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1.	Inledning	
Har du någonsin hört att en bild säger mer än tusen ord? Sedan första gången jag fick höra 

dessa ord har de funnits någonstans i mitt bakhuvud och bidragit till ett intresse för hur olika 

sorters bilder kan användas för kommunikation. Som blivande svensklärare i dagens mycket 

visuella samhälle förefaller det av vikt att undersöka hur bilders funktion kan förstås av 

pedagoger; hur de kan användas, samt hur användningen av bilder i undervisningen kan 

motiveras.1 I gällande läroplan på gymnasienivå angående svenskämnet återkommer ordet 

"medier" flertalet gånger.2 Då tolkningar kring betydelsen av "medier" kan variera har 

Skolverket utgivit en extern kommentar till vad som åsyftas med användandet av begreppet i 

läroplanen och skriver att det "är ett omfattande begrepp som bland annat rymmer teater, 

bildkonst och musik."3 Skolverket framhåller därmed att bild/bildkonst ska vara en del av 

ämnet svenska på gymnasiet. 

     Detta är av intresse därför att ökad vetskap kan bidra till ökat engagemang att reflektera 

kring och diskutera användningen av bilder i undervisningen vilket kan berika, inte endast 

min egen framtida undervisning, utan även andra lärares framtida undervisning. Att diskutera 

bilders plats i undervisningen kan leda till så kallad "omstilling"  hos lärare, vilket jag 

framhåller som någonting viktigt i dagens samhälle, om bilder inte används i undervisningen.4 

Undersökningar om bilder i undervisning utanför bildämnet på gymnasienivå är ett område 

som jag vill framhålla som högst relevant att försöka belysa i och med att vi dagligen omges 

av visuella intryck som vi måste förhålla oss till. Målet med denna undersökning är att 

starta/vidareutveckla tankebanor och diskussion angående bilders plats och funktion i 

svenskämnet i dagens skola. 

																																																													
1	Skolverket.	Se:	https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523	
(Hämtad:	2017-04-05).			
2	Skolverket	(2011),	Läroplan,	examensmål	och	gymnasiegemensamma	ämnen	för	gymnasieskola	2011.	
Stockholm:	Skolverket.,	s.	160,162,169.			
3	Skolverket.	Se:	
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs-
cDk07DTAhVICiwKHdvVCLQQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Flaroplaner-amnen-och-
kurser%2Fgymnasieutbildning%2Fgymnasieskola%2Fprogramstruktur-och-examensmal%2Fsamiska-
naringar%2Fcomment.pdf%3FsubjectCode%3DSVA%26commentCode%3DPURPOSE%26lang%3Dsv&usg=AFQjC
NFtQM1UFIUG54EgiJQbl9dQLjEtwA&sig2=lAQVadFM1io84mKx_TvdCQ	(Hämtad:	2017-04-12).	

4	Ingrid	Mossberg	Schüllerqvist	och	Christina	Olin-Scheller,	Fiktionsförståelse	i	skolan.	Svensklärare	omvandlar	
teori	till	praktik.	Lund:	Studentlitteratur	2011.,	s.	10.	"Omstilling"	kan	förstås	som	en	teoriomsättning	där	det	
sker	en	omförhandling	av	ämnesuppfattningen.	Begreppet	hämtar	författarna	från	Sigmund	Ongstad,	
"Fagdidaktikk	som	forskningsfelt".	I:	Kunnskapstatus	for	forskningsprogrammat	KUPP.	Kunskapsutvikling	i	
profesjonsutdanning	og	profesjonsutövning.	Oslo:	Norges	forskningsråd	2004.	
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1.1.	Syfte	och	frågeställning	

Denna undersökning syftar till att synliggöra vad ett begränsat antal svensklärare uttrycker om 

sin användning av stilla bilder i sin svenskundervisning med fokus på motivering och aktivt 

arbete. 

     För att den föreliggande undersökningens syften ska kunna undersökas behövs flertalet 

frågeställningar. De valda frågeställningarna är: På vilka sätt motiverar de intervjuade 

svensklärarna användandet av stilla bilder i sin svenskundervisning? På vilka sätt motiverar 

de intervjuade svensklärarna att inte använda stilla bilder i sin svenskundervisning? Vad 

uttrycker de intervjuade svensklärarna om deras aktiva arbete med stilla bilder i sin 

svenskundervisning?  

1.2.	Begreppsförklaring	

Genomgående i detta arbete används formuleringen "stilla bilder" vilket avser icke rörliga 

bilder, exempelvis foto och tavla (film ingår därmed inte i denna undersökning). Valet att 

använda formuleringen "stilla bilder" istället för "stillbilder" beror på att ordet "stillbild" 

många gånger specifikt åsyftar fotografi, eller frusen bild ur en video.5 Då denna 

undersökning inte är intresserad av att endast undersöka svensklärares användning av 

fotografier i sin svenskundervisning synes formuleringen "stilla bilder" mer passande.   

1.3.	Disposition	
Denna undersökning inleds med en kortare redogörelse av tidigare forskning som 

framkommit relevant för denna studie. Efter att tidigare forskning blivit belyst förklaras 

teoretiska utgångspunkter och metodologi. Därefter redogörs resultatet av datamaterialet 

varpå uppsatsen avslutas med en diskussion som har ett didaktiskt fokus. 

 

 

 

																																																													
5	Se	exempelvis	NE.se,	www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svesnk/stillbild	(hämtad:	2017-03-16);	Synonymer.se,	
www.synonymer.se/?query=stillbild	(Hämtad:	2017-03-16).		
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2.	Tidigare	forskning	
Tidigare forskning kring användandet av stilla bilder i ämnet svenska på gymnasiet har jag 

inte varit förmögen att finna. Det förefaller därmed vara en bristvara. Forskning som finns att 

tillgå handlar främst om estetiska ämnen och/eller estetiska läroprocesser i mer generell 

mening, det vill säga för hela skolans verksamhet och motiveras utifrån skolans allmänna 

uppdrag. Fokus ligger därtill mestadels på yngre åldersgrupper. I Skolverkets externa 

kommentar angående användandet av ordet "medier" i läroplanen, vad avser svenskämnet, 

framkommer det dock att bildkonst ska vara en del av undervisningen (se Inledning ovan). 

Därtill har Skolverket även utgivit en extern kommentar kring användandet av ordet "text" i 

läroplanen på grund av viss osäkerhet som uppstått i och med att det "vidgade textbegreppet" 

inte längre används explicit som det gjordes i föregående läroplan. I den externa 

kommentaren angående detta framkommer att begreppet "text" främst används "för skrivna 

texter, men även multimediala texter", vilket betyder att begreppet "text" även innefattar en 

kombination av exempelvis typografisk text, bild och ljud.6 Enligt Skolverket är det inte 

tillräckligt för skolor att endast utgå från typografisk text utan att de måste "utnyttja de 

kvaliteter som andra modaliteter (exempelvis bild) erbjuder för att stödja den lärandes 

utvecklande av adekvata samtida kompetenser."7     

2.1.	Multimodalitet	och	lärande	

Staffan Selander, professor i didaktik, menar att multimodalitet handlar om kommunikation 

och lärande. Detta förklaras med hjälp av semiotik.8 Semiotik kan enkelt förklaras som studiet 

av tecken, eller teckensystem.9 Selander framhåller att kommunikation kan förstås som en 

serie byggstenar, exempelvis ord, gester, färger, former, ljud och så vidare. Dessa byggstenar 

kan befinna sig i olika gränssnitt, exempelvis radio, TV, tidning, dator, mobiltelefon och så 

vidare, där olika byggstenar samarbetar. Beroende på vilka byggstenar/teckensystem och 

vilka gränssnitt/medier som används påverkar det kommunikationssituationen.10      

																																																													
6	Skolverket.	Se:	https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve#PURPOSE	(Hämtad:	2017-04-19).		
7	Skolverket.	Se:	https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523	
(Hämtad:	2017-04-05).	Skolverket.	Se:	https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-
laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690	(Hämtad:	2017-04-19).	
8	Se:	www.edu.su.se/om-oss/nyheter/månadens-profil/att-arbeta-multimodalt-1.93422	(Hämtad:	2017-04-09).		
9	Se:	https://larare.at/svenska/moment/semiotik/semiotik.html#start	(Hämtad:	2017-04-19).		
10	https://www.edu.su.se/om-oss/nyheter/m%C3%A5nadens-profil/att-arbeta-multimodalt-1.93422	(Hämtad:	
2017-04-09).	Jämför	begreppet	"byggstenar"	med	Anders	Björkvalls	användande	av	begreppet	"byggmaterial"	i	
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2.2.	Bildens	förmåga	till	mediering	

Forskarna Anders Maner och Hans Örtegren menar även att kunskap medieras på olika sätt 

och att bildens förmåga till mediering inte får glömmas bort i skolans kontext.11 De utgår från 

sociokulturell teori och semiotik för att framhäva bildens (och andra estetiska uttryckssätts) 

möjligheter till lärande och kunskap. Skribenterna påvisar att olika teckensystem "är 

uppbyggda på olika sätt för att kunna mediera olika typer av kunskap", och därmed att bilder 

har förmåga att kommunicera somliga ting lättare än typografisk text och vice versa.12 

Författarna skriver: 

 
Kroppen, språket, bilden, musiken, föremålet, datorn eller den matematiska formeln är 

eller medger olika typer av medieringar för att skapa olika typer av betydelser. I de olika 

betydelsesystemen kan olika typer av kunskap medieras. Det ena mediet upphäver inte det andra, alla 

behövs i en multi- eller intermodalitet. Språk kan t.ex. skapa begrepp och underlätta reflektion. Bild kan 

åskådliggöra rumsliga situationer. Film kan åskådliggöra händelseförlopp. Kroppen är nödvändig i 

hantverk och dans och är utöver det både en nödvändig förutsättning för och en del av medvetandet.13 

 

Forskarna skriver både om multimodalitet och intermodalitet. Den första avser mångfladen av 

så kallade "modes" (teckensystem) medan den senare handlar om relationen mellan dessa 

"modes".14 För att estetiska läroprocesser ska gynnas i skolan, oavsett ämne, framhåller de att 

ett så kallat horisontellt medieringsbegrepp måste godtas.15 Dock understryker forskarna att 

användandet av bild, och/eller andra medier, inte automatiskt bidrar till ökad kunskap och 

främjar lärandeprocesser, utan att de måste arbetas med aktivt och med uttänkt pedagogisk 

strategi.16 Horisontellt medieringsbegrepp står i kontrast till ett vertikalt medieringsbegrepp 

som framkommer dominerande i skolan. Skillnaden ligger i att den tidigare inte ser estetiska 

																																																																																																																																																																																														
Den	visuella	texten:	multimodal	analys	i	praktiken.	Stockholm:	Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB	2009.,	s.	13-
14.	
11	Anders	Maner	och	Hans	Örtegren,	"En	kulturskola	för	alla	-	estetiska	ämnen	och	lärprocesser	i	ett	
mediespecifikt	och	medieneutralt	perspektiv"	i	Forskning	i	fokus,	nr	16,	Stockholm:	Myndigheten	för	
skolutveckling:	Liber	2003,	s.	7.		
12	Maner	och	Örtegren	2003,	s.	19.		
13	Ibid.,	s.	23.		
14	Ibid.,	s.	57.,	"modes"	hänvisas	till	Gunther	Kress,	"Representation,	lärande	och	subjektivitet:	ett	
socialsemiotiskt	perspektiv,"	i	Bjerg,	Jens	(ed.),	Pedagogik	-	en	grundbok,	Stockholm:	Liber	2000.		Se	även	Petra	
Magnusson,	Meningsskapande	möjligheter:	multimodal	teoribildning	och	multiliteracies	i	skolan.	Diss.	Malmö	
högskola:	Malmö	Studies	in	Educational	Sciences	no	74.,	2014,	s.	13.		
15	Maner	och	Örtegren	2003,	s.	26.		
16	Ibid.,	s.	47.	
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ämnen och läroprocesser som underordnade andra kunskapsformer utan som likvärdiga.17 

Maners och Örtegrens syn på estetiska läroprocesser och kunskap kan sammanfattas i följande 

citat: 

 
Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de i sig estetiska ämnena. I 

estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast en behållare för obearbetad 

information. Läraren är en iscensättare av kunskapssituationer och handledare snarare än en förmedlare 

av redan färdig kunskap. Kunskap finns i och genom olika medier och genrer snarare än endast inom 

skriftspråket och skolboken. Kunskap växer ur dialoger elev- elev och lärare- elev snarare än förväntad 

och från början given.18 

 

2.3.	Estetik	och	kunskapssyn	

Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Person och Jan Thavenius framhäver på motsvarande sätt 

positiva aspekter av att öka det estetiska inflytandet i skolans alla ämnen och inte begränsa det 

till ämnena bild, musik och slöjd (samt i viss mån svenskämnet).19 De menar att "estetik 

hänger samman med skolans kultur och elevers lärande," samt att den mer traditionella 

undervisningen och syn på kunskap bör "diskuteras och problematiseras."20 De skriver: 

"Estetiken som formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Den sätter ett frågetecken inför 

lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, inför färdiga och fasta kunskaper."21 För 

att estetiken ska kunna medföra någonting gott menar de dock att alla lärare behöver utveckla 

sin kunskap och kompetens vad avser kultur i förhållande till deras ämnen och elever.22 Ett av 

de största problemen skribenterna funnit i avseendet kultur och skola är att det ofta är en fråga 

om pengar, som antingen inte räcker till eller finns över närmare jul och ofta leder till kortare 

projektanställningar vilka inte alla gånger är kopplade till sammanhanget.23     

																																																													
17	Katharina	Dahlbäck,	"Lärares	uppfattningar	om	betydelsen	av	estetiska	uttrycksformer	i	svenskämnet",	In	
Formation,	Nordic	Journal	of	Art	and	Research,	Volume	5,	Nr	2,	Göteborgs	universitet,	Institutionen	för	didaktik	
och	pedagogisk	profession	2016.,	s.	1.		
17	Dahlbäck	2016,	s.	3.	
18	Maner	och	Örtegren	2003,	s.	112.		
19	Lena	Aulin-Gråhamn;	Magnus	Persson	och	Jan	Thavenius,	Skolan	och	den	radikala	estetiken.	Lund:	
Studentlitteratur	2004,	s.	13,	14,	31.	
20	Aulin-Gråhamn,	et.	al.,	2004,	s.	11.	
21	Ibid.,	s.	10.	Gällande	kunskapssyn	i	skolan	finns	det	somliga	vilka	framhäver	flertalet	kunskapssyner	som	
essentialism,	perennialism,	progressivism	och	rekonstuktivism.		Se	exempelvis	Lena	Molin;	Rum,	frirum	och	
moral:	en	studie	av	skolgeografins	innehållsval.	Uppsala:	Department	of	Social	And	Economic	Geography,	
Geography,	Uppsala	University	2006.	Se:	http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A168366&dswid=-3638	(Hämtad:	2017-03-22).				
22	Ibid.,	s.	31.	
23	Ibid.,	s	49.	
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2.4.	Uppfattningar	om	bilder	och	ämnesinramning	

Katharina Dahlbäck, universitetsadjunkt, har undersök lärares syn på estetiska uttrycksformer 

specifikt vad gäller svenskämnet, i åldersgrupperna 1—3 och 7—9, och kommit fram till att 

de intervjuade lärarnas uppfattningar kan förstås som både intrinsikala och instrumentella. Det 

vill säga att göra för görandets skull (instrumentell) eller använda estetiska uttrycksformer för 

att lära någonting utifrån styrdokument (intrinsikal).24 Dahlbäck redogör för tidigare forskning 

som påvisar att estetiska uttrycksformer ofta används som ett roligt inslag, någonting som ska 

bryta av den "vanliga" undervisningen och att somliga lärare inte har kunskaper om vad som 

faktiskt står i styrdokumenten.25  

     Resultaten av Dahlbäcks undersökning visade att de intervjuade lärarna främst angav 

kommunikation, lärande, uttrycksförmåga, bearbetning, lustfyllda aktiviteter och avbrott i 

skolarbetet, gemenskap, språk- och identitetsutveckling samt didaktiska verktyg som 

anledningar att inkorporera estetiska uttrycksformer i svenskämnets undervisning. Det 

framkom även att de intervjuade lärarna använde ett vertikalt medieringsbegrepp (se ovan), 

trots att somliga utryckte estetiska uttrycksformer som legitima didaktiska verktyg.26 I 

undersökningen diskuteras lärares ämnesinramning och begreppet förklaras enligt följande: "I 

en stark ämnesinramning sker undervisning av olika ämnen separat, medan en svag 

ämnesinramning bygger på ämnesövergripande arbetssätt," och det visar sig att de intervjuade 

lärarna har olika ämnesinramningar men att den starka är dominerande.27 Dahlbäck menar att 

lärares "kunskaper i, och uppfattningar om, estetiska uttrycksformer" har en betydelse när det 

kommer till "elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling" och drar därför slutsatsen att 

estetik i svenskämnet är i behov av att diskuteras vidare; för att synliggöra vilka 

förutsättningar som finns för ett kommunikativt och multimodalt svenskämne.28 

2.5.	Multimodalitet	och	GY11	

Petra Magnusson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, har i sin avhandling 

undersökt och försökt begreppsliggöra gymnasieelevers meningsskapande utifrån multimodal 

																																																													
24	Dahlbäck	2016,	s.	1,	2,	17.		
25	Dahlbäck	2016,	s.	3,	hänvisar	till	M.	Lindgren,	Att	skapa	ordning	för	det	estetiska	i	skolan:	Diskursiva	
positioneringar	i	samtal	med	lärare	och	skolledare.	Göteborg.	Göteborgs	universitet	2006;	K.	Thorgersen,	
Unspoken	Thruths-	about	aestehtics	in	Swedish	compulsary	schools.	Luleå	University	og	Technology:	Luleå	
2007.		
26	Dalbäck	2016,	s.	1,	9,	13,	14,	15.	
27	Ibid.,	s.	13.		
28	Dahlbäck	2016,	s.	17.		
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teoribildning.29 Teoretiska utgångspunkter är sociokulturella, multimodala och semiotiska. 

Resultaten får Magnusson att dra slutsatsen att lärare behöver använda modeller som ger 

analysverktyg som kan stötta eleverna i deras multimodala meningsskapande. Vidare menar 

Magnusson att GY11 delvis öppnar upp för multimodal teoribildning men att en otydlig 

begreppsapparat skapar begränsningar genom att intentionen inte blir påtaglig.30 Magnusson, 

med sin teoretiska bakgrund och genomförda studier, framhåller skönlitteraturens särställning 

som "text" oroande därför att den inte problematiseras, vilket somliga lärare gör enligt resultat 

i en studie av Anette Årheim.31 

2.6.	Förståelse	av	text	och	medievanor	

Anette Årheim har genomfört studier om lärares syn och förståelse av skönlitteraturens roll i 

svenskämnet. Detta är relevant i förhållande till stilla bilder genom det "vidgade 

textbegreppet", eftersom att hur lärare ser på begreppen "text" och "läsning" torde påverka i 

vilken mån andra texter än endast typografisk text får ta utrymme i undervisningen. Genom 

Årheims studier kunde hon konstatera att det "vidgade textbegreppet" var etablerat och 

accepterat hos lärarna samtidigt som en vidgad syn på läsning förekom. Dock förefall det att 

det fanns två läger lärarna mellan — de som delvis romantiserade skönlitteraturens 

särställning och ansåg den automatiskt medföra någonting gott för eleverna, och dem som inte 

såg en anledning till skönlitteraturens särställning i och med att text och läsning fått en vidgad 

betydelse, det vill säga att även andra texter borde få utrymme i undervisningen.32  

     Årheim skriver även om en genomförd studie över gymnasieelevers läsvanor och 

medievanor och konstaterar att medievanor har fått ett mer stabilt utrymme i elevernas vardag 

till skillnad från skönlitterär läsning.33 Detta förhållande skulle kunna fördjupas med ett citat 

av Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller. De skriver: 

 
Lärare och elever kommer till klassrummet med olika erfarenheter och upplevelser av att läsa text. De 

har också skilda uppfattningar om varför vissa texter ska bli föremål för undervisning eller inte, vem 

som kan sägas vara läsare och varför man läser. Lärare och elever har också olika kunskaper om texter. 

																																																													
29	Petra	Magnusson,	Meningsskapande	möjligheter:	multimodal	teoribildning	och	multiliteracies	i	skolan.	Diss.	
Malmö	högskola:	Malmö	Studies	in	Educational	Sciences	no	74.,	2014.	
30	Petra	Magnusson	2014,	s.	232.		
31	Ibid.,	s.	232;	Anette	Årheim,	"Perspektiv	på	värdet	av	skönlitterära	läserfarenheter"	I	Läsa	bör	man?...	Den	
skönlitterära	texten	i	skola	och	lärarutbildning,	(red.)	Lena	Kåreland	2004.	
32	Anette	Årheim	2004.,	s.	70-71.		
33	Årheim	2004,	s.74-79.		
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Det nya medielandskapets multimodala och multimediala produkter ställer nya frågor om vad text är 

och vad textförståelse innebär.34  

 

Det vill säga att förändrade villkor i samhället och nya teorier påverkar vad som anses vara 

text och meningsskapande — vad som är av värde att läsa — och olika generationer kan ha 

olika uppfattningar om detta vilket påverkar skolan och undervisningen som sker där. 

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller menar vidare att arbete med bilder, de 

exemplifierar bland annat med "trebildsberättelse", kan fungera i positiv bemärkelse mot en 

multimodal undervisning och fiktionsförståelse. De framhåller att "trebildsberättelse" kan 

vara ett bra arbetssätt för att synliggöra tomrum (det som sägs mellan raderna) i olika sorters 

texter och skapa förståelse för skillnaden i begreppen berättande, tolkande och beskrivande.35           

2.7.	Bilder	som	hjälpmedel	i	undervisning	

Ylva Dahlman har genom sin avhandling funnit att "kunskap om så skilda saker som ansvar, 

hemmolekyl och uppmärksamhet kan utvidgas genom arbete med bilder."36 En av Dahlmans 

intentioner med sin avhandling är att förmedla en ny, eller bredare syn av bilder inte bara som 

representationer eller avbildningar utan som hjälpmedel i undervisningssammanhang med 

vilka vi kan formulera någonting nytt. Hon skriver: "Det bilderna visar formuleras i samband 

med att bilden skapas, det vill säga den estetiska uppgiften blir en artikulering, inte en 

jämförelse."37 Dahlman framhåller att arbetet med bilder som presenteras i avhandlingen kan 

förklaras som "att artikulera värden på ett annat sätt än genom det talade eller skrivna 

språket."38 En slutsats av Dahlmans undersökning är att somliga studenter upplever positiva 

effekter genom arbete med bild och menar att bildarbetet även kan påverka andra ämnen.39  

																																																													
34	Mossberg	Schüllerqvist	och	Olin-Scheller	2011,	s.	11.	Se	även	Gunther	Kress	och	Staffan	Selander,	
"Multimodal	design,	learning	and	cultures	of	recognition".	I:	Internet	and	Higher	Education,	Volume	15,	No.	4,	
pp.	265-268,	2011,	s.	265.		
35	Ibid.,	s.	56.	Begreppet	"tomrum"	hämtar	författarna	från	Wolfgang	Iser	i	The	Implied	Reader.	Balitimore:	The	
John	Hopkins	University	Press	1974;	The	Act	of	Reading.	A	Theory	of	Aesthetic	Response.	Baltimore	and	
London:	The	John	Hopkins	University	Press	1980;	"Textens	apellstruktur".	I:	Thavenius,	J.	&	Lewan,	B	(red.)	
Läsningar.	Om	litteraturen	och	läsaren.	Stockholm:	Akademilitteratur	1985.		
36	Ylva	Dahlman,	Kunskap	genom	bilder.	En	studie	i	hur	studenter	inom	natur-	och	samhällsvetenskapliga	
utbildningar	fördjupar	sin	ämnesförståelse	genom	arbete	med	bilder.	Institutionen	för	landskapsplanering	
Ultuna,	Uppsala.	Doctoral	thesis,	Swedish	University	of	Agricultural	Sciences	Uppsala	2004.	Acta	Universitatis	
Agriculturae	Sueciae,	Agraria	448.,	2004.,	s.	16.		
37	Dahlman	2004,	s.	17.		
38	Ibid.,	s.	18.		
39	Ibid.,	s.	104.		
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2.8.		Sammanfattning						

Sammanfattningsvis framkommer det att användandet av stilla bilder i skolan främst 

motiveras utifrån semiotik, multimodalitet, sociokulturell teori samt förändrade 

samhällsvillkor. De som framhåller bilders positiva effekter menar dock att lärande inte sker 

automatiskt utan kräver pedagogisk reflektion. 
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3.	Metod	
Nedan presenteras först teoretiska utgångspunkter för denna undersökning och därefter de 

metoder som använts för att besvara frågeställningarna. En metod har använts till själva 

intervjudelen av undersökningen medan en annan metod använts till analysen av 

datamaterialet som samlats in genom intervjuerna.   

3.1.	Teoretiska	utgångspunkter	
De teoretiska utgångspunkter som jag analyserar intervjumaterial utifrån är dem som 

presenterats under uppsatsens andra kapitel (Tidigare forskning). Resultat- och 

diskussionskapitel presenteras därmed utifrån den tidigare forskningen. Forskningen som 

redogjorts för utgår från semiotisk, multimodal och sociokulturell teoribildning. De som vill 

fördjupa sig i dessa teoribildningar hänvisas till litteraturförteckning. Här återges teoriernas 

grundidéer i korthet. 

     Semiotik och multimodalitet handlar om hur olika "modes", modaliteter eller 

tecken/teckensystem skapar mening/betydelse hos individer och hur dessa teckensystem kan 

samverka (intermodalitet) för att skapa en ny eller annan mening/betydelse. Genom dessa 

"modes" kommuniceras olika saker. Den sociokulturella aspekten av detta framhåller att olika 

teckensystem får sin betydelse i sociala sammanhang, att de får sin mening i gemenskap  —

betydelsen uppstår inte i ett vakuum — en färg, en form, textur får betydelse genom att de 

tolkas och får en gemensam mening/betydelse inom olika kulturer.40 

3.2.	Kvalitativ	intervju	

Arbetet med de kvalitativa intervjuerna har haft utgångspunkt i två metodböcker. En skriven 

av Annika Lantz och en andra skriven av Jan Trost.41 Skribenterna förklarar genom deras 

vardera verk i kronologisk ordning, från idé till analys och resultat, vad som behöver 

reflekteras över innan och mellan intervjuer, samt vad som är viktigt att tänka på under 

intervjuerna. Val av kvalitativ intervju beror på syftet att synliggöra vad ett begränsat antal 

svensklärare uttrycker om användandet av stilla bilder i sin undervisning.42        

																																																													
40	Se	exempelvis	Petra	Magnusson	2014;	Katharina	Dahlbäck	2016;	Anders	Maner	och	Hans	Örtegren	2003;	
Gunther	Kress	2000;	Kress	och	Selander	2011.	
41	Annika	Lantz,	Intervjumetodik,	3.uppl.,	Lund:	Studentlitteratur	2013;	Jan	Trost,	Kvalitativa	intervjuer,	3.	uppl.,	
Lund:	Studentlitteratur	2005.	
42	Trost	2005,	s.	32.	
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3.2.1.	Urval	

Till denna undersökning har två informanter bidragit till datamaterialet som ligger till grund 

för analysarbetet. Urvalet har skett genom att två gymnasieskolor jag känner till i mellersta 

Sverige valts ut. Genom att söka på dessa skolors hemsidor har jag fått tillgång till lärarlistor 

med diverse uppgifter, som lärares ämnen samt e-postadress, varpå mejl med förfrågan om 

intresse att vara informant skickats ut till verksamma svensklärare. Vid angivet intresse har 

vidare information givits om undersökningen. Därpå har tid och plats för intervjun bokats.   

3.2.2.	Etiska	överväganden	

I och med att denna undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer har etiska 

överväganden varit viktiga att reflektera kring. Utgångspunkt för de etiska överväganden som 

gjorts har kommit från Vetenskapsrådet.43 Innan varje genomförd intervju har informanterna 

fått information om undersökningen och dess syften, samt informanternas rättigheter i 

förhållande till undersökningen och intervjun. Därpå har samtliga lämnat skriftligt samtycke 

till intervjun samt att de tagit del av informationen angående sina rättigheter.   

3.3.	Analysmetod	
I analysarbetet har jag utgått från flertalet skribenter och deras metodbeskrivningar för att 

skräddarsy en analysmetod som passar min undersökning.44 För att kunna utföra analysen har 

intervjuer genomförts och spelats in varpå transkriberingar gjorts.45 Nedan följer en 

beskrivning av hur själva analysprocessen gått till i denna undersökning.  

      Läsning av data (intervjumaterial) har skett i flera omgångar för att strukturera materialet i 

olika nivåer. Genom de första läsningarna plockas synliga teman ut; en grovstrukturering för 

att synliggöra vad som talats om under intervjun. När teman identifierats läses materialet åter 

																																																													
43	Vetenskapsrådet,	Forskningsetiska	principer	inom	humanistisk-samhällsvetenskaplig	forskning.	Stockholm:	
Vetenskapsrådet	2002.	Se:	http://www.cm.se/webbshop_Vr/pdfer/etikreglerhs.pdf	(Hämtad:	2017-01-27);	
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml	(Hämtad:	2017-01-27).		
44	Lantz	2013;	Trost	2005;	Ulla	H.	Graneheim	och	Bertil	Lundman	(2004),	"Qualitative	content	analysis	in	
nursing	research:	concepts,	procedures	and	measures	to	achieve	trustworthiness".	I:	Nurse	Education	Today.	V.	
24,	No.	2,	pp.	105-112,	2004.	Se:	http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-
8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Fmt%3Akev%3Amtx%3Ajour
nal&rft.genre=article&rft.atitle=Qualitative+content+analysis+in+nursing+research&rft.jtitle=Nurse+Education
+Today&rft.au=Graneheim%2C+Ulla+H%C3%A4llgren&rft.au=Lundman%2C+Bertil&rft.date=2004&rft.issn=026
0-6917&rft.eissn=1532-
2793&rft.volume=24&rft.issue=2&rft.spage=105&rft.externalDocID=oai_DiVA_org_umu_6688&paramdict=sv-
SE	(Hämtad:	2017-05-04);	Tracy,	Sarah	J.,	Qualitative	research	methods.	Collecting	evidence,	crafting	analysis,	
communicating	impact.	Chichester:	Wiley-Blackwell	2013.	
45	Intervjufrågor	återfinns	i	Bilaga	1.	
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igenom flertalet gånger för att identifiera kategorier inom funna teman. Exempelvis om ett 

tema skulle vara "kommunikation" blir uppgiften för den andra omgången läsningar att 

urskilja (kategorisera) vad som sägs om kommunikation. Efter denna andra omgång av 

strukturering sker en tredje omgång läsningar som söker underkategorier. Dessa 

underkategorier är specifika citat som belyser vad som yttrats i förhållande till teman och de 

första kategorierna. Underkategorierna fördjupar och förtydligar därmed vad som de facto 

uttrycks inom framgående teman och kategorier. Genom denna analys blir materialet tydligt 

strukturerat och överskådligt på olika nivåer.  
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4.	Resultat		
Till att börja med vill jag poängtera att resultatet av analysarbetet inte avser behandla hur 

svensklärare arbetar med stilla bilder i allmänhet. Resultaten behandlar enbart hur den 

verksamhet som de två informanterna valt att beskriva kan kännetecknas. Därmed bör 

resultaten inte förstås som allmängiltiga för alla verksamma svensklärare på gymnasienivå. 

     Genom att informanterna fått samma frågor (om än följdfrågorna inte varit likadana) har 

jag funnit samma teman hos båda informanter. Dock uppträder det skillnader i identifierade 

kategorier. Funna teman är: Kunskaper om bilder, Motivering, Elever, och Aktivt arbete med 

bilder. Nedan presenteras resultatet utifrån vardera informant, tema och kategori. Citaten är 

anpassade till skriftspråk, det vill säga att mikropauser, ordupprepande, tvekande/pausande 

ljudföringar (eh, ehm) och så vidare inte är medskrivna. 

4.1.	Informant	A	

4.1.1.	TEMA:	Kunskaper	om	bilder	

4.1.1.1.	Utbildning	och	privat	intresse	

Informanten uppger att någon specifik diskussion om bilder som didaktiskt medel inte varit en 

del av hens lärarutbildning. Genom fortbildning och diverse kurser har dock informanten fått 

kunskaper om det "vidgade textbegreppet" och multimodalitet. Alltså har informanten 

teoretiska kunskaper om multimodalitet vilket antyder implicit kunskap om semiotik (se 

under Tidigare forskning hur dessa teoribildningar förklarar varandra).46  

 

Nej, nej, nej, nej, det var någonting som kom så där med fortbildning, nej, men det 

kom ju på skolverkets betygskriterier att, eller centralt innehåll att man ska använda 

även andra texter som film i undervisningen och nu har de på något sätt plockat bort 

det här igen. Pratade om det här för inte så länge sedan, det här vidgade 

textbegreppet, som man inte skriver så mycket om nu. 

...jag har fått lära mig, jag tycker det är helt rätt, att en text även är en film och en 

bild. 

...en text är inte bara en text, utan det är så mycket annat. 

																																																													
46	Se	exempelvis	www.edu.su.se/om-oss/nyheter/månadens-profil-att-arbeta-multimodalt-1.93422	(Hämtad:	
2017-04-09).	
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På frågan om privat intresse av bilder uttrycker informant A uppskattning av de estetiska 

aspekterna av bilder men att det inte finns något vidare intresse. 

 

Jag tycker det är snyggt med bilder och foton, men jag är inte någon konstperson, nej, 

det är jag inte. Men jag känner att bild och text samverkar, alltså att bild säger saker 

precis som en text säger saker. 

Informanten uttrycker kunskaper om och accepterande av text som någonting mer än 

typografisk text. Det förefaller finnas ett multimodalt resonerande, vilket framkommer genom 

att informanten tar upp film samt anger att text och bild samverkar. Det framkommer även 

genom att bilder anses kunna säga, förmedla, någonting i likhet med typografisk text. Genom 

ovanstående citat framkommer dessutom att informanten tillägnat sig ett horisontellt 

medieringsbegrepp i och med att bilder likställs den typografiska texten.47 

4.1.1.2.	Med	tiden	
Arbetet som lärare uttrycks ha medfört kunskaper om hur stilla bilder kan användas i 

undervisningen. Att stilla bilder inte diskuterats som didaktiskt medel under informantens 

lärarutbildning synes inte ha stoppat hen från att prova sig fram. 

För jag menar, ju längre man har jobbat ju mer tycker jag man tar till sig sådant där 

och man kan jobba med bild och ha kul. 

Det förefaller som att informanten med tiden provat olika sätt och genom det funnit effektiva 

metoder att arbeta med stilla bilder på, ett sätt som hen upplever roligt.  

Därför att ska det vara, tycker det är en ganska, de analyserar ju text, då tycker jag 

det är viktigt att de analyserar bild också. Eller har börjat tycka de senaste åren 

eftersom det finns material och man lär sig mer. 

Informanten påvisar även genom ovanstående citat en uppfattning av att bild är lika viktigt 

och relevant för eleverna att kunna analysera som en typografiskt text. Det framkommer desto 

tydligare att informant A förefaller ha accepterat ett horisontellt medieringsbegrepp genom att 

bilden inte underställs typografisk text.48 Vidare synes det som att informant A, i jämförelse 

med Årheims studier, inte ser att (skön)litteraturen ska ha en självklar särställning i 

																																																													
47	Maner	och	Örtegren	2003.	
48	Ibid.	
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förhållande till andra sorters texter genom ovanstående citat.49 Det faktum att mer material 

tillkommit som kan användas för bildanalys framhävs som en viktig aspekt, att 

samhällsförändringar påverkar vad som anses relevant att tillgå i skolan för denna informant.  

4.1.1.3.	Ämnesöverskridande	
Informanten uttrycker sig öppen att arbeta ämnesöverskridande men att detta i verkligheten är 

svårt att realisera på grund av att "ge och ta" lärare mellan olika ämnen inte är något som 

försiggår. 

Alltså musiklärare, bildlärare och alla lärare i samma teoretiska ämnen skulle finnas 

tillsammans och samverka faktiskt. Jag tror det finns ett givande och ta och jag menar 

nu är vi så uppsplittrade. 

Genom detta uttalande framkommer att informanten upplever att skolan hen arbetar på jobbar 

utifrån en stark ämnesinramning, trots att hen upplever att en svag ämnesinramning skulle 

vara gynnande i form av ett "ge och ta" förhållande. Den splittring som informanten uttrycker 

sig uppleva kan jämföras med de resultat som Dahlbäck funnit; trots att bilder uttrycks som 

ett bra didaktiskt medel tenderar majoriteten i den undersökningen att arbeta utifrån en stark 

ämnesinramning.50 Informanten uttrycker sig vilja arbeta enligt en svag ämnesinramning men 

att det finns omständigheter som leder till stark ämnesinramning. Det förefaller som att 

kollegors ämnesinramningar uttrycks utgöra en del av problematiken. 

4.1.2.	TEMA:	Motivering	

4.1.2.1.	Variation	
På frågan varför informanten använder stilla bilder i sin svenskundervisningen uttrycker hen 

explicit variation som främsta anledning. 

Det är väl det här att man måste hitta variation, och man måste hitta olika sätt att, 

eleverna ska använda bildlig framställning eller grafer när de redovisar. 

...så det är det här att man måste hitta på någonting nytt. 

Trots att informanten har kunskaper om och även uttrycker ett accepterande av multimodalitet 

är det inte detta som primärt anges som anledning att inkorporera stilla bilder i 

undervisningen, utan snarare just variation för att undervisningen inte ska upplevas monoton. 

																																																													
49	Årheim	2004.	
50	Dahlbäck	2016.	
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Informanten förefaller uttrycka en vilja att finna nya sätt att bedriva sin undervisning. Genom 

flertalet yttringar framkommer det dock att variation inte är den enda anledningen — det 

finns trots allt ett multimodalt resonerande hos denna informant.    

4.1.2.2.	Tid	
Informanten diskuterar tidsaspekten ur olika perspektiv, dels som en anledning till att bilder 

inte används mer, dels som en anledning till att använda bilder mer. Det förefaller som att 

tidsbrist utgör ett problem hos informanten att finna relevanta bilder att använda sig av. 

Jag tycker det är svårt att hitta, alltså hade man tid och liksom "nu ska jag leta bilder 

som passar epoker".  

Läraren uttrycker en vilja att söka relevanta bilder och framhäver därigenom vikten av att inte 

välja bilder godtyckligt, vilket visar kunskaper om att somliga bilder passar bättre till somliga 

moment, likt typografiska texter; en skönlitterärt skriven text används troligtvis inte för att 

visa elever hur en argumenterande text struktureras. 

     Informanten uttrycker i ovanstående citat en upplevelse att det är svårt att finna tid till att 

söka stilla bilder, dock anges användandet av stilla bilder som ett effektivt medel för att spara 

tid under lektioner.51 

 

För man har så begränsad tid alltså den här litteraturkursen om vi tänker på den, de 

bara, man hinner inte så man måste liksom, då kan bild vara en genväg så man 

kommer in snabbt i, någonting som man har att säga är typiskt för den här epoken. 

Informanten uttalar en idé om att stilla bilder snabbare läses av elever och att diskussioner och 

eget arbete därmed snabbare kan komma igång om en stilla bild används istället för en 

typografisk text.  

4.1.2.3.	Kursplan	

I förhållande till styrdokument och kursplaner uttrycker sig informanten på följande vis. 

Jag upplever också, det finns inte i kursplanen heller, något sådant här direkt som får 

en att tänka "ja, men vi måste jobba mer med bilder och infoga in bilder i det vi gör 

och använda det som kommunikation" [...] Det står ju ingenting. 

																																																													
51	Aulin-Gråhamn	et.	al.,	2004,	påvisar	att	tidsaspekten	utgör	ett	stort	problem	i	skolan	i	förhållande	till	kultur	
och	estetiska	läroprocesser.		
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Motivering till att använda stilla bilder kommer därmed inte från aktuella kursplaner hos 

Informant A. I förhållande till Magnussons avhandling går att se en tydlig parallell, det vill 

säga att det inte finns en tydlig begreppsapparat i GY11. Trots att informanten har gedigna 

kunskaper om multimodalitet som dessutom är accepterade hos informanten ser hen inte den 

öppning som Magnusson påtalar finnas i GY11.52 Det förefaller som att informant A inte är 

medveten om de externa  kommentarerna som Skolverket utgivit i förhållande till begreppen 

"text" och "medier" där multimodalitet och bildkonst används explicit.  

4.1.3.	TEMA:	Elever	

4.1.3.1	Förförståelse	och	vana	
Informanten uttrycker en upplevelse av att elever har svårt att förstå sambandet mellan 

användandet av stilla bilder och ämnet svenska. 

De kan använda bild, alltså det blir "varför ska vi göra det här? ska vi inte ha 

svenska?", att man ser det inte som att det är många komponenter som kan ingå i ett 

ämne [...] svenska det är liksom texter och skriva det är liksom inte titta på bilder och 

prata om dem. [---] "Det är inte bild", nej, men det är kommunikation. 

Samtidigt som eleverna hos informanten uttrycks ha etablerade medievanor förefaller det som 

att ovana att använda stilla bilder i svenskundervisningen upplevs vara en del i problematiken 

att förstå bilder som kommunikation och att multimediala texter därmed kan motiveras ingå i 

svenskämnet.53 Genom befintliga kunskaper om modalitet har informanten en utvecklad 

begreppsapparat och uttrycker sig med hjälp av ord som kommunikation i förhållande till stilla 

bilder. Informantens sätt att uttrycka stilla bilder som kommunikation sammanfaller med 

Selanders förståelse av multimodalitet — tecken och teckensystem som kommunicerar och 

skapar mening.54  

De är vana att leva i bilder, och även datorspel och allt sådant där som inkluderar 

bild, men jag vet inte, vi jobbar ju inte med, man jobbar ju inte i skolan med att 

analysera bilderna, men analyserar text. 

Jag tror att vi lär oss inte i skolan så här genomgående att jobba med bilder och 

språk, alltså det uttrycksspråk man använder i bilder. Tror det är därför. 
																																																													
52	Magnusson	2014.	
53	Jämför	med	den	dikotomi	som	beskrivs	av	Mossberg	Schüllerqvist	och	Olin-Scheller	2011.	
54	Se	exempelvis	www.edu.su.se/om-oss/nyheter/månadens-profil/att-arbeta-multimodalt-1.93422	(Hämtad:	
2017-04-09).	
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... så fort det är någonting digitalt tycker jag det är lättare för det är så för elever, 

alltså man skapar sig ett sammanhang utifrån texten, videoklippet och var man klickar 

på sidan och allt sådant där [...] så att hela det är en text. 

Dessa citat sammanfaller med Årheims studie som påvisar att dagens elever har ökade 

medievanor.55 Informanten påvisar även en upplevd problematik över att stilla bilder inte får 

lika mycket utrymme som typografisk text i förhållande till elevers förändrade medievanor.  

4.1.3.2.	Uppskattning	
För informanten upplevs användandet av stilla bilder hos hens elever som någonting positivt. 

Även om eleverna har svårt att förstå kopplingen mellan stilla bilder och ämnet svenska 

förefaller de uppskatta när stilla bilder används i svenskämnet. 

De blir bara så här 'va? ska vi måla?' blir jätteglada. [---] "de kan bli väldigt ställda 

men sen tycker de att det är roligt. 

Informanten förefaller genom följande citat ha en förståelse över att eleverna lever i ett 

förändrat samhälle, som hela tiden utvecklas, och inte liknar det samhälle informanten själv 

växt upp i; att det förekommer nya sätt uttrycka sig och kommunicera genom utanför skolan 

och att det därför är viktigt att stilla bilder får bli en del av svenskundervisningen. Det vill 

säga att det finns en förståelse hos informanten att skolan bör följa med i 

samhällsutvecklingarna och på så vis göra undervisningen relevant för eleverna.  

Just därför att, vad ska jag säga, bildens uttrycksvärld eller i den värld eller 

medievärld de lever i, lever och ännu mer i framtiden tror jag, så är det så att det hör 

ihop, det är mycket mer text än det var förut, man uttrycker med bilder lika mycket 

som med text [---] alltså hela det här sättet att kommunicera som idag även inbegriper 

tycker jag, vad heter det, konstbilder, [...] särskilt där tror jag de [eleverna] upplever 

det som moderna eller vad ska jag säga, adekvata sätt att kommunicera mer än min 

generation. 

Informanten påvisar kunskaper om den dikotomi som Mossberg Schüllerqvist och Olin-

Scheller beskriver vara ett påfallande problem, det vill säga att förståelsen av vad som är en 

"text" skiljer sig mellan olika generationer samt mellan elever och lärare.56 Aulin-Gråhamn et. 

																																																													
55	Årheim	2004.	
56	Mossberg	Schüllerqvist	och	Olin-Scheller	2011.	
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al. skriver om betydelsen av att lärare har förståelse vad avser elevers vardag utanför skolan.57 

De menar att denna kunskap kan användas för att berika undervisningen genom att den 

upplevs mer relevant för eleverna om den kopplas till deras vardag. 

4.1.4.	TEMA:	Aktivt	arbete	med	bilder	

4.1.4.1.	Redovisning/skrivuppgift	
Informanten uttrycker att det främst är vid muntliga redovisningar som hen upplever att 

eleverna själva aktivt kan få skapa stilla bilder. 

Ja, alltså det enda liksom skapande som jag känner att jag kan låta dem göra är när 

de ska göra en muntlig framställning så skapar de en muntlig presentation [...] det 

blir inte så mycket fritt skapande, det är det inte här i mina ämnen. 

Det framkommer att stilla bilder används i kursen svenska tre på två återkommande sätt.  

Vi har gjort så att de redovisar romaner muntligt i svenska tre, så brukar jag ha en 

uppgift att de ska redovisa någonting som de fokuserar på i romanen med hjälp av en 

graf, alltså bild. 

Men jag brukar i trean köra [...] sån här bildanalys och då har vi något material som 

är himla bra. Det är alltså frågor och så är de olika berömda konstverk och så ska de 

analysera den här bilden och sådan uppgift fungerar i par, i små grupper. 

Även när informanten arbetar med sprintgrupper brukar eleverna få använda sig av stilla 

bilder som hjälpmedel för att uttrycka sig, det vill säga som ett sätt att kommunicera.  

Jag har bara väldigt lite sprint men där har vi gjort vissa saker, att de får måla och så 

får de skriva också men de får måla lika mycket när de ska uttrycka sig i vissa 

uppgifter. 

4.1.4.2.	Diskussioner	
Vidare framkommer att stilla bilder brukar vara utgångspunkt vid diskussioner där eleverna 

får ställa frågor till bilderna. 

Det kan vara samtal, men jag har nog mest gjort så att de har fått en bild och så "ställ 

de här frågorna till bilden, diskutera det här kring bilden" och så kommer de ju fram 

till någonting alltid. 
																																																													
57	Aulin-Gråhamn	et.	al.,	2004.	
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Informanten menar att elevernas förmåga att analysera stilla bilder skiljer sig åt avsevärt från 

elev till elev och att detta till viss del beror på ovana. 

En del skulle, för att de inte är vana att göra det "men vadå? ska vi analysera en 

bild?" En del skulle vara väldigt vältaliga och utveckla och tycka en massvis och 

andra skulle bara försöka svara så kort som möjligt på frågorna som man använder 

till det här. 

Det uttrycks även att stilla bilder anses passa in bäst i tre moment.  

Ja, jag kan tänka introduktion, eget arbete [...] eller sammanfattning. 

För informanten är det viktigaste vid hens användning av stilla bilder att de passar in i det 

aktuella temat eller momentet. 

Det ska vara en fördjupning eller tala till det vi håller på med så att det inte bara blir 

"ja, förresten här har vi en bild om", så känner jag. 

Informanten uttrycker en sociokulturell underton, det uttrycks inte explicit men det faktum att 

bilderna som används ofta blir utgångspunkt för diskussioner, som inledande moment, där 

förståelse för bilderna skapas tillsammans mellan elev— elev och elev— lärare påvisar  

sociokulturella aspekter (se första citat under denna kategori). Det framkommer även att 

informanten inte väljer stilla bilder godtyckligt utan att de ska koppla till det aktuella 

momentet, vilket Aulin-Gråhamn et. al. uttrycker som någonting viktigt — om de är 

frånkopplade förstår inte eleverna varför bilderna används och är relevana vilket skapar 

problem i lärandeprocessen. Aulin-Gråhamn et. al. till exempel menar att påtaglig 

frånkoppling vid projektanställningar utgör en klar problematik.58 

     Det förefaller som att informant A använder bilder på ett intrinsikalt sätt i sin 

undervisning, det vill säga att det ska syfta till någonting mer än att göra för görandets skull. 

Eleverna ska lära sig någonting även om användandet av bilder delvis härleds till variation 

uttrycker informanten att användningen ska leda till någonting mer än att endast ha roligt. I 

förhållande till de främsta anledningarna lärare i Dahlbäcks undersökning angav till att 

använda bilder i sin undervisning är det kommunikation som återfinns hos informant A.59 

																																																													
58	Aulin-Gråhamn	et.	al.,	2004.	
59	Dahlbäck	2016.	De	främsta	anledningarna	som	anges	till	att	använda	stilla	bilder	i	Dahlbäcks	undersökning	är	
kommunikation,	lärande,	uttrycksförmåga,	bearbetning,	lustfyllda	aktiviteter	och	avbrott	i	skolarbetet,	
gemenskap,	språk-	och	identitetsutveckling.		
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Delvis även uttrycksförmåga och språkutveckling, men detta endast i förhållande till 

sprintgrupper. Dock kommer Dahlbäcks resultat från yngre åldersgrupper vilket betyder att 

lärarna i Dahlbäcks undersökning inte utgått från GY11.   

 

4.2.	Informant	B	

4.2.1.	TEMA:	Kunskap	om	bilder	

4.2.1.1	Utbildning	och	privat	intresse	
Informanten uttrycker en viss osäkerhet i huruvida bilder som didaktiskt medel diskuterats 

under hens utbildning men uttrycker det som en osannolikhet. 

Det kan jag inte tänka mig. Jag kan inte minnas det i alla fall. 

Dock framkommer vid senare tillfälle under intervjun att det "vidgade textbegreppet" varit 

aktuellt under informantens utbildning och att informanten har kunskaper kring begreppet. 

Det förefaller därmed som att informanten inte upplevt diskussioner om det "vidgade 

textbegreppet" som ett sätt att diskutera stilla bilder i svenskämnet, eller så kom begreppet 

inte till åtanke vid denna del av intervjun. Vidare uttrycks en viss osäkerhet vad gäller det 

"vidgade textbegreppets" aktualitet och plats i dagens skola. 

Alltså jag vet inte hur inne det är att prata om det vidgade textbegreppet längre. Det 

är kanske någonting man slutat med efter ett tag men an brukade snacka om det när 

jag gick utbildningen, om att text inte bara är text utan också är bilder och teater och 

filmer och sådant. 

Informant B framhåller ett personligt intresse över stilla bilder, närmare bestämt fotografier, 

men uttrycker att intresset inte lett till sökande av teorietisk kunskap angående stilla bilder.  

Ja, det skulle jag väl säga. Men, inte så mycket mer än att jag ibland köper 

fotoböcker, för att jag tycker det är trevligt att kolla i dem och jag tycker om att 

besöka fotografiska museet men, ja, inte mycket mer än så. 

På frågan om informant B hade upplevt det gynnande att en diskussion kring stilla bilder varit 

en del av hens lärarutbildningen svara informanten nekande. 
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Men jag skulle säga nej, ärligt talat, för att jag kan förstå konst och jag kan förstå 

pedagogik. Alltså jag kan ju göra den kopplingen själv på samma sätt som jag kan 

använda film eller så. Så jag kan ändå förstå hur jag skulle kunna använda det. 

Det förefaller som att informanten vilar i sin pedagogiska förmåga när det kommer till att 

använda stilla bilder i sin svenskundervisning genom att informanten inte anser sig behöva 

fördjupade teoretiska kunskaper om stilla bilder. Informanten uttrycker därmed att den 

pedagogiska kunskapen är tillräcklig för att använda stilla bilder i svenskundervisningen på 

ett adekvat sätt. Uttryckt på ett annat sätt upplevs inte avsaknaden av teoretisk kunskap 

angående stilla bilder utgöra någon problematik vid användandet i undervisningen.   

4.2.1.2.	Ämnesöverskridande	
Informant B framhåller ett potentiellt intresse för att arbeta ämnesöverskridande med 

bildlärare men uttrycker att det inte är något som hen reflekterat över så till vida grad att det 

kan bli någonting praktiskt av det. 

Jag kan för lite om bild och jag kan för lite om, eller jag har tänkt för lite, men jag är 

säker på att det finns någonting som man kan göra, jag är bara inte där.  

Informanten uttrycker sig ha för lite kunskaper om stilla bilder men ändrar sig till att det 

snarare handlar om brist på reflektion. Detta kan återkopplas till informantens uttryck att även 

om hen inte har teoretiska kunskaper om stilla bilder utgör inte detta ett problem vid 

användandet av stilla bilder därför att reflektion kring detta anses vara tillräckligt i förhållande 

till den pedagogiska kunskapen. 

      Det synes som att informanten påvisar kunskap om att arbete med stilla bilder inte ska 

göras godtyckligt utan att det kräver mycket reflektion. Reflektion i förhållande till 

ämnesöverskridande arbete är något som informanten uttrycker att hen inte gjort men mycket 

väl kan göra. Vidare uttrycks det personliga intresset som en viktig faktor till 

ämnesöverskridanden, vilket informanten menar sig inte ha i tillräckligt stor utsträckning för 

att hen själv ska ta tag i det. 

 

...om man inte har ett specialintresse själv, och just det har jag inte, så för mig ska det 

krävas en startsträcka. Jag är inte ointresserad, jag tycker att det låter spännande 

men det är också att göra de där andra sakerna som inte är till vardagen, det kräver 

rätt mycket. 
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Informanten uttrycker ett möjliggörande av ämnesöverskridanden och påvisar därigenom att 

en svag ämnesinramning inte avvisas men att hen arbetar utifrån en stark ämnesinramning. 

Detta går att jämföra med Dahlbäcks resultat att den starka ämnesinramningen förefaller 

dominerande trots att somliga lärare uttrycker sig positiva till svag ämnesinramning.60 

4.2.2.	TEMA:	Motivering	

4.2.2.1.	Styrning	
Informanten anger en känsla av att vara styrd samt att det finns somliga förväntningar vilka 

inte öppnar upp för kreativt användande och skapande av stilla bilder i svenskämnet. Hen 

anger flertalet faktorer som skapar känsla av styrning. 

Så därför har jag hamnat väldigt långt ifrån det där, för att väldigt lite av det som är 

förväntat av mig i läroplanen innehåller den sortens skrivande, alltså kreativt. Väldigt 

mycket handlar om att sammanfatta, förstå och utreda. Och det är en tolkning jag gör, 

men det är också den jag tycker jag blir styrd i, av uppifrån med tanke på hur material 

från förlag ser ut och hur nationella proven ser ut. Och för all del också hur en 

högskola ser ut, det är inte särskilt kreativt.61 

Det framkommer att informanten inte ser några tydliga kopplingar mellan användandet av 

stilla bilder och svenskämnet. Samtidigt som informanten inte ser någon tydlig koppling 

positionerar sig informanten inte heller tydligt i något av de två läger som Årheim funnit i 

sina studier. Det vill säga att informantens ställning till huruvida (skön)litteraturen ska ha en 

särställning eller inte, inte tydligt framkommer.62 Att ingen tydlig positionering framkommer 

kan kopplas till den osäkerhet informanter uttrycker angående det "vidgade textbegreppet" (se 

ovan) samt att informanten inte uttrycker explicita kunskaper om multimodalitet. Den främsta 

kopplingen mellan stilla bilder och svenskämnet som informant B uttrycker härleds till de 

nationella proven och dess utformning.  

Jag ser inte några självklara kopplingar, förutom att, det som används framförallt 

inom svenskämnet är ju till inspiration eller för att skapa någon sorts tankar och en 

start. Det är så bilderna används framför allt inom nationella provet och då finns det 

dels texter men också bilder som ska kunna inspirera eleverna att komma på 

någonting att gå vidare med.  
																																																													
60	Dahlbäck	2016.		
61	"Skrivande"	används	i	detta	citat	i	vid	mening	och	innefattar	att	skriva	(läs	skapa)	bilder.	
62	Årheim	2004.	
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Det förefaller som att informant B inte ser den öppning som Magnusson beskriver finnas i 

GY11 i sin avhandling vilket gör avsaknaden av en explicit begreppsapparat påfallande.63 

Vidare synes det som att informanten inte är medveten om de externa kommentarer som 

utgivits av Skolverket vilka behandlar användandet av orden "text" och "medier" vilka påvisar 

intentioner att multimodalitet och bildkonst ska vara del i svenskämnet på gymnasiet. 

     När det kommer till horisontellt och vertikalt medieringsbegrepp framkommer det inte lika 

tydligt hos denna informant vilket som är accepterat. Det synes som att informanten har ett 

latent intresse av att använda stilla bilder och inte personligen ser stilla bilder som underställt 

andra medier, utan att det snarare är fråga om yttre styrningar som lett informanten till att 

arbeta utifrån ett vertikalt medieringsbegrepp och en stark ämnesinramning. Det vill säga att 

informanten inte personligen ser en modalitet som överordnad en annan men att otydlighet i 

styrdokument fått informanten att arbeta mer utifrån ett vertikalt medieringsbegrepp.64 Även 

tid och pengar uttrycks som ett tydligt styrningsmedel hos informanten.  

 

Ja, det finns inga principer mot det och jag tror absolut att det är görbart, men det 

sorgliga är ju att det handlar om tid och pengar. 

4.2.2.2.	Fördjupning	

Anledningar till att informanten använder stilla bilder i sin undervisning uttrycks med orden 

förklara och illustrera, det vill säga att bildens syfte är att befästa och fördjupa förståelsen av 

det moment som undervisningen behandlar i stunden. Informanten menar att stilla bilder 

fungerar bra för att illustrera och vidare förklara somliga företeelser.   

Det handlar mest om när, om saker som jag vill, illustrera någonting, alltså att det 

finns en rent praktisk poäng med det. Jag använder dem ju väldigt lite i estetiskt eller 

kreativt syfte, utan det handlar mer om att förklara hur saker, alltså hur texter och en 

anda är i en tid så behöver jag ha bilder för att kunna illustrera det eftersom mode 

hänger så mycket ihop med resten av samhället till exempel [---] så jag använder 

bilderna för att illustrera och förklara men inte så mycket rent kreativt. 

Att informanten betonar stilla bilders koppling till pågående moment påvisar att stilla bilder 

inte används godtyckligt och instrumentellt. Bilderna som används har ett intrinsikalt syfte, 

det vill säga att eleverna ska lära sig någonting i förhållande till dem. Denna informant ger 
																																																													
63	Magnusson	2014.	
64	Maner	och	Örtegren	2003.	
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inget uttryck för att använda bilder som ett roligt eller kreativt inslag men i förhållande till de 

anledningar som anges i Dahlbäcks studie anger informanten däremot bearbetning i form av 

fördjupning - förståelsen fördjupas genom bearbetning och bearbetningen sker främst genom 

diskussioner.65 

4.2.3.	TEMA:	Elever	

4.2.3.1.	Förförståelse		

Informanten anger att elevers förförståelse av ämnet svenska påverkar hur de reagerar när 

stilla bilder används och att denna reaktion är en återspegling av hur lärare tidigare bemött 

stilla bilder i svenskundervisningen.  

Eleverna tycker oftast att det är ganska konstigt att tänka så. De tycker det känns 

främmande med de här bilderna [---] elevernas förförståelse, eller hur de tar emot 

sånt där speglar ju hur deras lärare bemött dem tidigare och hur främmande 

stillbilder är i deras vardag, eller skolvardag ska jag väl säga. 

Detta går att återkoppla till Mossberg Schüllerqvists och Olin-Schellers påfunna dikotomi 

mellan lärare och elevers förståelse av "text" och Årheims studie om elevers medievanor.66 

Informant B ger uttryck för att stilla bilder är en del av elevernas vardag utanför skolan men 

att elevernas förförståelse ändock skapar svårigheter i att tolka och analysera stilla bilder. 

Dikotomin i förståelsen av "text" uttrycks därmed vara en påfallande del i problematiken när 

det kommer till att se koppling mellan stilla bilder och ämnet svenska. Även förkunskaper 

uttrycks försvåra elevers förmåga till analys. 

Ja, det handlar väl framför allt om förförståelse, att det är svårt att veta, om man inte 

har förkunskaper om det vi pratar om så kommer de ju inte kunna läsa av och grejor 

och det blir ju så med sedvänjor och när man kommer till ett nytt ställe, alltså på 

samma sätt är det ju att se på en bild från en annan tid, att man inte kan läsa av den 

rakt av förens man har fått en bakgrund eller förklarat hur det ligger till. 

Det uttrycks att bilder är representativa för sin tid, eller den tid de återspeglar, och att denna 

återspegling är svår att tolka och förstå i en annan tid. Detta återspeglar delvis en 

																																																													
65	Dahlbäck	2016.	
66	Mossberg	Schüllerqvist	och	Olin-Scheller	2011;	Årheim	2004.	
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sociokulturell förståelse genom att olika ting uttrycks ha olika betydelser i olika tider och 

olika kulturer.67  

4.2.3.2.	Utgångspunkter	

Informanten uttrycker en upplevelse av att eleverna tenderar att utgå från sig själva och deras 

egna erfarenheter och upplevelser när de ska diskutera stilla bilder i klassrummet. 

Ja, nej, men om det är saker de känner igen så berättar de vad de ser eller utbrister 

"det här var konstigt", eller "vilken jävla hatt han har". Typ sådana saker. 

För det mesta faktiskt från sig själva. Det är i sällsynta fall då man kan få någonting 

annat till att börja med. 

Det förefaller genom ovanstående citat att informanten upplever att elever har förmåga att 

diskutera stilla bilder utifrån andra perspektiv än deras egna liv men att de gärna tar avstamp i 

sig själva för att sedan eventuellt röra sig i andra perspektiv.  

4.2.3.3.	Visuell	förstärkning	

Det framhålls att eleverna är mycket duktiga på att använda stilla bilder i muntliga 

framföranden. 

... eleverna hanterar ju att man kan använda bilder för att illustrera vad man vill ha 

sagt [...] någonting som de vill förmedla, och det är de i regel ganska duktiga på från 

början, att de har en idé om hur man visuellt kan förstärka det de ska säga. Pratas 

ibland om att svenska elever har brister här och där men någonting som de är starka 

på är det just att göra presentationer faktiskt. 

Det framkommer att informanten till viss del tror att detta beror på hur samhället förändrats 

och elevernas medievanor, men att informanten främst tror att tidigare lärare försett eleverna 

med de rätta verktygen, något som Magnusson menar är en bristvara i dagens skola i 

förhållande till multimodalitet. Magnusson menar att elever inte förses med användbara 

verktyg som kan hjälpa dem i processen att analysera och arbeta med multimodala texter 

vilket skapar komplikationer i de meningsskapande processerna hos eleverna.68  

 

																																																													
67	Se	exempelvis	Björkvall	2009;	Magnusson	2014.	
68	Magnusson	2014.	
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Ja, det tror jag. Men på många sätt så, samhället är ju egentligen ganska opedagogisk 

på många sätt. Det är bra på att producera [...] men dåligt med lära. [...] Jag tror 

mina elever är duktiga på att använda stillbilder för att få fram sina tal [...] och det 

tror jag inte att de har utan det behöver de ha fått någon struktur på, någonstans 

ifrån, eller så är det så att de har en bra magkänsla. Att det räcker långt. Det kan jag 

inte svara på. Men jag misstänker att det finns någon pedagog som har gjort 

någonting bra någonstans. Jag hoppas det. 

4.2.4.		TEMA:	Aktivt	arbete	med	bilder	

4.2.4.1.	Diskussion	
När stilla bilder ska diskuteras under lektionerna har informanten olika tillvägagångssätt som 

hen uttrycker sig pendla mellan. 

Antingen så är det ju bara "så här såg det ut", men om jag jobbar mer aktivt med det 

så är det ju som, alltså "vad kan ni se för detaljer, vad händer på den här bilden? [...] 

Är det någonting som ni inte förstår, är det någonting som är märkligt?" Så kan man 

lösa det och förhoppningsvis så kan det här ha lett till att man kan fylla i sådana här 

luckor och ta det vidare.   

Informanten uttrycker att hen ibland kan nöja sig med att visa en stilla bild och kort förklara 

vad den visar och vad eleverna förväntas ta med sig från den stilla bilden, men ibland får 

eleverna även diskutera den stilla bilden som används. När eleverna får diskutera är det 

fortfarande informanten som är den som driver diskussionen genom att ställa frågor till 

eleverna. Till viss del förefaller det finnas sociokulturell tankegång genom att de stilla 

bilderna diskuteras och att förståelsen därigenom skapas gemensamt, dock är det varje gång 

som de stilla bilderna diskuteras.  

4.2.4.2.	Redovisningar		
Informanten uttrycker att det är vid två olika tillfällen som eleverna brukar få skapa stilla 

bilder själva i undervisningen. Båda dessa tillfällen är i samband med muntliga redovisningar. 

Att detta sker specifikt vid muntliga redovisningar återfinner vi även hos informant A (se 

ovan).  

Vid enstaka tillfällen då har de fått använda bilder för att sammanfatta berättelser. 

Jag vet inte om du känner till, det finns en serietecknare som har sammanfattat 

romaner på tre bildrutor [...] det har jag använt som, ja, som redovisning helt enkelt. 
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Alltså det är de två grejerna, vid ett förstärkande tal och när de ska göra just den 

redovisningen. Det är dem gångerna de [eleverna] får chans att använda bilder. 

Arbetsuppgiften där eleverna ska skapa eller välja tre bildrutor påminner om den uppgift som 

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller benämner "trebildsberättelse" vilken de framhåller 

som ett effektivt arbetssätt för att fylla i så kallade tomrum och för öka förståelse kring orden 

berättande, tolkande och beskrivande.69  

4.3.	Sammanfattning	av	resultat	
Sammanfattningsvis går det genom resultaten att konstatera att båda informanter använder sig 

av stilla bilder i sin svenskundervisning. De stilla bilderna används främst som startpunkt för 

diskussioner eller i understödjande syfte; för att illustrera, förklara och fördjupa. När de stilla 

bilderna arbetas med aktivt sker det först och främst genom diskussioner som tar avstamp i 

elevernas erfarenheter, eller genom muntliga redovisningar där de stilla bilderna fungerar som 

visuell förstärkning. Det är endast vid arbetet med muntliga redovisningar som eleverna 

uttrycks få skapa egna stilla bilder. Båda informanter anger att elever idag är generellt duktiga 

på att inkorporera stilla bilder i sina muntliga framställningar på relevanta sätt.  

     Anledningar som ges till att stilla bilder inte arbetas med i större utsträckning grundar sig 

framförallt i otydlighet i gällande styrdokument samt i brist på tid. Motiveringar till att 

använda stilla bilder i svenskundervisningen grundas hos informant A i viljan att skapa 

variation och en upplevelse av att bilder går fortare att läsa, hos informant B i att bilder kan 

bidra till inspiration samt fördjupad förståelse. Viljan att arbeta med bilder i skolan hänförs 

även till att det upplevs som någonting relevant i förhållande till samhällsförändringar. Även 

idén om att stilla bilder kan kommunicera likt typografisk text anges som anledning att arbeta 

med stilla bilder (multimodal teoribildning). Det sistnämnda mer hos informant A än 

informant B.  

 

 

																																																													
69	Mossberg	Schüllerqvist	och	Olin-Scheller	2011.	
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5.	Diskussion	
Nedan kommer jag att föra en diskussion som återkopplar till resultaten. Även en diskussion 

om min påverkan vad avser resultaten föreligger, samt en redogörelse över vad jag anser vara 

relevant kommande forskning på området stilla bilder i svenskundervisning på gymnasiet. 

5.1.	Resultaten	
Det framkommer att informant A i större utsträckning än informant B har kunskaper om samt 

tillägnat sig multimedial (och semiotisk) teoribildning. Detta torde påverka det utrymme som 

stilla bilder får i vardera informants svenskundervisning, det vill säga att informant A i större 

utsträckning använder stilla bilder i sin undervisning — huruvida detta överensstämmer med 

faktiska förhållanden kan jag inte svara på eftersom jag inte utfört observationer. Dock 

framkommer att informant A låter sina elever göra bildanalyser, någonting som informant B 

inte ger uttryck för. Vad som blir påtagligt i förhållande till informanternas grad av kunskaper 

är att informant A uttrycker sig på ett annorlunda sätt, gentemot informant B, som speglar 

multimodalitet framför allt genom användandet av ordet kommunikation i förhållande till 

stilla bilder och svenskämnet.  

     Båda informanterna har vetskap om det "vidgade textbegreppet" men det förefaller som att 

begreppet inte används för att förklara synen på "text" och motivera användning av stilla 

bilder. I jämförelse med Skolverkets externa kommentar gällande "text" förefaller detta vara i 

riktning mot gällande styrdokumenten eftersom att det "vidgade textbegreppet" inte är aktuellt 

i gällande läroplan som i föregående. Informanterna uttrycker att deras elever får använda 

bilder vid muntlig framställning vilket även är i riktning mot styrdokumenten genom att bland 

annat bild och ljud tillsammans får skapa de muntliga framförandena vilket är i enlighet med 

multimodal teoribildning. Uttrycken för att stilla bilder används som utgångspunkt vid 

diskussioner kan påvisa en implicit sociokulturell förståelse. Huruvida denna förståelse skulle 

vara aktuell vid annat aktivt arbete med stilla bilder framkommer dessvärre inte och därmed 

finner jag det svårt att fastställa hur befäst den sociokulturella förståelsen av stilla bilder är 

hos båda informanter.  

     Informanterna i denna undersökning ger uttryck för att endast arbeta intrinsikalt med stilla 

bilder vilket torde innebära att båda informanter har en didaktisk intention när de stilla 

bilderna används vilket framkommer som förmånligt för elevers lärande. Har informanterna 

reflekterat över didaktiska frågor torde de stilla bilderna ha en tydlig funktion och därmed inte 

upplevas som irrelevanta för eleverna. Informanterna ger även uttryck för att mer eller mindre 
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acceptera ett horisontellt medieringsbegrepp och en svag ämnesinramning. Trots detta 

framhåller båda informanter att stilla bilder inte får lika mycket utrymme som typografisk text 

i deras undervisning samt att båda arbetar utifrån en stark ämnesinramning. Det framgår att 

informanterna ger uttryck för att uppleva svårigheter i att finna motivering till användandet av 

stilla bilder utifrån styrdokument och att de därmed inte använder stilla bilder i större 

utsträckning. En del av problematiken uttrycks därmed finnas i styrdokumentens 

formuleringar. Denna problematik diskuteras av Magnusson som framhåller att en tydligare 

begreppsapparat är behövlig.70 Utifrån informanternas uttryck är jag beredd att hålla med 

Magnusson.  

     Om läroplanen varit annorlunda formulerad skulle eventuellt båda informanter finna en 

större relevans och motivering att öka befintliga kunskaper om stilla bilder, och/eller att 

använda stilla bilder i sin svenskundervisning. Emellertid finns det externa kommentarer till 

gällande styrdokument som påvisar Skolverkets intentioner. Att informanterna i denna 

undersökning inte har vetskap om dessa externa kommentarer framkommer som olyckligt 

genom att de ser potential i stilla bilder som didaktiskt medel men inte förmår motivera 

användandet utifrån läroplanen som utgör en väsentlig grund för informanternas dagliga 

arbete. Ovetskapen överensstämmer med forskning som Dalbäck funnit, att somliga lärare 

inte har kunskaper om vad som de facto står i styrdokumenten - orden "text" och "medier" 

förekommer, men ingen av informanterna väljer att uttrycka sin motivering utifrån dem.71 

Intressant nog finner båda informanter andra sätt att motivera användningen av stilla bilder 

vilket ytterligare påvisar att informanterna upplever användandet som någonting effektivt.   

     Jag finner det högst problematiskt att Skolverkets intentioner inte uttrycks framkomma i 

styrdokument och att informanterna inte har vetskap om externa kommentarer, speciellt med 

tanke på att de uttrycker något form av intresse att arbeta med stilla bilder. Hos mig uppstår 

funderingar kring hur det kommer sig att informanterna inte har någon vetskap om detta och 

om liknande resultat skulle framträda hos andra informanter. Genom att informanterna inte 

har vetskap om de externa kommentarerna finns risk att eleverna inte får med sig allt de 

förväntas få med sig från gymnasiet - eleverna får då inte tillfälle att tillägna sig all den 

kunskap de förväntas ha efter deras gymnasiala utbildning. I dagens mycket visuella samhälle 

där elever möter visuella intryck dagligen menar jag att de behöver adekvata kunskaper om 

stilla bilder och hur de kan samverka med andra medier för att skapa olika betydelser.  

																																																													
70	Magnusson	2014.	
71	Dahlbäck	2016.	
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     Informanternas användande av stilla bilder skulle kunna förändras med vetskap om 

Skolverkets intentioner och tillåta en upplevelse av att användandet är motiverat. Detta är 

dock endast spekulationer men i och med den uttrycka upplevelsen av att styrdokument inte 

öppnar upp för användning av stilla bilder och uttrycken att detta är relativt styrande i 

informanternas användning av stilla bilder torde deras undervisning kunna förändras i och 

med ökad vetskap.  

     Vad ovetskapen grundar sig i kan jag dessvärre inte svara på, men jag vill framhäva att det 

genom informanternas uttryck går att dra slutsatsen att denna undersöknings informanters 

vetskap och kunskap angående styrdokument och multimodal teori påverkar hur de motiverar 

användning av stilla bilder i sin svenskundervisning, i vilken grad samt hur de använder de 

stilla bilderna.  

5.2.	Min	påverkan	

Då detta varit en intervjustudie förefaller det relevant att diskutera min påverkan genom 

intervjuerna och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Att intervjua är inte något som ska 

göras godtyckligt och kräver mycket arbete och reflektion men även då detta förarbete görs 

finns ändå risk att intervjuerna inte går som planerat och att frågorna inte genererar de svar 

som söks. Jag upplever i efterhand att jag måhända ställt ledande efterfrågor vilket har fått 

informanter att eventuellt rikta särskilt fokus mot något som de annars kanske inte gjort. Jag 

upplever att de frågor jag ställt inte varit lika enkla och tydliga som önskats när jag väl ställt 

dem; att jag vidareutvecklat frågorna med exempel som eventuellt gjort frågorna krångligare 

men även mer ledande än önskat, vilket torde ha påverkat informanternas svar. De teman och 

kategorier som framkommit genom analysprocessen torde även vara påverkade av mina 

ställda intervjufrågor som ändock riktat särskilt fokus på motivering och aktivt arbete. Detta 

ser jag dock inte som problematiskt i och med undersökningens tilltänkta fokus, men jag vill 

framhålla att med andra ställda frågor kunde mycket väl andra teman framkommit.   

     Om jag fått möjlighet att göra om detta arbete, i efterhand, hade jag försökt ställa enklare, 

rakare frågor. Jag hade även försökt att ställa fler frågor som bad om vidareutveckling av 

informanters svar på mina intervjufrågor då jag i transkriberingsprocessen upplevde att jag 

inte gjort detta i önskat omfång. Detta är någonting som jag kommer att ta med mig från 

denna intervjustudie.  
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5.3.	Vidare	forskning	

Mitt förslag på vidare forskning är klassrumsobservationer eftersom det skulle berika 

förståelsen av hur lärare de facto använder stilla bilder och vad eleverna uttrycker i 

undervisningssituationen. Även intervjuer med elever vore av intresse eftersom undervisning 

bedrivs för dem och deras egna upplevelser och förståelse är av absolut betydelse. Det är 

likväl relevant att intervjua fler svensklärare, både kvalitativt och kvantitativt för att fördjupa 

det som framkommit genom denna undersökning. Är det fler verksamma svensklärare på 

gymnasienivå som inte har vetskap om Skolverkets intentioner med orden "text" och 

"medier"? Hur kommer det sig i sådana fall? Skulle vetskap om externa kommentarer påverka 

lärares undervisning? Det förefaller finnas många intressanta frågor för att berika och 

fördjupa denna undersökning och annan forskning kring stilla bilder i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36	

	

6.	Sammanfattning	
Denna uppsats har syftat till att undersöka vad ett par verksamma svensklärare uttrycker om 

användandet av stilla bilder i sin svenskundervisning med fokus på motivering och aktivt 

arbete. För att besvara forskningsfrågor har kvalitativa intervjuer genomförts varpå analys av 

intervjumaterial utförts. Forskningsfrågorna har varit: På vilka sätt motiverar de intervjuade 

svensklärarna användandet av stilla bilder i sin svenskundervisning? På vilka sätt motiverar 

de intervjuade svensklärarna att inte använda stilla bilder i sin svenskundervisning? Vad 

uttrycker de intervjuade svensklärarna om deras aktiva arbete med stilla bilder i in 

svenskundervisning? 

     Genom resultatet går det att konkludera att båda informanter använder stilla bilder som 

didaktiskt medel i sin svenskundervisning. Motiveringen utgår bland annat från en 

multimodal teoribildning men endast explicit hos en av informanterna. Användningen 

motiveras även genom följande aspekter: variation i undervisningen, tidssparande, 

kommunikation,  nationella proven (inspiration), förmåga till fördjupning. Anledningar som 

anges för att bilder inte används i större utsträckning är främst att det inte upplevs finnas 

något stöd eller tydlig begreppsapparat i gällande styrdokument samt tidsaspekten (tar tid att 

hitta bilder).  

     Aktivt arbetet med stilla bilder hos båda informanter sker främst genom diskussioner där 

stilla bilder utgör utgångspunkt, muntliga framföranden/redovisningar och hos en av 

informanterna utrycks specifikt bildanalys och skrivuppgifter om än dessa inte är lika vanligt 

förekommande i dennes undervisning.  

     Det förefaller som att befintliga kunskaper om multimodal teoribildning kan vara en 

bidragande faktor till ökat intresse och ökad motivering att använda stilla bilder samt att 

ovetskap angående Skolverkets intentioner med orden "text" och "medier" motverkar 

motiveringen att använda stilla bilder i svenskundervisningen.  
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Bilaga	1	
Intervjuguide 

Förklara kort vad syftet med intervjun är samt vad målet med datainsamlingen är. Förklara 

även ramarna för intervjun - tid, upplägg, anonymisering, rätt att avbryta intervjun, 

användning av materialet. 

 

Är detta okej med dig? 

 

Frågor 

 

• Finns det något som du spontant känner att du vill säga? 

 

• Har du något privat intresse av bilder och/eller konst? Fotografering? Hur kommer det 

sig tror du? 

 

• Hur länge har du arbetat som svensklärare?  

 

• Har du för utbildning? Vart utbildade du dig någonstans? 

 

• Hur togs användandet av bilder upp i din lärarutbildning? På vilket sätt diskuterades 

bilder som ett didaktiskt medel? 

 

• Hur diskuterar ni användandet av stilla bilder i det arbetslag du ingår i? 

Sammanfatta 

 

• Använder du stilla bilder i din undervisning? 

 

• Hur kommer det sig att du använder/inte använder stilla bilder i undervisningen? 

 

o Varför tror du att somliga svensklärare använder stilla bilder i sin 

undervisning? (Om inte) Vad tror du andra svensklärare anger för anledning att 

använda bilder i sin undervisning? 
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• Hur ofta använder du stilla bilder i din undervisning? 

 

• Vilka typer av bilder använder du (återkommande)? Är det någon särskild typ du 

använder dig av oftast? Läroböcker? (Reklambilder, porträtt, naturbilder) 

 

• Hur går du tillväga för att hitta stilla bilder att inkludera i undervisningen? Kan du 

beskriva vilka överväganden du gör vid valet av bilder? Har du några urvalskriterier 

(utifrån syfte, eller färgtoner, källkritik, eget tyckande, elevers intresse)?  

Sammanfatta 

 

• Vilka pedagogiska tankar ligger bakom användandet av stilla bilder under en lektion? 

Vad är bildernas tänkta funktion? Dekorativt? Understödjande?  

 

• Vad vill du förmedla till eleverna vid användandet av stilla bilder? Vad ska eleverna få 

med sig? 

 

• Hur lär sig elever förstå de bilder du använder dig av? Hur arbetar du och eleverna 

aktivt med stilla bilder i undervisningen? 

 

• Om jag var en fluga på väggen under en lektion där en bild diskuteras, vad skulle jag 

få höra för något? Vad presenteras, diskuteras? 

 

• Vad anser du om elevernas bildförståelse/kunskap att tolka de bilder som du använder 

dig av i svenskämnet? Vad kan vara svårt för dem att förstå? 

 

• Till vilka mål/kunskapskrav i svenskämnets kursplaner anser du det vara 

lämpligt/extra lämpligt att använda sig av stilla bilder i undervisningssituationen?  

 

• Får eleverna möjligheter att använda sig av stilla bilder i sitt kunskapande? Beskriv 

sådana situationer. 
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• Har ditt användande av stilla bilder i svenskundervisningen förändrats något sedan 

Gy11 blev aktuell? På vilket sätt?  

 

• Hur skulle du kortfattat med egna ord förklara varför det är viktigt att använda bilder i 

undervisningen? 

Sammanfatta 

 

• Är det något mer du vill tillägga eller förtydliga kring det vi har pratat om? 

 

Tacka så mycket för att hen ställt upp och avsatt tid.   

 


