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Inledning 

Taktila bilder är bilder i relief för personer med synskada och läshandikapp, som kan avläsa bilderna 

med sina händer och fingertoppar. Det kallas haptisk läsning (Warren 1982). För mig växte intresset 

för taktila bilder fram ur mitt arbete med vävning. Jag ville skapa vävar i relief. Via sökmotorer på 

internet med sökordet taktil fann jag taktila barnböcker, böcker för synskadade barn. Jag sökte 

information om hur dessa bilder utformas och fann att det i ett flertal skrifter finns grundprinciper 

som bör följas för att bilderna ska vara möjliga att avläsa för en synskadad person. Jag träffade även 

personer som arbetar med att skapa taktila bilder. Vid flera av dessa möten återkom 

intervjupersonerna till formgivarens roll vid utformningen av bilderna. De menade att det är alltför 

lätt att tänka som en seende när man utformar taktila bilder. Man fokuserar för mycket på det visuella 

intrycket med resultatet, att bilden inte fungerar taktilt. Dessa tankar gav mig inspiration till att skriva 

den här uppsatsen. Ett exempel på svårigheter för en seende som ska formge en taktil bild, är att den 

seende kan uppfatta skuggor som förstärker reliefen i bilden. Det kan innebära att man luras att tro 

att reliefen är lätt att avläsa med fingrarna, när den i själva verket kanske är för tät eller inte tillräckligt 

distinkt. Ett annat problem med att formge taktila bilder kan vara att välja vilka motiv som ska tas 

med i bilden och vilka motiv som bör tas bort för att bilden ska bli så tydlig som möjligt. Detta visar 

att det är svårt att utföra reliefbilder så att de fungerar för synskadade (Eriksson 1997). Central för 

taktila bilder är därför formgivaren som tillverkar och färdigställer bilder för synskadade personer. 

Till sin hjälp har formgivaren riktlinjer, så kallade grundprinciper, för utformningen av taktila bilder 

(Edman 1992). 

 

Ett annat ämne som återkom vid mötena med formgivarna och när jag läste om taktila bilder var 

frågan om delaktighet, vilket ibland beskrivs mellan raderna som ett av syftena med taktila bilder. I 

många fall handlar detta om bilder för barn. Synskadade barn ska både få möjlighet att lära sig att 

läsa haptiskt och senare förstå kartor, diagram och dylikt (Edman 1992). De ska också få möjlighet 

att lära känna samma barnboksfigurer och annan kultur som deras kompisar och anhöriga (Eriksson 

1998). Delaktighetsbegreppet innebär i den här uppsatsen att barn med synskada ges möjlighet att 

vara delaktig i sin omgivning och i samhället i övrigt. Ett sätt att bli delaktig är att ta en aktiv del i 

skolans värld. Där kan taktila bilderböcker spela en roll för att göra det möjligt. Problematiken kring 

att utforma taktila bilder, som är möjliga att läsa av för synskadade personer och som ska fungera 

delaktighetsskapande, väckte mitt intresse för hur översättningar från visuella till taktila bilder är 

genomförda. 

 

I den här uppsatsen analyserar jag därför bilderboken Grodan och kärleken (Velthuijs 1989) och 
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jämför den med dess taktila översättning (Velthuijs 2009). Fokus ligger på hur den taktila bildens 

grundprinciper används för att skapa taktila bilder som är möjliga att läsa av för små barn mot 

bakgrund av ett delaktighetsperspektiv. Yvonne Eriksson, som forskat kring taktila bilder, skriver i 

Att känna bilder (1997) att det inte finns någon poäng med att jämföra taktila och visuella bilder. 

 

Liksom målaren följer sina lagar för att återge ett helt landskap på en begränsad yta, följer 

reliefbildframställaren sina. Att jämföra reliefbilden med den målade bilden är därför 

meningslöst. Det kan däremot vara fruktbart att beakta och respektera olika former av 

bildframställning. Gör man det blir det också lättare att ge sig i kast med den taktila bildens 

möjligheter. (Eriksson, 1997) 

 

Jag håller inte med om att det skulle vara meningslöst att jämföra dessa bilder. Det är viktigt att 

uppmärksamma dynamiken i översättningen från visuell till taktil bild, samt att identifiera de 

utmaningar som finns med att översätta en typ av bild till en annan. För mig handlar det inte om att 

inte respektera de olika formerna av bildframställning, utan om att samla kunskap om översättning 

av bilder och se vad som sker i övergången. Om man utgår ifrån, att de taktila bilderböcker som finns 

att tillgå på ett stadsbibliotek idag är formgivna utifrån principen att de ska vara en hjälp för barnet 

att bli delaktig i samhället; hur görs det då – i praktiken? Vad händer i översättningen? När kunskap 

finns, finns också möjlighet att identifiera utmaningarna i framställningen och föra en diskussion i 

ämnet. På så sätt kan formgivares medvetenhet kring valen i sin formgivning öka. De val man gör 

bör kunna motiveras med utgångspunkt i de grundprinciper som finns för taktila bilder.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att ur ett delaktighetsperspektiv undersöka övergången från visuell bild till taktil bild. Detta 

görs genom en granskning av två versioner av bilderboken Grodan och kärleken av Max Velthuijs. 

 

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

 

 Vilka typer av motiv har översättaren valt att ta med respektive ta bort? 

 

 Hur förändras bokens bilder i översättningen från visuell till taktil bild? 

 

 Hur skiljer sig de visuella och taktila bilderna åt i sitt förhållande till texten? Här görs en 

jämförelse mellan de taktila bilderna och dess visuella motsvarighet. 

 

 Vilka förtjänster respektive problem finns i den taktila översättningen av Grodan och 

kärleken, i relation till de grundprinciper som syftar till att göra taktila bilder möjliga att 

förstå? 

 

Teori och tidigare forskning 

I följande avsnitt beskrivs uppsatsens teori och tidigare forskning. Teorin bygger på betydelsen och 

uppkomsten av begreppet delaktighet. Den tidigare forskningen beskriver i stora drag forskningen 

kring taktila bilder. 

Synskadade barn och delaktighet 

 

Under specialskolornas tid var det säkert i många fall mycket lättare att ha taktil träning, då alla 

barnen i klassen hade samma behov. Idag då barn med synskada är integrerade i skolor med 

seende barn finns inte alltid den tid och erfarenhet som behövs för denna träning. (Eriksson 1997) 

 

På 1800-talet började elever med synskador och andra handikapp undervisas på stora institutioner 

med internat, ett exempel är Tomtebodaskolan (Grunewald 2001). Då dessa institutioner startades 

fanns en medveten idé om hur undervisningen för blinda borde utföras. De blinda skulle få ta en plats 

i samhället som självständiga medborgare. De som arbetade med undervisning för blinda lärde sig 

förstå hur de blinda uppfattar och iakttar sin omgivning, vilket lade den pedagogiska grunden för 
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många av institutionerna (Eriksson 1998). Trots den goda intention som fanns med institutionerna, 

skapade de ändå en skarp gräns mellan de blinda och den övriga befolkningen. Som en reaktion mot 

denna segregation flyttades under 1960-talet synskadade barn istället till vanliga skolor, som ett sätt 

att integrera dem i samhället (Grunewald 2001, Solna stad 2011). Det innebär att elever med 

funktionsnedsättningar numera kan undervisas i skolor på hemorten (Haug 1998). Begreppet 

integrering innebär i det här sammanhanget att det finns en vilja till att skapa likavärde och goda 

möjligheter för alla att utvecklas. Detta gäller både i den obligatoriska utbildningen, det vill säga 

skolan, och i samhället i stort. Begreppet visar att människor oavsett funktionshinder är en tillgång 

och inte ett problem (Emanuelsson 2007). Det finns dock en invändning mot begreppet integrering. 

Jan Tössebro (2004), som studerat funktionshindrades livssituation, menar att integrering förutsätter 

segregering, att det bidrar till en kategorisering av människor, snarare än att de blir en del av en 

gemenskap. Det är grunden till att många, enligt Tössebro, ville byta ut begreppet integrering mot 

inkludering. Om integrering handlade om att föra in någon i till exempel den vanliga skolan, utan att 

man gjorde någon större förändring i själva skolan, så handlar begreppet inkludering om att ändra 

skolan så att den passar alla människor och inte bara en majoritet. Begreppet inkludering innebär att 

funktionshindrade inte ska föras in någonstans, utan att de har en självklar tillhörighet. 

 

Inom skolan betyder begreppet inkludering att alla elever ska ges möjlighet att vara delaktiga i det  

sociala livet och i lärandemiljön (Baraldi, m fl. 2009). De båda begreppen inklusion och delaktighet 

används idag likvärdigt, menar Anders Gustavsson (2004) som är professor i pedagogik. Men han 

menar också att i begreppet delaktighet betonas individen på ett nytt sätt, genom dess aktiva 

medverkan och inflytande. I Bertil Skölds (1997) studie om delaktighet i samhället hos 

barndomssynskadade definierar han innebörden av att vara delaktig i samhället genom tre olika 

kriterier. Man är delaktig om man befinner sig och agerar på viktiga arenor i samhället, om man har 

tillgång till samhällets resurser och om man, upplever sig lika delaktig som andra. Skölds studie visar 

att det politiska engagemanget bland barndomssynskadade var likvärdigt med den övriga 

befolkningen. Gällande arbetsmarknaden visade undersökningen liknande resultat. Men där fanns två 

viktiga avvikelser. Den första var att andelen förtidspensionerade var betydligt högre bland 

synskadade personer än den övriga befolkningen. Dessutom var en ganska stor del av de synskadade 

anställda på Samhall, som är en arbetsplats där man arbetar för att skapa arbete åt människor med 

funktionshinder (Samhall 2014). Sköld visar i sin studie att det kan anses som att 

barndomssynskadade har tillgång till nödvändiga resurser. Att ha tillgång till samhällets resurser, 

menar Sköld, innebär att det inte ”signifikant avviker från det normala”. Vad som är avvikande eller 

normalt bedöms utifrån en jämförelse med den övriga befolkningen i samma ålder. Sköld poängterar 

att tillgången på resurser inte gör att personer automatiskt blir delaktiga, men att det är en nödvändig 
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förutsättning. Skölds tolkning av resultatet kring den upplevda delaktigheten, är att personer som 

tidigt blivit synskadade upplever sig lika delaktiga som andra. En skillnad mellan gravt synskadade 

och synsvaga finns dock; det var inte lika många gravt synskadade och personer med ytterligare 

handikapp som ansåg sig lika delaktiga som andra. Sköld för även en diskussion kring anspråksnivå, 

det vill säga vilka förväntningar och krav en person har. Ett funktionshinder kan upplevas minska om 

personen har låg anspråksnivå, vilket skulle kunna vara att acceptera att han inte får ett arbete. 

Personer med exempelvis synskada sänker ofta sin anspråksnivå, eftersom det finns en allmän bild 

av att en grav synskada leder till stora begränsningar för en person, menar Sköld. Även Magnus 

Tideman (2004), som skriver om delaktighet som likvärdiga levnadsvillkor, definierar begreppet 

delaktighet för personer med funktionshinder genom att jämföra med den genomsnittlige 

medborgarens levnadsvillkor. Delaktighet handlar enligt Tideman om att personer med eller utan 

funktionshinder ska ha likvärdiga villkor att leva i samhället, men ska inte alltid behandlas lika 

eftersom varje person har olika förutsättningar. För att personer med funktionshinder ska kunna vara 

delaktiga i samhällets olika arenor krävs att samhället tar hänsyn till och anpassar sig efter människors 

förutsättningar. 

 

Tössebro (2004) menar att funktionshinder inte i huvudsak ska betraktas som fysiskt utan som något 

miljörelaterat, att det blir ett funktionshinder i en viss situation eller miljö. I en miljö där man byter 

ut trappor mot hissar och rulltrappor är till exempel en rullstolsburen inte längre lika 

funktionshindrad. Slutligen kan man återvända till Skölds studie, då han konstaterar att det finns 

många sidor av begreppet delaktighet och det har olika betydelse för olika människor. Samhällets 

uppgift är att göra det möjligt för alla att delta, men det är individen som avgör hur det sedan sker 

(Sköld 1997). Här kan man tala om taktila bilder som ett sätt att skapa delaktighet i samhället eftersom 

de, som Rudman (2009) menar, uppmuntrar till social interaktion och är viktiga för barnets hela 

utveckling. De utvecklar begrepp och ordförråd och de kan även delas med andra barn i samma klass. 

Taktila bilder och delaktighet 

Polly K. Edman, som arbetat med synskadade och taktila bilder i över 30 år, har författat boken 

Tactile Graphics (1992). Edman tar i boken bland annat upp olika tekniker för tillverkning av taktila 

bilder och grundprinciper för formgivning av taktila bilder. Under åren har hon samlat ett stort 

material av taktila bilder, både egenproducerade och sådana formgivna av andra. Edman skriver att 

den viktigaste ingrediensen för att tillverka bra taktila bilder är du, underförstått den som läser hennes 

bok och den som ämnar formge taktila bilder. Hon menar också att formgivaren kan vara den som 

hjälper den synskadade personen att förstå sin värld. Det innebär att formgivarens arbete är viktigt 

för synskadades delaktighet i samhället. Edman räknar upp flera områden där synskadade personer 
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behöver ha tillgång till taktila bilder. Som exempel kan nämnas förskolebarn, som behöver taktila 

bilderböcker, spelbräden och spelkort. Studenter behöver bland annat kartor och diagram och 

personer i arbete behöver instruktionsbilder. Edman menar att det finns ett ständigt ökande behov av 

taktila bilder. 

 

Yvonne Eriksson, som har forskat kring taktila bilder, har bland annat skrivit avhandlingen Tactile 

Pictures. Pictorial representations for the blind 1784-1940 (1998). Där behandlas taktila bilder i ett 

historiskt perspektiv. Avhandlingen tangerar det här arbetets undersökning, då översättarens roll i 

framställningen av taktila bilder tas upp. Eriksson menar att taktila bilder ger en synskadad person 

tillgång till sådant som inte är möjligt att känna på. De ger möjlighet att förstå hur en bild av ett objekt 

ser ut och vad visuell kultur innebär. Bilderna beskriver begrepp som inte kan förklaras verbalt, utan 

fungerar som symboler. Bilderna är också viktiga i många skolämnen. Till exempel är taktila kartor 

den enda möjligheten för en blind person att kunna få en överblick över ett område. Eriksson beskriver 

att taktila bilderböcker för vuxna, under den period hon undersökte i sin avhandling, gav dem tillgång 

till kulturella uttryck som populärkultur, målningar, byggnader och sociala sedvänjor, som hur man 

ber eller hur man skålar. Edman (1992) beskriver att behovet av personer som formger taktila bilder 

är stort och att behovet av själva det taktila materialet är oändligt. Jag menar då, att det visar vikten 

av den här uppsatsens undersökning, då kunskapen behövs för att kunna skapa det materialet. 

Utmaningar i formgivningen av taktila bilder 

I detta kapitel diskuteras vilka utmaningar som formgivaren står inför i formgivningen av taktila 

bilder. Edman (1992) poängterar vikten av att formgivaren kan sätta sig in i den synskadade personens 

situation. 

 

The main ingredient of good picture making is you. The important factors are how you think, both 

with your mind and with your fingers. Can you put yourself in the place of your reader? How can 

you present your information – wether it is a picture, map, or graph – so that the important facts 

or features are clearly understood and unnecessary details are omitted? Can you evaluate the 

ability of your audience to comprehend, mentally and haptically, the material you produce? 

(Edman 1992) 

 

Hon uppmanar även formgivaren att sätta sig in i hur den blinde personen tänker, genom ställa frågan: 

Om någon gav dig en reliefbild, hur skulle du då veta vad du tittade på om du aldrig sett objektet som 

var avbildat, om du aldrig känt på det eller läst en beskrivning av det? Edman menar att det är mycket 

att överväga även för att komponera en enkel bild. Är den inte väl genomtänkt, så spelar det ingen 



11 

 

roll hur mycket kraft som läggs ner på att producera den. Läsaren måste kunna förstå bilden. Edman 

poängterar att de grundprinciper som presenteras i Tactile Graphics är förslag, som tidigare fungerat 

tillfredsställande, och inte ska tolkas som fasta regler. Det kan finnas olika lösningar som fungerar. 

Genom att ha ett öppet sinne, dela med sig av kunskaper kring taktila bilder och kontinuerligt testa 

sitt arbete finns möjlighet att skapa bilder som fungerar för målgruppen. För att förstå hur det är att 

leva som synskadad kan formgivaren tillbringa mycket tid tillsammans med synskadade och blinda 

personer. Formgivaren kan då bli medveten om deras kommentarer och kritik kring bilderna, inte 

minst när det gäller materialen i bilderna som ska avläsas. 

 

Forrest C. Bennett och Michael J. Guralnick (1987) menar, i sin bok The effectiveness of early 

intervention for at-risk and handicapped children, att när barnet ska lära sig nya begrepp är det 

lämpligt att utgå ifrån barnets egen kropp, barnets kläder och leksaker. Vardagliga föremål hjälper 

barnet att bli medveten om relationen mellan verkligheten och representationen av densamma, det 

vill säga sambandet mellan världen runtomkring barnet och bilden. Relevant för det synskadade 

barnet kan då vara enkla reliefbilder föreställande vardagliga föremål (Eriksson 1997). Genom att 

vara medveten om hur världen uppfattas av ett blint barn kan formgivaren berätta och illustrera sin 

historia. En bild på solen som en cirkel med strålar på betyder inte så mycket för ett blint barn. Andra 

symboler behöver användas för att gestalta en varm dag, som ett glas med ett sugrör i. Samma princip 

gäller för hur exempelvis en buss illustreras. Istället för att visa hela bussen kan det för ett blint barn 

med erfarenhet av att åka buss vara mer relevant att illustrera STOP-knappen och sätet, menar Ripley 

(2009), som arbetat med taktila böcker i den brittiska organisationen Clear Vision. 

 

Formgivningen av taktila bilder bestäms också av formgivarens kunskap om taktil perception, det vill 

säga hur man uppfattar något genom känseln. För att uppfatta taktila bilder med fingertopparna krävs 

rörelse och ett visst tryck. Trycket behöver vara lätt och rörelsen inte för snabb. Är rörelsen för snabb, 

kan man inte uppfatta detaljer i bilden. Därför krävs att man går systematiskt tillväga när man 

undersöker ett föremål eller en bild taktilt (Eriksson 1997, 1998). Formgivningen bestäms också av 

hur formgivaren kan utöva sin kunskap i praktiken. Eriksson refererar i sin avhandling om taktila 

bilder i ett historiskt perspektiv till Warren och Rossanos studier som undersöker om det finns en 

konflikt mellan synen och känseln. Studierna visar att synen alltid kommer att dominera. I detta, 

menar Eriksson, finns en möjlig förklaring till att många reliefbilder som producerats har varit 

otillfredsställande. Den som formgett bilderna har fokuserat mer på hur de ser ut än hur de känns. 

Eriksson (1998) skriver att det i många av bilderna som hon undersökt i sin avhandling saknades 

förstärkning av vissa relevanta detaljer. Det kan troligtvis förklaras av att formgivaren saknade 

kunskap om taktil läsning, men även att man ägnade sig så mycket åt att lösa tekniska problem att 
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bildkvaliteten glömdes bort. Vidare skriver Eriksson att det finns flera förklaringar till att de 

reliefböcker som hon beskrivit i sin avhandling var svåra att läsa taktilt. En kan vara att det inte var 

de som hade kunskapen om taktil perception som producerade bilderna. Det kan ha förekommit 

missförstånd i kommunikationen mellan formgivaren och tillverkaren. Eriksson (1998) definierar tre 

förmågor som den som formger taktila bilder bör besitta; goda kunskaper om taktil perception, 

konstnärliga och tekniska kunskaper och förmågan att så att säga ”glömma” bort visuella 

uppfattningar och istället fokusera på den taktila upplevelsen. Eriksson visar dock i sin studie att 

taktila bilder har sin grund i visuella föreställningar, det till säga att seende personers referensramar 

användes. Det beror på att de som tillverkat taktila bilder har velat uppmuntra till en kommunikation 

mellan blinda och seende personer. Sådan kommunikation gjordes möjlig genom att seende personers 

referensramar användes och gav blinda möjlighet att förstå hur seende uppfattar sin omgivning. 

 

Formgivaren av taktil bild för synskadade barn ställs även inför hur olika typer av synskador och 

synsjukdomar påverkar barnets synfält, uppfattningsförmåga och utveckling. Den som producerar 

taktila bilder bör vara medveten om vilken grad av synnedsättning läsaren har, eller om bilden är 

tänkt för både blinda och personer med svag syn. Generellt sett bör man undvika reflekterande 

material, eftersom dessa i en lampas sken kan göra att den synsvage inte ser någonting alls. En seende 

person kan ha svårigheter att sätta sig in i hur en synskadad person uppfattar färgkontraster. För en 

som har svag syn kan färgerna smälta samman och inga kontraster och former går att urskilja (Edman 

1992). 

Grundprinciper för taktila bilder 

Forskningen har försökt ta fram riktlinjer att förhålla sig till när man formger taktila bilder. 

Grundprinciperna är som tidigare nämnts snarare förhållningssätt än fasta regler, eftersom 

formgivningen måste ske utifrån förhållandena för varje bild. Kortfattat handlar grundprinciperna om 

att bestämma vilken typ av bild formgivaren ämnar tillverka, ta med enbart det viktigaste i bilden och 

använda åtskiljbara material (Edman 1992). För att blinda ska kunna ta del av samma kultur som 

människor runtomkring dem är det nödvändigt att bilderna är formgivna efter dessa principer 

(Eriksson 1998). Grundprinciperna visar på komplexiteten med att formge taktila bilder, vilket 

innebär att många beslut måste fattas för att kunna formge en bild som är möjlig att förstå taktilt. Här 

diskuteras därför först olika tekniker för att tillverka bilderna och hur taktil perception fungerar. 
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Tekniker 

En uppgift som den taktila bilden fyller är att läsaren ska lära sig att förstå hur ett objekt kan bli en 

bild, det vill säga hur ett 3-dimensionellt föremål kan bli en 2-dimensionell representation av 

föremålet (Edman 1992). En bild för ett litet barn utan erfarenhet av att läsa taktila bilder, kan bestå 

av riktiga föremål fastsatta på ett kartongark. För mer vana läsare av taktil bild övergår man till bilder 

som gradvis förlorar vissa kännetecken från det verkliga föremålet (Blok & Lanners 2009). Det finns 

också avancerade bilder som riktar sig till personer med mycket erfarenhet av att läsa taktila bilder, 

som översättningar av konstverk och tekniska beskrivningar. Ett exempel på då man översatt 

konstverk är i utställningen Taktilt – inte se men röra på Nationalmuseum i Stockholm år 1994-1995, 

där kända konstverk översattes för taktil avläsning (Öjmyr 1994). 

 

En av de tekniker som taktila bilder kan tillverkas i är svällpapper. Ett vanligt papper bestryks med 

en emulsion, som består av små microsfärer fyllda med gas. När man sedan ritar eller trycker med en 

kolbaserad färg på pappret och behandlar det med infravärme sväller de ritade partierna och en låg 

relief bildas (Eriksson 1994). En annan teknik som kan användas är Vakuumform-tekniken, som 

innebär att en tunn folie av plast läggs på ett föremål som man vill avbilda, exempelvis en sked. 

Plastfolien värms upp och formas runt föremålet. En annan teknik som används för taktila bilder, och 

som också används av de synskadade själva, är ritmuffen. Den består av en mjuk skiva som man trär 

en plastficka runt. När man ritar hårt på plasten bildas en relief i plasten eftersom skivan är mjuk. En 

annan teknik är så kallade collagebilder, där olika material används för att formge taktila bilder, t ex 

tyg, läder och trä. Collagebilder kan också vara uppbyggda av kartong med olika strukturer och 

former (Edman 1992, Nation 2009). 

Översättning 

En taktil bild är ofta en översättning av en visuell bild. I en översättning tolkas bilden och formgivaren 

gör sina val kring vad som ska vara med i bilden. Vid en väl gjord översättning är bilden möjlig att 

uppfatta såsom den var tänkt (Eriksson 1998). Vid översättning av en bild måste man först bestämma 

vilken typ av bild det är, till exempel en teknisk illustration, en karta eller en konstnärlig bild. Sedan 

tittar man på innehållet och bestämmer vad som är relevant i bilden (Eriksson 1994). En visuell bild 

som är översatt genom att enbart göra de tryckta delarna upphöjda är ofta förvirrande, eftersom den 

visuella bilden bland annat innehåller skuggning och otydliga detaljer, sådant som en person utan syn 

inte kan uppfatta. Istället bör den översatta bilden delge en idé. Det handlar om att förvandla en bild 

till en upplevelse med hjälp av olika ytor och material. Åsikterna om hur stor en taktil bild bör vara 

skiljer sig åt. En liten bild kan vara lättare att överblicka för ett barn med små händer än en stor bild, 
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men detaljerna kan istället bli för små. Valet är, enligt Edman, upp till formgivaren och besluten bör 

fattas utifrån bildens innehåll, den tänkta läsarens ålder, utvecklingsfas och erfarenhet (Edman 1992). 

Förenkling 

Att läsa en bild med känseln skiljer sig från att se bilden med ögonen, bland annat för att läsning med 

känsel tar längre tid. En seende som tittar på en visuell bild får direkt en idé om vad bilden handlar 

om. En blind person som ska läsa av en taktil bild får inte samma överblick (Eriksson 2008). Ett 

synskadat barn som ska avläsa en bild måste känna på alla delar i bilden med fingrarna och sedan 

sätta ihop dem till en helhet. I en taktil bild för barn behöver därför all onödig information vara 

borttagen, för att inte bli för svår. Genom att förenkla och skala av information i bilden, kan de 

viktigaste kännemärkena och detaljerna hos ett objekt bli tydliga. Dessa kan barnet ha lärt sig att 

känna igen (Ripley 2009). Det skulle kunna vara pinnen på ett äpple, som skiljer den från en apelsin. 

Edman (1992) menar att för små barn gäller att endast en eller ett par objekt bör visas på varje bild. I 

vissa fall kan det vara viktigt att figurer och objekt visas tillsammans, eller att visa att ett objekt har 

flera delar. För att göra sammanhanget tydligt kan man då göra flera bilder där ett eller flera objekt 

läggs till för varje bild, tills hela bilden är komplett. Linjer som möts och korsar varandra behöver 

skilja sig åt i strukturen, för att vara möjliga att tyda med känseln. Alltför många korsande linjer bör 

undvikas. Edman (1992) menar att enkelhet är ett av de viktigaste kriterierna i utformningen av taktila 

bilder. Hon ger ett exempel på en bild ur en matematikbok för första klass. Bilden visar detaljerat ett 

klassrum med en lärare, flera elever, tavlor på väggarna med siffror och frukter. Varje tavla visar ett 

antal frukter invid motsvarande siffra. I den taktila översättningen av bilden har objekt tagits bort, 

men fortfarande är bilden rörig och har, enligt Edman, för många onödiga detaljer. Ett exempel på 

onödig information är en pojke som sitter vid ett bord i bilden. Motivet är onödigt eftersom det inte 

ger någon information som rör matematik. 

Färg, form och material 

Eftersom även barn med synnedsättning, som har en del av sin syn kvar, läser taktila bilder, bör man 

använda sig av starka, kontrasterande färger för att öka tydligheten, menar Blok och Lanners (2009). 

Även glittriga material kan vara stimulerande för ett barn med viss syn, skriver Ripley (2009). För att 

bilden ska vara möjlig för ett synskadat barn att tyda med sina fingrar, behöver den bestå av varierande 

material och texturer. Men eftersom texturer som ser olika ut, inte alltid är möjliga att urskilja med 

känseln (Rudman 2009) behöver man vara noga med att använda texturer, former och linjer som 

känns olika (Wright 2008). När det gäller berättelser i bokform kan en visuell figur tolkas som samma 

figur genom hela berättelsen, även om man byter material och position på den. Taktilt kan dock en 

förändring av en figur halvvägs genom en bok göra det svårt att tolka bilden. Man bör alltså behålla 
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samma material, storlek eller position på en figur eller ett objekt. Undantag från den regeln kan vara 

en ballong som i berättelsen blåses upp eller ett barn som växer och blir större (Edman 1992). 

 

Eftersom en synskadad upplever föremål genom att känna på dem blir exempelvis ett bord upplevd 

som en flat överdel med fyra ben. Det kan därför vara svårt att i en taktil bild förstå ett bord utformat 

som tre likadana linjer visat från sidan. En figur eller ett objekt som visas med en viss vinkel, delvis 

från sidan, kan vara svår att förstå och tyda för ett barn med synskada (Ripley 2009). I taktila bilder 

bör därför människor visas framifrån med benen och armarna något utsträckta, för att de ska bli 

tydliga och möjliga att känna på. Djur bör visas från sidan med alla benen. Längst ner på sidan bör 

man dessutom ha en referenslinje för att läsaren ska kunna orientera sig i bilden. Det gäller särskilt 

om en figur ska stå på marken och på så sätt undviker man frågor som exempelvis varför hunden 

flyger i luften. Onödiga linjer och förvirrande former bör tas bort vid översättning av en taktil bild 

(Edman 1992). För att hjälpa den synskadade läsaren att förstå vad som utgör en form, bör den fyllas 

med en viss textur. Formen kan också bestå av ett visst material, som formen av en katt kan vara 

ifylld med fuskpäls (Wright 2008). Figurer behöver illustreras i sin helhet, för att kunna förstås av 

yngre barn. Objekt och figurer ska inte heller överlappas, eftersom detta till stor del är ett visuellt 

fenomen (Blok & Lanners 2009). En bild kan bli otydlig om avståndet mellan olika objekt är för litet. 

Visuellt kan det vara möjligt att skilja objekt ifrån varandra, men taktilt är det svårare. För att undvika 

att bilden blir otydlig är ett tillräckligt avstånd mellan objekten avgörande. Enligt Rudman (2009) är 

ett fingers avstånd nödvändigt. Wright (2008) menar att 6,2 mm är tillräckligt men att linjer som är 

närmare varandra än 3,1 mm inte kan skiljas åt. Yngre synskadade barn kan inte förstå perspektiv, 

menar Blok och Lanners, så därför rekommenderas inte detta av dem (Blok & Lanners 2009). 

Däremot bör objekten i bilden variera i storlek proportionellt, enligt Nation, till exempel storleken 

mellan en vuxen och ett barn, eftersom det ger viktig information till barnet om storleksförhållandet 

(Nation 2009). 

 

För att förstå en taktil bild är sammanhanget viktigt. Det gäller även om bilden föreställer något som 

barnet är bekant med. Genom kombinationen av ord och bild ökar möjligheten till förståelse. 

Sammanhanget kan beskrivas både i en inspelad förklaring och som punktskrift (Edman 1992). Den 

information som finns i bilden behöver också finnas i texten, så att dessa kan samverka, för att läsaren 

ska kunna förstå innehållet (Voutilainen 2009). 

 

Tydlighet och enkelhet är alltså avgörande i formgivningen av taktila bilder. I den här uppsatsens 

analysavsnitt nedan diskuteras användandet av grundprinciperna och tidigare forskning vid 

översättningen av en visuell bilderbok till taktil form. 
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Material och metod 

Materialet består av en bilderbok och dess taktila översättning. Böckerna analyseras och jämförs för 

att undersöka vad som händer i översättningen. 

Material 

I studien undersöks bilderboken Grodan och kärleken av Max Velthuijs, representerad både som 

visuell bok och som taktil bok. Den visuella boken, som är den svenska originalversionen, är utgiven 

av Berghs Förlag AB i Stockholm. Boken innehåller 22 bilder, formgivna av Max Velthuijs, och text 

till bilderna. Texten ligger ibland under en bild och ibland fylls en hel sida eller ett helt uppslag av 

bilden. Den visuella boken har ingen sidnumrering. Jag har därför valt att göra en egen sidnumrering 

och börja den med sid 1 på titelsidan. Sidnumreringen är nödvändig då jag refererar till bilderna och 

citerar ur texten. Citaten refererar alltid till sidorna i den visuella versionen. Den taktila boken är en 

översättning, som gavs ut av Talboks- och punktskriftsbiblioteket i Enskede, TPB, tjugo år efter den 

visuella boken. Boken har 12 bilder, formgivna av Maria Beskow. Bilderna i den taktila boken är 

collagebilder, det vill säga bilder som har en låg relief och är tillverkad i olika material. Texten i den 

taktila boken är densamma som i den visuella. I den taktila boken finns texten också som punktskrift, 

där varannan rad är så kallad svartskrift, det vill säga vanlig skrift, och varannan är punktskrift. På de 

uppslag där det finns en taktil bild, ligger alltid bilden på höger sida och fyller alltid hela sidan. Den 

taktila versionen har sidnumrering och den hänvisas till vid referat till bilderna. Boken valdes 

eftersom den handlar om en barnboksfigur, Grodan, och även hans vänner, som det även finns andra 

visuella böcker om av samma författare, exempelvis Grodans ABC, Grodan firar jul, Grodan och 

vintern, m fl. Dessa böcker hittades vid sökning på gotabiblioteken.se. Det tyder på att Grodan är en 

känd figur i böcker som kan läsas av seende barn. Sett till det Edman (1992) och Eriksson (1998) 

beskriver, att taktila bilder ger tillgång till kultur och det stora behovet som finns av dessa bilder, bör 

även barn med synskada ha tillgång till dem. Myndigheten för tillgängliga medier (2014), MTM, har 

en webbplats som heter legimus.se där personer med synhandikapp kan låna anpassade böcker, 

däribland taktila böcker. Vid sökning på legimus.se med sökorden ”Velthuijs” och ”punktskrift” 

fanns nio titlar. En av dessa var en finsk översättning av Grodan och kärleken. Av de åtta övriga 

titlarna som i sökningen var alla böcker om Grodan. En av dem var Grodan och kärleken med taktila 

bilder och punktskrift. Övriga var enbart i punktskrift. Det kan tyda på att de andra titlarna om Grodan 

inte finns med taktila bilder och att Grodan och kärleken fyller ett behov av taktila bilderböcker. I ett 

längre perspektiv finns det också möjlighet till vidare jämförande studier. 
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I den här studien undersöks alla bilder i båda böckerna. Det görs för att skapa en helhetsförståelse för 

hela berättelsen och en möjlighet till jämförelse mellan bilderna. Genom att analysera alla bilderna 

kan man se mönster och återkommande val som översättaren gjort. 

Metod 

För att granska Grodan och kärleken har jag gått tillväga på följande sätt. Jag har visuellt analyserat 

bilderna i de båda versionerna, men även känt på de taktila bilderna. Jag har analyserat dem som 

seende. Det innebär att jag har valt att inte enbart känna på de taktila bilderna, exempelvis genom att 

blunda. Om det hade varit mitt sätt att analysera, hade förmodligen resultatet blivit ett annat, eftersom 

jag då inte hade sett bilderna. Nu har jag istället valt att till största delen analysera bilderna genom att 

titta på dem och jämföra dem visuellt. Undersökningen studerar alltså inte om relieferna är tillräckligt 

höga eller om texturerna är väl åtskiljbara. Som framgår av grundprinciperna är dessa i övrigt viktiga 

principer vid formgivning av taktila bilder. 

 

För att förtydliga analysen har jag valt att scanna in bilderna och visa dem i analysen. Inscanningen 

av bilderna ger vid något tillfälle en felaktig bild av hur materialet i bilden ser ut. Ett exempel är i en 

bild då Harens kläder visas. Dessa ser ut att ha ett mönster, men är i själva verket enfärgade. Analysen 

utgörs av en beskrivning av varje bild och en diskussion kring de visuella respektive taktila 

versionerna av bilderna. Bilderna beskrivs utifrån innehåll och komposition. Eftersom karaktärerna i 

boken är förmänskligade djur används mänskliga ord, som hand och fot, för att beskriva bokens 

figurer. Ankan är dock undantagen, då hon inte har lika förmänskligade drag. Varje bild i den visuella 

versionen har fått ett nummer utifrån den kronologiska ordningen i boken. Varje taktil bild har 

kopplats till en av de visuella bilderna och därmed fått nummer efter den visuella bild som är dess 

ursprung. Efter att alla bilder fått en beskrivning, har jag tittat på de bilder som inte tagits med i den 

taktila versionen. Följande metodfråga har ställts till var och en av de bilderna: 

 

 Vad innehåller bilden? 

 

Jag har sedan analyserat var och en av de visuella bilder som har tagits med i den taktila versionen 

och jämfört dem med dess taktila motsvarighet. Metodfrågorna som då ställdes var: 

 

 Vad innehåller de visuella och taktila bilder som finns med i den taktila versionen? 

 Hur skiljer sig innehållet i de taktila bilderna från den visuella motsvarigheten till bilden? 

(Vad finns med, vad har tagits bort?) 

 Vad i de visuella respektive taktila bilderna finns med i texten? 
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 Vad i de visuella respektive taktila bilderna finns inte med i texten utan enbart i bilderna? 

 

För att i den här uppsatsen besvara syfte och frågeställningar utgår jag ifrån den så kallade deskriptiva 

bildanalysen och gör en ren bildbeskrivning. En sådan låter sig göras om man vill studera hur något 

är avbildat och inte vad som är avbildat (Borgersen, Ellingsen 1994). Det viktiga i den här studien är 

alltså inte betydelsen av motiven i sig. Viktigt blir istället hur översättningen är gjord och hur den 

skiljer sig från originalböckerna. Eftersom jag i den här undersökningen inte kan veta något om hur 

bilderna har producerats eller hur de tas emot, får jag studera dem som egna objekt och göra tolkningar 

utifrån det. För att jämföra bilderna används sedan metoden komparativ analys. Inom den 

komparativa analysen av bilderna har jag använt mig av en så kallad ”immanent analysmetod”, även 

kallad intervisuell analys, som innebär att bilderna beskrivs i relation till varandra och inom sitt eget 

betydelseområde. Det innebär att man inte tar hänsyn till andra faktorer, som exempelvis sociala eller 

politiska faktorer. Man undersöker bilden som bild och jämför den med andra bilder (Roth-Lindberg 

m fl, 1988). Bilderna i den här undersökningen jämförs sinsemellan och i relation till texten i Grodan 

och kärleken. Analys av bilder görs i ett visst perspektiv och med ett visst syfte. Det innebär att andra 

perspektiv och syften har uteslutits (Borgersen & Ellingsen, 1994). Syftet i den här studien är, som 

tidigare beskrivits, att undersöka översättningen i ett delaktighetsperspektiv. 

 

Undersökningens ansats är kvalitativ. Den kvalitativa forskningen är bland annat inriktad på tolkande 

analyser, vilka kan vara verbala analyser av text. Här består istället analysen av bildmaterial. Verbala 

analyser används för att tolka och förstå exempelvis underliggande mönster. En god kvalitativ analys 

är en analys som har en logisk uppbyggnad och de olika delarna kan relateras till varandra. Detta 

skapar en helhet som går att förstå (Patel & Davidson 2011). För att i detta arbete skapa denna logik 

och helhet har först teori och tidigare forskning i ämnet beskrivits. I bildanalysen ställs de frågor som 

finns i arbetets syfte. Sedan kopplas resultatet tillbaka till teori och tidigare forskning. Som avslutning 

förs en diskussion i ett delaktighetsperspektiv kring resultatet.  

 

I följande avsnitts första del görs en beskrivande och komparativ analys. Därefter följer i den andra 

delen en analys ur ett delaktighetsperspektiv. 
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Komparativ analys 

Sammanfattningsvis handlar berättelsen om Grodan och hans vän Ankan. I texten får vi veta att 

Grodan är en han och Ankan är en hon. Berättelsen inleds med att Grodan känner sig konstig. Han 

vet inte vad som är fel på honom, han vet inte om han ska skratta eller gråta. Grodan går då till Haren, 

som förstår att Grodan är kär. En bit in i boken kommer Grodan på att det är Ankan han är kär i och 

målar teckningar till henne och ger henne blommor. Han till och med tränar på att hoppa höjdhopp 

för att imponera på Ankan. Men något går snett och Grodan ramlar och slår sig. Då tar Ankan hand 

om honom och de båda upptäcker att de tycker om varandra – trots att den ena är grön och den andra 

är vit. 

Grodan vid stranden 

Strax till vänster om den visuella bildens mittpunkt ligger en stor mörkbeige 

sten. Grodan, som är grön, sitter på stenen delvis vänd åt höger. Grodan är 

förmänskligad med randiga kortbyxor och armar och ben liknande en 

människas. Den högra armen hänger rakt ner längs Grodans kropp. Grodans 

ögon är stora och sitter på hjässan. Munnen syns från sidan och den högra 

mungipan riktas aningen neråt. Till vänster om den stora stenen ligger fem 

mindre stenar i olika bruna och grå nyanser, i vattnet, som syns i förgrunden längst ner i bilden. Delvis 

dolda bakom den stora stenen växer gröna blad. I bakgrunden syns sanddynor i skiftande nyanser av 

orange och orangebrunt. 

 

I motsvarande bild i den taktila boken ligger en stor ljusbeige sten strax till 

vänster om bildens mittpunkt. Stenen är i bilden tryckt i en relief som känns 

sträv, ungefär som sandpapper. Grodan, som är ljusgrön, sitter på stenen 

delvis vänd åt höger. Grodan är förmänskligad med rosa kortbyxor i tyg och 

armar och ben liknande en människas. Grodans högra arm riktas neråt 

vänster i bilden och rakt ner, en bit från Grodans höft, hans vänsterarm 

sträcker sig snett neråt höger. Båda händerna vilar på den stora stenen. 

Benen pekar neråt och fötterna pekar snett neråt höger. Grodans ögon, som är stora och runda, sitter 

på hjässan. Munnen syns från sidan och hans högra mungipa riktas aningen neråt. Till höger om den 

stora stenen ligger tre mindre stenar i vattnet, som finns i förgrunden längst ner i bilden. Vattnets yta 

är blå och glansig. Delvis dold bakom den stora stenen finns en sträng av en grön gräsmatta, tryckt i 

ett svagt knottrigt raster. Bakgrunden är mörkt grönsvart och i samma material/yta som bokens sidor. 

 

(Velthuijs, 1989. S.2) 

(Velthiujs, M. 2009, s 3) (Velthuijs, M. 2009. S. 3) 

(Velthuijs 1989. S. 2 



20 

 

Både den visuella och den taktila bilden är en presentation av Grodan vid stranden.  I den taktila 

bilden kan man se att figurerna har fått tydligare former. Stenarna har flyttats isär och ligger var för 

sig. Grodans armar och ben är något utsträckta, för att kunna urskiljas taktilt. Sanddynorna har blivit 

ett smalt fält med en yta som taktilt skiljer sig från de övriga ytorna i bilden. Karaktäristiska drag hos 

Grodan har dock behållits, som exempelvis Grodans ögon. Grodan, den stora stenen, tre av fem 

mindre stenar, vattnet och gräset (istället för växter) finns med i den taktila versionen. Sanddynorna 

och växterna har tagits bort. I båda bilderna är det Grodan och stranden som finns representerade i 

texten. Med i båda bilderna finns även känslan ”Han kände sig konstig”, som beskrivs i texten på sid 

2. Det visar sig genom Grodans kroppsspråk och mungipan som går neråt. Stenarna, sanddynorna och 

växterna nämns i texten, men går under begreppet ”stranden”. Dessa finns med i den visuella bilden. 

Detsamma gäller den taktila bilden, men här finns inte sanddynorna med. I texten beskrivs stranden 

och hur Grodan känner sig. Jag anser att stranden visar sig tydligast i den taktila bilden genom den 

stora stenen, som också nämns i texten. Grodans känslor visar sig genom hans kroppsspråk och hans 

mungipa som pekar neråt. Den taktila bildens klara färger gör att objekten och figurerna kontrasteras 

mot varandra och låter dem synas tydligt. 

Grodan går på stranden 

Grodan syns strax till höger om bildens mittpunkt, omgiven av gröna blad. 

Grodan står upp och går ett steg. Framför Grodan i bilden syns orangebruna 

sanddynor, tio stenar i olika former och nyanser. Stenarna ligger vid vattnet 

som syns i bildens förgrund. Längre bort i bilden syns en grön kulle. Uppe till 

vänster i bilden syns en stor slända. Bakgrunden är färgad ljust blå. 

 

Den här bilden har helt uteslutits i den taktila versionen, vilket är ett exempel på att information som 

ansetts onödig har tagits bort, som att Grodan går utan att göra något annat. Inget som är betydelsefullt 

för förståelsen av berättelsen händer. Bilden liknar i övrigt den första bilden, då Grodan sitter på 

stenen. 

Grodan möter Grisen 

I den visuella bokens tredje bild syns Grodan strax nedanför bildens 

mittpunkt. Grodan pekar på sig själv med sin vänstra hand. Till höger om 

Grodan syns Grisen. Båda står upp. Grisen håller en korg, med något som kan 

tolkas som röda bär, med vänster arm. Grisen och grodan står på en grön äng. 

I bakgrunden (högst upp i bilden) syns fyra buskar och tre träd. Fyra fåglar 

flyger framför buskarna. Himlen är färgad ljusblå. 
 

(Velthuijs, 1989. S. 3) 

(Velthuijs, 1989. S. 4) 
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I den taktila boken visar motsvarande bild en presentation av Grisen. I 

bildens centrala del står Grisen, som i bilden är tillverkad i beige hobbyfilt. 

Kroppen är vänd mot betraktaren och huvudet är vänt åt höger, så att Grisens 

tryne pekar åt höger. På huvudet finns två öron som pekar snett uppåt 

vänster. Grisens högra arm pekar utåt vänster och rakt ner, medan den högra 

pekar utåt vänster och rakt ner. Benen pekar neråt med fötterna snett neråt 

höger. Nederdelen i bilden är grön och tryckt med ett svagt knottrigt raster. 

Bakgrunden är mörkt grönsvart, vilket gör att kontrasten till Grisen blir stor. 

 

Både den visuella och den taktila bilden innehåller en presentation av Grisen. Här har en tydlig 

förenkling av bilden skett, både vad gäller Grisens form och antalet objekt i bilden. Grisen och gräset 

finns med, medan Grodan, Grisens bärkorg, buskarna, träden, fåglarna och himlen har tagits bort i 

den taktila versionen. Här kan man konstatera att det är Grisen som anses väsentlig och att naturen 

inte behövs skildras för förståelsen av berättelsen. I texten på sid 4 står: ”Så mötte han Grisen. ’Hej 

Grodan’, sa Grisen.” De båda finns med i den visuella versionen, men i den taktila finns enbart Grisen 

med. I den visuella bilden finns naturen, det vill säga träden, buskarna, gräset och fåglarna endast 

med i bilden och inte i texten. I den taktila bilden finns ingenting som inte står med i texten, förutom 

gräset som Grisen står på. Den taktila bilden är avskalad från mycket information, men innehåller 

ändå det centrala, nämligen en presentation av Grisen. 

Grodan går på gräset 

I den visuella bokens fjärde bild syns Grodan strax till höger om bildens mitt. 

Han går mot bildens högerkant. I bildens underkant och vid Grodans ben är 

grönt gräs. 

 

Den här bilden har uteslutits i den taktila versionen. Bilden är inte en 

upprepning av tidigare bild, men tillför inte handlingen något väsentligt. Det 

kan tolkas som en förklaring till varför bilden uteslutits. En invändning kan vara, att en taktil bild 

som visar hur det ser ut när en figur går också kan vara ”givande”. Det visar dock att översättaren valt 

att reducera antalet bilder i boken. 

 

 

 

 (Velthuijs, M. 2009. S. 5)  

(Velthuijs, 1989. S. 5) 
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Grodan vid Harens hus 

Den visuella bokens femte bild visar Grodan och Haren utanför Harens hus. 

Harens hus är inbyggt i en gräskulle med blå fasad. På taket finns en smal 

skorsten. På fasaden sitter ett fönster med en blomma i en blå kruka och vita 

gardiner på sidorna. Nedanför fönstret finns två blommor i kruka. Till vänster 

om fönstret finns en brun dörr som är öppen och Haren står i dörröppningen, 

med sin högerarm utsträckt. Till vänster om Haren står Grodan, vänd mot 

Haren, med sin vänsterarm sträckt mot Haren. Marken framför huset är orangebrun. Till vänster i 

bilden syns ett träd, delvis bakom gräskullen. Längst upp till höger i bilden, uppe på kullen sitter en 

kråka. 

 

Inte heller den här bilden finns med i översättningen. Bilden är ett av flera exempel på då texten till 

bilden beskriver känslor som Grodan har. Dessa känslor är inte kopplade till en aktiv handling i 

bilden, utan är mer en beskrivning av känslor i texten. I texten på sid 6 står: ”’Kom in och sitt ner’, 

sa Haren vänligt. ’Berätta’, sa Haren. ’Vad är det med dig?’” Här är alltså ett exempel på att en visuell 

bild som inte visar aktiv handling har uteslutits i den taktila versionen. Eftersom den här bilden har 

uteslutits får den taktila läsaren inte veta hur Harens hus ser ut, inte minst eftersom en sådan 

beskrivning inte heller finns med i texten. Viss information går alltså förlorad, men här kan hänvisas 

till grundprincipen om förenkling. 

Grodan hemma hos Haren 

Den visuella bokens sjätte bild föreställer interiören i Harens hus. Nederdelen 

i bilden (golvet) är randigt som träplankor. Till vänster i bilden syns en brun 

dörr. Snett framför den står en brun fåtölj, som Haren sitter i med en bok i 

knäet. Haren är delvis vänd till höger i bild. Den högra handen ligger på boken 

och den vänstra pekar mot Grodan, som står till höger om Haren. Grodan står 

vänd åt vänster och tittar på Haren. Bakom Grodan, i bildens bakgrund, syns 

en bokhylla med 25 stycken böcker. Underst på bokhyllan finns två skåpluckor. Uppe på hyllan syns 

en burk, en tekanna och en flaska. 

 

 (Velthuijs, 1989. S. 6) 

(Velthuijs, 1989. S.7) 
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Den taktila motsvarigheten till den sjätte bilden föreställer insidan av Harens 

hus. Nederdelen i bilden är tryckt i ett gult vågrätt streckat raster, så att det 

bildar ett golv. Strax till vänster om bildens mitt, på rastret/golvet, står 

Haren. Harens kropp är vänd mot betraktaren och huvudet är vänt åt höger i 

bilden. Haren har gula, enfärgade kläder av tyg. Harens överarmar är 

sträckta åt vänster respektive åt höger och underarmarna pekar neråt. I sin 

vänstra hand håller Haren en bok. Till höger om Haren står en gul bokhylla 

med 22 stycken böcker i. Hyllan består av två vertikala sidor och fyra 

horisontella hyllor. Bakgrunden är mörkt lila, utan något raster. Den jämna gula färgen på bokhyllan, 

kläderna och golvet, samt Harens grå färg och de vita böckerna, gör att dessa figurer och fält 

framträder och gör bilden tydlig. 

 

Den taktila bilden är en presentation av Haren i samband med en händelse, nämligen att Haren läser 

ur en bok för Grodan. Det som tagits med i den här bilden är Haren, boken som Haren har i famnen, 

bokhyllan med 22 av de 25 böckerna och golvet. I den taktila bilden har dörren, fåtöljen med Grodan, 

skåpluckorna på bokhyllan, tre böcker, burken, tekannan och flaskan tagits bort. Likheten i innehåll 

mellan den visuella och den taktila bilden är relativt stor, då en del av inredningen, bokhyllan, finns 

med i den taktila bilden. Jag antar att det beror på att den är av betydelse för berättelsen. Här har 

översättaren valt att öka svårighetsgraden i bilden något för att ta med bokhyllan, trots att Haren 

presenteras för första gången. En fråga man kan ställa här, är varför Haren inte presenterats tidigare 

med en egen bild, som vid Grisens presentation. I den visuella bilden finns interiören i Harens hus, 

som nämns i texten till den femte bilden. Haren, Grodan, boken och bokhyllan nämns också i texten. 

I den taktila bilden finns Haren, bokhyllan med böcker och boken, som Haren har i handen omnämnda 

i texten. I den visuella bilden finns några föremål som inte finns omnämnda i texten. Förutom 

interiören, det vill säga dörren, väggen och golvet, står en burk, en tekanna och en flaska på hyllan. 

Längst ner på bokhyllan finns två skåpluckor. I den taktila bilden är det enbart böckerna i bokhyllan 

som inte finns i texten, förutom golvet. 

Grodan gör ett skutt 

I den visuella bokens sjunde bild, som breder ut sig på hela 

uppslaget i boken, består den högra halvan av Harens hus 

och ljusblå himmel. Harens hus är inbyggt i en gräskulle 

med blå fasad. På taket finns en smal skorsten och till 

vänster om den står en kråka. På fasaden sitter ett fönster 

med en blomma i en blå kruka och med vita gardiner på 

 (Velthuijs, M. 2009. S. 9) 

(Velthuijs, 1989. S. 8-9) 
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sidorna. Nedanför fönstret syns övre delen av två blommor. Till vänster om fönstret finns en brun 

dörr som är öppen och Haren står i dörröppningen och tittar snett uppåt vänster i bilden. Till vänster 

om kullen syns ett träd, delvis bakom gräskullen. Haren syns i dörröppningen till sitt hus. Huset är 

synligt från strax nedanför fönstret och upp. Strax ovanför mitten på den vänstra delen av uppslaget 

syns Grodan hoppa snett uppåt vänster. Ovanför Grodan syns ljusblå himmel och fem runda moln. 

Längst ner i vänstra halvan av bilden syns grönt gräs. Vid horisonten, till vänster, syns fem buskar/träd 

och några mycket små buskar/träd strax vänster om bildens mitt. 

 

I den sjunde bildens taktila motsvarighet syns den gröna Grodan i bildens 

centrala del. Han svävar i luften i riktning nerifrån vänster och uppåt höger. 

Grodans ben är särade med fötterna som pekar neråt respektive snett neråt 

höger. Den högra armen pekar uppåt och den vänstra pekar åt höger i bilden. 

Grodans ansikte är vänt delvis åt höger med båda ögonen synliga och högra 

mungipan synlig. I nedre delen av bilden finns ett grönt fält med svagt 

knottrigt raster (gräs). Bakgrunden är färgad mörkt grönsvart. Färgernas 

kontrastverkan gör figuren och gräset tydliga. 

 

Den visuella bilden har här översatts till taktil bild. Den visar hur Grodan gör ett jättehopp. Att den 

finns med, liksom två senare bilder som visar Grodans hopp, tyder på att de anses betydelsebärande 

för berättelsen. I den visuella bilden finns även Haren, som ser på när Grodan gör sitt jättehopp. I den 

taktila bilden är allt annat än Grodan och gräset uteslutet. Det som tagits bort är Harens hus (med 

kråkan, skorsten, fasad, dörr, fönster, blommor), Haren i dörröppningen och träden/buskarna. Här har 

alltså en kraftig förenkling av bilden skett. I texten på sid 9 beskrivs hur Grodan gör ”ett jättehopp 

rätt ut genom dörren och upp i luften.” I den visuella bilden syns Grodans jättehopp och även dörren. 

I den taktila bilden visas endast Grodan som hoppar. I texten nämns inte naturen, kråkan eller hur 

Harens hus ser ut, vilket finns med i den visuella bilden. I den taktila bilden visas ingenting som inte 

finns i texten. Ett problem för den taktila bilden här är att Grodans enormt höga hopp inte visas i 

bilden, eftersom marken är så nära. Enligt min analys går här en del av den ursprungliga bilden 

förlorad. Till bildens försvar kan dock sägas att marken även syns i den visuella bilden. Skillnaden är 

dock att den visuella bilden kan visa ett ”längre-ifrån-perspektiv”, vilket den taktila bilden har svårare 

att göra. Det beror på att perspektiv är svårt för små synskadade barn att förstå och att det därmed inte 

går att visa i en bild. 

 (Velthuijs, M. 2009. S. 11) 
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Grodan ramlar ner 

I den visuella bokens åttonde bild sitter Grisen i gräset strax till vänster om bildens mittpunkt. Grodan 

ramlar ner från övre högra hörnet i bilden, mot bildens mittpunkt. Grodans 

mungipa, som syns från sidan, är nu vänd något uppåt. Längst ner till höger i 

bilden syns kråkan sitta i gräset med utsträckta ben och med huvudet vänt 

uppåt mot Grodan. Till vänster om Grisen ligger korgen med bär. Bären trillar 

ur korgen. Vid horisonten till höger i bilden syns tre träd. 

 

Den här bilden har översättaren valt att ta bort i den taktila versionen. Det kan delvis bero på att det 

finns flera andra bilder då Grodan hoppar och att den här ansågs som en upprepning. Både Grisen 

och Grodan är sedan tidigare presenterade. Antalet bilder i en bok kan inte vara för många, eftersom 

det tar tid för ett synskadat barn att känna på och tolka varje bild. Anledningen kan också vara att 

texten och bilden visar känslor utan koppling till aktiv handling. I texten på sid 10 står: ”’Du tycks 

må bättre nu’, sa Grisen. ’Ja, jag mår fint!’ sa Grodan. ’Jag är kär!’” Grodan ramlar ner ur himlen 

från ett tidigare hopp, men kan inte sägas göra någon känsloyttring i den här bilden, annat än att 

mungipan pekar uppåt. 

 

Grodan berättar för Grisen hur han mår 

I den nionde visuella bildens nederkant syns gräs. I gräset sitter Grisen, vänd 

till höger i bilden. Till vänster om Grisen står korgen med bär. Tre bär ligger 

i gräset. Till höger om Grisen står Grodan vänd mot Grisen och med utsträckta 

armar. Grodans mungipa är vänd något uppåt. Bakgrunden är vit. 

 

Även den här bilden, som är en direkt fortsättning på den förra, är borttagen i 

den taktila versionen. Nu står Grodan upp och berättar vem han är kär i. Förutom Grodans mungipa 

som pekar något uppåt, kan man säga att texten och bilden visar känslor utan koppling till aktiv 

handling. Här kan man finna samma förklaring till det som i den åttonde bilden, nämligen att den 

taktila boken inte kan ha för många bilder och att den här kan ses som en upprepning. Skillnaden här 

är dock att Grodan inte längre hoppar. Bilden visar en vänskap mellan Grisen och Grodan som rent 

bildmässigt kan tyckas gå förlorad, även om en beskrivning av det förvisso finns med i texten. I texten 

på sid 11 står: ”’Jag vet!’ sa han. ’Jag är kär i den snälla, söta, underbara vita ankan!’ ’Det kan du 

inte vara’, sa Grisen. ’En groda kan inte vara kär i en anka. Du är ju grön och hon är vit.’” 

Konsekvensen av att bilden är borttagen är att det endast är i texten läsaren får ta del av vänskapen 

mellan Grodan och Grisen. 

 

 

(Velthuijs, 1989. S. 10) 

(Velthuijs, 1989. S. 11) 
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Grodan målar en teckning 

Den tionde visuella bilden visar interiören i Grodans hus. I bildens övre kant 

syns en horisontell takbjälke. Övre vänstra och högra hörnen har varsin 

diagonal takbjälke. I förgrunden, till vänster syns Grodan sitta på en stol, med 

ett stort bord till höger. Bordet är beige, fyrkantigt och syns delvis från sidan. 

Bordet har en röd kant under bordskivan. I den syns framsidan på en låda med 

ett handtag i form av en rund knopp. På bordet ligger en färglåda, två penslar 

och ett papper med en teckning på. Grodan håller i en pensel och målar. På bordet står även ett glas 

med vatten och en pensel i. I bildens bakgrund, strax till höger om mitten sitter ett fönster med spröjs. 

Utanför fönstret syns gröna växter. Till höger om fönstret står en svart kamin med en blå tekittel på. 

 

Den taktila bilden som motsvarar den tionde visuella bilden, domineras av 

en stor ruta i bildens mitt. I rutans nedre del syns ett blått stråk som ringlar 

sig från vänster till höger likt en å. Över det syns två blad som vardera sitter 

på en kort stjälk. Det vänstra bladet pekar åt vänster och det högra bladet 

pekar åt höger. Ovanför bladen syns ett hjärta. På var sida om hjärtat är ett 

blad; det vänstra pekar åt vänster och det högra pekar åt höger. Ovanför 

varje blad syns något som liknar ett blått moln. Utanför rutan är bildens 

bakgrund mörkt lila. 

 

Den visuella bilden visar Grodan som målar en teckning, men i den taktila versionen syns enbart 

teckningen som Grodan målat. Översättaren har valt att ta bort interiören i Grodans hus; fönster, 

kamin, tekittel, takbjälkar, golv, stol, bord, glas med vatten, penslar, färger och Grodan. Här är alltså 

på sätt och vis en kraftig förenkling av den visuella bilden gjord. Samtidigt har översättaren valt att 

fokusera på teckningen, som fått en tydligare och mer detaljerad utformning än i den visuella bilden. 

Det kan tyckas motsägelsefullt. En förklaring kan dock finnas i att teckningen kan vara lättare både 

att formge och förstå taktilt än interiören i Grodans hus. Dessutom är teckningen det centrala för 

berättelsen vid den här tidpunkten. Den beskrivs relativt ingående i texten, i fråga om vilka färger 

Grodan använder. Översättaren har naturligt valt att ta med samma färger, men förtydligat teckningen 

genom att låta färgerna bli former, som ett hjärta och blad exempelvis. Teckningen är också 

formgiven så att läsaren kan känna av bilden från mitten och med vardera hand. Då kan läsaren känna 

samma former med båda händerna. I texten på sid 12 står ”När han kom hem målade han en underbar 

bild, med rött och blått och massor av grönt, hans älsklingsfärg.” Den visuella bilden visar interiören 

med takbjälkar, golv, fönster och kamin med kittel. Dessa finns inte med i texten. Även möblerna, 

penslarna, målarfärgerna, glaset och Grodan finns i bilden utan att de nämns i texten. I den taktila 

 

 

(Velthuijs, 1989. S. 12) 

(Velthuijs, M. 2009. S. 15) 
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bilden finns ingenting med som inte nämns i texten, förutom formerna i teckningen. 

Grodan går med teckningen 

I den elfte visuella bildens underkant syns grågrönt gräs. Vid horisonten syns 

fyra buskar/träd. I bildens mitt syns Grodan gå åt höger med ett papper i 

famnen. Grodans mun är tecknad rakt horisontellt. Ovanför Grodan, längst upp 

till höger i bilden, syns ett blåsvart moln. Uppe till vänster i bilden syns månen 

som ett C. Bakgrunden är skiftande i olika blå nyanser. 

 

Den här bilden finns endast i den visuella boken. Här finns ett par visuella fenomen, nämligen det 

mörka molnet och månen, vilka kan vara problematiska att visa och göra förståeliga i en taktil bild 

för små barn. I det kan förklaringen finnas att bilden är borttagen ur den taktila versionen. 

Ankan får teckningen 

Den tolfte visuella bilden föreställer interiören i Ankans hus. I förgrunden står 

Ankan med ett papper i handen. Ankan är vänd till höger i bilden. Ankan står 

på ett orangebrunt trägolv. Delvis bakom Ankan, till vänster i bakgrunden, 

syns ett skåp med två luckor. På skåpet står en blå vas med blommor i. Till 

höger om vasen står ett grönbrunt päron. Till höger i bilden står en stor grön 

fåtölj. I kanten mellan golvet och väggen går en horisontal golvlist. Strax 

ovanför fåtöljen syns en liten rund tavla. Väggen är rosa. 

 

Den här taktila bilden motsvarar den tolfte visuella bilden. I dess nederdel 

finns ett gult fält, som är tryckt i ett knottrigt raster, vilket utgör golvet. I 

bildens mitt syns Ankan, som står vänd åt höger med båda vingarna sträckta 

mot höger. I famnen håller Ankan en förminskning av rutan (teckningen) i 

den taktila motsvarigheten till den tionde bilden. Ankans ben är något särade 

med fötter som pekar snett neråt höger. Bakgrunden är mörkt vinröd. 

 

I de här bilderna presenteras Ankan när hon får Grodans teckning, alltså är presentationen 

sammankopplad med en händelse. Även här kan man se att bilden har förenklats i jämförelse med 

originalet. Ankans former är något förtydligade och bilden är avskalad från många objekt. Eftersom 

teckningen är likadan som, men en förminskning av, teckningen i den tionde bilden, är den taktila 

bilden här en igenkänning av den större versionen. Här kan alltså den taktila läsaren lära känna Ankan, 

samtidigt som läsaren kan känna igen teckningen. Återigen har teckningen i den taktila bilden fått 

 

 

 
(Velthuijs, 1989. S. 13) 

(Velthuijs, 1989. S. 14) 

(Velthuijs, M. 2009. S. 17) 
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stort utrymme och interiören tycks anses mindre viktig. Golvet, Ankan och teckningen finns med i 

den taktila bilden. Bokhyllan, vasen med blommorna, päronet, tavlan, fåtöljen och golvlisten är 

uteslutna. I texten på sid 14 står: ”'Vem kan ha skickat den här fina teckningen?' utbrast hon [Ankan]. 

Och hon satte upp den på väggen.” I den visuella bilden finns Ankan, teckningen och väggen. I den 

taktila finns Ankan och teckningen med. I texten nämns inte interiören, men den finns i den visuella 

bilden. Interiören är skåpet, blommorna, vasen och päronet, en tavla på väggen och en fåtölj som står 

på golvet. I den taktila bilden visas ingenting som inte finns med i texten. En liknande förklaring som 

förklaringen till bild tio kan ges här, nämligen att allt utom det väsentliga för berättelsen har 

reducerats i bilden. Teckningen är central för berättelsen vid den här tidpunkten, medan interiören 

inte för berättelsen framåt. Att Ankan befinner sig i sitt hem framgår av texten. 

Grodan går med blommorna 

I den trettonde visuella bilden går Grodan med blommor till Ankan. I den 

nedre halvan av bilden syns grönt gräs. I förgrunden går Grodan vänd åt höger 

med en stor blombukett i famnen. Uppe till höger i bildens bakgrund syns 

Ankans hus. Det är en vitmålad stuga som syns delvis från sidan. På husets 

framsida finns en blå dörr till höger och ett fönster med blå fönsterluckor till 

vänster. Husets högra kortsida är rosafärgad med ett blått fönster på. Taket 

har röda tegelpannor och på takets vänstra del finns en smal skorsten, som det kommer rök ur. Till 

höger om huset står ett litet träd. I horisonten och delvis bakom huset syns träd och buskar. I övre 

delen av bilden syns en rosaskimrande himmel och en orange sol till vänster. 

 

Den taktila motsvarigheten till den trettonde bilden domineras av en bukett 

med tre stora blommor. Den mittersta blomman står med rak stjälk. Den 

vänstra blomman är böjd åt vänster och den högra är böjd åt höger. Varje 

blomma har två blad på var sida om stjälken. 

 

Den visuella bilden visar Grodan som går till Ankans hus med en stor 

bukett med blommor. I den taktila visas endast blombuketten. I den här bilden har samma 

pedagogiska grepp använts i den taktila bilden, som i bilden med teckningen. Översättaren har låtit 

en detalj ur den visuella bilden få stort fokus, vilket den också har i texten. Blombuketten, så som den 

visas i den visuella bilden, skulle inte vara möjlig att uppfatta taktilt eftersom den innehåller många 

och små detaljer. Den är dessutom nära Grodans kropp, vilket skulle göra den svår att läsa av och 

uppfatta de olika objekten. I bilden finns alltså blombuketten med, medan huset (med skorsten, rök, 

fönster, dörr och tegelpannor), buskar/träd, gräs, sol, moln och Grodan tagits bort. I texten på sid 15 

(Velthuijs, 1989. S. 15) 

(Velthuijs, M. 2009. S. 19) 
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står: ”Nästa dag plockade Grodan en vacker blombukett. Han tänkte ge den till Ankan. Men när han 

kom till dörren, blev han för blyg för att träffa henne.” I den visuella bilden finns Grodan, 

blombuketten och dörren till Ankans hus. I den taktila bilden är det endast blombuketten som också 

nämns i texten. I den visuella bilden syns ett antal föremål som inte finns med i texten. Dessa är huset 

(med skorsten, rök, fönster och tegelpannor) och naturen, som buskar/träd, sol och himmel. I den 

taktila bilden finns ingenting i bilden som inte nämns i texten. Jag kan finna en pedagogisk förklaring 

till den kraftiga reduceringen av antalet objekt i den här bilden. För det första är blommorna centrala 

i berättelsen. För det andra tycks översättaren här ha tagit chansen att visa hur blommor och en 

blombukett kan se ut. Blommorna liknar alla varandra, troligen för att det hade varit för komplicerat 

att känna på och förstå olika sorters blommor. Här har översättaren även varit tvungen att välja mellan 

en presentation av Ankans hus och blombuketten. 

Ankan får blombuketten 

Bilden, som är den visuella bokens fjortonde bild, visar interiören i Ankans 

hus. I förgrunden dominerar Ankan, som tar ett stort steg åt höger i bilden. 

Ankan har en stor bukett blommor i famnen. Golvet i bildens underkant är 

brunorange. På golvet står en brun stol, med delvis dolda ben. Stolen är delvis 

vänd åt vänster i bilden. Till vänster i bildens bakgrund syns en del av en brun 

dörr. Bakgrunden är rosafärgad. 

 

I den taktila motsvarigheten till den fjortonde bilden domineras bildens mitt 

av Ankan, som flaxar i luften, en bit ovanför golvet som finns i bildens 

nederdel. Golvet är gult och tryckt i ett knottrigt raster. Ankans kropp är 

vänd delvis åt höger i bilden med ansiktet vänt helt åt höger. Näbben är 

öppen och ena ögat syns. Den högra vingen pekar åt vänster och den vänstra 

vingen åt höger. Benen är lätt särade och båda fötterna pekar snett neråt 

höger. Bakgrunden är mörkt vinröd. Färgerna ger kontraster i bilden så att 

Ankan framträder tydligt. 

 

I den visuella bilden får Ankan blommorna och tar ett stort steg. I den taktila bilden finns Ankan, som 

hoppar i luften, och golvet. Det som tagits bort är interiören i Ankans hus (dörren och stolen) och 

blombuketten. I texten på sid 16 står ”Ankan blev mycket glad över alla de fina presenterna.” I den 

visuella bilden finns Ankan och ”presenterna” (blommorna) med. I den taktila bilden finns enbart 

Ankan, vilket är värt att notera. Eftersom Ankan redan är presenterad sedan tidigare, kan man ställa 

sig frågan varför hon inte håller blommorna i handen som i originalbilden. Principen skulle vara 

(Velthuijs, 1989. S. 16) 

(Velthuijs, M. 2009. S. 21) 
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densamma som i bilden där Ankan håller i teckningen. Här kan man konstatera att översättaren valt 

att lägga fokus på Ankans känsla ”glad”, som visas genom Ankans kroppsspråk. Interiören i Ankans 

hus nämns inte i texten, men finns med i den visuella bilden. 

Grodan hemma i sitt kök 

Den visuella bokens femtonde bild visar interiören i Grodans hus. I bildens 

övre kant syns en horisontell takbjälke. Övre vänstra och högra hörnen har 

varsin diagonal takbjälke. I förgrunden, till vänster syns Grodan sitta på en 

stol med ett stort bord till höger. Grodan lutar sig över bordet med huvudet i 

ena handen. En tår kommer från Grodans ena öga. Bordet är beige, fyrkantigt 

och syns framifrån. Bordet har en röd kant under bordskivan. I den syns 

framsidan på en låda med ett handtag i form av en rund knopp. På bordet står ett glas, till hälften fyllt 

med mjölk, ett glas med vatten och en vissen blomma i, ett halvt äpple och en vit tallrik med mat på. 

I bildens bakgrund, i mitten, finns ett fönster med spröjs och utanför fönstret syns gröna växter. Till 

höger om fönstret står en svart kamin med en röd gryta ovanpå. 

 

Översättaren har valt att inte ta med den här bilden i den taktila boken. Den visar känslor kopplade 

till aktiv handling – dock utan förankring i texten. I bilden syns Grodan som sitter vid sitt bord och 

gråter, det vill säga den aktiva handlingen. Det står inte att Grodan gråter, men det finns med i bilden. 

En närmare förklaring till vad det innebär finns i analysen till nästa bild, som översättaren valt att ta 

med i den taktila versionen. 

Grodan i sängen 

I den visuella versionens sextonde bild domineras mitten av Grodan som sitter 

i sin säng. Sängen står med sin höga huvudgavel mot väggen i bakgrunden. 

Fotändan har en lägre gavel. Grodan sitter på en madrass och lutar sig mot en 

tjock kudde. Händerna ligger sträckta över täcket. Grodans mungipa pekar en 

aning neråt. Väggen till vänster sträcker sig till halva rummets höjd, där ett 

snedtak tar vid. I snedtaket, ovanför väggen finns ett fönster. Överst i mitten 

av bilden hänger en glödlampa i en sladd. 

 

(Velthuijs, 1989. S. 17) 

(Velthuijs, 1989. S. 18) 
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I motsvarande bild i den taktila versionen står en säng strax nedanför bildens 

mitt på golvet, som är tryckt i ett knottrigt raster. Golvet finns i bildens 

nederkant. Sängen består av ett horisontellt streck och två vertikala streck. 

På sängens vänstra sida finns en kudde, som Grodans huvud ligger på. 

Huvudet är vänt med ansiktet uppåt. Grodans båda ögon finns med och 

munnens högra mungipa pekar neråt och något åt höger. Ungefär vid 

Grodans hals och axlar slutar Grodans kropp. Där finns istället täcket som 

Grodan ligger under. Täcket och kudden är i tyg och känns mjuka. 

 

Även den här bilden är förenklad i jämförelse med sin förlaga. Den här bilden finns med i den taktila 

versionen, vilket inte föregående bild, då Grodan sitter och gråter, gör. I bilden med Grodan i sängen 

finns sådant som är nära, det vill säga lätta att känna med händerna, som sängen, täcket och kudden. 

Intressant här är valet av vilken bild som är mest relevant att ta med. Valet kan vara åldersrelaterat, 

det vill säga att översättaren valt att göra en enklare bild att läsa av. En möjlig förklaring till det kan 

vara att de föremål som finns med i bilden med sängen kan vara lättare att relatera till för ett synskadat 

barn, än köksmiljön. De flesta barn känner till en kudde, ett täcke och en säng. Grodans tårar kan 

också vara alltför svåra för ett mindre barn att förstå i en taktil bild. I den visuella bilden sitter Grodan 

upp och i den taktila ligger han ner. I den taktila bilden finns golvet, sängen (täcke och kudde), 

Grodans huvud och hals. Väggen, snedtaket, glödlampan, madrassen har tagits bort. I texten på sid 

17 står det ” […] och han kunde inte sova på natten.” Här representeras det i båda bilderna av Grodan 

med öppna ögon i sängen. I texten står inte att Grodan ligger i sängen, utan enbart att han inte kunde 

sova. I den visuella bilden finns interiören och sängen, vilka inte beskrivs i texten. I den taktila bilden 

är det sängen som inte beskrivs i texten. Det innebär att även den här bilden är ett exempel på då 

läsaren med stor sannolikhet behöver en seende person bredvid sig som kan guida läsaren genom 

bilden, delvis beroende på att den inte klart och tydligt motsvarar textinnehållet. Den taktila bilden är 

också ett exempel på då ett objekt, sängen i det här fallet, förenklats. Bilden visar hur en sängstomme 

kan representeras i en bild, med enbart tre likadana linjer, vilket till synes går emot Ripleys (2009) 

uppfattning om att det kan vara svårt att förstå en sådan bild taktilt. En förenkling kan alltså innebära 

en försvåring av bilden, eftersom en säng som undersöks med händerna kan uppfattas helt annorlunda. 

Detta gäller naturligtvis alla bilderna; de blir bara representationer av objekt, precis som i visuella 

bilder. Detta är en viktig del i analysen, visuellt får man en helt annan uppfattning av objekt än när 

man enbart kan lära sig förstå objekten genom att känna på dem. Både de visuella och taktila bilderna 

kan sägas mer likna hur de uppfattas visuellt än hur de uppfattas taktilt. Detta kan kopplas samman 

med det Eriksson (1998) kommit fram till i sin avhandling, att de taktila bilderna utgår från visuella 

föreställningar, inte minst som ett sätt att kommunicera mellan seende och synskadade. Värt att notera 

(Velthuijs, M. 2009. S. 23) 
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är också att översättaren har valt att vända på sängen och ställa den i rät vinkel mot läsaren. Det är ett 

sätt att hantera att objekt i bilder kan vara svåra att förstå för en taktil läsare om de endast är delvis 

vända mot läsaren, som i den visuella bilden. 

Grodan tränar höjdhopp 

I den sjuttonde visuella bildens mitt syns Grodan hoppa snett uppåt med raka 

ben och armarna utsträckta. Fartränder är tecknade under Grodan. Längst ner 

till vänster i bilden syns en kråka. Längst upp till vänster syns delar av fyra 

runda moln. I översta halvan av bilden är himlen målad ljust blå. 

 

 

I motsvarande bild, strax ovanför bildens mittpunkt, visas Grodan som 

hoppar. Kroppen pekar i riktning snett nerifrån och uppåt höger i bilden. 

Grodans ben är brett särade och Grodans vänstra ben pekar snett uppåt 

vänster med foten som pekar snett neråt vänster. Grodans högra ben pekar 

snett neråt vänster med foten som pekar snett neråt höger. Den vänstra 

armen pekar snett uppåt vänster och den högra armen pekar rakt åt höger. 

Ansiktet är vänt åt höger med Grodans båda ögon synliga. Den högra 

mungipan pekar snett uppåt. Den mörkt gröna bakgrunden finns i bilden för att förtydliga Grodans 

former och ljusare färger. 

 

Båda bilderna visar Grodan som tränar höjdhopp. Här skiljer sig inte bilderna åt till någon stor 

utsträckning, beroende på att den visuella förlagan innehåller få objekt. Det som finns med i den 

taktila bilden är Grodan som hoppar. Det som uteslutits är kråkan och molnen. I texten på sid 19 

står ”Han [Grodan] tränade höjdhopp dagarna i ända.” I den visuella bilden finns en kråka som inte 

står omnämnd i texten. I den taktila bilden finns ingenting med som inte nämns i texten. Visuellt är 

en kråka i en bild lätt att uppfatta och läsaren behöver inte lägga ner tid på att tolka den. Det motsatta 

gäller för en taktil bild, där varje objekt behöver undersökas med fingrarna och sedan tolkas. Att 

kråkan är borttagen ur den taktila bilden förenklar bilden och gör att färre objekt behöver tolkas, och 

därmed tar bilden kortare tid att läsa av. 

(Velthuijs, 1989. S. 19) 
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Grisen, Haren och Ankan tittar upp mot himlen 

I den artonde visuella bildens nedre del till vänster och i mitten syns Grisen, 

Haren och Ankan. Deras ansikten är alla riktade uppåt höger i bilden, där 

svaga fartränder syns. Grisen och Haren pekar med sina vänsterarmar uppåt 

höger. Längst upp till vänster i bilden syns delar av åtta runda moln. I bildens 

nederkant syns en strimma gräs och gröna växter. 

 

Här har översättaren gjort valet att ta bort bilden i den taktila boken. Texten säger inte att de tre 

vännerna står och tittar upp mot himlen. Däremot står det på sid 20: ”’Vad är det med Grodan?’ 

frågade Ankan oroligt. ’Det är farligt att hoppa sådär. Han kan göra sig illa.’” Den här bilden är inte 

kopplad till en aktiv handling som finns beskriven i texten. Bilden innehåller istället flera figurer som 

tittar upp mot himlen mot något (Grodan) som inte syns i bilden. Flera figurer i en taktil bild kan bli 

för svår att tolka för en ung taktil läsare. Dessutom saknas själva huvudpersonen i bilden. Istället finns 

där fartränder, vilket kan vara obegripligt för ett synskadat barn att förstå. Dessa fenomen kan räknas 

som visuella fenomen, vilka kan vara svåra för ett synskadat barn att förstå i en bild. 

Grodan ramlar ner och slår sig 

I den nittonde visuella bildens nederkant syns gräs. Från vänster syns Ankan 

gå åt höger. Ovanför Ankan syns en stor fluga som flyger. Till höger i bilden 

syns Grodan från sidan. Grodan ligger i gräset med högra armen utsträckt och 

båda benen sträckta uppåt. 

 

 

I den taktila versionen av den nittonde bildens underdel finns ett fält med en 

svagt sträv yta (gräs). Den centrala delen nederst i bilden domineras av 

Grodan som landar på huvudet. Huvudet är uppochner och vänt åt vänster. 

Den högra mungipan pekar snett uppåt höger. Den vänstra armen pekar snett 

uppåt vänster och den högra armen pekar rakt åt höger. Det vänstra benet 

pekar uppåt med foten som pekar snett uppåt vänster. Det högra benet pekar 

snett uppåt höger med foten som pekar något snett uppåt höger. 

 

De här bilderna föreställer Grodan som ramlar ner på marken med huvudet före och slår sig. Gräset 

och Grodan, som landar på huvudet, finns med i den taktila bilden. Ankan och flugan har tagits bort. 

Den taktila läsaren får genom texten veta att Ankan är där, men bildens fokus ligger på Grodan. 

(Velthuijs, 1989. S. 20) 

(Velthuijs, 1989. S. 21) 
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Däremot är Ankan också viktig för berättelsen, så här kan man ställa sig frågan varför Ankan inte fått 

vara med i den taktila bilden. I texten på sid 21 står: ”Grodan gjorde det längsta hoppet i 

världshistorien, när han tappade balansen och ramlade ner på marken. Ankan, som just råkade gå 

förbi, skyndade fram för att hjälpa honom.” I den visuella bilden är det flugan som finns med i bilden 

men inte i texten. I den taktila bilden finns ingenting som inte finns med i texten, vilket förenklar 

bilden och möjligheten att förstå den. 

Grodan blir omhändertagen av Ankan 

Den tjugonde visuella bilden visar Grodan och Ankan hemma hos Ankan. I 

bildens mitt står Ankan, vänd till vänster, med en liten skål i famnen. Till 

vänster står en grön fåtölj som Grodan sitter i. Grodan är vänd åt höger och 

högra armen syns på fåtöljens högra armstöd. Till höger om Ankan står en 

stol, vänd delvis åt vänster. I bakgrunden, längs den bakre väggen till vänster, 

står en hylla. På hyllans underdel syns två skåpluckor och i dess övre del står 

fyra flaskor och två burkar. Längs med den bakre väggen står också en öppen spis. Den har ett rör 

som går från dess mitt och uppåt i bilden. Framtill på spisen finns en lucka. På spisen står en tekanna 

och en gryta. Strax uppåt till höger hänger en slev och en stekpanna på väggen. 

 

Den här bilden finns enbart som visuell version. Bilden innehåller känslor kopplade till aktiv 

handling. Däremot finns inte själva handlingen beskriven i texten. Att Ankan ger Grodan något att 

äta beskrivs enbart i texten på sid 22 genom ”Hon skötte honom ömt och kärleksfullt.” Grodan sitter 

i en fåtölj. Hur visar man det i en taktil bild för att det ska vara möjligt att tolka bilden? Här får man 

beakta grundprincipen att figurer behöver ha ett visst avstånd till varandra. Här har den taktila boken 

förenklats, genom reducering av antalet bilder. En detaljrik bild, där figurer och objekt som befinner 

sig nära varandra, har tagits bort. Här får läsaren istället handlingen genom texten. 

Grodan och Ankan i en båt 

Den tjugoförsta visuella bildens mitt domineras av en eka med åror. Båten är 

vänd något snett uppåt vänster i bilden. Till vänster i båten sitter Grodan vänd 

åt höger. Grodan håller en åra i höger hand. Åran pekar neråt vänster i bilden. 

Åran som Grodan håller i sin vänstra hand syns bara toppen av. Till höger om 

Grodan syns Ankan som sitter i en stol i båten. Av stolen syns översta delen 

av ryggstödet. Ankan är vänd åt vänster, delvis bort från betraktaren. Den 

understa 3/4-delen av bilden är blå (vattnet). I bildens bakgrund syns en orangebrun strand med tre 

grupper av fyra, tre och fem träd (sett från vänster). Bortanför stranden syns en grön äng och bortanför 

(Velthuijs, 1989. S. 22) 

(Velthuijs, 1989. S. 23) 
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den i bilden syns en blå sträng som kan tolkas både som vatten eller himmel. I förgrunden till höger 

i bilden simmar en fisk. 

 

Bilden, som är borttagen i den taktila versionen, innehåller Ankan och Grodan som sitter i en båt. I 

texten på sid 23 står: ”Alltsedan den dagen har de älskat varandra innerligt.” Bilden innehåller känslor 

som är kopplade till passiv handling, att de sitter i samma båt kan dock tolkas som en kärlekshandling. 

Däremot står inte själva handlingen beskriven i texten. Även här reduceras antalet bilder i boken, som 

en följd av principen att förenkla och att figurerna behöver ha ett avstånd till varandra för att vara 

möjliga att förstå taktilt. 

Grodan och Ankan kramas 

Den visuella bokens sista bild föreställer Grodan och Ankan som kramas. I 

bildens mitt står Ankan vänd mot vänster och den vänstra vingen utsträckt till 

vänster. Grodan står vänd åt höger med den högra armen utsträckt åt höger. 

Den syns precis ovanför Ankans vinge. Grodans vänstra arm skymtas mellan 

Grodans och Ankans halsar. Ankan är något längre än Grodan och Ankans 

näbb syns strax ovanför Grodans huvud. Deras fötter syns inte, eftersom de är 

utanför bilden. Längst ner i bilden syns grönt gräs och i bakgrunden syns gröna blad, delvis dolda av 

Grodan och Ankan. I bildens övre del är himlen tecknad beige, blå och lila med ett moln längst upp 

till höger. 

 

I underdelen i den taktila bokens sista bild finns ett knottrigt fält (golv). 

Bilden domineras av Grodan och Ankan som kramas. Strax till vänster om 

bildens mitt står Grodan något lutad åt höger med ena armen utsträckt åt 

höger och andra armen utsträckt snett neråt höger. Grodans ben är särade 

och fötterna pekar snett neråt höger. Huvudet är vänt åt höger. Båda ögonen 

finns med och högra mungipan pekar lite uppåt vänster. Till höger om 

Grodan står Ankan. Ankan är vänd åt vänster och står något lutad åt vänster. 

Ankans ena vinge pekar rakt åt vänster och den andra pekar snett neråt 

vänster. Ankans hals lutar snett uppåt vänster och huvudet visas från sidan med det vänstra ögat. 

Näbben pekar snett neråt vänster. Ankans ben är särade och fötterna pekar snett neråt vänster. Ankan 

och Grodan står när varandra utan att nudda vid varandra, vilket kan tolkas som att de är på väg att 

kramas. 

 

Den visuella och den taktila bilden är relativt lika varandra, men skillnaden är att den taktila bilden 

(Velthuijs, 1989. S. 24) 

(Velthuijs, M. 2009. S. 31) 
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är förenklad och Grodan och Ankan står med ett litet avstånd till varandra. Naturen bakom Grodan 

och Ankan har tagits bort. Bilden visar känslor kopplade till aktiv handling, utan förankring i texten. 

Kramen kan representera de känslor som Ankan och Grodan har för varandra. Till den här bilden, 

bokens sista bild, finns ingen text på samma sida. Därför relaterar jag till texten till förra bilden. I 

texten står: ”Alltsedan den dagen har de älskat varandra innerligt.” Det står dock inte i texten att 

Grodan och Ankan kramas, men en sådan bild finns med i både den visuella och taktila versionen. 

Den här bilden är ett exempel på då översättaren gjort ett val av vilka bilder som ska tas med. Bilden 

kan alltså visas taktilt som en aktiv handling, som också de flesta barn är bekanta med och kan relatera 

till. Figurerna håller ett visst avstånd till varandra, vilket grundprinciperna rekommenderar för att 

figurerna inte ska ”smälta ihop” utan vara möjliga att skilja åt med fingrarna. Det som tagits med i 

den taktila bilden är golvet/gräset, Grodan och Ankan. Det som tagits bort är de gröna bladen, molnet 

och himlen. 

Analys ur ett delaktighetsperspektiv 

Det viktigaste fyndet i analysen är förenklingen, som finns i alla de taktila bilderna. Jag kommer nu 

att diskutera vilka typer av motiv som översättaren har valt att ta med respektive ta bort. Jag kommer 

även att diskutera hur bilderna förändras från visuell till taktil bild och hur bilderna som tagits med i 

den taktila versionen skiljer sig från sin visuella motsvarighet i sitt förhållande till texten. Slutligen 

diskuteras vilka förtjänster och problem som finns med den taktila översättningen av Grodan och 

kärleken. Jag kommer att reflektera över hur översättaren använder sig av grundprinciperna och 

analysera boken och dess översättning ur ett delaktighetsperspektiv. 

Förenkling i den taktila versionen 

Genomgående är att de taktila bilderna i översättningen har förenklats genom att färre objekt visas. 

Objekten och figurerna får tydligare former. Flera av de taktila bilderna visar enbart en figur eller ett 

objekt. Allt annat än det som är betydelsebärande för berättelsen har tagits bort. Ett annat exempel på 

förenkling och förtydligande är färgvalen. I de taktila bilderna har översättaren valt kontrasterande 

färger som lyfter fram figurer och viktiga objekt i bilderna. 

Motiv som översatts och motiv som tagits bort 

Bilder som tagits med i den taktila versionen är ofta bilder som är konkreta i sin handling och sitt 

innehåll, det vill säga att något aktivt händer i bilden. Andra motiv som ofta förekommer är 

presentationer. Varje figur i berättelsen är presenterad i den taktila översättningen. I vissa fall står den 

figur som ska presenteras ensam, i andra fall är presentationen sammankopplad med en händelse. 
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Några bilder som beskriver känslor finns med i den taktila boken. Enligt min analys har figuren i 

dessa bilder ett tydligt kroppsspråk, antingen hänger mungipan och armarna ner när figuren är ledsen, 

eller så sträcks både armarna och benen ut och mungipan pekar uppåt när figuren är glad. Kroppsliga 

uttryck tycks användas som symboler för att uttrycka och förmedla känslor. Det här stöds av Bennett 

och Guralnick (1987) som menar att en utgångspunkt för inlärning av nya begrepp är barnets egen 

kropp. Min analys av det är att det också är ett sätt att förmedla kunskap om kroppsspråk, vilket kan 

vara sådant som ett barn utan syn inte självklart kommer i kontakt med. Vidare kan det alltså vara ett 

medel för delaktighet. Genom att ta med ett urval av sådana uttryck, behålls även bokens grundtema, 

som handlar om känslor. Bilder som översättaren valt att ta med kan alltså tolkas som att de ansetts 

som viktiga för att föra berättelsen framåt. Att flera bilder där Grodan hoppar har tagits med tyder på 

att Grodans hoppande anses centralt för berättelsen. I de bilderna finns genomgående enbart Grodan 

med, trots att de visuella bilderna även innehåller andra figurer och objekt. Något klart och tydligt 

mönster för vilka motiv som tagits med eller inte, kan inte fastställas i den här analysen. Ibland 

utesluts bilder som innehåller känslor och ibland tas de med. En tendens är dock att bilder där texten 

beskriver känslor, utan att det visar sig i aktiv handling i den visuella förlagan, är borttagna. Det gäller 

till exempel bilder där Grodan i texten beskriver sina känslor, men där figurerna enbart befinner sig 

bredvid varandra utan en aktiv handling. Bilder där känslorna inte visar sig i aktiv handling som även 

nämns i texten, är uteslutna i den taktila versionen. Ett par exempel är då Ankan ger Grodan mat och 

då de sitter i en båt tillsammans. Känslan visar sig genom en handling som inte finns beskriven i 

texten. Liknande gäller för en bild, som också är borttagen, då Grodan gråter. Den aktiva handlingen 

finns i bilden, men beskrivs inte i texten, annat än att det är synd om Grodan. Förklaringen till att 

bilden är borttagen kan ligga i att tårar kan vara alltför svåra att tolka för små barn i en taktil bild. 

Borttagna är också alla bilder då figurer, som redan är presenterade, enbart går eller promenerar. I 

den taktila bilden med blombuketten är Grodans gående, och allt annat i bilden, borttaget till förmån 

för buketten. Buketten kan symbolisera kärlek och för på så sätt fram bokens handling. 

 

Sådant som är visuella fenomen har på flera ställen uteslutits. Till visuella fenomen räknar jag 

exempelvis månen, moln och byggnader, det vill säga sådant som ett synskadat barn inte kan uppleva 

och känna på i sin helhet i verkligheten. Detsamma gäller för viss interiör, som takbjälkar till exempel, 

vilket är borttaget i alla bilder. Den typen av interiör kan tolkas som sådant som små barn med 

synskada inte självklart kommer i kontakt med. Både dessa och andra föremål i interiören kan även 

vara sådana som ett synskadat barn mycket väl kan nå till, men som inte har betydelse för berättelsen. 

I några av bilderna finns dock viss miljö och interiör med. Det finns exempel där interiör och miljö 

som är nära, det vill säga möjliga att nå och känna på, har tagits med i den taktila bilden. Det gäller 

sådant som en säng och stenar, exempelvis. Detsamma gäller blombuketten, som jag tolkar som en 
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detalj som fått stort fokus i den taktila bilden. Enligt min analys har översättaren här valt att förstora 

blommorna för att förtydliga dem. I en visuell bild kan blombuketten uppfattas som viktig trots att 

den är relativt liten i bilden. Detta är svårt i en taktil bild, eftersom delarna i bilden måste vara 

åtskiljbara med fingrarna. Samma princip gäller för teckningen i en av bilderna. Där har översättaren 

även valt att i en annan bild visa en förminskning av teckningen, vilket blir en igenkänning av den. 

 

Om man relaterar till grundprinciperna och reflekterar över översättningen, tycker jag att man kan 

konstatera att översättaren gör överväganden kring vilka motiv och uttryck som är möjliga att förstå 

taktilt. Man kan också konstatera att översättaren väljer bort föremål och fenomen i bilderna som 

barnet inte självklart har en relation till och sådant som inte finns i det synskadade barnets omedelbara 

närhet. De kroppsliga uttrycken som finns med i bilderna är, enligt min analys, direkta och tydliga 

och innehåller symboler för aktiva handlingar. 

Relationen mellan text och bild 

Jag tycker att jag i min analys kan se att de visuella och taktila bilderna har olika relation till texten. 

I de visuella bilderna finns ofta föremål och figurer som inte nämns i texten. Ingen av de taktila 

bilderna innehåller något föremål eller någon figur som inte beskrivs i texten. Objekt och figurer som 

inte nämns i texten tas ofta bort eller förändras i antal, som natur och interiör. Det kan relateras till 

tidigare forskning, som säger att texten och bilden bör överensstämma med varandra (Voutilainen 

2009). Ett undantag från det är i den sista bilden, då Grodan och Ankan kramas, vilken tagits med i 

den taktila versionen, trots att det inte någonting om att de kramas i texten. Bilden finns dock i 

originalboken och kan anses viktig där. Enligt Edman (1992) behöver en taktil bild en förklaring, 

antingen genom en text eller en seende som läser med barnet. Här kan man anta att översättaren valt 

att ta med bilden där de kramas, eftersom det ofta finns en person tillsammans med det synskadade 

barnet när det läser boken. På så sätt kan bilden få sin förklaring, trots att den inte nämns i texten. 

Detsamma gäller det att man i den taktila versionen inte får någon förståelse vad färgskillnaden 

mellan Grodan och Ankan betyder, eftersom det endast framgår genom bilderna i den visuella 

versionen. Det beror på att originaltexten inte får ändras i den taktila versionen. Detta beskrivs i 11 § 

i Lagen om upphovsrätt (Svensk Författningssamling 1960). En person som läser med barnet kan 

istället förklara skillnaden mellan grön och vit för det synskadade barnet. Undantaget från analysen 

att inga föremål finns med som inte nämns i texten, är golvet/marken som finns med i alla bilder, där 

en figur antingen står på det eller är en liten bit ovanför det. Detta kan också relateras till 

grundprinciperna som säger att figurer i taktila bilder bör stå på en marklinje för att man ska förstå 

det spatiala förhållandet (Edman 1992). 
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Andra gånger tas figurer och objekt bort även om de nämns i texten, vilket kan tyckas gå emot 

principen att bilden och texten bör överensstämma med varandra. Det innebär dock i den här analysen 

att översättaren valt att frångå principen om att bilden bör ha samma innehåll som texten säger, till 

förmån för en förenklad bild. 

Den taktila versionens förtjänster och problem 

Så till förtjänster med Grodan och kärleken som taktil bok. Bokens berättelse kan tyckas vara tacksam 

att översätta till taktil bok. Den har en klar handling med en händelse som är återkommande, det vill 

säga att Grodan hoppar. Det gör att bilder kan upprepas på ett liknande sätt som tidigare och därmed 

skapa igenkänning för den som läser boken taktilt. Figurerna i boken är i sin originalform relativt 

enkla och tydliga, vilket gör att inte så stora förändringar krävs för att skapa en taktil översättning 

som har drag av originalfigurerna kvar. Översättaren har valt att gå ifrån grundprincipen att varje 

figur bör inta samma position varje gång den återkommer. Positionen har förändrats, men de 

grundläggande dragen hos figurerna har behållits genom alla bilder. Grodan har kvar sina 

karaktäristiska ögon och långa armar, som ett par exempel. 

 

Att översätta Grodan och kärleken till taktil bok kan även ha sina svårigheter. Exempel på det kan 

vara att välja vilka bilder som ska tas med eller tas bort och att formge bilderna för rätt målgrupp eller 

för flera målgrupper, så att bilderna går att tolka. En stor del av originalbildernas karaktär och innehåll 

går förlorad i den taktila översättningen, som t ex naturen och byggnader. Dock har figurerna i Grodan 

och kärleken enkla former som med lite anpassning och tydlighet behåller sin karaktär i en taktil 

version. Den här boken kanske skulle vara förtjänt av att vara översatt även för äldre synskadade barn, 

för att kunna introducera sådant som byggnader eller naturfenomen. Då tänker jag framför allt på 

Harens hus som är speciellt och kan ses som mysigt, till och med mystiskt. Rent taktilt skulle det 

kunna bli en spännande bild. Sedan kan man ställa sig frågan om det har betydelse för berättelsen. 

Det är dock en fråga för en annan undersökning. 

Grodan och kärleken ur ett delaktighetsperspektiv 

Både Edman (1992) och Eriksson (1998) talar om taktila bilder och böcker som viktiga för barn och 

vuxna med synskada för att de ska kunna ta del av undervisning, kultur och sådant som personer kan 

behöva i sitt arbete, som instruktionsmanualer. Jag tolkar detta som att bilderna och böckerna är ett 

medel för delaktighet. Här kommer jag att diskutera analysen av Grodan och kärleken i ett 

delaktighetsperspektiv. 
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Alla grundprinciperna kan sägas ha en indirekt koppling till delaktighet, eftersom varje beslut 

formgivaren tar, har betydelse för hur bilden kan tas emot och uppfattas. De olika val formgivaren 

gör påverkar varandra i bildens utformning. Enligt Preisler (1996) är barn som är födda blinda ofta 

senare i sin motoriska utveckling än seende barn. Blinda barn är ofta även något senare än seende 

barn vad gäller den språkliga utvecklingen. Det beror på att deras bild av världen runtomkring dem 

är fragmentariserad. I arbetet med den här uppsatsen har jag kunnat se att grunden i formgivningen 

är att skapa en lärmiljö för barnet. Genom att varje bild är utformad för att visa hur den visuella 

världen är uppbyggd, kan det synskadade barnet lägga ihop sina erfarenheter till ett pussel med fler 

bitar lagda på rätt ställe. Begreppet delaktighet betonar individens aktiva medverkan och inflytande. 

Om barnet blir en aktiv deltagare vid läsningen av de taktila bilderna, så ökar möjligheterna till 

delaktighet. Om bilderna innehåller motiv som barnet kan tänkas möta i sin vardag, kan barnet också 

upptäcka världen och jämföra den med bilden. Barnet känner igen sig och bygger upp en förståelse 

för omvärlden. Formgivaren bör göra det möjligt för barnet att förstå hur seende ser världen och välja 

motiv som gör att barnet blir bekant med visuella begrepp. 

 

I bilderna finns inslag av sådant som barnen kan relatera till i sin vardag, som blommor, täcke och 

kudde. Boken gör barnet bekant med visuella begrepp, som färger exempelvis. Dessa illustreras i den 

taktila boken som former och olika sorters raster och material, det vill säga ytor. Boken gör också den 

synskadade läsaren bekant med andra visuella begrepp, som att någon hoppar i luften, vilket kan vara 

svårt för ett synskadat barn att känna sig till i verkliga livet. 

 

Som jag tidigare konstaterat i min analys går viss karaktär och information i bilderna förlorad i den 

taktila översättningen. Det kan sägas stämma överens med det Eriksson (1997) skriver om 

meningslösheten i att jämföra visuella och taktila bilder. Min analys av det är att bilderna aldrig kan 

bli exakt likadana i en översättning och viss information och karaktär kommer att gå förlorad. Genom 

analysen av Grodan och kärleken har jag dock sett att informationen har skalats av, men att 

handlingens röda tråd ändå finns kvar. Detsamma gäller figurerna, som är förtydligade men ändå 

behåller sin karaktär. Figurerna i Grodan och kärleken tycks vara översättningens styrka, då de i sin 

originalversion, som jag tidigare nämnt, har tydliga drag. 

Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera och diskutera de visuella och taktila versionerna 

av Grodan och kärleken. Jag har velat se vad som händer i översättningen för att kunna bygga upp 

kunskap i området taktila bilder. 
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I analysen svarade jag på frågor kring vilka motiv översättaren valt att ta med respektive ta bort, hur 

bokens bilder förändras i översättningen, hur de visuella och taktila bilderna skiljer sig åt i sitt 

förhållande till texten och slutligen vilka förtjänster och problem som finns med den taktila 

översättningen. Jag använde mig av den deskriptiva analysmetoden för att beskriva bilderna. Dessa 

jämfördes sedan med den komparativa analysmetoden, inom vilken jag använde mig av den 

intervisuella analysmetoden för att jämföra bilderna sinsemellan inom sitt eget område. Sedan förde 

jag en diskussion kring översättningen i ett delaktighetsperspektiv. Genom att studera bilderna 

noggrant och framför allt titta på dess innehåll har jag kunnat upptäcka skillnader mellan dem. Jag 

har kunnat jämföra dem med varandra och även sett till alla bilderna som en helhet. 

 

Svaren har till viss del varit ganska väntade utifrån grundprinciperna och den tidigare forskningen. 

De visar på att det finns vissa förhållningssätt som den statliga Myndigheten för tillgängliga medier, 

MTM, (tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, som gav ut Grodan och kärleken som 

taktil version) tycks förhålla sig till i framställningen av taktila böcker. Det jag beskrivit i den tidigare 

forskningen av taktila bilder tycks stämma överens med hur böckerna även formges. Dock kan även 

konstateras att i vissa fall, måste boken själv ”få bestämma”. Ett exempel på det är att figurerna bör 

inta samma position genom hela boken. Det gör de inte i Grodan och kärleken (det gäller framför allt 

Grodan), men här finns alltså en viss frihet och möjlighet till anpassning efter ursprungsmaterialet. 

Svaren jag fått från min analys visar också att översättaren förhåller sig till den taktila perceptionen 

på så vis att övervägningar görs för vad som ska tas med i bilderna och inte. Det går att se att ett urval 

har gjorts. 

 

Även om svaren jag fått på studien till viss del var väntade, är de ändå intressanta och undersökningen 

fyller sin funktion. Med det menar jag att analysen ger en möjlighet till fördjupad kunskap och insikt 

kring problemområdet, vilket också leder fram till vidare frågeställningar. I en vidare studie, som 

innefattar flera böcker kan en jämförelse mellan dem leda till att man kan dra fler generella slutsatser 

och se fler mönster än i en liten studie. Samtidigt kan en större studie också ge möjlighet till att se 

olikheter hos olika översättningar och därmed kunna undersöka flera möjliga lösningar på problem 

med att översätta bilder i taktil form. I en större studie skulle man också kunna använda sig av seende 

och synskadade barn och undersöka deras förståelse för berättelsen vid olika lösningar. Det kan öka 

kunskapen kring de taktila bilderna och deras effekt på barnen. 
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