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Visualisering – inre och yttre



Tänk på en häst



Åt vilket håll har den huvudet?



Grov statistik

• Huvudet åt vänster 65%
• Huvudet åt höger 30%
• Framifrån 3%
• Annan 1%
• Kan inte svara 1%



Visualisering

• Inre: ”bilder i huvudet”
• Yttre: bilder, m.m. i medier



Mental imagery

Kosslyn, Ball & Reiser (1978): 
Scanning mental maps



Mental rotation

Shepard & Metzler 1971



Representational momentum



Visuella hjärnbarken söker mönster



Hjärnan fyller i linjer



The Thatcher effect

http://dragon.uml.edu/psych/box_1.gif


Vad står det här ?



Vad står det här ?





Vi har lätt för att se mönster

• Äppelmos
• Lingonmos
• Plåttermos





Vad är det här?



Vad är det här?

Cello



Vad är det här?



Vad är det här?

Elefant



Using words
to convey a
mental model

Att använda ord för att kommunicera ett mönster



Metaforer finns överallt

Lakoff & Johnson: Metaphors We Live By
• Argumentera är att kriga
• Tid är pengar
• Livet är en resa
• Tänka är att se
”Klarspråk”, ”lysande ide”, ”tänka klart”



Per Albin byggde folkhemmet –

Ingvar Kamprad möblerade det



Morgans metaforer
• Organisationer som maskiner
• Organisationer som organismer
• Organisationer som hjärnor
• Organisationer som kulturer
• Organisationer som politiska system
• Organisationer som psykiska fängelser
• Organisationer som dominansinstrument
• Organisationer som transformation



Visualisering

• Inre: ”bilder i huvudet”
• Yttre: bilder, m.m. i medier



Bilder som 
språk

IKEAs
monterings-
anvisningar



Radiell grafik

Holsanova J., Holmberg, N., Holmqvist, K., in preparation



Seriell grafik

Holsanova J., Holmberg, N., Holmqvist, K., in preparation



Informationen behöver inte vara 
sann, bara användbar



Konflikt mellan ord och bild



Konflikt mellan ord och bild



Konflikt mellan ord och bild



En misslyckad kampanj



Pedagogisk bildmetafor



Visualisering är inte bara bild

• Periodic table of visualization
• Alla är 2D och statiska
• Använd 3D
• Använd dynamiska, interaktiva 

visualiseringar
• Använd flera sinnen



När misstag är fatala…



När man inte förstått teorin …



Effektiv användning av IT i 
utbildning

• Visualisering
• Simulering
• Vägledning



Det klassiska skolverktyget …



Exempel på visualisering



The future window



Smartboard



Effektiv användning av IT i 
utbildning

• Visualisering
• Simulering
• Vägledning



Simuleringar

• Flyg
• Bilkörning
• Patienter
• SimCity
• SimLife
• Sims
• Rollspel
… ger virtuell erfarenhet
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