). De innehåller de frågor som läsarna fick vid första respektive andra 

läsningen samt de modaliteter, platser och nivåer som dessa frågor berör. Jag vill förtydliga att de två olika 

tabeller är en del i den process som undersökningen inneburit. Det vill säga att jag mellan de två läsningarna, 

med hjälp av de material informanterna försåg mig med efter första läsningen, hade möjlighet att revidera hur jag 

formulerade frågorna inför den andra läsningen. Jag har enligt mixad metod angivit nivåer och kategorier för 

läsningen med andra benämningar än just de som platser och modaliteter utgör.  

Eftersom jag vill styra läsaren till att i stunden för tolkning synliggöra sin betraktarposition i förhållande till 

bilden, berör de flesta frågor jag ställer läget för bilden och läget för bildens publik kopplat till social modalitet. 

Dessa lägen och modalitet är i sin tur kopplade till nivåer i tolkningen. Förutom denotativ och konnotativ nivå 

har jag när jag i min tolkning också delat in det i kategorier av mening så som sociala konventioner och 

konventioner kopplade till fotografi, samt urskilt de svar och den mening som skapats då jag direkt eller indirekt 

efterfrågat positionsbyte. Sist men inte minst har som sagt de olika informanternas sociala kontext tagits i 

beaktning. De teoretiska figurer som tabellerna utgör är en betydande del av min bearbetning och analys av 

undersökningsmaterialet. Den ordning i vilken jag valt att presentera de olika läsarnas svar utgår från den 

ordning i vilken jag fick in svaren både efter första och andra utskicket (av frågor och information inför 

läsningarna). Det föll sig så att jag fick in svaren i en fallande åldersordning. Det var alltså inte ett medvetet val 

från början, men jag tycker att det är en ordning som underlättat för min bearbetning genom att den, ur ett social- 

och kulturhistoriskt, bidrar med en kronologi som jag annars tror att jag sökt skapa själv.  

 

Inför första läsningen var mina frågor mer allmänt hållna, eftersom jag trodde att detta skulle kunna bidra till 

att läsningarna blev mindre styrda. Det blev de inte. Vad det däremot bidrog till var att flertalet av läsarna kände 

sig mer osäkra på vad det var jag menade och hur de skulle kunna svara ”korrekt” på mina frågor. Det blev 

tydligt att de allmänt formulerade frågorna hade motsatt effekt och att de gav mer luddiga och osäkra svar. Inför 

första läsningen delade jag in svaren så att de kom att representera olika nivåer i läsningen. Själva 

indelningsprocessen var inte lätt, men det gav ett resultat som var relativt lättläst.  

Inför andra läsningen var jag mer specifik med mina frågor och mer förklarande vad gäller centrala begrepp 

för läsningen. Då jag denna andra gång efterfrågade en berättelse om bilden, bad jag dem bredda 

tidsperspektivet, från endast det ögonblick bilden togs samt att de inte behövde lägga band på sin fantasi. Jag 

föreslog till exempel att de i sin tolkning skulle kunna välja en betraktarposition i vilken de skulle föreställa sig 

att de inte känner bildens referenter (de barn och den miljö som visas i bilden). I slutet av detta kapitel följer 

utdrag ur mitt arbetsmaterial från första och andra läsningen. 

 En av frågorna inför läsningen av bild 1 var den om informanterna kände att det fanns något som påverkade 

deras sätt att betrakta bilden. En del av innehållet i svaren på dessa frågor har jag redogjort för tidigare då jag 

presenterade undersökningens informanter. Jan uppgav att han var närvarande när bilden togs och att hans 

berättelse om bilden är en redogörelse för hur han minns den stund i vilken bilden är tagen, eller som han själv 

uttrycker det, att han ”minns händelseförloppet ungefär så.” Frida skriver att hon, i egenskap av att vara en 

skolad bildtolkare, har försökt att lägga sina ”tolkningsverktyg” åt sidan för att kunna göra en ”friare/öppnare 

tolkning” eftersom hon tror att det blir mer intressant utifrån syftet med undersökningen. Daniel skriver att hans 

relation till min familj och att det är jag som tillhandahållit bilden, lett till att han tolkar det som om att bilden 
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föreställer tre i en syskonskara om fyra, varav ett av barnen är en gammal skolkamrat. Något som framgår i 

Daniels svar är att han känner sig begränsad i sin tolkning av bilderna. Genom ett av våra kompletterade 

intervjusamtal förstod jag att detta delvis har att göra med den skolgång och uppväxt Daniel haft. Han verkar 

uppleva att det i skolan finns svar som är ”rätt” och svar som är ”fel” och att det är de mer objektivt och mer 

generaliserat formulerade svaren som är mer ”riktiga”. Joakim i sin tur berättar hur han, förutom att han i olika 

grad känner barnen i bilden, upplever att hans intresse för feminism påverkar hur vad han ser och tolkar i bilden. 

 

3:3:1 Denotativ nivå  

 Som första fråga inför läsning av bild 1 ställde jag frågorna: vad ser du i bilden och kan du beskriva vad du 

ser? Samtliga fyra läsare lägger märke till, vad de tolkar som, tre barn i bilden. Jan uppmärksammar att de två 

barn som han tolkar som pojkar är glada, medan det tredje barnet, ”en flicka” ser på fotografen ”med en 

allvarlig, lite arg blick”. Frida ser också tre barn i bilden. Precis som Jan så lägger hon märke till barnens blickar 

och hur flickan är allvarlig. Frida är den av läsarna som är mest beskrivande i detta första svar och hon redogör 

tydligt för sin tolkning. Hon ser att de har fina kläder på sig. Hon lägger märke till att barnen skiljer sig från 

varandra inte bara i ålder utan också genom att deras klädsel är olika samt att flickan har en annan frisyr än de 

båda pojkarna. Hon läser in det som kulturellt typiska pojk- och flickattribut. 

Hon skriver att ”jag uppfattar barnen längst till vänster i bilden som pojkar blir extra tydligt i kontrast till 

barnet längst till höger i bilden som jag tolkar som en flicka klädd i ”Madickenklänning, strumpbyxor och 

träskor.” Utöver att personerna på bilden är barn, att de är klädda på ett visst sätt och att bilden ser ut att vara 

tagen utomhus, är det bildens komposition som uppmärksammas. Daniel och Joakim är mer konnotativa i sina 

beskrivningar då de läser in stämningar, tolkar barnens relationer till varandra och i det samhälle de kan tänkas 

leva i. Joakim skriver ” Jag ser att könsroller växer tidigt. En ser att de två äldre barnen har gått olika 

attributsvägar, medan den yngsta är svårbestämd. En typisk flicka och en typisk pojke, med ett barn i mitten.” 

Han skriver även ” Jag ser även hur redan här pojken tar större plats, medan flickan snällt sitter och lyder 

fotografen. Kroppsspråket uttrycker säkerhet hos pojken, och han tar mer plats medan flickan uttrycker osäkerhet 

inför fotograferingen. Barnet i mitten, som inte riktigt har påverkats av samhällets normer än, beter sig som barn 

gör mest, som de bör.” Joakim lägger alltså märke till hur barnen i bilden är placerade eller positionerade i 

bilden. Att pojken till vänster ”tar större plats” än flickan till höger i bilen. 

 

3:3:2 Konnotativ nivå – Narration, association och fantasi 

En av de frågor informanterna fått svara på då de läste bilden är hur de tror att relationerna ser ut mellan 

personerna i bilden och mellan personerna i bilden och den person som tagit bilden. Det framgick rätt omgående 

att dessa relationer var viktiga att definiera då samtliga läsare nämner att de tror att barnen är syskon samt att den 

som håller i kameran är en vuxen släkting (en förälder eller far- eller morförälder) som har auktoritet nog att få 

barnen att ställa upp på fotograferingen trots att det inte är något de själva skulle välja att göra i den stunden för 

fotograferingsögonblicket.  

Frida: 

Jag tror att bilden är tagen i Sverige under någon högtidsdag. Gissar att det är någon äldre släktings 

födelsedag. Hade det varit någon av barnens födelsedag tror jag att de hade varit klädda i något mer 



 25 

ledigt. Nu ser det ut som att barnens föräldrar bestämt klädsel åt barnen och att de velat att de ska se 

representativa ut. 

 

 Samtliga läsare läser ut att bilden kan vara tagen vid ett högtidstillfälle och att syftet med bilden är att 

föreviga, eller åtminstone i bilden ”konservera” detta speciella tillfälle. Frida är så specifik att hon anger att det 

är en ”svensk högtid” och bildens uttryck får henne att dra kopplingar till Ingmar Bergmans filmvärld.45 Jan och 

Frida tar upp hur kläderna barnen i bilden bär samt hur bilden är komponerad bidrar till denna association till 

högtidlighet. Berättelsen om bilden kommer i flera läsares fall att handla om hur det är denna högtid som bidrar 

till att barnen är uppklädda och förväntas ”sitta grupperade för ett foto”.  

 

Jan:  

Barnen är finklädda vilket främst ses på flickans madickenklänning. Familjen är bjuden på fest och 

föräldrarna vill att barnen skall sitta grupperade för ett foto. Detta har medfört en konflikt, då barnen 

fått avbryta sin pågående lekaktivitet för att tvingas till fotografering.  

 

Joakim: 

Den ”duktiga flickan” ställer upp på fotograferingen, medan pojken vill leka med pinnen. Bilden 

utstrålar könsroller mer än en historia. Pojken har aningen mindre ömtåliga kläder för eventuellt 

springande och lekande. 

 

Tre av fyra läsare synliggör normer som de utläser ur bilden. Joakim, som vi kan läsa här ovan, tolkar snabbt 

in skillnad mellan hur barnen är och beter sig i den berättelse han vill berätta om bilden. Också Frida läser som 

sagt ut vem i bilden som är flicka eller pojke, inte bara genom hur de är klädda, utan genom att de i hennes 

berättelse om bilden har olika roller, som jag tolkar har med normer kopplade till genus att göra. ”Hon [flickan] 

bryr sig inte om att pojkarna, som jag tolkar som hennes bröder, inte är lika fokuserade. Kanske är hon van vid 

att hennes bröder ’busar’.” 

Annat som synliggörs är att berättelsen inte bara är baserad på normer och sociala konventioner utan också 

på känslor. Daniel berättar inledande att han upplever en ”sinnesstämning” i bilden, han skriver: 

”Sinnesstämningen i helhet verkar avslappnad och van (även om de individuella "stämningen" eller "fokuset" är 

olika)”. Detta, en personlig association, är kopplad till en känsla som väcks i Daniel då han ser och tolkar bilden. 

Också Frida får en känsla av att titta på bilden, en känsla som får henne att associera till någon Bergmanfilm som 

Smultronstället eller Fanny och Alexander. Dessa känslor som informanterna väver in i sina berättelser tror jag 

är kopplade till privata erfarenheter som de sedan väver sammans med annat kulturellt och symboliskt kapital i 

sin berättelse om bilden. 

 

 

3:3:3 Frågor som mer direkt rör bildens syfte  

För att göra betraktaren mer medveten om att den process denne ägnar sig åt i mötet med bilden är just en 

tolkningsakt valde jag att ställa en rad frågor som rör bildens syfte.  
                                                                 

45 Bergman, Ingmar: Smultronstället (1957); Fanny och Alexander (1982). 
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• Vem har tagit bilden? 

• Varför tror du att bilden är tagen? 

• Vilken tror du var bildens ursprungliga publik/betraktare? 

 

När jag ställer frågor som rör bildens (bildernas) ursprungliga syfte svarar samtliga informanter att de tror att 

det i första hand rör sig om att de här två bilderna är tagna för att bevara minnet av den dag då bilderna togs. 

Daniel baserar sin tolkning av syftet på att han tycker sig utläsa ”en känsla av medvetenhet om att kameran finns 

där, samt att kläderna inte i första taget tyder på en lekstund på ett jordigt berg”. Han tolkar alltså att barnen i 

bilden är medvetna om vad som förväntas av dem i en fotograferings situation.  

Också Frida tror att syftet med bilden är tagen för att ”familjen vill minnas denna dag” och att det är 

fotografen som bett barnen sitta ner för att denne ska kunna ta (eller få) en ”bra” bild som de kan visa för familj 

och släktingar. Det blir alltså tydligt att de här två bilderna tillhör den klassiska formen av familjefotografi, så 

som den såg ut innan digitalfotot (som ju bjuder på annan form av dokumentations- och spridningsmedia än det 

analoga pappersfotografiet). I informanternas läsningar kan jag tydligt läsa ut att den som tagit bilden 

(fotografen) och bildens ursprungliga publik tillhör en och samma kategori personer, vuxna auktoritära personer 

i barnens närhet.  

 

3:3:4 Ny mening genom narration och medvetet fantiserande 

Berättelsen om bild 2 kom i samtliga fall att handla om just fotograferingen och de relationer och känslor de 

kunnat uttolka ur bild 2 i förhållande till bild 1. I Jans berättelse om den andra bilden skriver han att han tolkar 

det som att barnen är vana vid fotografering och att de trots att de tycker att det är en tålamodskrävande 

procedur, vet att den är över fortare om de samarbetar för att det ska bli en bra bild. I och med detta läser han av 

barnens miner på ett mer ingående och, som jag upplever det, mer genomtänkt sätt än i läsningen av bild 1. Frida 

och Daniel tycker också de att läsningen av bild 2 förstärks av läsningen av bild 1 just i och med att bilderna är 

olika på ett sådant subtilt sätt. Det är (inte stora) skillnader mellan bilderna som avläses, miner, en annorlunda 

lutning eller ändrad blickriktning.  

I och med andra läsningen ställde jag frågan om hur det faktum att bild 2 är en av två bilder påverkar deras 

läsning av bild 2. Samtliga informanter menar att det gör en avgörande skillnad för hur de tolkar bild 2, framför 

allt vad gäller de relationer som etablerats i och till bilden i och med läsningen av bild 1. 

Enligt vad Daniel skriver så tolkar han direkt ihop denna bild med den förra och han skapar (liksom de andra 

läsarna) en kronologisk berättelse där den andra bilden representerar ett “efter” den första bilden. På så sätt blir 

pinnen t ex inte dit lagd utan borttagen.  

Daniel verkar tycka att barnens blickriktningar och vad som händer “utanför” bilden spelar stor roll för 

berättelsen. Kanske hittar han en laddning där som är svår att släppa. En “mystisk” laddning. Daniel betonar i sin 

läsning att det till stor det är känslor och hur vi känner igen oss i dessa, som medverkar till hur berättelsen som vi 

skapar kring en bild ser ut.  

Även om de olika läsarna har olika berättelsemaner så visar det sig att de alla tolkar barnens uttryck i bild 2, i 

relation till den läsning de gjort av bild 1. De utläser känslor av frustration, otålighet och besvikelse som kopplas 
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till känslan att inte bli sedd, brist på förståelse och/eller irritation mot den som ”tvingat” dem till att medverka i 

denna bild. Frida skriver: 

 

Flickan vill med sin uppenbarelse "visa" sin förälder/fotografen något men tänker inte säga vad det 

handlar om. Det får de allt fatta själva! Att säga något till syskon är definitivt ingen idé! De är "dumma 

pojkar" som inte fattar någonting. Dessutom får lillebror alldeles för mycket oförtjänt uppmärksamhet 

av alla på festen. Flickan tycker att hon är fin i sina festkläder men känner sig misskrediterad och 

utanför. Allt detta utan att fotografen/föräldern verkar ta någon som helst notis. För fotografen gäller 

bara en bra bild! Det verkar vara allt som räknas just nu. Den stora pojken till vänster i bilden ler endast 

för fotografens skull. Han vill återgå till det han gjorde innan han blev ombedd att sitta ner tillsammans 

med sina syskon och le in i kameran. Han har, precis som sina syskon, gjort det här många gånger förut. 

"No big deal!". Le och få det överstökat liksom. 

 

Daniel och Joakim skriver uttryckligen att de tror att barnen har blivit tillsagda (för att de ska ”skärpa till 

sig”) mellan att bild 1 och bild 2 togs och att detta påverkar hur de läser barnens miner i bild 2. Joakim skriver: 

”Det hyfsat tillgjorda leendet hos den äldre pojken, och uttrycket av missgillande hos flickan, påvisar att de 

strängt blivit tillsagda att se fina ut.”  

 
3:3:5 Frågor som skapar friktion 

Samtliga frågor är ämnade att bidra till synliggörandet (både för mig och för betraktaren) av den process som 

tillägnelsen av bilden innebär. Kontextbyte eller positionsbyte är ett effektivt sätt på vilket man genom metodisk 

läsning av vardagsfotografi synliggöra hur meningsskapandet kring en bild kan te sig. Och att den eventuella 

berättelse, som skapas i och med en detta meningskapande, är av en relativt arbiträr karaktär. Därför valde jag att 

ställa frågan om mina informanter kunde försöka ”byta” position för sin betraktelse och således för sin tolkning 

av bilden. Jag menar att frågan om ett möjligt positionsbyte inför bilden tenderar att röra om mer hos betraktaren 

i och med tolkningen av bilden. 

Jan skrev i sin berättelse om bild 1 att han tror att ”flickan är ledsen och arg” och att hon därför ”ställer upp 

under trots”. När han så ska svara på frågan hur han skulle kunna läst bilden om han försöker byta position som 

betraktare (och alltså inte ta hänsyn till att han är en pappa som tittar på en bild han tagit själv för många år 

sedan). Han svarade då att han föreställer sig att han skulle ställt sig frågan: Varför sitter flickan för sig själv och 

ser ledsen ut? Frida väljer som svar på de frågor som rör positionsbyte att se fotografiet som vore det ur en annan 

genre fotografi. I en alternativ berättelse om bilden ser hon den som ett ”utsnitt” ur en svensk långfilm och hon 

skriver att hon återigen associerar till Ingemar Bergmans filmvärld där hon upplever att mycket ”utspelar sig 

under ytan” och att barnen som syns i bilden ”känner och tänker mer än de vuxna vill/vågar se och erkänna”.  

När så Frida ska byta position inför bild 2 spinner hon vidare på den alternativa berättelse hon kommit åt i 

och med sin alternativa läsning av bild 1. Det vill säga att hon berättar om det som händer bakom fotografens 

försök att med bilden fånga en idyll. Frida skriver: 

 

Det fanns mycket förväntningar kring den här festen/tillställningen, både hos barnen och de vuxna. Alla 

förväntningar infriades dock inte. I synnerhet blev det inte som flickan på bilden tänkt sig. /…/ Förutom 

flickans bröder fanns det inga andra barn med på festen som hon kunde leka med. Brorsorna verkade ha kul i 
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alla fall men de brydde ju sig inte heller om att de inte fick leka på gräset och nere vid vattnet i sina fina, 

ljusa kläder. Själv var hon ju i alla fall aktsam (men vad fick hon för det). De vuxna var tråkiga och pratade 

bara med varandra. Hon hade mycket hellre suttit med ensam med någon av de äldre (kanske farmor) och 

spelat ett spelat Yatzy och ätit småkakor. Den här dagen blev inte alls som hon hoppats på. ) 

 

Också Joakim tänker att bild 2 speglar något annat än vad som var tanken då fotografen tog bilden. Han 

tänker att fotograferingen i och med denna bild skulle vara över och att barnen, äntligen, kan springa iväg och 

leka igen. Det finns dock en möjlighet, precis som han skrivit tidigare, att fotografen behöver ta en bild till, just 

för att flickan inte ser tillräckligt ”söt och gullig” ut för att bilden ska duga för sitt syfte. Joakim tar åter upp 

konventioner som styr normer för hur det är ok att flickor respektive pojkar agerar. I det här fallet att det är 

vanligare att pojkar kan göra grimaser och larva sig på bild än vad det är ok att flickor gör det samma.  

Joakim berättar att han i sin alternativa läsning, i likhet med Daniels första läsning av denna bild 2, tänker att 

barnen har blivit tillsagda. Pinnen har tagits ifrån barnen och de har satts tillrätta. Den äldre pojken påverkades 

inte nämnvärt av tillsägelsen, medan flickan ”som egentligen inte borde tagit åt sig” blev ”skärrad” av 

tillsägelsen och att hennes blick och hållning är ett svar på att hon känner sig tillrättavisad. 

 

En annan fråga som jag ställde för att bidra med friktion i informanternas läsning var om de på något sätt 

tyckte att bilden/bilderna på något sätt var motsägelsefulla. När jag ställde frågan inför första läsningen var jag 

inte utförlig med vad jag menade och läsarnas svar var lite trevande. Jan skrev att ”bilden är tagen för att visa en 

familjeidyll med de tre barnen. Barnen är dock tvingade till detta och flickan är för tillfället inte harmonisk då 

hon inte vill vara med [om att bli fotograferad].” Frida skriver först att hon inte ser några motsättningar mellan 

bilden och bildens syfte som familjefotografi, men sedan spinner hon vidare på känslan hon tagit upp tidigare om 

att det finns en ”Fanny och Alexander-stämning” hon tidigare målat upp. Hon berättar att en sådan tolkning, att 

det finns mer ”som utspelar sig under ytan” är något hon härleder till alla de typer av ”bilder på barn” som hon 

sett på film- och bokomslag. Som ytterligare exempel anger hon filmomslaget för Susanna Alakoskis 

Svinalängorna och Åsa Linderborgs Mig äger ingen, där hon menar att ”vi vet att det döljer sig något ’mörkt’ 

bakom det till synes idylliska i bilden. Och Frida undrar över om fenomenet är något typiskt inom den svenska 

(berättar)kulturen. Daniel menar att han skulle kunna uppleva den första bilden som motsägelsefull, om bilden 

var tänkt att ”spegla en ’tillfällig stund’”, eftersom han i så fall upplever att motivet skvallrar om att fotografi-

sessionen till stor sannolikhet var allt annat än oplanerad. 

När jag ställde frågan om bild 2 är motsägelsefull var jag som sagt mer utförlig och mer förklarande då jag 

formulerade frågan. Jag ställde följfrågor som huruvida bilden på något sätt bryter mot de konventioner som 

vanligtvis hör familjefotografi som genre till (så som de som betraktare känner till dessa konventioner). 

Denna andra gång inför bild 2 som aktuellt motiv, var samtliga läsare därför mer reflekterande i sina svar. Jag 

har tidigare nämnt att Daniel känt sig begränsad inför sin tolkning av bilder. När han fick frågan huruvida bild 2 

kan tänkas vara en motsägelsefull bild svarade han följande: 

 

Mina tolkningar går åt väldigt spretiga håll på den här punkten, och jag tror själv att det kan bero på att jag 

försöker intala mig själv att tänka allmänt, eller mot en viss åsikt... detta medan jag hela tiden i bakhuvudet 
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tänker på att det helt beror på vad den som gör urvalet vill ha på bilden, oavsett var den ska hamna, /…/ ville 

man ha en nostalgisk bild som reflekterar lycka skulle man kanske tagit en annan bild där alla ler.  

 

Joakim i sin tur tar sig an frågan på ett mer direkt och ingående sätt än tidigare läsare.  

Han tar upp normer för hur flickor och pojkar ”får” och ”inte får” se ut på bild. Han menar att saken skulle ha 

varit en annan om det var pojken som sett lite sur eller ledsen ut och om det var flickan som ”larvat sig” eller sett 

osamlad ut. Joakim kommer alltså fram till att bild 2 bryter för mycket mot de sociala konventioner som den 

typen av familjefotografi vill representera. Han tror därför att bild 1 skulle väljas framför bild 2 till att 

”representera dagen, barnen i ett album eller på väggen.”  

 

3:4 Läsning av tolkning 1 och 2 
Vid analys av läsarnas svar på den inledande frågan till tolkningen av bild 1 så är det tydligt att de närmar sig 

bilden på olika sätt. Dels så utgörs denna skillnad i hur de beskriver vad de lägger märke till i bilden, dels i vad 

det är de lägger märke till. I den första frågan undrar jag vad de ser i bilden och om de kan beskriva vad de ser 

(en fråga med vilken jag som frågeställare först och främst söker ett denotativt svar). Samtliga läsare lägger 

märke till att det är tre figurer som de tolkar som barn i bilden, men efter det går fokus isär för hur och vad de 

beskriver att de ser. Den första frågan berör främst läget för bilden utifrån teknologisk och kompositionell 

modalitet. Detta innebär att jag som uttolkare av deras svar tar hänsyn till hur betraktaren tolkar bildens 

komposition och komponenter och vilka visuella effekter som bilden som sådan kan tänkas ha på betraktaren. 

Frida berättar t ex att bilden har gulnat och hur hon tolkar det som om den har blivit utsatt för solljus och att den 

ser ut att vara tagen ”för ganska länge sen”. Den senare uttolkningen sker alltså på grund av en visuell effekt och 

berör teknisk modalitet. Barnens blickriktningar och hur de sitter på bilden blir en del av kompositionen och 

således bunden till kompositionell modalitet. Trots min teoretiska uppdelning av frågorna märkte jag rätt fort att 

frågorna jag ställt går i varandra och att de olika modaliteterna och lägena berör varandra på ett intrikat sätt. 

 

Då jag läser informanternas tolkningar blir det tydligt för mig att de själva är styrda av sin egen kontext, 

alltså den tolkningsposition de befinner sig i just i stunden de läser bilden, samt hur var och en av läsarnas 

kulturella kapital bidrar till hur deras berättelse om bilden ser ut.  

Redan i och med den inledande frågan uppmärksammade läsarna hur barnens kläder och position i bilden 

konnoterade vilken social position barnen på bilden kan tänkas ha och vilka sociala konventioner som präglar 

och präglas av denna position. I samband med detta uppmärksammades både normer för vad som gör en ”flicka” 

respektive en ”pojke” och hur maktförhållandena ser ut barnen emellan och i relation till fotografen. Jan skriver 

till exempel ”Man kan tänka sig att dessa barn sedan länge är vana vid att det alltid ska ställas upp för 

fotografering /…/. De stora barnen är numera ganska trötta på [det]. Samtidigt är de medvetna om att de blir 

klara fortare om de medverkar och sitter stilla så att fotograferingen påskyndas”. Jan känner till 

maktförhållandena mellan fotografen och de fotograferade, eftersom det är han som håller i kameran. Men 

faktum är att de andra läsarna, trots att de inte var närvarande vid tillfället då de här bilderna togs och trots att de 

inte erfarit det specifika i att vara fotograf och förälder, kände igen sig i situationen på så sätt att de kunde tolka 

in auktoriteten i den position som fotografen innehar. Här möts alltså kulturellt kapital och personliga 

associationer med resultatet att de olika läsarnas tolkningar tangerar varandra trots att de alla närmar sig denna 

gemensamma mening från komplexa och individuella ståndpunkter. 



 30 

Andra, mindre uppenbara relationer målades också upp. Normer kopplade till frågor om genus uttolkades och 

beskrevs både direkt (i Joakims ideologiskt medvetna tolkning) och indirekt (bl. a i Jan och Fridas tolkningar av 

barnens kläder eller flickans ”trotsiga” blick). 

När jag läser Fridas berättelse om bild 2 tolkar jag det som att hon sätter på flickan i bilden “offerkoftan” att 

hon tänker det som att flickan känner sig sårad och att hon spelar martyr. Pojkarna däremot verkar relativt 

bekymmersfria och opåverkade av situationen. Här målas en bild av flickigt och pojkigt uppförande upp och jag 

tycker att det är spännande att spekulera i vad som kan ha fött denna tolkning hos Frida. Vem är det som har lärt 

flickan i bilden att “spela martyr”? Och vem eller vilka är det som lärt pojkarna att de inte behöver känna sig 

åsidosatta på samma sätt? Frida vecklar i sin berättelse upp normer som styr flickor och pojkar. Detta att flickor 

lär sig vara aktsamma i större utsträckning än pojkar. För även om den stora pojken (i Fridas första tolkning av 

andra bilden) tänker på att han och lillebrodern måste vara försiktiga då de har finkläderna på, så uppfattar jag att 

de har lättare för att strunta i vad de blivit tillsagda än vad flickan har. Den stora pojken verkar vilja vara 

fotografen till lags för att få det hela överstökat. Medan flickans vilja att uppföra sig och bli uppskattad för det, i 

det närmaste är ett behov som pojkarna inte har. Jag tänker att detta kan ha att göra med hur pojkar och flickor 

måste vara och bete sig för att bli sedda. Vidare tänker jag på hur flickors kläder (än idag) ofta är mer ömtåliga 

än pojkars kläder. Även om också pojkarna i bilden har på sig ljusa (för lek opraktiska) kläder, så är det ändå så 

att pojken har på sig en vanlig vit t-shirt som du kan hitta i vilken klädbutik som helst, medan flickan har på sig 

en fint struken ”madicken-klänning”. 

Här jämför jag med Joakims ideologiskt medvetna tolkning, då också han tydligt pekar på normbärande 

tecken i bilderna. Att flickor tar åt sig lättare då de blir tillsagda tror jag har med hur de skolas in i att vara andra 

till lags. Pojkar har inte lika stora krav och förväntningar på sig att vara lugna, lydiga och söta. De har i stället en 

större frihet i att agera utan att behöva få bekräftelsen i att de är duktiga i att vara till lags. Däremot så har pojkar 

större krav på sig att prestera i andra situationer. Därför tänker jag att om bilden hade varit tagen en annan 

kontext, säg en mer fysiskt aktiv sådan, så hade pojken kanske haft krav på sig att visa upp för fotografen vad 

han kunde göra bra. 

Frida berättar att flickan känner att dagen inte alls blev som förväntat sig och hoppats på. Hon skriver att 

flickan, som kanske är van vid att umgås med de vuxna en i taget, tycker att de vuxna är tråkiga som bara pratar 

med varandra. De regler som brukar gälla, att man inte får ta sitt syskons saker (halsbandet) till exempel är inte 

de som styr i fotograferingsögonblicket. Det stör flickan att hon inte vet helt hur hon kan och måste bete sig för 

att bli sedd och uppskattad i just den här situationen. Jag har ovan beskrivit hur samtliga läsare tolkar ut de 

relationer av makt som de upplever presenteras i bild 1 och bild 2 och jag reflekterar över detta att vuxna ofta 

”pratar över huvudet” på barn. Jag tror jag är något som hör det traditionella sättet att se på barn som något anat 

än individer, som ”ickevuxna”. Idag finns det alternativ till det synsättet främst inom nya pedagogiska- och 

filosofiska strömningar, men också socialt konventionellt tror jag att sättet att se barn som personer och inte 

kategoriskt som ”barn”. Här kan vi tydligt jämföra postmoderna och klassiskt moderna optiker med 

varandra. Se till exempel hur man inom den klassiskt moderna optiken essentialism ser ”barn” som begrepp 

som något som föregår individen i frågan om barnets ”sanna” natur.46 

Från olika perspektiv berättar läsarna hur det är syftet med bilden som styr huruvida den är motsägelsefull 

eller inte. Och tillsammans, i och med det faktum att de alla står i olika betraktarpositioner inför bilden, bidrar de 
                                                                 
46 Illeris, Helene (2002), s. 16. 
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med svar som kan tänkas representera dessa olika betraktarpositioners sätt att se bilden som motsägelsefull eller 

inte. Jan, som är far och fotograf, skriver att han anser att bilden är motsägelsefull så tillvida att fotografen hade 

tänkt sig ett syskonporträtt ”med glada och avspända barn”, men att den som sådant är misslyckad. Han menar 

att bilden är i sig egentligen inte misslyckad, men att det inte finns något direkt samspel mellan barnen som sitter 

var för sig – ”de stora koncentrerade mot fotografen. Den lille visar spontan glädje, men får inte någon 

uppmärksamhet från sina syskon vilket hade livat upp bilden.” – och att den därför inte uppfyller de kriterier som 

fotografen var ute efter. Jan menar alltså att om det är en motsägelsefull bild eller ej i grund och botten har att 

göra med vad syftet med den specifika bilden är. Inom den genre av vardagsfotografi som dessa två fotografier 

är placerade så bryter de mot de konventioner som var dominerade för just denna genre under den tidsliga epok 

som bilden är tagen. Det tillhör alltså ett ”då” och läser vi bilden ”nu”, i vår samtid, finns där andra möjliga 

konventioner att luta oss tillbaka mot och således andra möjliga sätt att tolka bilden. I frågan om bilden är 

motsägelsefull eller ej är det tydligt att utläsa den kontextuella förändring som sker över tid hos individer och jag 

får än en gång upp ögonen för hur det kulturella och symboliska kapital en individ förfogar över är en ständigt 

växande och skiftande bank av tecken, visuella händelser och uttryck.  

 

I och med läsningen av bild 2 blev det narrativa mer tydligt. Läsarna skapade genast en kronologi genom att 

läsa ”ihop” de två bilderna i den ordning de fått tillgång till bilderna. Och det var egentligen bara Joakim som 

spekulerade i och redogjorde varför han tolkade bilderna i den ordning han fått dem. Att detta var en av två 

bilder bidrog till hur informanterna läste av miner och poser i den andra bilden i förhållande till miner och poser 

i första bilden. Både Frida och Daniel berättar att de tycker att denna andra läsning förstärks av den första, eller 

som Daniel skriver ”att ha sett en extra bild ger /../ ett mer intryck eftersom det ger mig, eller att jag tolkar, ett 

händelseförlopp”.  

 

De sociala konventioner som uttolkades ur bilden, både de om hur barnen på bilden ”förkönats” och hur 

förhållandet till de vuxna utanför bilden präglas av auktoritet, blev i min tolkning till stor del knutna till 

konventioner kopplade specifikt till fotografi och fotograferande som praktik. Frida skriver t ex om bild 2: 

 

Detta känns som en ganska typisk bild på barn. Framförallt innan digitalfotografiet kom. Det känns 

typisk så till vida att det är ett gruppfoto som troligen tagits under en högtidsdag som man vill föreviga. 

Barnen är uppklädda och tillbedda att le. Fotografen tar kanske max tre bilder på samma "motiv" och 

hoppas därför att alla barn ska le samtidigt. Då fotografiet troligen inte är taget med digitalkamera har 

bilden inte kunnat "rensas" bort vilket kanske annars blivit fallet då flickan ser så sur ut. Nu har bilden 

framkallats och därmed förevigats. Kanske sattes bilden aldrig in i något album utan hamnade i en hög 

med blandade bilder som man inte vill slänga men heller inte visa upp för vänner och bekanta. Men jag 

är osäker. Det är trots allt en fin bild så kanske hamnade den trots allt i familjealbumet. Dock inte i en 

ram på väggen. Då skulle alla barnen varit glada. 

 

Jag tänker kring detta, att barnen har en vana för att när de är uppklädda och det är fest “för de vuxnas skull” 

så ska de fotograferas och om det är som Jan skriver så skulle det vara så att barnen inte på allvar har chansen att 

säga nej till att vara med vid ett sådant tillfälle. Att de blir tvingade och att de har lärt sig att om de fogar sig för 
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fotografens eller de vuxnas vilja så går det över snabbare. Hela denna orsak-verkan process kan i alla fall jag 

tänka mig måste vara negativ för barnen och för den relation de har till auktoriteten bakom kameran. Och att det 

till och med kan ha skapats en negativ betingning för dem i det att de kopplar ihop “vuxenfest” och “finkläder” 

med tvånget till att medverka vid fotografering. 

 
Jag tolkar det som om Frida bedömer bilden utifrån olika perspektiv och således skvallrar hon om att det 

finns åtminstone två uppsättningar kriterier att läsa och framför allt bedöma bilden utifrån. För att hamna i ett 

fotoalbum så är det en okej bild, vill du däremot ha den på väggen så duger den inte. 

Att Frida och flera av de andra läsarna känner sig osäkra på varför bild 2 kommit att sparas, tror jag beror på 

att konventioner för hur ett vardagsfotografi och således ett familjefotografi har ändrats över tid.  För det första 

är tiden för deras tolkning av bild 1 och 2 utförda efter det att digitala media slagit igenom. Det innebär att det är 

andra samhälleliga normer och ”moden” som avgör vad som är en ”bra” eller ”fin” bild inom vardagsfotografi 

som genre idag. Jag tror alltså att konventionerna för hur en ”godkänd” bild ser ut var snävare då 

pappersfotografiet regerade, helt enkelt för att vi var mindre bildvana innan den digitala bilden och digitala 

medierna slog igenom. Jag tror att detta beror på att flödet av vardagsbilder var mindre då och de att de bilder 

som var tillgängliga för oss hade gått igenom en hårdare gallring än de vardagsfotografier vi ser idag. Det vi ser 

ofta normaliseras (den normaliserande blicken). I och med denna normalisering producerar vi nya normer och 

reproducerar dessa i de bilder vi tar och tillägnar oss efter detta.47 Det blir därför intressant att fundera över vad 

unga idag har för kriterier för vad som gör en bra bild. Daniel spekulerade i sin läsning av bild 1 (när han svarade 

på frågan huruvida bilden var motsägelsefull eller inte) som följer: 

 

”[Det e]nda jag kan komma att tänka på skulle vara om man hade som mening att bilden skulle spegla en 

’tillfällig stund’ och den var i verkligheten var ’planerad’."  

 

Daniel har här ett alternativt sätt att tolka bilden, ett sätt som jag tror har att göra med att han satt i en position 

att fundera kring alternativa sätt att tolka bilden, men också att det idag är mer fokus på att ”fånga stunden” och 

inte fullt så viktigt att alla ska se glada ut på en gång eller helst blicka in i kameran. Men jag tror ändå att många 

(föräldrar och andra vuxna) starkt har kvar önskan om glada miner och ”god" komposition för att det ska klassas 

som ett bra familjefotografi. 

Flera av läsarna tror alltså att bild 2 är den som skulle väljas bort och således inte exponerats för andra 

betraktare än fotografen själv. Vi vet att bild 2 är den som kom att sitta i mitt och min brors album och att den på 

så sätt tittades på och tolkades av mig, min bror, kompisar till oss, pojkvänner och så nu till sist i och med denna 

undersökning. I detta kommer jag åter till tillgänglighet – vad är det som avgör vilka bilder vi exponeras för? 

Informanternas svar på frågor som gäller bildens syfte har för mig klargjort i alla fall ett möjligt svar på den 

frågan. Vilken bild vi kan komma att tillägna oss beror på en blandning mellan urval (gjort enligt gällande 

samhälleliga sociala konventioner och konventioner kopplade till den genre bilder som fotografiet tillhör) och 

slump.  

 

 

                                                                 
47 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), ”den normaliserande blicken” s.140. 
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3:4:1 Frågor som skapar friktion och tolkningar som sker med motstånd 

Jag nämner ovan att Daniel först har upplevt svårigheter med att byta perspektiv för läsningen. Dels för att 

han (som han uttrycker själv) försöker tänka ”analytiskt”, att han ser det som att han för att göra detta bör hålla 

sig till en tolkning som är mer ”sann” eller ”riktig”. Daniel upplever att, om han försöker ”tänka om” och 

medvetet byta position, är det inte analys han ägnar sig åt, utan fantasier. Fantasier som inte skulle ha relevans 

annat än i just den här kontexten, det vill säga att han blir ombedd att försöka byta position. I nästa stund 

kommer Daniel på sig själv med att den ”ursprungliga” tolkningen också den är en fantasi trots allt. Daniel inser 

att anledningen till att den känns mer riktig är för att den grundas på hans personliga värderingar och så vidare. 

När Daniel väl kommit fram till att han trots allt fantiserade började han snart att leka med tanken att det inte 

skulle vara en vuxen som höll i kameran, utan ett barn. Han menade att hans tolkning av bilden utifrån de 

förhållandena skulle ha blivit en helt annan. Hade det varit ett annat barn som håller i kameran förskjuts 

maktförhållandena och det handlar inte lika tydligt om relationen mellan vuxna och barn. I stället hamnar fokus i 

förhållandet barn till barn. I relationer mellan barn gäller andra sociala konventioner och normer. I tidigare 

tolkningar förmodades flickan vara ledsen eller irriterad eller ledsen över att inte bli sedd och respekterad av 

fotografen, som tidigare antogs vara en vuxen som står barnen nära. I denna nya läsning byts känslorna av 

besvikelse ut mot avundsjuka gentemot att fotografen (ett annat barn) har fått en kamera i present. I denna 

alternativa historia om bilden kastar Daniel om de konventionella förutsättningarna för bilden.  

Jag skulle säga att flickans känsla av avundsjuka gentemot fotografens present är av en helt annan kategori än 

att hon är irriterad eller ledsen över att inte bli sedd och respekterad av fotografen som i de andra läsningarna är 

en förmodad vuxen. Det är alltså ett helt nytt sätt att läsa av flickans ansiktsuttryck på och jag kommer att tänka 

på det jag skriver om ovan, om att man genom att läsa en bild med postmoderna optiker eller feministiskt 

poststrukturalistiska ”glasögon” kan se det som att subjektets positionering kan förändra tolkningsförfarandet 

likväl hur själva läsningen kan förändra subjektets position.  

Denna alternativa tolkning är kanske inte den första som Daniel kom att tänka på, men den är ändå fullt 

möjlig och den pekar på något som bland annat Lenz Taguchi tar upp, nämligen subjektets möjlighet till multipla 

förståelser. Ett annat exempel som kan belysa detta är hur Jan läser flickans ansikte i bild 1 som mer uppgivet 

arg, ”på gränsen till tårar”, och han menar alltså att utifrån detta perspektiv ser flickan ”bättre” ut i bild 2. Att 

han, när han skulle välja bild till julkort och album, valde bild 1 baserades därför på andra kriterier än de som 

samtliga andra läsare (när de fick frågor relaterade till urvalsprocessen) gjorde samma val.   

 

3:4:2 Betraktarpositioner 

Under läsningens gång fann jag att Fridas och Jans sätt att tolka bilderna berör varandra på ett sätt som för 

dem närmare varandra i förhållande till Joakims och Daniels läsning. Det är någonting i deras sätt att tolka 

barnens sinnesstämningar och roller i syskonskaran och familjen. Det kan ha att göra med att de båda känner 

mig, men samtidigt går deras tolkningar både ihop och isär på ett sätt som får mig att känna att där är något mer. 

Det kan ha att göra med att Frida och Jan kommer från tidigare generationer än vad Daniel och Joakim gör. 

Kanske har det också med hur vi i samhället och skolan blivit fostrade att ”titta på bilder”. Och att detta sätt, 

förändrats i takt med utvecklingen av teknisk media, skolpolitik och pedagogiskt arbetssätt. Det skulle alltså 

kunna ha att göra med att synen på individen ändrats över tid och jag finner här kopplingar med den språkliga 
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och den tolkande vändning som finns förklarade av både Lenz Taguchi och Bruner.48 Förändringen i hur vi ser 

på subjektet idag, samt hur vi ser på tolkningen som en av många möjliga, präglar enligt dessa tankar samtliga 

läsares svar i olika grad, det vill säga att de är mer eller mindre påverkade av de klassiskt moderna optikerna, 

såväl som de postmodernistiska. 

Jag ser tydligt hur de klassiskt moderna optiker som dominerat under informanternas uppväxt lägger grunder för 

vilka betraktarposiotioner bilderna erbjuder. Enligt mitt tycke är det egentligen bara Joakim som, genom sitt 

ideologiska ställningstagande, redan från första stund läser bilden med postmodern optik. 

 Hur tecknen i bilden är laddade kommer dock alltid att vara präglat av de klassiskt moderna symbolsystem 

som också Joakim vuxit upp med. Joakims position är alltså till stor del postmodernistisk, medan bilderna i 

första rummet erbjuder en klassiskt modern betraktarposition.  

 

3:4:3 Känslor och normer 

Vidare har jag fått syn på hur mycket vi behöver normer för att kunna fungera som ett kollektiv. Normer 

baseras på och byggs av faktorer som etik, moral och politisk makt, det kan vi nog vara överens om. Men att de 

också är baserade på hur vi känner är något som jag tror kan vara intressant att arbeta med i en lärandesituation, 

där arbetet med självbilden (som är en känslomässig process) är i full gång. Eftersom det är just barn på 

fotografierna i den här undersökningen, har jag funderat kring hur barn skulle skapat sina normer ifall de inte 

hade haft auktoritära krafter, i form av vuxna, som påverkade vad de skulle tycka och tänka om sig själva och sin 

omvärld. Helt klart är att de skulle tänka annorlunda. Flera delar av läsarnas tolkningar visar på hur läsarna 

själva känner igen sig i hur de tror att barnen på bilderna känner sig. I vissa fall är det uttalat att de minns och 

känner igen sig från då de själva var små. I andra fall har läsningen av bilderna likväl bidragit till att läsaren har 

fått fatt i att skriva om känslor som ofta klassas som barnsliga och inte hör något så akademiskt som bildtolkning 

till. Frida och Jan uttolkar till exempel känslor som trots eller behovet av att bli sedd (som i tolkningen av flickan 

som vill att de vuxna ska se henne och förstå varför hon tjurar) och besvikelsen över att sen inte lyckas bli det. 

 

3.5 Resultat och tolkning 

 

Nyckelord:  
Tillägnelse, tolkning och meningsskapande, kulturellt kapital / kunskap och meningsskapande makt. 

 

Syftet med min undersökning har hela tiden varit att utarbeta metoder för att synliggöra betraktarens 

meningsskapande position vid tillägnandet av bilder. Genom att klargöra hur individers tillägnelse av bilder går 

till vill jag förstå för hur kunskapande kan gå till. Med denna förståelse har jag påbörjat arbetet med att skapa 

pedagogiska verktyg som jag kan använda i mitt yrke som bild- och medielärare.  

I den undersökning jag presenterar har jag har använt mig av vardagsbilder från min egen barndom som jag låtit 

fyra personer tolka enligt en given metod. Min frågeställning för arbetet är: 

 

                                                                 
48 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), s 53; Bruner, Jerome (2002), s. 113. Den tolkande vändningen innebar att man ifrågasatte och omdefinierade 

syftet med att tolka en text. ”Tolkningens syfte är förståelse, inte förklaring, och dess medel är textanalys.”  
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• På vilket sätt kan man genom metodisk läsning av vardagsfotografi klargöra hur tillägnelseprocessen av 

bilder går till? 

 

Jag har visat att man genom att ställa frågor i samband med tolkningen av en bild till viss del kan synliggöra 

tillägnelseakten. I min läsning av informanternas svar (tolkningar) fick jag upp ögonen för vad i bilderna som de 

fastnade för samt hur de tolkade det de läste ut ur dem. Detta hur har jag sedan kopplat till den sociala kontext 

som finns representerad av varje informant. Jag har genom detta få ta del av varför deras tolkningsbana tagit den 

väg den gjort. Jag finner att jag på så sätt kommit åt informanternas betraktarpositioner så som de såg ut då de 

först mötte bilderna och sedan fått följa dem in i nya, alternativa betraktarpositioner. Med frågor som behandlar 

bildens syfte samt betraktarens position har jag styrt informanterna till eftertanke och således bidragit till att de 

själva har blivit medvetna om att de i tolkningsakten använder sin fantasi, alltså att de själva är medskapare av 

den mening som växer kring bilderna. 

 

3:5:1 Användandet av postmoderna optiker 

Ovan skriver jag om hur man genom att använda sig av postmoderna optiker kan etablera lokala 

motdiskurser i vilka man har möjlighet att ifrågasätta rådande diskursers sätt att verka. Att ställa frågor till 

informanterna, formulerade enligt postmoderna optiker, menar jag har bidragit till att de, liksom jag själv, fått 

upp ögonen för alternativ till det mindre genomtänka sätt att läsa bilden på och att det i detta är motdiskurser som 

tagit form. Även om en motdiskurs främst är aktuell för just den läsning eller tolkning som det är frågan om, tror 

jag generellt att motdiskureser mycket väl kan användas för att läsa andra bilder utifrån.  

Att på ett uttalat sätt ta hänsyn till subjektet som en meningsskapande agent skapar möjligheter till multipla 

förståelser. Genom min läsning av informanternas tolkningar har jag fått skönja hur dessa multipla förståelser 

kan ta form och uttryckas genom i det att jag fått ta del av berättelser om bilderna. Jag har fått syn på hur dessa 

berättelser flätas samman med de som tolkat bilden (genom att personliga och kollektiva erfarenheter präglar 

tolkningen) och hur de därifrån tar ny fart för att ingå i nya eller parallella berättelser. Detta får mig att tänka på 

hur Illeris beskriver en av fördelarna med att använda postmoderna optiker: 

 

i stället för att se bilder som endast medier öppnar användandet av postmoderna optiker för idén om att 

se bilder som visuella händelser fyllda med gamla och nya möjligheter – inte för att upptäcka världen, 

oss själva eller världen omkring oss, utan möjligheter till att skapa världar som ger oss möjligheter att 

utforska nya och annorlunda relationsformer.49 

 

I min tillägnelse av informanternas tolkningar har jag fått se hur berättelsen kan användas för att beskriva 

visuella händelser, som annars riskerar att aldrig formuleras, externaliseras eller problematiseras. Berättelsen är 

således ett redskap man kan använda för att klargöra hur tillägnelseprocessen av ett vardagsfotografi kan ser ut. 

 

Av allt att döma finns det många sätt att komma närmare en förståelse för hur tillägnelsen av en bild ser ut 

och hur den är beroende av betraktarens sociala kontext. Ett sätt är att, som Rose Gillian är inne på, undersöka 

bildens effekt. På vilket eller vilka sätt överensstämmer den till exempel med bildens syfte som fotografi, det vill 

                                                                 
49 Illeris, Helene (2002), s. 24.  



 36 

säga hur kan vi lägga märke till skillnaden mellan vad vi tror att fotografen, i sin sociala kontext, velat med 

bilden och vilka effekter bilden har på och för betraktaren? Den visuella effekten av en bild är inte bara beroende 

av vem som tillägnar sig den utan också av när, var och hur och om en betraktare har tillgång till bilden. Kontext 

kopplad till tid och rum är avgörande så väl som social kontext.50 När det handlar om en sådan specifik genre 

som vardagsfotografi/familjefotografi och då man befinner sig i en kultur där fotografiet och fotograferandet 

vuxit fram som en stor del av denna kultur, finns det stora chanser att det är en hel del som stämmer överens 

mellan vardagsfotografiets tänkta syfte och betraktarens uttolkning av bilden. Trots detta, eller just därför, blir 

brottet från de konventionella tolkningarna ännu tydligare och bildens egna effekter kan träda fram. Dessa 

visuella effekter är, som har jag tolkat det, mycket beroende av hur betraktaren känner för bilden och det bilden 

för denne kan tänkas representera. Jag har genom läsning av informanternas tolkningar fått syn på hur olika 

visuella effekter trätt fram. En av de mer kraftfulla är den effekt som det innebar att läsa två bilder som är så lika 

som de här två familjefotografierna är. Den effekt jag skönjer här är främst att det narrativa, berättelsen om 

bilden, blir mer tydlig. I samband med denna effekt uppstår en annan. Barnens miner, blickriktningar och poser i 

bilden skiljer sig från varandra på ett subtilt sätt och detta tror jag har medfört att berättelserna om bilderna 

kommit att handla om så pass subtila saker som känslor.  

 

För att komma åt alternativa berättelser och/eller diskurser visade det sig alltså på flera sätt vara fruktsamt att 

ställa frågor som skapar friktion i läsningen. De frågor som rör betraktarens position i relation till bilden samt de 

frågor som genom bilden och betraktarens tolkning av den ifrågasätter bildens genre och sociala kontext. När jag 

läser informanternas svar blir det blir lätt för mig som uttolkare att få syn på det meningsskapade som de ägnar 

sig åt vid tillägnelsen av bilderna. Genom deras berättelser om bilden och genom min förkunskap om deras 

betraktarkontext, får jag en bild av varför de tolkar som de gör. Jag skriver ovan om hur Holland menar att vissa 

genrer av bilder bjuder på mer eller mindre ”lättsmälta” läsningar. De bilder som möter på motstånd i oss, 

antingen genom visuell effekt kopplad till exempelvis tid och rum för tillägnandet, eller genom ett aktivt 

ifrågasättande (till exempel genom frågor positionerar betraktaren) är de bilder som vi kommer att minnas bäst. 

Den kunskap som förvärvas i samband med dessa läsningar är således den som kommer att befästas bäst i vårt 

medvetande. Undersökningen visade mig också att dessa ”friktionsfrågor” även gjorde informanterna medvetna 

om sin position som meningsskapare. Och även om flera läsare under arbetets gång uttryckte att det var 

”jobbigt” att behöva byta position (att ifrågasätta sin omedelbara och mindre genomtänka tolkning) så uttryckte 

de efteråt att de kände en befrielse i att få tänka till i frågor som uppenbarligen engagerade dem. 

 

Ett exempel på hur vi kan klargöra tillägnelseprocessen är att genom att studera och försöka synliggöra vad 

det är som sker i tolkningsprocessen, samt försöka ta reda på varför detta sker. När man använder sig av andra 

individer än sig själv för att läsa och tolka bilder, är det alltså ytterst viktigt att man på ett givande sätt kan ta del 

av det meninsskapande som sker i och med tillägnelsen. För att detta ska kunna vara möjligt är det nödvändigt 

att dessa individer kommunicerar sin meningskapande process, det vill säga att de externaliserar sina tankar på 

något sätt. I detta arbete är det främst informanternas skriftliga svar som denna kommunikation består av och de 

utgör en betydande del av det material som ligger till grund för hur jag som undersökare kan klargöra hur 

tillägnelseprocessen går till. För min undersökning har jag som utgångspunkt teorier som gemensamt har synen 
                                                                 

50 Rose, Gillian (2001), s. 10. 
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på det tolkande subjektet som aktivt meningsskapande individ och, som jag ser det, lägger fokus på betraktarens 

kreativa position i förhållande till bilden. Och jag menar att vi för att kunna klargöra tillägnelseprocessen på ett 

för syftet fruktbart sätt måste arbeta för att till någon grad medvetandegöra tillägnelseprocessen hos betraktaren. 

Man kan säga att läsarnas svar på mina frågor representerar olika bertraktarpositioner. I denna process menar jag 

att de till viss del blivit medvetna om sin tillägnelseprocess bland annat genom att de fått problematisera sin 

position som betraktare. 

 

 Den för mig i särklass mest intressanta iakttagelse jag gjort är: att de frågor där läsarna mötte mest motstånd 

för sin läsning (där de känt sig som mest osäkra över vad som är ”rätt” eller ”fel”, där de behövt tänka till) ofta 

fick de mest intressanta svaren. Som exempel kan jag ta just Daniels svar i vilka kampen mellan de klassikt 

moderna och de postmoderna optikerna blev extra tydlig. Eller för den delen när Jan, som sällan eller kanske 

aldrig tidigare, analyserat och tolkat en bild i en kontext där han blir ombedd att skapa alternativa ståndpunkter 

för sin läsning och medvetet använda sin fantasi. 

 

3:5:2 Reflektion inför fortsatt arbete med metodisk läsning 

För det första är det i samtliga fall tydligt att frågorna vid den andra läsningen gav mer tydliga svar i sin 

helhet, med undantag från Frida, som har tidigare erfarenhet av bildtolkning. Jag la också märke till att svaren 

för tolkningen av bild 2, i till exempel Daniels fall, blev mer beskrivande och inte lika osäkert formulerade. Inför 

läsningen av den andra bilden så uttryckte jag mer tydligt att jag var ute efter deras berättelse. Inför kommande 

arbete med den här metoden tror jag därför att det är viktigt att man har en introduktion grunderna för 

bildtolkning för de som ska läsa bilden samt att man formulerar frågorna lagom utförligt. I undersökningens 

gestaltande del är denna fråga mer genomtänkt eftersom det, i kontexten för ett sådant pedagogiskt verktyg, ingår 

ett förfarande där uppgiftens syfte och innehåll inte bara bearbetas genom själva bildanalysen utan också i och 

med reflektion över vad det är man har gjort. 

 

Jag tycker att det är ett bra material att i en lärandesituation arbeta vidare med. Just i det här fallet med de här 

bilderna och de här fyra läsningarna skulle man kunna använda materialet för att arbeta och diskutera frågor om 

genus, normer och jämställdhet i stort. Man skulle också kunna arbeta vidare med känslor och hur dessa styr vad 

vi tycker och tänker om saker och ting samt hur vi agerar i relation till våra medmänniskor och hur detta sedan är 

en del av det som vi använder då vi producerar, reproducerar och repeterar normer i samhället. 
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4. Slutdiskussion 
 

Vi lever idag i ett samhälle med ett mycket tätt och ständigt pulserande textflöde. Vi konsumerar dagligen en 

uppsjö av texter, medvetet eller mer spontant valda och i många fall till och med påtvingade. De bilder som vi 

omges av är ofta producerade i väl genomtänkta processer och att bildskaparens innehar en meningsskapande 

position kan för gemene man vara mer eller mindre synlig och känd. Men vad betraktarpositioner innebär tycks 

för mig vara mindre känt, om inte annat så på ett praktiskt uttalat plan. När vi tillägnar oss en text av något slag, 

bildar vi oss i den processen en uppfattning om vad den handlar om – vi gör oss en bild av vad det handlar om. 

Jag har tidigare skrivit att jag ser ett samband mellan praktiken ”att tillägna sig bilder” och skapandet av den bild 

vi har och gör av oss själva. Och då jag finner att vi som individer i ett samhälle i minst lika stor utsträckning 

tillägnar oss texter såväl som producerar dem, så finns det en stor vikt att lägga vid och problematisera kring de 

praktiker som innebär just tillägnelsen och detta är vad jag har ämnat göra. 

 

Gillian Rose anger en rad kriterier hon anser man bör ta hänsyn till då man tolkar bilder på ett kritiskt 

postmodernistiskt sätt. De vill jag här behandla. Dessa kriterier förutsätter varandra men kan ändå delas upp: 

1. Ta visuella bilder på allvar, de har i sig själva effekter man som undersökare bör ta hänsyn till.  

2. Tänk noga över dessa effekter och de sociala förutsättningar som bilden eller bilderna i fråga “skapar” 

hos dem som tillägnar sig den/dem.  

3. Det är av stor vikt att man reflekterar kring hur man själv ser på de bilder man undersöker.  

 

Genom att studera bilder med postmodern optiker tar man dem på allvar. Också den teoretiska plattform jag 

redogjort för erbjuder i sig en kritisk ståndpunkt att tillägna sig ett symboliskt uttryck från. Jag menar att syftet 

med min undersökning samt frågeställningen i sig indikerar att jag i allra högsta grad tar visuella bilder på allvar. 

Vidare har jag funderat och spekulerat en hel del kring hur bilder har egna och inte alls sällan oväntade 

effekter på betraktaren. Dessa effekter blir extra tydliga då betraktaren ställer frågor ”till” bilden under 

tolkningsprocessen. 

Jag redogjort för och tagit stor hänsyn till likväl de olika informanternas bakrundskontext som min egen. När 

jag för första gången såg bilderna i min pappas album var det jag såg något som stod i kontrast till de bilder jag 

sett tidigare (i mitt album). Jag insåg att bilderna i mitt album var de som skiljde sig från hur familjefotografi såg 

ut på den tiden det begav sig. Idag inser jag att det var därför jag (och andra med mig) mött motstånd då vi tittat 

på bilderna i mitt album. De kulturella konventioner som då präglade mitt sätt att se och tolka ett familjefotografi 

fick ingen eller liten resonans i de bilder jag hade i mitt album. Jag upplevde det hela som en krock och 

kontrasterna (motståndet) som uppstod i min läsning medförde att jag kände negativa känslor då jag tittade i mitt 

album och att jag reproducerade bilden av mig själv på ett särskilt sätt. Att känslorna var negativa tror jag delvis 

hade att göra med att jag endast tillskrev mig en enda betraktarposition, utifrån vilken bilderna jag såg i mitt 

album inte kunde vara annat än ”fel”. 

 Mitt sätt att se på bilder har ändrats med åren, dels genom den insikt jag fick när jag tittade på bilderna i min 

pappas album, de som inte alls mötte samma motstånd i mig som de bilder jag hade i mitt, dels genom att jag 

under min utbildning till bildpedagog kom att behandla frågor som gäller reception och tillägnelse av visuellt 
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symboliskt material och hur olika normer och symboliska kodsystem styr vår tolkning. Ytterligare anledningar 

till att jag har fått ett mer mot ett kritiskt ställningstagande då jag tittar på bilder är den tekniska utveckling som 

skett samt det faktum att jag numera är förälder och att mina intressen i livet har skiftat. Sist men inte minst har 

jag i och med detta arbete, bygget av en feministiskt poststrukturalistik och sociokulturell plattform samt 

undersökningen i sin helhet, blivit än mer medveten om hur just jag tolkar bilder. Och det hela landar i att jag nu 

är medveten om hur min tolkning av en bild är starkt beroende av vilken betraktarposition jag väljer att ta 

(innehar) vid tillägnelsen. 
 

Jag tror att det i diskursen för lärande är viktigt att vi känner till att vi som människor har möjlighet till 

multipla subjektiviteter inför en text eller bild. Just för att, som Lenz Taguchi uttrycker det, ingen diskursiv 

praktik eller position helt ska kunna kontrollera subjektets identitet. Om en eller annan diskurs kontrollerar 

subjektet har jag svårt att se hur denne ska kunna ställa sig kritisk till det symboliska material som denne 

tillägnar sig. Att kunna agera i en motdiskurs blir därför en förutsättning för att individen ska kunna tänka 

kritiskt och inte alltid låta sin tolkning ta ”den lätta” vägen bara för att den inte möter motstånd i sig. I 

motståndet finns ”aha!”-känslan och en känsla av frihet i att aktivt få skapa mening. Jag upplever att flera av 

informanterna upplevde denna frihet och känsla av makt som förmågan att tänka och skapa mening kan innebära.  

 

Jag håller med Gillian Rose om att det är viktigt att ta de bilder på allvar och detta måste betyda att man som 

betraktare ska ta sig själv och sin egen tolkning på allvar. Jag har ställt frågor och på så sätt styrt eller väglett 

läsaren i tolkningsögonblicket, men jag har inte sagt att det finns ett facit, ett ”rätt” eller ”fel”. I enighet med de 

de feministiskt poststrukturalistiska tankar som Hillevie Lenz Taguchi introducerat mig för, vill jag få mina 

framtida elever att ställa egna frågor, hypoteser och teorier att fundera över utan till gång till facit.  

 

I detta når jag det som Lenz Taguchi skriver om som ”den ansvarsfulla läsningen” i sin bok In på bara benet. 

Där redogör hon för varför det är så viktigt att redogöra för vilka utgångspunkter man har då man tolkar och 

analyserar en bild. I detta ingår att man synliggör de positioneringar som bilden sätter betraktaren i (jämför 

”vilka betraktarpositioneringar erbjuder bilden och vilken är bildens relation till andra bilder” läget för bilden 

kopplat till kompositionell motalitet). Lenz Taguchi skriver:  

 

Den ansvarsfulla läsningen handlar om att kunna föreställa sig själv som en del av det som 

gestaltas i texten – om att placera in sig en de betydelser och den mening som just denna läsare 

föreställer sig och gör sig i läsningen av texten. /---/ Den ansvarsfulla läsningen handlar därmed 

om /…/ etisk fantasifullet. Att i kommunikation med texten göra sig uppmärksam på, föreställa sig 

och närvara i andra sätt att förstå, tänka, känna och vara.51 

 

Lenz Taguchi menar att det naturligtvis går att utföra en ansvarsfull läsning även om man inte 

uppmärksammar sina utgångspunkter och positioneringar och hon hänvisar till romanförfattare vars verk 

”faller ur” sin genre om de skulle redogöra för sina utgångspunkter och positioneringar. Men likväl i en 

                                                                 
51 Lenz Taguchi, Hillevi (2006), s 17. 
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lärandesituation där, syftet med uppgiften är att du ska lära eller medvetandegöra dig något i samband med 

bildanalys, är tanken om den ansvarsfulla läsningen mycket givande.  

 

Varför just vardagsfotografi skulle vara fruktsamt att tolka kring har jag redan redogjort för, om inte 

annat så är det så att vi som betraktare, nu mer än någonsin, tillägnar bilder som hör till vardagsfotografiets 

som genre.  

I boken Family Snaps har bildanalytikern Anette Khun gjort närläsningar av sin egen familjs 

familjefotografier. (Precis som i fallet med mina bilder har hon valt att tolka bilder där hon själv eller någon 

ur familjen utgör del i motivet. Likhet finns också i det att det är hennes pappa som är bildernas fotograf). I 

dessa närläsningar uppmärksammar hon oss på hur vårt meningsskapande av tillika bilder färgas av vår 

egen kontext i den stund vi tillägnar oss bilden. Hon skriver att mycket i bilden kan vi observera genom att 

bara titta på den, hur en person i bilden är klädd eller om bilden är tagen utomhus. Däremot krävs det 

mening (ofta i kopplade till egna minnen) som betraktaren tolkar in för att bestämma till exempel vilken 

årstid och i vilken tid bilden är tagen. 52  Denna mening baserar på minnen och erfarenheter, påverkade av 

sociala konventioner och normer. Allt detta har vi kunnat utröna ur min undersökning. Men Khun tar upp 

något som knyter ihop den här delen av mitt arbete på ett signifikant sätt: 

 

The struggle is now, that past is made present. Family photographs may affect to show our past, 

but what we do with them – how we use them – is really about today, not yesterday. These traces 

of our former lives are pressed into service in a never-ending process and making, remaking, 

making sense of, our selves – now.53 

 

Alla bilder vi ser, när, var och i vilken kontext de än är producerade är i stunden för tillägnelse beroende av 

kontext i tid och rum för vår tolkning. Visuella effekter är som sagt beroende av vem som tillägnar sig den samt 

när, var och hur du som betraktare har tillgång till bilden. Ett sådant resonemang klingar fint med tanken på att 

vi bör ta alla bilder vi ser på allvar och att bilder som vi idag upplever som dåtida och redan ”upplevda” i alldra 

högsta grad bör läsas och tolkas om och om igen. Vid tillägnelsen skapas en ny text och det är vi som betraktare, 

läsare och tolkare som skapar den. 

 

 

                                                                 
52 Holland, Patricia; Spence, Jo (1991), s 22.  
53 ibid., s 22. 
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5. Gestaltning 
Syftet med min undersökning är utarbeta metoder för att synliggöra betraktarens meningsskapande position 

vid tillägnandet av bilder. 
I och med det pedagogiska ramverktyg, som jag utvecklar i gestaltningen, får elever möjlighet att dokumentera 

och reflektera inte bara över sin tillägnelse utan också över skolarbetet som process. I gestaltningen blir detta 

extra tydligt då eleven ges möjligheten att vara aktivt delaktig igenom hela den kreativa processen vid varje 

uppgift och i ämnet som helhet. I det interaktiva verktyg som min gestaltning utgör läggs därför stort fokus på 

funktionalitet. Gestaltningen är som pedagogiskt ramverktyg tänkt att på, ett transparent sätt, styra eleven genom 

ett förfarande där denne medvetet reflekterar och dokumenterar sin lärandeprocess. Jag har utformat 

gestaltningen på ett sådant sätt att det finns en koppling till läroplan och kursplan för grundskolans senare del (åk 

7-9). De fotografiska bilder jag använder mig av i undersökningen för uppsatsen var de bilder jag tog avstamp i 

då jag i tanken började utveckla min gestaltning. I gestaltningen, som är ett arbete som kommer att pågå även 

efter denna undersökning är avslutad, är det tänkt att också andra stillbilder kan användas som utgångsmaterial 

för bearbetning.  
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