
3

Innehåll

Förord ......................................................................... 5  
Inledning.....................................................................6
Utveckling av bildtolkningsförmågan ..........................7
 Konsekvenser för elever med funktionshinder......... 11
Material för kartläggning och undervisning ................14
Kartläggning ..............................................................15
 Material för kartläggning ........................................17
 Förtest ....................................................................17
 Steg 1–4 ..................................................................18
Undervisningsmetoder ..............................................20
 Före bildtolkning ..................................................20
 Schema ..................................................................20
 Rita av ................................................................... 23
 Saker och foton ..................................................... 27
 Bilder .................................................................... 28
Övriga tips och idéer ................................................. 29
Slutord .......................................................................31
Adresslista ................................................................. 32
Litteraturlista ..............................................................33
Artiklar och rapporter.................................................35

Kopieringsunderlag
 Manual  – Förtest ................................................... 36
 Manual – Steg 1 .....................................................37
 Manual – Steg 2 .................................................... 38
 Manual – Steg 3 ..................................................... 39
 Manual – Steg 4 ....................................................40
 Kartläggningsprotokoll  ..........................................41



6

Inledning

Vad är en bild ?
Är en bild och en sak lika? 

Nej! Bilder är symboler för en konkret verklighet. Att barn har erfarenhet 
av och kunskap om de föremål som de ser på en bild är en förutsättning för 
att de ska kunna förstå att en bild representerar en verklig sak.

Som Kerstin Alm skriver i boken Att vara utvecklingsstörd (Riksförbundet 
FUB 1977).

”Bilder och ord är symboler för en konkret verklighet. Äpplet, bilden av 
äpplet och ordet äpple ger oss samma reaktion, vilket inte är självklart. I själva 
verket är det helt olika ting. Bilden och frukten har helt olika egenskaper.”

– Detta är ett äpple.
– Nej, försök att äta det så får du se !
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A-nivå 0–2 år B-nivå 2–7 år C-nivå 7–12 år

  ser form och färg
  urskiljer mammas
 ansikte

  förstår benämning
 av bilder och fotografier

  bilder kan uppfattas
 som signaler

  förstår att bilder
 symboliserar en
 verklig sak

  förstår enkla bilder,
 bearbetar information
 långsamt

  uppfattar perspektiv
 i bilder lättare

  har fått den nödvändigaste
 bildregistreringsförmågan

Bildtolkningsförmågan utvecklas under många år. Även om barn i två- till 
treårsåldern har förmågan att känna igen tydliga bilder på välkända föremål, 
måste vi som vuxna vara försiktiga så vi inte begär för mycket av dem, när 
det gäller tolkning och förståelse av bilder.
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Material för kartläggning
(Urval ur väskan Från sak till bild)

boll – boll
boll – mugg visa boll
mugg – bil visa bil
mugg – sked visa mugg
sked – gaffel visa gaffel
sked – tandborste visa sked
tandborste – pensel visa tandborste
pensel – kam visa pensel

Manualer och protokoll för kartläggningarna är bilagda som kopieringsun-
derlag i slutet av boken.

Förtest
Sak – sak

1. Visa eleven bollarna. Visa att de är lika.
 Säg: ”Titta lika.”

2. Lägg fram en boll och en mugg. Visa den andra bollen.
 Säg: ”Vilka är lika ?”
 Lägger eller visar eleven fel, visa tydligt vilka som är lika.
 Lägg bort bollarna.

3. Lägg fram en mugg och en bil. Visa den andra bilen.
 Säg: ”Vilka är lika?”
 Lägger eller visar eleven fel, visa tydligt vilka som är lika.
 Lägg bort bilarna.

4. Fortsätt enligt ovanstående lista.




