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Abstrakt 

Nuförtiden då vi lever i olika medielandskap är det viktigt att barn förstår 

och lär sig att hantera både verbalt och visuellt språk. Artikeln tar sin 

utgångspunkt i olika kommunikationsteorier kring semiotiska resurser och 

meningsskapande tecken samt diskuterar möjligheten att strukturera lärandet 

kring visuell narrativitet och det visuella språket genom att jämföra det med 

skriften som ett teckensystem för det verbala språket. Empirin från ett 

mediepedagogiskt projekt med sjuåriga barn ligger till grund för uppsatsen 

kring hur barn lär sig ett visuellt språk – från ikonisk avbildning till kunskap 

om metonymi som index och metafor som symbol. Slutsatsen blir att 

associativt tänkande, kontext, gemensamma regler och normer är avgörande 

i eget skapande av meningsfulla visuella tecken samt att det är nödvändigt 

att bekanta sig med olika tecken- och symbolsystem i tidig ålder för att 

kommunicera med omvärlden. Skolans uppdrag måste därmed omfatta olika 

uttrycksmöjligheter där det finns plats för att både beskriva i ord och gestalta 

i bild. 

 

Sedan urminnes tider har människor kommunicerat med varandra genom att 

använda ord och bild. Ljudet uppenbarar sig naturligt bredvid dessa två eftersom 

så fort ett ord framförs hörs det också, på samma sätt som ordet omedelbart 

förvandlas till en bild över sig självt så fort det tecknas ner. Detta skrivna ord 

består av bokstäver som vi lägger ihop för att stödja ett system med meningsfulla 

tecken, s k koder, som i sin tur är resultat av konventioner, d v s kulturella 

överenskommelser eller definitioner som människor är eniga om. Så föds en skrift 

och alla som behärskar det språk som texten är framförd på kan läsa och förstå 

den. Att lära barn läsa och skriva räknas till skolans huvuduppdrag.  

För att tolka en bild behöver vi också kunna hantera samma kommunikativa 

system som den som skapat bilden, i den bemärkelsen att det uppstår en vanlig 

kommunikationssituation som kräver att både sändaren och mottagaren utgår ifrån 

samma koder och konventioner för att kommunicera med varandra och/eller 

överhuvudtaget förstå varandra. Kommunikationen skulle förlora all avsedd 

mening om sändaren inte brydde sig om att utforma sitt meddelande i bilden på ett 

tydligt sätt som mottagaren inte lätt kunde misstolka eftersom 

kommunikationsprocessen i en och samma sociokulturella livsvärld förlorar sin 

mening om meddelandet inte kommer fram på det sätt som sändaren velat. 

Skolans nya styrdokument följer de gamla dokumenten och framhåller att 

språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade samt att genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva får varje elev utveckla sina möjligheter att 



2 
 

kommunicera (Lgr 11). Det antas att den språkliga förmågan är bunden till verbal 

kommunikation eller skrivna texter.  

Det engelska ordet literacy används i den samtida skol- och mediekulturen 

för att beskriva förmågan att hantera olika semiotiska resurser. I dessa kulturer 

blir frågan om att kunna läsa och skriva en fråga om att utnyttja alla semiotiska 

resurser som bilder respektive verbalspråket erbjuder (Elmfeldt & Erixon 2007 s 

225). 

Att kommunicera med bilder innebär att förstå det visuella, förmedla egna 

tankar genom att gestalta dem i bild, med eller utan ljud och text, samt tänka 

visuellt. För att utveckla lärandet och främja skolelevernas kreativitet kunde 

skolelever motiveras att arbeta med bilder på samma strukturerade sätt som med 

det litterära språket, som är teckenbärande och betydelseskapande. Möjligheten att 

använda digitala verktyg och nya medier i arbete med små barn utvecklar också 

barnens visuella kulturer. De lär sig att uttrycka sina tankar och känslor med och i 

bilder. Dagens skola behöver skapande pedagogik där fysiska medieverktyg 

används i praktiskt arbete med barn för att intellektuella verktyg skall utvecklas 

och för att barnen skall lära sig att strukturera tankar kring visuell narrativitet. 

Dessa kunskaper behöver elever i tidig ålder, eftersom de idag börjar röra sig i 

medielandskap utanför formell inramning för lärande och innan denna skapas, d v 

s innan de börjar skolan.  

Syftet med denna artikel är att presentera hur man kan använda bilder i 

lärande sammanhang, framförallt fotobilder som är egenproducerade, för att 

utveckla barnens visuella narrativitet genom kommunikation med andra.  

På vilket sätt kan lärandet av det visuella språket struktureras? Hur 

översätter ett barn det verbala språket till det visuella? Hur upptäcker barn ett 

föremåls kännetecken och vilka delar i helheten är framförallt betydelsefulla för 

att gemensamt tolka det man ser?  

I fokus står ett visuellt språk, visuell kommunikation och lärande där 

pedagogens roll inbegriper arbete med elevers visuella kulturer. Meningen med ett 

sådant pedagogiskt arbete är att skapa ramar för lärandet och strukturera elevernas 

lärande som en social verksamhet där det finns plats för samspel mellan lärare och 

elever samt elever emellan. Denna sociala verksamhet, som Vygotskij (2005) 
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kallade för psykologisk funktion, skall visa sig vidare som övergången från socialt 

till individuellt beteende – eller från lärande tillsammans med andra till förmågan 

att göra saker på egen hand.  

Att skapa mening i bilder via eget urval, att få uppleva vad de andra ser och 

genom denna meningsskapande process kommunicera med omvärlden – en av de 

viktigaste uppgifterna i lärande sammanhang. Lärandet som en kollektiv process 

gynnar kunskapsutveckling hos en individ. Det verbala språket kan användas i 

diskussioner kring visualiteten, men det visuella språket och den visuella 

narrativiteten, som framställs med hjälp av bilder med eller utan text och ljud, bör 

ges mer utrymme i dagens skola, eftersom nya medielandskap och mediala 

möjligheter också präglar all kunskapsförmedling. Genom att likställa det visuella 

språket med det litterära språket utvidgas också didaktikens domäner och skolan 

får ett bredare uppdrag.  

 

Ord och bild som meningsskapande tecken  

I boken Medier och kultur av Kirsten Drotner m fl (2000 s 33) presenteras fem 

olika kommunikationskulturer eller faser sett i historiskt perspektiv: den muntliga 

kulturen, skriftkulturen, den tryckta kulturen, den audiovisuella kulturen och 

multimediekulturen. Alla dessa kommunikationskulturer nyttjar ord, bild och ljud, 

var för sig eller i samspel med varandra. Den muntliga kulturen består av ord vi 

framför där ljudet tar en stor plats eftersom det hör till både verbal och icke verbal 

kommunikation då ton- och röstläge, betoning, intonation, talhastighet, brytning 

mm också har en tydlig betydelse. Skriftkulturen och den tryckta kulturen har i sig 

sammanblandning av ord och bilder där illustration, fotografisk bild och grafik är 

de delar som utvecklats under historiens gång. Inom den audiovisuella kulturen 

och multimediekulturen har samspelet ytterligare ökat mellan text, bild och ljud. 

Visuella kulturer fungerar idag som den nya skriften och det mest 

betydelsefulla i skriftlärandet är att skriften förflyttar talet från mun och öra till en 

ny förnimmelsevärld, synens och ögats. Med det förvandlar skriften talet och 

därmed också tanken (Ong 1990 s 101). Man måste dock förstå hur språk eller 

skrift är uppbyggda. Vi behöver begripa och anamma det kommunikativa 

systemet av varje språk för att kunna använda det. De visuella 
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uttrycksmöjligheter, som kan jämföras med skriftspråket, kräver en högre nivå av 

abstrakt tänkande. Arbete med bilder innebär att man måste lära sig en bilds 

betydelser men också de betydelser som tillkommer då bilden sätts i ett 

sammanhang, precis på samma sätt som vi lär oss alfabetet och börjar koppla 

samman bokstäver till ord och ord till meningar som skapar stycken som blir till 

delar i helheten där den kommunikativa akten ligger till grund för varje narration.  

Ett visuellt språk till skillnad mot ett verbalt språk ligger i varje människas 

natur från själva födseln – det man kan se strukturerar man – och är en del av den 

gemensamma kulturen som gäller framförallt i en och samma kulturella krets. Det 

omfattas även av gemensamma rotinstinkter, arketypiska (jfr Jung 1995, 2007) 

psykostrukturer och grundläggande sinnesförnimmelser som gäller de flesta. 

Seendet strukturerar omvärlden och hjälper en att orientera sig inom den, i sitt 

yttersta uttryck – för att överleva. Ord kan vi uppleva på olika sätt, men när vi ser 

det orden uttrycker så blir gestalter tydliga, även om dess värde kräver tolkning. 

Eftersom det ändå är ett språk följer det, som vilket annat språk, sina 

konstruktionslagar och regelsystem – grammatik, syntax, morfologi, semantik 

mm.  

Ferdinand de Saussure, som verkade inom lingvistiks område, uttalade 

tydligt att ett språk har två sidor – en individuell och en social. Detta leder till att 

kommunikationen som binder olika individer skapar också en sorts norm: ”alla 

upprepar – inte exakt men approximativt – samma tecken förbundna med samma 

begrepp” (1970 s 37). Ett teckensystem som alltid är antropocentriskt känner sin 

egen ordning och presenterar varje tecken med innehåll och uttryck. Lingvistikens 

objekt är det talade ordet, en skrift är till för att återge det. Eftersom det visuella 

språket också är ett teckensystem som följer regelverk gällande en skrift så är dess 

syfte att ge uttryck åt det verbala språket, d v s att forma det vi kan säga eller 

skriva i bilder, där varje bild blir ett tecken och skapar nya tecken som består av 

två delar: innehåll och uttryck, bilden och dess idé.   

C S Peirce tänkte bredare och utvecklade logisk semiotik, som sträckte sig 

utanför lingvistikens område, som framförallt behandlar symboler eftersom varje 

ord är ett arbiträrt tecken för en företeelse. Enligt Peirce (The Commens 

Dictionary of Peirce’s Terms) är samtliga tecken representation för någonting – 
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objekt – och kan knytas till andra tecken på tre olika sätt: som index, som ikon 

och som symbol. Ett index bär alltid sammankopplingen mellan tecknet och 

objektet, en symbol kräver kunskap om det överenskomna och en ikon bär med 

sig det logiska sambandet som baseras på principen att en bild återspeglar det 

avbildade. Dessa tre nämnare står självklart nära varandra och många gånger går 

in i varandra.  

Jurij Lotman (1977), som analyserade mer konkret den rörliga bildens 

semiotik, valde att dela tecknen i två grupper: konventionella och avbildande. Till 

den första gruppen hör tecken som inte har någon motivering för sambandet 

mellan uttryck och innehåll. Det avbildande eller ikoniska tecknet förutsätter att 

en betydelse har ett givet uttryck. Konventionella tecken kräver något slags 

avkodning, som Lotman kallar ett visst chiffer för att förstås. Ikoniska tecken 

utmärks av större förståelighet, eftersom de besitter en ursprungligt konkret 

betydelse. Att avbilda och uttrycka någonting i bild innebär i slutändan att varje 

avbildning blir ett tecken, d v s uppbär betydelse, som enligt Lotman (1977, 1998) 

emellertid kan ha en tvåfaldig karaktär. Å ena sidan reproducerar bilderna föremål 

i den reella världen. Mellan dessa föremål och bilderna upprättas en semantisk 

relation och föremålen blir till betydelserna hos de bilder som reproduceras. Å 

andra sidan kan bilderna få extra och ibland helt oväntade betydelser – 

symboliska, metaforiska, metonymiska etc.   

Olika teckenläror inom semiotiken visar att verbala och visuella tecken, 

rörande både lingvistik och visuella teckensystem, bygger upp betydelser på 

likartat sätt både i text och i bild, även om det finns vissa skillnader mellan att 

beskriva med ord och att ge uttryck för någonting i bild. Bildspråket, precis som 

ett litterärt språk, kan man arbeta med och lära sig, eftersom ett språk inte är 

mekanisk uppsättning av enstaka tecken: i varje språk är både innehåll och uttryck 

ett organiserat system av strukturrelationer (Lotman 1977, 1998).  

Varje element i en genomtänkt bild, med eller utan ljud och text, är 

medvetet och har betydelse. Därmed måste också elever lära sig att tänka, förstå 

och tala det visuella språket, precis på samma sätt som det går när man lär sig ett 

modersmål eller ett främmande språk.  
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Den vardagliga kommunikationen människor emellan består oftast av 

antingen ord, ljud eller bild. När två eller tre av dessa förenas kräver det extra 

uppmärksamhet samt en mer utvecklad förmåga att hantera olika tecken och koder 

samtidigt, t ex medialkommunikation ställer därmed på en gång högre krav på 

mottagarens simultankapacitet. Det är ingenting som vi föds med, utan vi lär oss 

med tiden och i samspel med de andra, på samma sätt som vi lär oss ett nytt 

litterärt språk. Den här läroprocessen försiggår hela tiden, kombinationer av olika 

koder är oändliga och man lär sig både genom att ta del av andras upplevelser, 

erfarenheter och genom sina egna empiriska undersökningar. Fullärd kan man 

dessvärre aldrig bli eftersom världen och människan i den inte är statiska, utan 

utvecklas och utvecklar det som finns runt omkring.  

I skolvärlden där lärprocessen är formell skapas därmed en situation då vi 

antar bestämda roller som elever och lärare (Rostvall & Selander 2008 s 24). 

Själva situationen understryker att det är viktigt att elever har stöd och hjälp av 

lärare samt att en lärares uppgift tydligt definieras och kan fungera i den miljö där 

lärprocessen sker. Läraren bär också ansvaret för hur undervisningen byggs upp. 

Därmed konkretiseras en lärares roll. Det är inte tillräckligt att bara finnas i ett 

klassrum, läraren måste själv bruka både verbala och visuella språk samt leda 

elevernas arbete med texter, bilder och ljud för att eleverna skall utvecklas. 

Annars förblir t ex medielandskapet vi rör oss i ett okänt område även om barnen 

eller eleverna besöker det dagligen.  

 

Metod 

Denna artikel baseras på empirin från det mediepedagogiska projekt som 

genomfördes på Släbroskolans fritidshem Solen i Nyköpings kommun. I det 

mediepedagogiska projektet medverkade sammanlagt tolv barn: sju pojkar och 

fem flickor. Möten med barnen skedde vid sex tillfällen i februari-mars 2010 och 

varade ca 2,5 tim per gång.  

Projektet dokumenterades genom en loggbok. Under arbetet med barnen 

antecknades vissa moment rörande barnen och den tekniska utrustningen, 

parallellt genomfördes ljudinspelning för att underlätta en senare analys ur olika 

synvinklar då den deltagande observatören också utförde pedagogens uppgifter. 
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Pedagogens roll definierades som en vägledare som satte ramar, gav relevant stöd, 

stimulans, utmaning för den aktuella utvecklingsnivån, skapade 

kommunikationsstruktur och kontext för barnens arbete samt bjöd dem till 

utvärderingsdiskussion efteråt.  

Barnen fick arbeta med olika ord/teman och ting men uttryckte sig med 

fotobilder som skapade bildberättelser, vilka presenterades i bloggform, som 

också fungerade som underlag för analysdiskussioner med barnen kring deras 

visuella uttryck. Arbetet med bilder startades med ett foto, utökades till två och 

begränsades till max tre stillbilder per barn och berättelse, d v s barnen lärde sig 

att berätta om någonting med max tre bilder och uttrycka sina känslor och tankar, 

som andra barn och vuxna, t ex deras föräldrar eller pedagoger, kunde ta del av 

genom interaktiva medier. Det var också viktigt att arbetet med kameran 

strukturerades och att barnen lärde sig att fotografera och skapa berättelser i bilder 

med hänsyn till bl a estetiska kanon, harmoni, semiotik och läran om komposition. 

Det barnen åstadkom på fritidshemmet Solen sammanställdes på den 

bloggsida som skapats för projektet: http://fritidshemsolen.blogspot.com. Så länge 

bloggsidan är låst för alla internetanvändare är det administratören för bloggsidan 

som sänder öppna inbjudningar till dem som behöver besöka den privata bloggen. 

Naturligtvis tas hänsyn till de regler som gäller enligt personuppgiftslagen mm.  

 

Material och procedur 

Barn erbjöds möjligheten att upptäcka sambandet mellan ord och bilder som 

tecken genom att först samtala kring dessa och sedan avbilda genom att 

fotografera sina intryck av olika begrepp och saker tillgängliga på fritidshemmet. 

En pingisboll fick användas för att inviga barnen i det nya kommunikativa 

systemet och testa deras förmåga att se en sak samt se andra saker i detta ting, d v 

s låta fantasin skapa andra gestalter som efter presentation kunde upplevas av alla 

medverkande. Det var viktigt att barnen använde både ord för att beskriva och bild 

för att gestalta, genom att ta bilder på andra föremål som liknade pingisbollen 

bredvid. Kopplingen mellan ord och bild var nödvändig från början för att 

markera likheter mellan verbala och visuella språken. Barnen förklarade med ord 

vad en pingisboll var, som om de gjorde det för någon som aldrig sett eller 

http://fritidshemsolen.blogspot.com/
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upplevt denna sak. Vidare gav de förslag på vad pingisbollen skulle kunna vara 

om de själva aldrig sett eller använt den.  

Nästa uppgift med två likadana barnstolar satte förmågan att hantera två 

saker samtidigt på prov. Två föremål måste av barnen ses vart och ett för sig självt 

och i samspel med varandra. Fortfarande togs bara en bild. Barnen förklarade vad 

som kännetecknade stolarna – storleken, som avslöjade att detta är barnstolar och 

deras representativa egenskaper: ryggstöd, sittplats, fyra ben. Sedan fick barnen 

kreera en skapelse där båda två stolar användes och kunde ses och upplevas av de 

andra, precis på samma sätt som den som byggt upp kreationen tänkt sig. Barnen 

gav namn till sina skapelser och gruppen fick fritt uttrycka sin medförståelse eller 

sitt missförstånd.  

 Uppgifter kring enskilda ting, deras avbildning och tecken utökades till två 

bilder, som skulle skapa samspel och konflikt, varför det var mest passande att 

presentera olika motsatser i bild: ljust och mörkt, nära och på avstånd, upp och 

ner, litet och stort, inne och ute, kallt och varmt, hårt och mjukt.  

Vidare kunde barnen presentera andra saker med två bilder genom att först 

avbilda ett ting – en kloss – som med en titel – ett nytt namn – också fick en ny 

innebörd, utanför sin egentliga betydelse som kloss. Sedan placerades respektive 

kloss i ett eget sammanhang, d v s klossarna blev bara en del av helheten i 

avbildandet. 

Till sist testades arbete med tre bilder som krävde förmågan att påbörja en 

berättelse, befästa den och avsluta den, d v s det skapade en naturlig oavbruten 

följd där det inte längre var tillräckligt med endast en sak eller en scen som 

plockades ut som en del från omvärlden, utan där det krävdes att se verklighetens 

eller fantasins tänkta utveckling över tiden. Grundläggande i starten var först och 

främst viljan och förmågan att göra subjektiva val och på så sätt sortera och 

strukturera i den objektiva verkligheten. 

Parallellt med pedagogiskt arbete kring visualitet ägnades mycket tid åt 

fysiska verktyg, framförallt fotokamera, och fotoarbetets grunder samt det 

ikoniska tecknets område. Samtidigt som barnen upptäckte världen inom en 

bildram lärde de sig snabbt olika bildstorlekar och nya kamerafunktioner, t ex 

zoom, makrobild, kameraperspektiv och komposition som ordning. 
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Uppbyggnaden av bilder och placeringen av olika saker inom bildens ramar hade 

ett tydligt syfte – att uttrycka det fotograferande barnets relation till innehållet i 

bilden.  

Huvudregeln under alla övningar var att det varje barn såg, skapade uttryck 

för och gav namn till kunde accepteras av de andra utifrån den betydelse som 

varje upphovsman presenterat. Det var viktigt att barnen förstod skillnaden mellan 

en egen association och konnotation – en kollektiv association, medbetydelse.  

 

Resultat och analys 

För att undersöka hur barn lär sig ett visuellt språk och hur varje barn avbildar det 

som de beskriver i ord krävdes en gradvis process där varje barn i sitt 

genomförande av uppgifter gick från en del till flera sammanhängande delar och 

slutligen till helheten – en sak i en fotobild följdes av två saker i en bild och 

senare till två och tre fotobilder i följd som avbildade ting och/eller begrepp. 

Visuella uttrycksmöjligheter prövades mot verbala och samtidigt mot omvärlden. 

Barnen fann ständigt nya möjligheter och ord förvandlades till bilder utifrån 

vidgade kunskapsområden. Denna process kännetecknades av upptäckter kring 

begrepp och dess ikoniska analogi. 

Det associativa tänkande som krävdes för förvandling av en tanke till en 

bild genererade en rad specifika element. De ikoniska analogierna kunde snabbt 

utvecklas från att bara vara avbildande i början till att inkludera fler betydelser i 

slutet av övningarna. Bilderna utvecklades på så sätt att de inte bara avbildade ett 

objekt, utan innehåll och uttryck i en bild skapade nya meningsfulla tecken som 

kunde indikera nya betydelser eller som blev till nya metaforiska uttryck. Detta 

gällde också flera bilder i rad. Objekt kunde kopplas till andra tecken som index 

eller som symbol – det ledde till att visuell gestaltning utvecklade barnens 

tankemönster, associativa tankar kunde konkretiseras och gestaltas i bilder, svåra 

begrepp hittade egna uttrycksmöjligheter.     

I det visuella avbildandet fick barnen söka kännetecken som tydligt 

karakteriserade deras upplevelse av en konkret sak eller ett begrepp i 

bildpresentation. Såsom alla känner igen bokstäver eller ord i det svenska språket 

och skriften lärde sig barnen peka på det selektiva i egna visuella uttryck. 
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Upptäckter föregicks av frågan: Vad liknar detta? När en pingisboll valdes till den 

första uppgiften var det viktigt att testa tanken mot ordet – det verbala uttrycket – 

som barnen kunde beskriva sina tankar med.   

Att hitta en jämförelse i egna associationer och i det fysiska rummet var ett 

nästa steg. Bild 1 visar en fiffig lösning då ett av barnen valde en leksakstiger, 

vars alla fyra tassar kunde kopplas till pingisbollen tack vare dess form och färg, 

som blev naturliga kännetecken för likheten – ett bevis på att två olika saker som 

existerar separat kunde förenas i ett barns tankemönster och hos de andra barnen 

efter deras omedelbara erkännande av lösningen. Det var också ett bevis på att 

kommunikationen mellan olika individer fungerade utan friktion så fort man 

kopplade samman ord och bild och med det samma förmedlade medbetydelser. 

Den visuella lösningen visade dessutom tydligt att det visuella uttrycket var 

överlägset de verbala beskrivningarna – tigerns fyra tassar mot en pingisboll på en 

bild var ett starkt uttryck, där det verbala språket aldrig skulle vinna framför det 

visuella. 

 

      

1. Vad liknar en pingisboll? 

 

Frågan varför? ställdes så fort det uppstod tveksamheter bland andra i 

gruppen eller så fort ett barn som inte medverkat i framställandet av bilder fick se 

dem såsom testperson. Denna fråga bar med sig möjligheten att själv förstå 

urvalet och förklara för andra genom att hitta bevis i sina egna bilder eller sitt eget 

tänkande som förekom avbildandet. Bevisbördan låg på den som tagit bilden och 

därmed ägde den första tolkningen, men i ett kommunikationssammanhang och i 

användandet av det kommunikativa systemet var det lika viktigt att få gehör för 

sin egen upplevelse av ett ting eller ett begrepp, varför samma fråga ställdes till 

alla som uttalade sig. Bekräftelsen av att man förstår och är förstådd är det 
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grundläggande i en situation där ett språk, i det här sammanhanget det visuella 

språket, används för att förmedla en tanke.   

I bild 2 och bild 3 visas olika föremål som framställdes av två barn och 

gestaltades med hjälp av två stolar, som också ledde till olika namn för varje 

avbildning. I båda två fallen blev barnen förstådda och deras förslag accepterades 

av andra eftersom de kunde på frågan varför? lägga fram bevis på sin uppfattning 

av gjorda val. Ett fängelse kunde avbildas genom att välja dess kännetecken – 

galler – som tydligt framträdde och därmed sågs av de andra. Star Wars Skepp 

skapade inte heller något missförstånd eller motstånd hos mottagarna eftersom 

dess kännetecken – vingar – tydligt syntes och på så sätt förstärkte budskapet i det 

visuella uttrycket.   

 

                                

 2. Fängelse 3. Star Wars Skepp 

 

Den visuella kommunikationens natur förutsätter ett kodat system med 

visuella tecken, men dessa kan träda fram och upptäckas av andra bara när de 

tydligt uttrycks och uppfattas av alla genom ett öppet samtal. I ett exempel 

uppstod diskussioner kring avsändarens mening med de valda uttrycken och 

mottagarnas respons på dem. Bild 4 visar en avbildning – En gubbe tittar på 

Eiffeltornet – som krävde av de som tog emot meddelandet hitta tecknets 

egenskaper som skulle vara bevis på att man kunde se en gubbe tittande på 

Eiffeltornet. Alla barn som mottagare av bilden letade efter bevis och hittade 

dessa i form av olika kännetecken: tornet är högre än en människa, som lutar 

bakåt för att se tornet. Detta pekar selektivt på lösningen att den vänstra lutande 

stolen är en gubbe och den högra – tornet.  
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 4. En gubbe tittar på Eiffeltornet 

 

Vad som förbisågs var att det barn som kombinerade två stolar som bildade 

detta tecken valde andra utmärkande drag i sitt framförande än bildens mottagare: 

en människa är rak och står stadigt och Eiffeltornet har en specifik lutning. Detta 

omplacerade gubben och tornet – gubben var den högra stolen och tornet – den 

lutande vänstra. 

Informationen kom ändå fram eftersom visualiseringen följdes av dess titel, 

d v s ord förekom avbildningen och satte den i kontext. Bildens mening, som 

upphovsmannen presenterade från början, förändrades egentligen inte, men olika 

val av sakernas egenskaper, s k kännetecken, gjorde att meddelandet inte gick 

fram på det sätt som det var tänkt, vilket i sin tur skapade en otillfredsställande 

situation med långa diskussioner. Med hjälp av det verbala språket kunde samspel 

mellan ord och bild förtydligas. Utifrån samtalet med barnen framgick att den som 

skapat bilden sett Eiffeltornet i verkligheten varför dess speciella form var 

empiriskt upplevd och viktig att uttrycka. De andra barnen som aldrig sett 

Eiffeltornet valde att följa för dem empiriskt välbekanta kännetecken som t ex 

höjden på tornet i jämförelse med en människas längd eller en människas 

kroppsställning då hon tittar på ett högt föremål. Barnen fick praktiskt uppleva hur 

viktigt det var att testa sakernas möjliga egenskaper och välja de mest framstående 

och övertygande kännetecknen innan varje bild togs. Detta för att andras tankar 

skulle ledas till det budskap som de själva valt att presentera i en bild. 

Att gå från ett ord till två, från en bild till två, är ett stort steg i en 

lärandeprocess, då sammanhanget förstärker delarna i en kommunikation och 

skapar nya betydelser och meningar i och med de semiotiska resurser vi använder 

när vi lär oss ett kommunikationsspråk. För att barnens visuella narrativitet skulle 

utvecklas behövde de ta flera bilder som skapade en följd i en berättelse. Det 

rimliga var att lägga till en bild och senare ytterligare en och på så sätt skapa en 
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kedja av bilder. Sammankopplingen av flera bilder ändrade inte sättet att tänka i 

och med bilder, eftersom två bilder ändå måste existera separat som tecken och 

bära egna betydelser för att kunna kombineras till en större helhet. Däremot 

behövde alla precis som i en skrift följa språkets regler eller konventionella 

mekanism som andra förstod och accepterade.  

Arbete med motsatser satte barnens abstrakta tänkande på prov. De av 

pedagogen bestämda motsatsparen innebar att flera barn skulle lösa samma 

uppgift. Resultatet syns i bild 5 – olikheterna i uttrycken var tydliga och lika 

många som de förslag som barnen presenterade. 

 

        

 

      

 

      

5. Tre olika lösningar på samma uppgift Hårt och mjukt 

 

Bekantskap med omvärlden utgår alltid från en själv men tillvaron är mest 

spännande att betrakta när det individuella kan återspeglas genom ens syn på 

omvärlden. Att berätta om någon som står en nära eller någonting som finns 

bredvid kräver inlevelseförmåga och vilja att i bilder som förtydligar skildringen 
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uttrycka det som kan beskrivas med ord. Fantasin i det här fallet måste utgå ifrån 

det individuella men spela på det yttre sociala.  

Första uppgiften i trebildsberättelser blev Om varandra. Det var då som 

barnen med pedagogens hjälp började inse att en berättelse om en människa kan 

sträcka sig utanför denna människas gränser, t ex en berättelse om en pojke, där 

tredje bilden som visade en pojkes skugga var en drömbild, och att även delar av 

en människas kropp, t ex ett öga eller tänder, kan vara intressanta eller spela 

någon avgörande roll i berättelsen. Vidare upptäckte barnen att de i bild kan 

använda andra barns tillhörigheter, t ex kläder, som leder tankar till dess ägare. De 

reflekterade lätt kring alla dessa semiotiska resurser. En stor del av tiden ägnades 

åt att hitta varandras kännetecken.  

Från berättelser om varandra vändes blickarna till omgivningen för att 

skildra i fotobilder fritidshemmet Solen. Många bilder upprepades i flera barns 

berättelser eftersom fritidshemmets lokaler inte var stora och eftersom barnen 

började härma varandra så fort något av dem hittade en bild som tilltalade flera. 

Resultatet visade ändå att alla förstod att berättelser skulle uttrycka vad hemmet 

Solen står för och fritidshemmets namn fick naturligt stå för en del av budskapen. 

Barnen började arbeta med tecken- och symbolsystem, vilka är hörnstenar i såväl 

språk som kommunikation. Barnens berättelser blev konstruerade av en mängd 

samverkande tecken där olika uttryck skapades utifrån verbala 

begreppsuppfattningar samt resulterade i konkreta visuella skildringar. Både 

avbildande och konventionella tecken användes när barnen förstod meningen av 

olika betydelser och uttryck, utan att egentligen hantera konkreta termer och 

uppfatta att metaforer arbetar som symbol och metonymier funkar som index.     

I bildexempel nr 6 visas en av berättelserna Om fritidshemmet Solen. Solen i 

det här sammanhanget presenterades av barnet både som ett namn på 

fritidshemmet, ett skrivet ord – den arbiträra symbolen som bär information och 

endast kan läsas av den som lärt sig koden för det svenska språket – samt som en 

välkänd ikon som är en avbildning av objektet – en liknelse eller en metafor. Den 

tredje bilden avslutade skickligt berättelsen med ett kodat system där barnet valde 

att bygga upp det ikoniska tecknet – innehåll och uttryck – av dockor, som 

gestaltade associativa bilden av ett fritidshem: en fröken med sex barn i en klunga.        
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6. En trebildsberättelse Om fritidshemmet Solen 

 

Arbetssättet var konstant. Genom att göra uppgifter och göra om dem samt 

genom att diskutera det gjorda lärde barnen sig att både sortera i en stor mängd av 

material och förbättra det sätt de uttryckte sina tankar på. 

Utvärderingsdiskussioner kring det gjorda togs alltid upp i början av 

sammankomster för att alla skulle få möjlighet till att bli bättre på uttryck och 

tekniska färdigheter.  

Redan andra uppgiften i trebildsserier visade tydligt att barnen tänkte och 

letade efter tecken och symboler som skulle ersätta ord och betydelser. Det 

skapade också utrymme för diskussioner kring symboler, metaforer och 

metonymi. När barnen lyckades med att välja kraftfullare uttryck och arbetade 

med bildernas estetik berörde bilderna mycket starkt också dem som såg dessa 

bilder.  

 

Avslutande reflektion 

Mediepedagogiska projektet på Släbroskolan i Nyköpings kommun, som 

engagerat tolv barn på skolans fritidshem Solen, har varit en kort men strukturerad 

studie i barns kreativa skapande med hjälp av pedagogiskt lärande där fysiska 

verktyg inom medieområdet bidragit till uppkomsten av intellektuella verktyg, bl 

a kunskap om visuella uttryck, vilka är nödvändiga för utveckling av barnens 

visuella kulturer. Det absolut viktigaste i det pedagogiska upplägget har varit 

strukturerade uppgifter och kontext som styrt barnens arbete mot de mål som lagts 

fram. En lärare skall alltid ha en ledarroll som i samband med samarbete med 

andra barn blir till social dialog där språk – både det verbala och det visuella – 

leder till mediering och internalisering. Det utrymme som Vygotskij kallade den 

närmaste utvecklingszonen (зона ближайшего развития) utvecklas mest när 
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barn i sitt lärande får stöd och hjälp av pedagoger som skapar tydliga ramar och 

leder verksamheter som barn tar aktiv del i. Läroprocessen är ett kollektivt arbete 

där lärarens insats är aktiv – läraren leder och reglerar läroprocessen i en kollektiv 

verksamhet genom att organisera samspel mellan elever samt mellan lärare och 

elever. En sådan undervisning måste ta hänsyn till barnens utveckling men gå ett 

snäpp före den (Vygotskij 1995, 2005).  

Det är nödvändigt att pedagogen har kunskap inom bildestetiska frågor och 

semiotik rörande visuell narrativitet, vilket kräver antingen utbildning inom detta 

område eller yrkeserfarenhet för att kunna tolka och/eller tala det visuella språket. 

I annat fall blir det svårt att förmedla kunskap kring olika uttrycksformer och 

hjälpa barnen i det praktiska arbetet. En sådan undervisning skulle kunna jämföras 

med språkundervisning, där en bra lärare har bättre insikt i sitt modersmål, både 

vad gäller grammatik, syntax och prosodi än en lärare undervisande i ett 

främmande språk som läraren själv inte behärskar till fullo. Skillnaden är dock 

stor eftersom vi tidigt börjar bekanta oss med det visuella språket och har 

möjlighet att träna upp detta kommunikabla system som ett skriftspråk, d v s 

hantera det som ett extra modersmål. Man skall inte glömma att språk måste man 

lära sig. Förmågan att använda ett språk, och då också modersmålet, är alltid ett 

resultat av inlärning (Lotman 1998, s 290). I dagens skola förekommer inte sällan 

uppfattningen att alla redan hanterar bilder genom att använda dem, ofta förbises 

att man måste lära sig detta språk och att det finns en väsentlig skillnad mellan två 

ord: beskriva och uttrycka.  

Visuella uttrycksmönster följer verbala prototyper precis på samma sätt som 

det senare söker bekräftelse i tankemönster. Alla antropocentriska teckensystem 

har sin hemvist i tanken som i sin tur påverkas av regler, strukturer och normer 

gällande i en och samma kulturella krets. Det visuella språket utvecklas via det 

litterära språket där ord bl a har en nominativ karaktär. Man skall dock inte 

glömma att varje människa, barn är inte något undantag, också har olika 

kunskaper och empiriska erfarenheter som påverkar deras tankemönster. 

Skapandet av en gestalt i bild, liksom för övrigt allt skapande även utanför 

bildkonsten, innebär att vi arbetar med två premisser inom lärandet: det som är 

redan upptäckt av någon annan och det som är nytt, d v s hör bara till oss eftersom 
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vi ser denna möjlighet i det vardagliga. Det är först när vi ger en ny mening till ett 

föremål som det kan bli något annat än själva föremålet och även framstå som 

detta nya för de andra då alla relaterar till gemensamma regelstyrda system och 

bekanta ritualer eller konventioner. 

Att lära sig den visuella narrativiteten och att bruka den i ett kommunikativt 

syfte medför tre moment: 

- Att uttrycka för sig själv – att visualisera genom association det som 

skall uttryckas i bild med eller utan ljud och text; 

- Att uttrycka för andra – att utforma detta som ett meddelande som kan 

ses och läsas av andra på det sätt som upphovsmannen tänkt sig; 

- Att uttrycka på ett nytt sätt – att hitta sitt eget sätt att berätta, presentera 

sitt budskap som helt eget, som andra accepterar, påverkas av och inte 

har lätt att glömma. 

I kommunikationssammanhang är kontext grundläggande för att visualisera 

begrepp och göra ett rätt urval för presentation av ett meddelande som riktar sig 

mot andra.  

Eftersom en ikon liknar sitt objekt skapas naturliga frågor som hjälper i en 

undervisningssituation. Att svara på frågan vad liknar det och förklara varför är 

en möjlighet att testa det visuella tecknet med språkets verbala medel. Man skall 

också hitta det väsentliga i varje ting eller begrepp, gärna flera element som 

kännetecknar det man uttrycker än bara ett. 

Svåra begrepp skall alltid introduceras för barn på deras nivå – genom lek 

och övningar där barn lär sig nya begrepp då de upptäcker möjligheten att 

praktiskt testa sina kunskaper. Tydliga strukturer och strikta ritualer smittar av sig 

till barnen, de börjar organisera sig och skapar ordning själva, vilket gynnar 

lärandet. Så fort barnen upptäcker att de har redskap i sitt verbala uttryck hittar de 

också tankemönster att använda i sin visuella narrativitet. Det att ett språk har ett 

regelsystem tilltalar barn mer än det avskräcker – det ger igenkännande och 

trygghet för barnen. Upprepningen av samma tecken i bilder betyder att barn 

accepterar samma teckensystem genom härmandet av varandra. Härmandet är 

också ett sätt att lära sig ett språk, d v s att ta an sig dess regelverk.  
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Det är viktigt att börja bekanta sig med ett nytt teckensystem från början: 

från en bild – avbildandet av en eller flera saker – till flera bilder och därmed flera 

tecken. Det är också nödvändigt att arbeta med det associativa tänkandet som är 

en bro mellan det abstrakta och det konkreta. Helheten består alltid av delar och 

det som kan plockas ihop kan också plockas isär i analyssammanhang senare. 

På samma sätt som vi skiljer på språk och tal, skall man se barnens försök 

att visualisera omvärlden och ordna delar av den i fotografiska uttryck som ett 

försök att hålla tal på det språk som är gemensamt i sammanhanget – ett visuellt 

teckensystem. Att strukturera lärandet kring begrepp och dess ikoniska 

motsvarigheter betyder inte alls att bara följa ett sätt att tänka. Barnens olika 

förslag, som tydligt syns i deras genomförande av en och samma uppgift, tyder på 

att möjligheterna att översätta ord till bilder är mångfaldiga och begränsas endast 

av egen fantasi tillsammans med förståelsen för språkets eller skriftens 

uppbyggnadsregler. Enligt de Saussure (1970 s 37) finns det två viktiga delar att 

beakta samtidigt när man skiljer språket från talet – socialt och gemensamt skiljs 

från det individuella samt det väsentliga skiljs från det tillfälliga.  

Olika barn har skilda förutsättningar och kapacitet, men det är ett 

strukturerat arbete och engagemang som leder längre än begåvning. Bekantskap 

med nya semiotiska system i tidiga levnadsår breddar barnens perspektiv för 

lärandeprocesser, främjar kreativitet och utvecklar barnens associativa tänkande, 

vilket ger grund att stå på under senare skolår när text, bild och ljud samspelar 

med varandra och behöver hanteras både inom informella och formella 

lärprocesser där ansvaret för kunskap ligger hos den aktiva läraren. 
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