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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån elevernas perspektiv undersöka vilken visual literacy 

som förväntas i ämnena bild, svenska och NO i grundskolans årskurs 4-6. 

Frågeställningarna fokuserar vilka visuella praktiker eleverna deltar i och vilken literacy 

som kommer till uttryck i dessa praktiker, hur eleverna förhåller sig och vilket stöd de 

erbjuds när de hanterar visuellt material. 

Teoretiskt utgår studien från områdena Visuell kultur och New literacy studies, men 

den vilar också på socialsemiotisk forskning och teorier om multimodalitet. Inom New 

literacy studies undersöks textpraktiker, i detta arbete är det elevernas visuella praktiker 

som studeras, dvs. när eleverna läser och skapar bilder i undervisningen.  

Metodologiskt bygger studien på visuell etnografi, där forskningsmaterialet 

producerats genom deltagande observation i fyra klasser på mellanstadiet. Fotografier, 

observationsanteckningar och utskrifter av intervjuer med fyra elevgrupper utgör 

underlaget för analysen. 

Analysen visar att eleverna deltar i flera olika visuella praktiker inom ramen för de 

studerade ämnena. Det handlar om att skapa bilder eller digitala presentationer, men också 

om att läsa texter med visuellt material eller att se streamade filmer. Dessa praktiker 

uppvisar både likheter och skillnader. Sammanfattningsvis får eleverna möjligheter att lära 

om material och tekniker, använda och kommunicera med bilder, men undervisas i 

mindre mån i att analysera visuella uttryck. Undersökningen görs mot bakgrund av det 

ökade bildflödet i samhället. Om eleverna ska bli visuellt litterata krävs att alla ämnen tar 

ansvar för att behandla de visuella material som används i undervisningen. För bildämnets 

del betyder det också att lärarna måste ta den kommunikativa inriktningen på allvar och 

öva eleverna inte bara i att skapa bilder, utan också i att analysera och kritiskt granska de 

bilduttryck de möter.   
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1. Inledning 

Samhället har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar, både socialt, 

ekonomiskt och teknologiskt. Det påverkar vårt sätt att leva och de nya medieformer som 

vuxit fram förändrar vårt sätt att läsa och skriva. Det handlar om en förskjutning från en 

under århundraden dominerande skrift- och bokkultur till en skärmkultur fylld med 

visuella uttryck. Det är inte möjligt att diskutera literacy utan att ta hänsyn till dessa 

förändringar skriver Gunther Kress (1997, 2003) och menar att vi måste tänka om och 

revidera vår förståelse för vilken sorts läs- och skrivkunnighet som behövs för att aktivt 

kunna delta i samhällslivet.  

En av de mest påtagliga omställningarna gäller digitaliseringen. Att vara ung idag 

betyder att vara uppkopplad. På mellanstadiet, den åldersgrupp som den här studien 

berör, har 97% av eleverna tillgång till internet hemma (Nordicom, 2016). De lever i en 

vardag där tiden som spenderas på medier alltid har varit relativt stor i gruppen 9-14 år, 

men typen av medier som används har förskjutits från böcker och radio till video (film) 

och internet. Lite mer än hälften av 10-11-åringarna var dagliga användare av internet 

2010 (Findahl, 2012) och 2016 hade den siffran ökat till 82 % (Davidsson & Findahl 2016, 

s. 26). Många elever i mellanstadieåldern har egna bloggar, är vana fotografer och 

använder internet varje dag för att leta reda på fakta kring saker som intresserar dem 

(Danielsson & Ahlberg 2017, s.102). 

Regeringen presenterade i mars 2017 förändringar i läroplaner, kursplaner och 

ämnesplaner med syfte att stärka elevernas digitala kompetens. På regeringens hemsida 

motiveras förändringarna med att eleverna behöver kunskaper för att kunna förstå och 

påverka i ett förändrat arbetsliv och samhälle (regeringen.se/pressmeddelanden 2017, se 

länk). I skolorna inleds nu arbetet med att utveckla förutsättningar för att eleverna ska ha 

den digitala kompetens som de reviderade kursplanerna i olika ämnen föreskriver. Det 

handlar bl.a. om källkritik, programmering och att kunna hantera olika texter, medier och 

verktyg (ibid).  

Både på fritiden och i skolan arbetar eleverna således med texter som består av både 

ord, bilder och ljud. I läroplanen användes tidigare det vidgade textbegreppet för att beskriva 

den mångfald av uttryck som eleverna förväntas behärska och förstå. Text förstås då som 

ett budskap, framfört såväl skriftligt som via bild, dans, film etc (Danielsson 2013b). Inom 

literacyforskning använder man numera hellre begreppet multimodalitet. Man talar om att 

texter framställs via olika representationsformer eller modaliteter, ofta i kombinationer av 

skriven text, ljud och bilder. Barn och unga måste för att kunna manövrera i samhället 

lära sig att behärska denna mångfald av uttryckssätt, de måste utveckla en multimodal 

litteracitet (Danielsson 2013b, Kress 1997). 

Den här studien tar sin utgångspunkt i det bilddidaktiska fältet och handlar om visual 

literacy (visuell litteracitet) vilket betyder ungefär kunnighet i att läsa och göra bilder (en mer 
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ingående definition ges i teoriavsnittet). När jag började söka vetenskapliga texter på detta 

tema fick jag mängder av träffar som beskriver olika aspekter av hur det stora flödet av 

bilder kan hanteras i undervisningssammanhang. Vissa forskare beskriver nyttan av att 

låta eleverna använda visuella tekniker i alla ämnen för att framgångsrikt kunna processa 

och uttrycka sin kunskap (t.ex. Wiseman, Mäkinen & Kupianen 2016, som i en 

klassumsstudie undersökt hur elever i årskurs tre fotograferar och tecknar för att bättre 

förstå ämnesinnehållet), medan andra uppmärksammar hur tolkning av visuella texter kan 

skapa svårigheter. Professor Anthony Crider (2015) upptäckte t.ex. att många av hans 

studenter hade svårt att tolka det bildmaterial som ingick i fysikundervisningen på 

universitet (foton, teckningar, filmer, diagram och plotkurvor m.m.). Han förordar därför 

att elever i alla åldrar ska undervisas i både bildtolkning och skapande inom de bildgenrer 

som ingår i ämnet för att ge möjlighet till en djupare förståelse för det kunskapande det 

visuella erbjuder (ibid).  

Det är skolans uppgift att vidareutveckla barnens språkliga repertoarer (Liberg, af 

Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010, s. 33). Det gäller både skriven och (audio-)visuell 

text. Trots den påtagliga ökningen av visuella meddelanden både på fritiden och i 

skolsammanhang har debatten kring visuell kultur varit väldigt marginaliserad eller totalt 

uteblivit inom högre utbildning i USA, skriver Crider (2015). Inom svensk 

utbildningsforskning  finns ett ökande intresse för multimodalitet och för det visuellas 

betydelse, men hittills har det inte orsakat någon större debatt inom utbildningsväsendet. 

Snarare har utrymmet för de estetiska ämnena blivit allt trängre i takt med ett ökande 

fokus på bedömning och utvärdering. Och samtidigt som tiden och kunskapen om det 

estetiska har marginaliserats inom skolans ramar har förekomsten och betydelsen av det 

audiovisuella ökat i samhället.1 

Vi måste alltså inte bara tänka om när vi diskuterar literacy och olika typer av texter, 

utan jag menar att vi också måste börja tänka om hur vi ska hantera skolans undervisning 

om bilder och visualitet. Om eleverna förväntas bli kunniga i att läsa och göra bilder som 

ingår i olika ämnesspecifika praktiker är det då en uppgift enbart för bildämnet, eller har 

alla skolans ämnen ansvar för att eleverna förvärvar denna kunskap? Och vad innebär det 

för bildämnet om vi förskjuter fokus från det estetiska och istället betraktar visual literacy 

som en kompetens som berör alla ämnen och som alla behöver för att kunna 

                                                 

 
1 Se tex I OECD:s rapport Art for Arts sake? (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin 2013) där de estetiska 
ämnenas betydelse för skolan och samhället diskuteras. I sammanfattningen lyfts elevernas 
literacytillägnande fram som en viktig motivering för att ämnenas ska finnas i grundutbildning världen över. 
För att kunna agera konsumenter i ett alltmer tekniskt och kulturellt sofistikerat samhälle behöver man som 
medborgare ha vissa grundläggande kunskaper. Rapporten motiverar också de estetiska ämnenas plats i 
skolan med att de tankesätt och kunskaper eleverna tillägnar sig behövs inom många yrkesområden och 
inom innovation och utveckling framöver. 
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kommunicera? Som bildlärare och lärarutbildare är detta en fråga som ligger mig varmt 

om hjärtat. Det har också väckt en lust att undersöka vad som pågår ute på skolorna och 

om och på vilket sätt barnens vardag påverkas av ovan beskrivna skifte mot det visuella. 

Vilka bildgenrer möter eleverna i skolan just nu och vad har de för förväntningar på att 

lära sig om bilder? 

1.1 Bakgrund 

På både nationell och internationell nivå pågår en diskussion om bildämnets innehåll och 

inriktning (Visual Arts Education i engelskspråkiga delar av världen) med utgångspunkt i 

de samhällsförändringar jag skisserade i inledningen. På europeisk nivå, kopplat till 

nyckelkompetenserna för livslångt lärande från 2006 (Key competences for the 21st 

century, se länk), har ett nätverk bildats för att ta fram riktlinjer för visual literacy (ENViL 

– European Network for Visual Literacy). På nätverkets hemsida (2017-09-09, se länk) 

presenteras pågående arbete genom forskningsrapporter och papers från konferenser i 

tex InSEAs regi (International Society for Education Through Art)2, där aspekter av 

visualitet, literacy och undervisning diskuteras med bildlärare, konstpedagoger och 

forskare från hela världen. Visual literacy ses som en medborgerlig kompetens i likhet 

med andra kompetenser som tagits fram i överenskommelse mellan olika länder och som 

har lett till formuleringar av standards för ämnen som svenska och matematik (Hanstra 

2013).3 Haanstra (2013) hänvisar till amerikanska förebilder där sådana modeller är vanliga 

i alla ämnen och menar att bildämnet statusmässigt skulle vinna på att mer ingående 

diskutera vad undervisningen ska leda till och vilket kunnande eleverna förväntas besitta 

när utbildningen avslutas. 

     I svensk bilddidaktisk forskning har bildämnets förändring beskrivits som en 

förskjutning från ett utpräglat konstämne till att utgångspunkten nu blivit den visuella 

kulturen, där många olika uttrycksformer studeras och används (Björck 2014, s. 39-40). 

Visuell kultur kan då förstås både som de visuella artefakter vi har omkring oss, men också 

som praktiker där vi konsumerar, använder och producerar bilder (Rose 2007, s. 4). 

Samtidigt är denna förändring inte helt oproblematisk då det såväl internationellt som i 

Sverige finns förespråkare som menar att ämnet borde behålla betoningen på den estetiska 

upplevelsen och vara konstfostrande. Det finns också förespråkare för en medelväg där 

                                                 

 
2 www.insea.org Internationellt nätverk för bild- och konstpedagoger som ordnar både nationella 

möten och världskongresser. 
3 Kompetensbegreppet defineras då som “a disposition to act or perform successfully and 

responsibly in a certain domain” (Haanstra 2013). Jag kommer i denna uppsats att använda 

kompetensbegreppet enligt denna definition. Jfr. också Buhl & Flensburg (2011, s. 149) som redogör 

för hur kompetensbegreppet har breddats och kommit att användas på många arenor för att beskriva 

vad elever ska lära sig genom utbildning.  

http://www.insea.org/
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man menar att den konstinriktade bildundervisningen kan samspela med populärkultur 

och andra visuella uttryck (Björck 2014). I Widéns avhandling (2016, s. 8) vidgas 

bildämnets fält ytterligare: Bild är ett ämne i skolan, men kan också förstås som ett 

omfattande kunskapsområde som ingår i olika utbildningsformer. Denna utgångspunkt 

är intressant att diskutera om man menar att de kunskaper som bildämnet förväntas 

bibringa eleverna är av generell art och också berör andra ämnesområden. 

     Bildämnet har ett stort ansvar för att undervisa eleverna om visuell kultur och lära 

eleverna att kommunicera med bilder (Skolverket 2017, Lgr 11). Enligt kursplanen i bild 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material, 

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.                            

(Skolverket 2017, LGR 11, Kursplan i bild) 

 

     I den nationella utvärderingen från 2013, NÄU13 (Skolverket 2015, s. 178), framstår 

dock bildlärarnas arbetsförhållanden som ganska ansträngda och det rapporteras om stora 

klasser, lite tid på schemat och när det gäller årskurs 6, även bristande förhållanden när 

det gäller lokaler och digital utrustning. Lärarna har till stor del övergett tidigare 

ämneskonceptioner och inriktat sig på ämnets nya kommunikativa inriktning medan 

eleverna fortfarande ser ämnet som estetiskt-praktiskt (2015, s. 179). Eleverna uppskattar 

bildlektionerna, de tycker att det är ett ”roligt, nyttigt och viktigt ämne” i årskurs 6, men 

skolan tar inte alltid deras intresse på allvar. Framförallt gäller detta intresset för digitala 

framställningsformer. Det verkar alltså som om elevernas intresse och engagemang för att 

skapa fina bilder, krockar med lärarnas önskan att uppfylla kursplanens mål om visuell 

kommunikation och att förutsättningar ute på skolorna inte alltid borgar för 

måluppfyllelse. I sammanfattningen av NÄU 13 beskrivs detta som ett 

kommunikationsproblem där lärarna (och rektorerna) uppmanas att samtala mer med 

eleverna om ämnets syfte och mål (2015, s.184). Frågan är om det bara är ett 

kommunikationsproblem där eleverna inte förstått vad de ska göra eller om de behov 

eleverna upplever av att lära sig om bilder och skapande har svårt att bli tillgodosedda i 

undervisningen? 

     Ytterligare en utmaning är att bilder numera produceras med en mängd tekniker. Enligt 

kursplanen i bild ska eleverna lära sig att skapa bilder både med traditionella material och 

tekniker och med digitala (Skolverket 2017, Lgr 11). Enligt NÄU 13 (Skolverket 2015) 

känner sig bildlärarna inte riktigt redo utan önskar fortbildning när det gäller digitala 

tekniker. Samtidigt ökar antalet datorer ute på skolorna och genom de revideringar som 

nu genomförs i läroplaner och kursplaner för att träda i kraft 1 juli 2018, tydliggörs 
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uppdraget att rusta eleverna för ett digitaliserat samhälle. På Skolverkets hemsida finns 

stöd inför genomförandet och förslag på hur man kan utveckla undervisningen inom olika 

ämnesområden med hjälp av digital teknik (Skolverkets lärportal 2017-07-11, se länk). Det 

är ett antal moduler för fortbildning som vänder sig till lärare i alla ämnen och som är 

strukturerade både utifrån regeringens mål för digitalisering av skolan, elevernas åldrar 

och olika ämnesområden, där den intresserade kan klicka sig fram till det som verkar 

relevant. Inom ramen för NO uppmanas t.ex. besökarna att skapa bloggar tillsammans 

med eleverna eller skriva journalistiska texter, informationstexter m.m. Väljer man att 

klicka in på modulen Digitalt berättande finns ett avsnitt som behandlar produktion av film 

för publicering på nätet, att använda film i lärandesyfte och hur man kan använda serier 

för att skapa läsintresse hos eleverna. 

     De nya skrivningarna i läroplanen gör att digitaliseringen griper över skolans alla 

ämnen. Det betyder också att både ämnet svenska och NO som ingår i denna studie i 

högsta grad är involverade i elevernas tillägnande av visual literacy, vilket kan 

exemplifieras med ett kort utdrag ur kursplanen i svenska där eleverna ska utveckla sin 

förmåga  

../att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.                                                                   

Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med                            

interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer./…  

(Skolverket 2017, Lgr 11, kursplan i svenska) 

 

     I NO ska eleverna förutom att utveckla ”förtrogenhet med biologins begrepp, 

modeller och teorier” tillägna sig förmåga att ”samtala om, tolka och framställa texter och 

olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll” (Skolverket 2017, kursplan i 

biologi). Det finns alltså många intressenter involverade i elevernas tillägnande av visual 

literacy. Eller som borde vara intresserade av att eleverna lär sig om det visuella. Björck 

(2014, s. 39) skriver att i takt med det ökade visuella utbudet har det uppstått en 

internationell diskussion om hur och inom vilket ämnesområde detta ska behandlas. 

Medan detta diskuteras går eleverna igenom skolan och genomför en mängd uppgifter 

som kräver att de både kan tolka och framställa bilder inom olika genrer. Men kunskapen 

om hur dessa praktiker ser ut är begränsad. Inom det bilddidaktiska forskningsfältet har 

få studier genomförts med utgångspunkt i visual literacy även om begreppet lanserats i 

tex Björcks avhandling (2014, s. 43). I övrig ämnesdidaktisk forskning finns ett ökande 

antal studier med fokus på multimodalitet och text men inte så många som fokuserat på 

mellanstadieårens visuella praktiker. I denna studie undersöks hur visuella praktiker kan 

se ut i några ämnen på en vanlig grundskola och vilka möjligheter för lärande som finns i 

dessa ur elevernas perspektiv. Studien kan placeras inom bilddidaktik men kan också ses 
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ur ett komparativt perspektiv eftersom den inkluderar visuella praktiker i ämnena svenska 

och NO. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån elevernas perspektiv studera visual literacy i den 

pågående undervisningen i några utvalda skolämnen. Genom att undersöka ett urval 

literacypraktiker där elever möter eller skapar visuellt material kommer studien att 

diskutera vilken visual literacy eleverna behöver utveckla i förhållande till detta material. 

Av intresse är också att se hur eleverna förhåller sig i dessa situationer, i studien benämnda 

visual events, och vilket stöd de erbjuds av lärarna.  

 

Frågeställningarna som studien utgår från är följande:  

 Vilka visual events deltar eleverna i under lektioner i bild, svenska och NO och 
vilken visual literacy förväntas av eleverna i dessa situationer? 

 Hur förhåller sig eleverna till de möjligheter och utmaningar de möter under dessa 
visual events? 

 Hur stöttas eleverna i arbetet med att tillägna sig visual literacy? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien hämtar inspiration från forskningstraditioner som Visuell kultur och New 

literacy studies, men vilar också på socialsemiotisk forskning och teorier om 

multimodalitet. Nedan kommer jag att utveckla vad de olika perspektiven innebär. Valet 

av utgångspunkt betyder att jag kommer att studera elevernas teckenskapande praktiker 

utifrån ett textbaserat perspektiv men också undersöka hur eleverna använder sig av olika 

resurser för att kommunicera och hur de stöttas av lärarna i vardagliga situationerna i 

skolan (Street & Lefstein 2007, s. 44). Utifrån studiens forskningsfrågor studeras vilken 

visual literacy som kommer till uttryck inom ramen för några olika skolämnen. 

1.3.1 Visuell kultur 

Inom bilddidaktisk forskning är det vanligt att skriva in sig i kunskapsfältet Visuell kultur. 

(se t.ex. Lind 2010, Hellman 2014, Björck 2014 och Widén 2016). Visuell kultur refererar 

till det visuellas ökande betydelse i samhället när det gäller att forma våra vardagsliv.  

Björck (2014, s. 40) refererar till Buhl som exemplifierar med sättet vi klär oss på, ritualer 

och gester, eller hur vi skapar mening genom att tolka vår omgivning. Det handlar alltså 

inte bara om det vi traditionellt menar med bilder utan också om arkitektur, 

populärkulturella fenomen, digitala medier m.m. Det handlar också om hur vi i sociala 

praktiker formar och omformar visuella tecken och skapar oss en bild av världen genom 

det visuella. Rose (2007) skiljer mellan vision, det som ögat kan uppfatta och visuality, ”the 

way which vision is constructed in various ways: how we see, how we are able, allowed, 



 

 12 

or made to see this seeing and the unseeing therein” (2007, s. 2). Vårt seende är alltså inte 

ett fönster mot verkligheten, utan kulturellt konstruerat och inbäddat i en social kultur där 

vi lär oss att se. Hon fortsätter genom att referera Jay (1993) som använder termen 

okulärcentrism för att beskriva den tid vi lever i. Det vi vet om världen har blivit alltmer 

knutet till det visuella. Sparrman (2002, s. 30, s. 39) beskriver det som att hela vår tillvaro 

organiseras efter visuella strategier och principer. Bilder ingår i olika fält där mening 

konstrueras i möte med den seende betraktaren. Seendet vilar på antaganden som är 

kulturellt konstruerade och som bör lyftas fram och diskuteras.  

     Barn och unga är på detta sätt inskrivna i olika praktiker där bilder både skapas och 

konsumeras (Björck 2014, s.41). Eleverna i denna undersökning deltar i olika bildvärldar 

både i skolan och på fritiden och deras förväntningar och möjligheter att förstå formas 

inom ramen för dessa praktiker.   

1.3.2 Socialsemiotik 

Socialsemiotiken eller sociosemiotiken som den också benäms (Björkvall 2009) är ett 

språkvetenskapligt perspektiv som bygger på den brittiske lingvisten Hallidays arbete från 

1970-talet och som senare har vidareutvecklats av bl.a Kress (1997, 2003), van Leeuwen 

(2005) m.fl. Till skillnad från traditionell semiotik som studerar språkliga strukturer som 

system, är man inom socialsemiotik intresserad av hur människor använder sig av olika 

språkliga resurser för att kommunicera. Socialsemiotik är därför ett brett angreppssätt 

som kan ses både som en teori om kommunikation, en teori om representation och 

meningsskapande och en social teori (Lindstrand, 2006, s. 40).   

Inom socialsemiotik spelar tecken en viktig roll. Skillnaden till traditionell semiotik är 

att fokus förskjuts mot teckenskaparnas roll i de studerade situationerna (Lindstrand, 

2006, s. 41). Man talar därför hellre om semiotiska resurser för att beskriva de handlingar 

och medel vi använder för att kommunicera (van Leeuwen 2005, s. 3). Dessa kan 

produceras fysiologiskt (röst, muskler…) eller teknologiskt (pennor, bläck, datorer…) och 

några exempel relaterade till gestaltningsformen bild är färg, ljus, storlek, form, linjer etc. 

(Wingstedt 2016). Hur semiotiska resurser används och kan användas är beroende av det 

sociala sammanhanget (van Leeuwen 2005, s. 4). De har därför olika betydelsepotential 

(baserat på tidigare användning) och meningserbjudanden (affordance) utifrån möjliga 

användningar i en viss social och kulturell praktik (Wingstedt 2016).  

Barn lär sig genom att titta, lyssna och manipulera föremål och det innebär att både 

form och innehåll är tätt sammankopplat. Kress (1997, 2003, 2010) visar hur ett litet barn 

ritar en bil genom att forma olika stora ringar på ett papper. Det som är karaktäristiskt för 

bilen och i fokus för barnens intresse är hjulen och att bilen kan köra. Barnet lyfter fram 

det som ses som signifikant för bilen i detta fall, men utelämnar annat som kanske 

förvånar en vuxen betraktare. Representationen är på detta sätt alltid partiell. Tanken 
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enligt socialsemiotisk teori är att teckenskaparen aktivt väljer att återge det som är 

karaktäristiskt och att det som representeras alltid är motiverat av ett intresse samtidigt som 

de resurser som barnet i exemplet har att tillgå öppnar eller begränsar för olika möjligheter  

(Kress 1997, s. 11). Van Leeuwen (2005, s. 23) påpekar att det i varje situation finns flera 

möjliga tolkningar av det meningsskapande som pågår. Det betyder dock inte att det är fritt 

fram att tolka hur som helst, utan i sociala sammanhang låses betydelsen till en eller ett 

par möjliga tolkningar beroende på deltagarnas intresse och behov. 

Teckenskaparen ses alltid som aktiv och använder det som i stunden ses som mest 

lämpligt i den pågående kommunikationen (Lindstrand 2006, s. 42). Tecken skapas och 

omskapas hela tiden på nytt i olika situationer och både producenter och uttolkare ses 

som aktiva teckenskapare (Wingstedt 2006). Det ger också möjlighet för den som deltar i 

kommunikationen att inta olika subjektspositioner (Kress & van Leeuwen 2006, s. 31 f.). 

Lärande ses inom socialsemiotik som en förändring av en människas förståelse inom 

ramen för det arbete som görs inom teckenskapande praktiker. Genom att delta i 

tolkningsprocesser och teckenskapande förändras både resurserna ifråga och de som 

deltar i teckenskapandet. I den här studien är det elevernas deltagande i olika visual events 

(visuella litteracitetshändelser) som är i fokus. Elevernas möjligheter att utttrycka sig 

förändras när nya teckenkombinationer skapas i undervisningssituationerna. Denna 

process är alltid bunden till de strukturer och värden som råder i sammanhanget (Kress 

2003, s. 39-44, Lindstrand 2006, s. 55-56) och med deltagarnas identitetsskapande (Kress 

2010, s.174).  

1.3.3 New literacy studies 

Vad som menas med läsförmåga och god läsförmåga har förskjutits över tid (Liberg m.fl, 

2013, s. 88, Skelbred &Veum, 2013, s.12 ff). I en tidig forskningsinriktning inom literacy 

undersökte man individens förmåga att avkoda och förstå texten. Under senare delen av 

1900-talet har en andra inriktning vuxit sig allt starkare. Inom denna fokuseras själva 

läsandet och de situationer där detta försiggår, man studerar situerade läspraktiker. Det 

betyder också att man beaktar vilken läsförmåga som krävs när texterna innehåller bilder, 

tabeller, diagram etc. förutom verbaltext, eller hur läsförmågan skiljer sig beroende på 

genre. En faktatext kräver en annan läsförmåga än t.ex. skönlitteratur. Man betonar också 

läsarens förmåga att kunna förstå och inta ett reflekterande förhållningssätt till texterna 

som läses. En samtida läsförmåga kräver alltså kunnighet i att tolka många olika typer av 

texter och begreppen multimodalitet och multiliteracies har börjat användas för att betona 

mångfalden av både texter och praktiker. De nya forskningsfält som vuxit fram brukar 

benämnas Literacy studies eller New literacy studies - NLS (Liberg m.fl. 2013, s. 89; Street & 

Lefstein 2007). 
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Forskare inom NLS bedriver ofta praktiknära forskning där man diskuterar 

utgångspunkter för literacy i undervisningen. Många gånger handlar det om 

skriftspråkstillägnande och skriftspråksanvändning (Danielsson & Selander 2014, s. 24). 

En viktig utgångspunkt inom NLS är att man inte ser på läsande och skrivande som en 

förmåga som lärs in en gång för alla, utan som någonting man hela tiden utvecklar när 

man utmanas i olika textpraktiker (ibid, s. 29). Det handlar både om genrekunskap och 

identitetsskapande när eleverna deltar i textpraktiker, menar Street & Lefstein (2007, s. 

24-27). Att lära sig läsa och skriva ses både som en kognitiv och en social process i alltmer 

komplexa textvärldar. Forskarna lyfter fram vikten av att literacyutveckling kopplas till 

meningsfulla aktiviteter ur elevernas perspektiv och ställer frågan: vad innebär det att vara 

litterat idag och i vilka sammanhang läser vi? (ibid).  

En annan viktig komponent i NLS är critical literacy, att eleverna utbildas i att kunna läsa 

av olika sorters texter, men också i att bedöma dem och se maktrelationer i förhållande 

till kön, klass, kulturskillnader etc. Moss och Lapp (2010, s. 1-5) påpekar att, förutom att 

medierna kräver ett nytt sorts läsande av eleverna har lärarens roll förändrats. Läraren 

måste både kunna värdera, använda och undervisa om olika typer av texter, vilket i många 

fall kräver nya förhållningssätt och fortbildninginsatser.  

1.3.4 Multimodalitet 

Multimodalitet är tätt sammankopplat med både forskningsinriktningen New Literacy 

Studies (NLS) och socialsemiotisk teori. En läromedelstext för den åldersgrupp studien 

berör kan t.ex. produceras i en lärobok eller som en elektronisk resurs och bestå av 

verbaltext med olika teckensnitt, fotografier, tecknade illustrationer, grafer, tabeller, ljud 

som i sin tur ramas in, färgförstärks, görs interaktiv osv. Texterna använder sig på så sätt 

av många olika modaliteter (teckensystem) och är multimodala (Danielsson & Selander 2014, 

s. 19). Danielsson och Selander ( 2014, s. 30-31) ställer frågan om det spelar någon roll 

om texten använder sig av verbaltext, bild eller någon annan semiotisk modalitet? Man 

skulle också kunna tro att valet bara har en estetisk-praktisk grund. Författarna menar 

dock att varje val av teckensystem spelar roll för vilka aspekter som kan uppfattas inom 

ett visst kunskapsområde. Varje modalitet har sina specifika egenskaper och passar bra i 

olika sammanhang. Det talade eller skrivna ordet fungerar bra om man vill uttrycka 

temporala relationer och orsakssamband, medan bild fungerar bättre om man vill skildra 

spatiala företeelser (ibid s.32, jfr. Kress 2003, s. 57). Genom användning av fonter, färger 

och layout, skrift och design av bilder kan textens visuella meningspotential bli central i 

meningskapandet. Gäller det skärmtexter kan också själva läsningen bli en icke-linjär 

process vilket kräver en särskild typ av textkunnighet (Skelbred & Veum, 2013, s. 17). 

     Varje modalitet distribueras via något medium, dvs den materiella sidan av en viss 

modalitet. Det ger teckenskaparen både möjligheter och utmaningar. Många elever har en 
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god kunskap och ett intresse av att presentera ämnesinnehåll multimodalt, men man kan 

inte ta för givet att eleverna alltid uppfattar innehåll som presenteras via olika modaliteter, 

utan eleverna bör i undervisningen få pröva och lära sig om hur olika resurser kan 

användas (Kress & Jewitt m.fl. 2001, s. 175, Danielsson & Selander 2014, s. 35 ff). Inom 

både multimodalitets- och literacyforskning är stöttning (scaffolding) därför ett viktigt 

begrepp. Häggström (2017, s 51-52) beskriver förberedd stöttning som lärarens sätt att i 

förväg planera för hur elevernas lärande ska löpa smidigt, t.ex. genom att lägga in några 

mindre övningar innan ett större arbete introduceras. Det kan också vara att ge eleverna 

någon typ av förebild eller mall, eller rita på tavlan under genomgång av uppgiften. 

Oförberedd stöttning är då den stöttning som sker under lektionens gång, när läraren går runt 

och diskuterar det pågående arbetet med eleverna.  

 1.3.5 Ämnesspråk/skolspråk 

Att börja skolan innebär nya sätt att använda språk. Barnet kommer från en informell 

miljö där mycket av kommunikationen är muntlig och ska nu ta till sig och uttrycka 

kunskap via olika typer av texter. För att få framgång i skolan krävs att barnet tillägnar sig 

både innehållslig förståelse och kunskaper om hur den ska uttryckas språkligt 

(Schleppegrell 2004, s 17). Ämnen är ett slags textkulturer där man läser och skriver på 

särskilda sätt och där eleverna möter speciella texttyper. När man lär sig inom olika 

ämnesområden lär man sig också begrepp och uttrycksmönster som finns inom just det 

ämnet (Magnusson 2008, s. 7). Christie & Derewianka (2008) har gjort en kartläggning 

över elevers skrivande i engelska, historia och naturvetenskap. De lyfter fram hur texterna 

gradvis blir alltmer komplicerade och får större lexikal densitet (täthet) vartefter eleverna 

avancerar i skolans årskurser. De visar också vilka genrer som är vanliga i varje ämne och 

vilka funktioner texterna har. Inom modersmålet (engelska) var de vanligaste genrerna 

berättelser, redogörelser och olika typer av responstexter, där eleverna ska återberätta och 

ge omdömen om andra texter (ibid, s. 32, s. 59). Inom det naturvetenskapliga området var 

det olika typer av observationsprotokoll och förklarande texter (där eleverna ska redogöra 

för naturvetenskapliga företeelser) som var vanliga (ibid, s. 211). Författarna (liksom 

Schleppegrell 2004, s.148) menar att lärare måste förstå vilka utmaningar ämnesspråken 

ställer eleverna inför och undervisa eleverna både i ämnesinnehåll och hur detta 

ämnesinnehåll ska formuleras språkligt. I Sverige har denna utmaning antagits av t.ex 

Sellgren (2011) och af Geijestam (2006) som undersökt elevers skrivande inom SO, 

respektive NO och mer praktiknära inom genrepedagogiken genom t.ex. Johansson och 

Sandell Ring (2015). Att få undervisning i språkets struktur är viktigt för alla elever, men 

gör det också möjligt för elever med annan språklig bakgrund att fortare lära sig språket 

och nå framgångar i skolan ( ibid, s.15). 
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    Ämnesspråk har stor betydelse för de visuella praktiker eleverna är inblandade i.  Under 

lektionerna möter eleverna i de klasser jag besökt multimodalt material som är 

ämnesspecifikt men också genremässigt överlappande. Genre-begreppet refererar här till 

olika texttyper, dvs. till hur kommunikationen organiseras (van Leeuwen 2005, s. 117-

123), och används i denna studie för att diskutera elevernas olika repertoarer av texter, 

visuella eller verbala.  

1.3.6 Visual literacy 

Serafini beskriver hur den ökade förekomsten av visuellt material i texter skapat ett ökat 

intresse för det visuella inom literacyforskning (Serafini 2014, s.20). Termen visual literacy 

är inget enhetligt begrepp trots att många forskare vill föra in det på den 

utbildningspolitiska arenan. Det har använts från 1960-talet för att beskriva förmågan att 

kunna urskilja och tolka företeelser i omgivningen inom allt lärande. Denna breda 

definition har senare debatterats och ändrats flera gånger (Seglem & Witte 2009). Precis 

som i annan literacyforskning såg man i de tidiga definitionerna visual literacy som en 

kognitiv förmåga hos den enskilde medan senare definitioner fokuserar på en kompetens 

som utövas i en social praktik: Serafini (2014, s. 21) beskriver det som ” a set of acquired 

competencies for producing, designing, and interpreting visual images and messages 

addressing the various contexts in which images are viewed and the production and 

distribution of images”. Björck (2014, s. 43) översätter visual literacy till visuell läskunskap på 

svenska, men det är enligt min mening en för snäv översättning som inte gör att man 

associerar till produktion av texter, eller att denna kunskap är kopplad till sociala praktiker. 

I den här studien kommer jag därför att använda mig av den engelska termen med 

betydelsen: ”kompetensen att tolka och producera bilder och visuella meddelanden  med 

koppling till olika sociala sammanhang”. Enligt Serafini (2014, s. 56) innebär det att 

eleverna ska lära sig både visuella grundelement (hur linjer, färger, storlek, skala mm 

fungerar), hur de visuella delarna fungerar i multimodala sammanhang (layout,   

inramning, typografi osv) och visuell grammatik. Med det sistnämnda menar han både 

olika bildgenrer och hur bilder kan tolkas eller produceras beroende på sammanhang. Med 

referens till Freebodys & Lukes repertoarmodell, the Four Recources Model (1990) behöver 

eleverna för att vara visuellt litterata därför kunna: knäcka koden (dvs. behärska olika 

material och tekniker), ta rollen som meningsskapare (kunna delta i visuella praktiker - 

både tolka det visuella och producera eget material), vara textanvändare (använda bilder i 

olika sammanhang) och sist men inte minst ha en kritisk kompetens (kunna analysera och 

tolka visuella representationer) (jfr Wallin 2017, s.169). Detta stämmer bra med 

läroplanens skrivningar för vad som ska uppnås på grundskolan (Skolverket 2017, Lgr 

11). 
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Att utgå från ett visual literacy-perspektiv betyder att man kopplar ihop förmågan att 

förstå bilder med läs-och skrivprocessen. Mitchell (2008, s. 11-12) skriver att med den 

utgångspunkten är det lättare att förstå att det inte är en kompetens som man kan bara ta 

för given. Precis som att verbalt läsande och skrivande kräver en lång process av 

förberedelse innan en person kan sägas ha tillägnat sig denna förmåga, kräver visual 

literacy ett aktivt lärande. Vi måste lära oss känna igen föremål, urskilja hur de förhåller 

sig till det som finns runt omkring, se om det är stilla eller i rörelse och förstå hur de kan 

kopplas till andra fenomen i vår kultur. Att kunna läsa är knutet till visuell kunskap, som 

att kunna känna igen bokstäver och förbinda dem med speciella ljud.  

1.3.7 Visual events – visual practices 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang blir inte literacy en färdighet individen 

innehar, utan möjligheten att förstå och skapa texter beror alltid på det sociala och 

kulturella sammanhang som deltagarna ingår i och är en produkt av rådande ideologi och 

maktrelationer. Två för den här studien centrala begrepp inom NLS är literacy events och 

literacy practices (Street & Lefstein 2007, s. 43). Literacy event betecknar då de 

litteracitetshändelser som ska studeras, i studien fortsatt benämnt visual event eftersom det 

är språkhändelser med visuella förtecken som ska undersökas. En lektion kan innehålla 

flera sådana språkhändelser (1. läraren visar en film för att introducera ämnesinnehåll, 2. 

eleverna producerar eget multimodalt material, 3. läraren skriver och ritar på tavlan för att 

sammanfatta lektionen) samtidigt som ett visual event kan sträckas ut över två lektioner eller 

fler (1. läraren intierar en bilduppgift genom att visa exempel på tavlan eller via projektorn. 

2. eleverna arbetar med uppgiften på lektionstid utspridd över ett par veckor). I den här 

studien avgränsas visual events som en visuell texthändelse initierad av lärare eller elev 

under lektionstid. Literacy practices, i denna studie s.k. Visual practices (visuella praktiker), 

betecknar då förståelsen eller användningen av läsning/skrivning/texter, dvs de 

föreställningar om visual literacy som vi kan få förståelse för genom att studera speciella 

visual events (jfr. Wedin 2013, s. 125).  

Inom bilddidaktik har begreppet Visual event tidigare använts av Björck (2014) som i 

sin tur hämtat begreppet från de danska forskarna Illeris (2002, 2011, 2012) och Buhl 

(2008) för att beteckna ”en visuell händelse där objekt eller aktörer samverkar och har 

möjlighet att inta olika positioner” (Björck 2014, s.53). Genom dessa forskares 

användning blir begreppet en möjlighet för lärare och elever att inta nya positioner i 

klassrummet för att lära om både bildskapande och visualitet. Det kan innebära att t.ex 

uppmuntra elever i en klassisk porträttuppgift att istället för att bara avbilda, utforska olika 

roller, genus, etnicitet osv. (Buhl & Flensburg 2011, s. 197 ff). Forskarna föreslår ett 

förhållningssätt som kan benämnas The curious eye där både elever och lärare antar en 

nyfiket utforskande roll till den visuella kulturen (Björck 2014, s. 53).  
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2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för tidigare studier av relevans för min 

undersökning. Forskningsöversikten bygger på avhandlingar inom det bilddidaktiska 

området och vetenskapliga artiklar i databasen Eric.  

2.1 Bilddidaktik och visual literacy 

Det bilddidaktiska forskningsområdet är inte speciellt stort, söker man på ordet 

bilddidaktik på Summon, Bibliotekets söktjänst, får man bara sju träffar. Detta betyder 

inte att det inte finns fler studier, men det antyder att området är tvärvetenskapligt och 

under uppbyggnad. De flesta som disputerat har gjort det i pedagogik, konstvetenskap 

eller annat närliggande ämne. Lindström (2010) försöker ringa in området i en 

konceptskiss för att vi ska förstå hur bildkonst, didaktik och bilddidaktik förhåller sig till 

varandra. Bildundervisning/bilddidaktik ses här i skärningspunkten mellan områdena 

bildkonst och utbildning. Till bildkonst knyts områden som visuell kultur och visuell 

etnografi medan utbildningsområdet relaterar till t.ex multimodal teoribildning och teorier 

om meningsskapande. Den här undersökningen kombinerar därför perspektiv som finns 

både till höger och vänster i modellen. 

  

 

Bild 1. Konceptskiss (Lindström 2010) 

 

Studier med utgångspunkt i semiotisk teoribildning och multimodalitet är relativt 

vanliga inom bilddidaktik medan visual literacy inte finns med på konceptskissen. Björck 

(2014) lyfter dock begreppet i sin avhandling med stöd i dansk forskning ( se ovan, s. 17). 

Avhandlingen fokuserar digitalt bildarbete och Björck har följt hur tre lärare på högstadiet 

behandlar visuella och kommunikativa aspekter i organisationen av bildundervisningen. 
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Det är en diskurspsykologisk studie med utgångspunkt i området visuell kultur. Björck 

använder begreppen visual literacy och media literacy för att beskriva den läs- och ”skriv”-

kunnighet eleverna måste förvärva (s. 43, s. 49).  

Björck (2014) visar i avhandlingen att de deltagande lärarna arbetade med digitala 

verktyg i undervisningen precis som kursplanen i bild föreskriver, men eleverna fick ändå 

inte många tillfällen att prata om sina bilder eller att ge varandra respons på lektionerna. 

Lärarna styrde undervisningen både när det gällde bildernas innehåll och hur de skulle 

utföras. Elevernas utrymme att tillföra egna tankar eller eget kunnande var inte särskilt 

stort eftersom den position de till största del tilldelades var den traditionella, där läraren 

lär ut och eleven lär in. Diskussioner rörde oftast själva uppgiften eller tekniken och sällan 

det visuella innehållet. Eftersom termer inom ramen för visuell kommunikation inte 

användes regelbundet i kommunikationen kring bilder hade både elever och lärare svårt 

att riktigt få grepp om vad som avhandlades (2014, s. 220). Björck (2014, s.103-105 

föreslår att svensk bildidaktik ska hämta inspiration från den danska bildundervisningens 

inriktning på visuell kultur.  

Visuell kulturpedagogik med bl.a Illeris (2002, 2011, 2012), Buhl och Flensborg (2011) 

ses som ett fält för både utveckling av undervisningens innehåll och praktik med 

förankring i skandinavisk didaktisk forskning (Buhl & Flensborg 2011, s. 20, s. 56). Den  

sätter fokus på visuella fenomen; som studeras i konkreta situationer (visuella 

händelser/visual events), där både deltagare och det visuella ses som aktörer. Som 

exempel kan nämnas att be eleverna att undersöka kroppens positionering i några olika 

rum eller situationer och dokumentera det undersökta med hjälp av kamera eller skisser 

(ibid, s. 197ff.) Man kan också be eleverna att ta sig an olika blickpositioner som nyfiken, 

frågande, humoristisk, ironisk, sentimental osv. i förhållande till redan existerande visuella 

representationer. På så sätt kan eleverna ges förutsättningar att reflektera kring visuell 

kultur och visualitet och det ger också läraren möjlighet att fundera över sin egen roll som 

iscensättare av ett lärandetillfälle. Buhl & Flensborg (2011, s. 3) använder uttrycket 

professionell förvåning för att beskriva det förhållningssätt som de tycker bör prägla en 

undervisningen. Både elever och lärare lär sig på detta sätt i undervisningssituationerna 

(Buhl 2008, s. 5).  

Stam (2011) har undersökt hur begreppet visuell kultur använts som pedagogisk 

strategi i det danska skolsystemet. Hon hänvisar till Lindström (2009) som beskriver hur 

bildämnet utformats på olika sätt i de nordiska länderna. I Sverige har estetiska 

lärprocesser och mediering varit centrala teman medan utgångspunkten i Danmark varit 

bildkonst och visuell kultur. Detta beror enligt Lindström på hur bildlärarutbildningarna 

är placerade och vilka akademiska traditioner de är kopplade till. I svensk bilddidaktik har 

fokus legat på visuell kommunikation medan det i Danmark har legat på visuell 

kulturpedagogik. Det visar på hur bilder betraktas som språk eller som text och om man 
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i undervisningen betonar bildskapande eller bildanalys. Lindström (2009) föreslår att 

svensk bildundervisning ska innehålla båda perspektiven. Även Stams (2011) 

undersökning visar på för-och nackdelar med det danska förhållningssättet. Risken med 

en för stor betoning på reflektion och manipulering av bilder är att man förlorar 

kunskaper om det mediespecifika, om hur man gör bilder.   

Stam (2016) har vidare studerat visuellt kunnande i ett samarbetsprojekt mellan 

ämnena bild och svenska på temat Skräckgenren i litteratur och film. Genom att intervjua 

lärarna som deltog i projektet har Stam undersökt vilka förhållningssätt och strategier de 

hade, särskilt i den del av projektet där eleverna skulle producera en egen film. Resultaten 

visar att trots att det vara ett gemensamt projekt, delade lärarna upp projektet i en svensk- 

och en bilddel där man mest arbetade med att nå måluppfyllelse inom det egna ämnet. 

Lärarna visade sig också ha olika synsätt på inslaget med rörlig bild. Lärarna i svenska såg 

syftet med filmerna som ett sätt att lära om det aktuella temat, medan bildläraren såg det 

som ett tillfälle att lära sig om medieringsformen rörlig bild. Eleverna lärde sig också till 

viss del om filmmediets möjligheter och begränsningar under timmarna i bild, men 

eftersom svenskämnet disponerade mest tid framstod det talade eller skrivna ordet som 

viktigast och arbetet med att göra filmer fick en marginaliserad plats. 

2.1.1 Ämneskonceptioner i bild 

I Sverige har skolans bildundervisning tre särpräglade traditioner, en teknisk (teckning 

som avbildning), en konstpsykologisk (teckning som uttrycksmedel) och en bildspråklig 

(bild som kommunikationsmedel)(Åsén 2006, s. 107). Även om synen på bildämnet som 

ett konstpedagogiskt ämne med målet att eleverna ska skapa fritt successivt försvunnit, 

finns det både elever och lärare som fortfarande har denna uppfattning (Björck 2014). 

Det påverkar naturligtvis upplägget av undervisningen. Marner och Örtegren (2015b) har 

gjort en studie som rör synen på elevernas frihet i bildundervisningen, med inriktning mot 

bildkommunikation, intertextuell undervisning och digital bild. De hänvisar inledningsvis 

till Lindgrens (2006) diskursanalytiska studie, där det framkom att estetisk verksamhet av 

lärare och skolledare kan ses som kompensatorisk för de elever som har svårigheter i 

andra ämnen eller som en möjlighet att balansera de teoretiska ämnena. Andra 

motiveringar för de estetiska ämnenas plats i schemat var fostransaspekter, att eleverna 

får bättre självförtroende eller att ämnena sågs som en metod för att lära i andra ämnen. 

Lärarens roll diskuteras också i denna studie, där ett motsatsförhållande mellan praktik 

och teori var viktigt att upprätthålla och läraren mer såg sig som en vuxen än som en 

lärare, vilket medförde att eleverna betraktades som barn. Omsorgsperspektivet var 

viktigast, läraren var konstnär och inte pedagog och i motsatsställningen mellan teori och 

praktik var praktiken viktigast (Lindgren 2006, s. 163).   
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Denna bild bekräftas i Wikbergs (2014) studie av hur kön konstrueras i förhållande till 

högstadieelevers bildskapande. I avhandlingen framträder ett bildämne där eleverna är 

förhållandevis fria att uttrycka sig i förhållande till en konstnärlig diskurs och där 

avsaknaden av okonventionella förebilder gör att eleverna skapar könstypiska bilder. 

Wikberg diskuterar inramning och progression generellt och pekar på en slags frihetens 

paradox. Ju friare eleverna är i undervisningen att göra vad de vill, ju mer hänvisas de till 

sina egna tidigare föreställningar och desto mindre originella blir deras bilder (2014, s. 

218-221). I Marner & Örtegrens studie (2015b, s. 114-118) förs liknande resonemang. 

Undersökningen visade att eleverna följer en teknisk diskurs liknande det som framkom i 

Björcks studie. Föreställningen om det fria skapandet kan ses som idealistisk, menar 

forskarna och kan inte förverkligas förrän eleverna har en viss förtrogenhet med de 

tekniker, material och genrer de ska använda. När det övervunnits kan eleverna vara 

kreativa och kommunikativa. Marner & Örtegren  (2015) menar att vi bör uppmuntra ett 

sociokulturellt synsätt där eleven successivt får lära sig att bemästra olika medieringar. 

Man bör även uppmuntra ett intertextuellt förhållningssätt för att undervisningen inte ska 

bli för privat. Det handlar inte om att visa upp sitt inre utan om att lära sig olika grepp för 

att skapa bilder.  

 Skolämnen är sociala konstruktioner som ändras över tid, de är under ständig 

förhandling eftersom det hela tiden skapas nya variationer i lärsituationer. Ett skolämne 

är inte heller detsamma som ett vetenskapligt ämne, men påverkas av hur området 

definieras på universitetsnivå eller av hur andra ämnesområden utvecklas (Buhl & 

Flensborg 2011, s. 57). Inom bildämnet gör teknikutvecklingen att materialiteten 

förändras och tillför eller skjuter undan innehåll. Det handlar också om man vill studera 

en bild ur ett konst-, medieperspektiv eller kopplat till något annat ämnes disciplin. I 

denna studie kan det röra sig om de visuella möjligheter man idag har inom 

naturvetenskap att både representera och presentera olika fenomen och att t.ex. 

modersmålsundervisningen syn på text sedan några decennier utvidgats till att också 

omfatta bilder. Ämnesområden härbärgerar inte bara ett visst innehåll utan omfattar 

historiskt sett också olika praktiker (ibid, s. 62). Att vara lärare i början av 1900-talet 

krävde att du kunde avbilda och lära ut genom att rita före på tavlan. Detta förberedde 

för åskådningsundervisning i alla ämnen. När de tryckta bilderna kom på 1920-talet ersatte 

de till viss del lärarens förmåga att teckna. När vi idag kan visa komplicerade 

visualiseringar via projektorn ändras kraven återigen både för vad elever och lärare 

behöver kunna (ibid, s. 85). Från att läraren själv ska kunna teckna handlar det idag mer 

om en kritisk förmåga att välja ut och använda lämpligt bildmaterial i 

ämnesundervisningen. De val man gör visar världen på olika sätt och ger olika möjligheter 

för eleverna att lära (ibid, s. 66-67). 
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2.1.2 Barn lär sig göra bilder 

I samtida barnbildsforskning har man lämnat föreställningen att barnets bildutveckling 

genomgår olika stadier oberoende av omgivningen. Barn lär sig göra bilder i ”joint 

involvement episodes” tillsammans med mer erfarna bildmakare/användare, menar 

istället Anning & Ring (2004, s. 3). Barn använder de resurser de har tillgång till i 

multimodala sammanhang, hemma och i andra för dem viktiga sociala kontexter (Kress 

1997). Vid ungefär 2 års ålder kan barn använda teckning för att skapa mening i lek och 

berättande.  När de börjar skriva bokstäver gör de ingen skillnad på att teckna och att 

skriva. De använder två olika modaliteter parallellt för att kommunicera. Barnets 

berättande i bilder och text är verktyg för att förstå världen runtomkring (Anning & Ring 

2004, s. 5). På förskolan ingår bildskapandet i barns kamratkulturer och det är ett aktivt 

sätt att ta del i flickornas eller pojkarnas gemenskap. Änggård (2005) ser att barnens 

bildskapande används för att experimentera och utforska material, tillverka saker att leka 

med eller göra något som de tycker är fint och för att bli skickligare. När barnet börjar i 

skolan ses bildskapande ofta som ett verkyg för att lära sig andra saker. Anning och Ring 

(2004, 14) skriver att budskapet barnen oftast får är att bild har låg status, det har en 

tidsutfyllande funktion som går ut på att illustrera skrivna texter eller ha något att göra när 

det blir tid över. Under bildlektionerna uppmanas eleverna att göra föreställande bilder 

trots sparsamt med undervisning om hur man kan göra. 

Varför fortsätter då många barn att skapa bilder? Anning & Ring (2004) skriver att 

barn använder bilder för att förstå och representera viktiga aspekter i sina egna liv. De 

undersöker också de stora livsfrågorna som beroende och dominans, gott och ont, faror 

och äventyr. De lär sig genom att imitera bildgenrer de är intresserade av och letar 

förebilder tex i serier, annonser och datorspel (ibid, s. 26). Detta är något vuxna omkring 

dem kan stötta, både hemma och i skolan. I ett socialsemiotiskt perspektiv handlar det 

om att förvärva kunskaper om både material, tekniker och olika bildgenrer för att kunna 

delta i ett multimodalt meningsskapande. Wilson & Wilson (2009, s. xv) skriver om tre 

olika platser/tillstånd för ungas bildskapande: den egeninitierade, uppgifter som ges i 

skolan och att bildskapa tillsammans med en vuxen (eller mer kunnig). De kan existera 

sida vid sida och erbjuda aktiviteter som kan berika lärandet.   

Elliot W Eisner (2002, s. 95) påpekar att vi verkligen ska utnyttja att lärandet sker inom 

ramen för en gemenskap och ta tillvara den resurs som kamraterna erbjuder. Han 

framhåller att språk och begrepp som ingår i den visuella praktiken bäst lärs in tillsammans 

med jämnlika. Han menar också att vi måste ge ordentligt med tid att fördjupa oss i 

”problemet”, dvs hur olika material och tekniker erbjuder olika uttryck.  ”What are needed 

are sequential opportunities to work on problems with one material, time to feel for that 

material, and time to cope with problems engendered by the material so that mastery is 

secured!” (ibid, s. 96). Att i grupp få ge respons och diskutera ämnesbegrepp, processer 
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och uttryck övar eleverna att se kvaliteter och ger läraren möjlighet att förstå vad eleverna 

lär sig (ibid, s. 193).  

2.2 Svenskdidaktik och visual literacy  

Studier av visual literacy i relation till undervisning i modersmålet (Language 1) i 

databasen Eric, rör bl.a. hur fotografier kan användas i undervisningen. I Wiseman, 

Mäkinen & Kupiainens (2015) undersökning, genomförd i en mångkulturell klass i årskurs 

tre, fick eleverna använda fotografier i finskundervisning (elevernas första språk). Studien 

lades upp tillsammans med en lärare som också fick fortbildning i fotografi. Eleverna 

genomförde uppgifter som inkluderade skissande, fotograferande och skrivande och 

intervjuades sedan i fokusgrupper. Forskarna lyfter fram hur eleverna fick bättre förståelse 

för texternas innehåll genom att ta bilderna till hjälp. De blev också mer engagerade på 

lektionerna och arbetade tillsammans på ett sätt som gynnade lärandet. Även i Lilly & 

Fields (2014) studie i en årskurs fyra lyfts fotografering fram som ett sätt att utveckla 

lingvistiska, såväl som visuella kompetenser i engelskundervisning (elevernas första 

språk). I projektet fick eleverna använda sina egna fotografier för att utveckla skrivande 

av informativa texter. Klassens lärare noterade att förutom att motivationen för att skriva 

informativa texter ökade, blev också texterna intressantare och mer personliga. 

Bildanalys behandlas i flera artiklar. Chevalier (2015) beskriver t.ex. ett tvåårigt 

forskningsprojekt med elever från förskoleklass till årskurs 6 som fick delta i bildanalytiska 

samtal i samarbete med ett museum. Eleverna utvecklade både förståelse för bilderna och 

en mer allmän förståelse för hur modersmålet och bilderna kunde kopplas ihop. Eleverna 

fick också bättre självförtroende och man noterade att elever som inte är så aktiva på 

lektionerna i skolan kände sig stolta när de kunde vara experter i konstsamtal.  

Många forskare lyfter fram vikten av att arbeta med olika typer texter i mångkulturella 

klassrum. Laursen (2013) har lett ett treårigt aktionsforskningsprojekt i fem klasser på fem 

olika danska skolor. Barnen är 6-10 år gamla och många talar mer än ett språk. Barnen 

görs medvetna om hur olika språkliga resurser ger upphov till olika betydelser både 

verbalspråkligt och med andra modaliteter. På så sätt vill man öka elevernas medvetenhet 

om språk och ge dem en god start in i skolans läs och skrivkultur. Det minskar också 

risken för att de hamnar på efterkälken när skolspråket blir mer avancerat. Forskarna i 

projektet menar att det är viktigt att konstruera en identitet som läsare – skrivare. Ett sätt 

att få stöd är att fundera över vem som lär dem språk och de uppmuntras att ta hjälp av 

dessa personer: s.k. literacysponsorer (det kan vara en person i närheten eller kända 

personer som Markoolio, Zlatan osv). Eleverna får också hjälp att se vad de vill uttrycka 

i förhållande till vad de kan (noticing the gap), de får testa hypoteser om språket och 

samtalar om språket för att öka den språkliga medvetenheten. I en av delstudierna arbetar 

eleverna med meterologi och använder olika typer av multimodala texter, verbaltext, 
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bilder, kartor, diagram osv. De jämför hur väderleksrapporter ser ut på olika språk och 

vad man förstår genom att studera olika teckensystem. De har alla erfarenhet av väder 

men ökar sitt ordförråd och sin repertoar genom att studera väderkartor både i tidningar 

och på webben (ibid, s. 155-179 ). 

Under denna rubrik vill jag också presentera två studier som är utförda på gymnasiet 

men vars resultat har viktiga implikationer för denna studie. Den första är Magnussons 

(2014) studie av elevers multimodala skapande på gymnasiet och hur lärare ser på elevers 

läsande. I undersökningen framkommer att lärarna ser det som en didaktisk utmaning att 

lära eleverna läsa längre texter. De bejakar samtidigt utvecklingen mot multimodala texter 

och erbjuder i undervisningen både struktur och erfarenhetsanknytning för att eleverna 

ska ska ta sig an de olika texterna (ibid, s. 239). När eleverna får en multimodal uppgift att 

lösa fastnar eleverna i diskussioner om vad uppgiften handlar om och hur den ska lösas 

och sedan uppmärksammas de visuella delarna i materialen mest. Vid redovisningen visar 

det sig att eleverna inte kommit så långt i sin literacyprocess, även om eleverna i 

diskussioner kan använda många adekvata begrepp. Magnusson (2014) diskuterar 

svårigheterna att inkludera olika modaliteter men konstaterar att skolan måste arbeta för 

en icke-hierarkisk och inkluderande syn på olika teckenvärldar för att eleverna ska kunna 

möta de krav som ett föränderligt samhälle kräver (ibid, s. 208, s. 242)  

Godhé (2014) har genom videoinspelningar och intervjuer undersökt skapande och 

bedömning av multimodala texter inom svenskundervisning på gymnasiet. Hon lyfter 

fram att det finns en spänning mellan elevernas förväntningar på att använda olika resurser 

i skapande av powerpointpresentationer och lärarens bedömning av desamma. Eleverna 

använde utifrån sina förkunskaper både verbaltext och audiovisuella inslag utifrån 

uppgiftens instruktioner, men den modalitet som visade sig vara dominant vid 

bedömningen var den verbala. Detta skapar en viss osäkerhet kring vad som är tillåtet och 

räknas i skolsituationen. Godhé säger att detta inte kan lösas av den individuella läraren 

utan måste diskuteras på en högre nivå och skolan måste i all undervisning beakta hur 

multimodala resurser förändrar undervisningspraktiken. Det gäller också synen på hur 

populärkulturella referenser kan influera skolmaterial. 

Under denna rubrik vill jag slutligen ta upp två mer allmänt hållna artiklar som har 

betydelse för det jag sett i elevernas vardagliga praktiker. Maher (2017) har genomfört en 

fallstudie med två klasser med elever som var 8-11 år gamla där en interaktiv tavla 

användes i undervisningen. Tavlan gav möjligheter att projicera texter och öppnade för 

samtal mellan eleverna och eleverna och lärarna om hur texterna var konstruerade. 

Lärarna kunde också ta ett steg tillbaka och låta elevernas förslag synas på tavlan. Det 

gjorde eleverna mer aktiva och det var lättare för lärarna att leda helklassdiskussioner. Lott 

& Read (2015) lyfter fram visuella strategier som olika typer av tankekartor som stöd för 

elevernas skrivande. De visar i artikeln olika exempel på hur de kan vara utformade och 
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på hur de kan underlätta ordningen i texten och användas för att beskriva komplicerade 

processer. Att använda olika grafiska strukturella stöd i undervisningen kan underlätta för 

yngre elever att komma ihåg och länka till tidigare behandlat innehåll. De kan också 

användas för att bedöma vad eleverna har lärt sig. 

2.2.1 Ämneskonceptioner i svenska 

Precis som inom bildämnet finns det hos lärare och forskare inom ämnet svenska olika 

uppfattningar om vad som ska vara ämnets innehåll och kärna. Häggström (2016, s. 139) 

lyfter fram universitetens traditionella uppdelning mellan svenska språket och 

litteraturvetenskap som påverkar synen på hur svenskämnet ska organiseras i grund- och 

gymnasieskola. Bergöö (2005, s. 41-43) skriver att det på 1980-90-talen fanns tre 

dominerande svenskämneskonceptioner, svenska som färdighetsämne, svenska som 

bildningsämne eller svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Det första synsättet 

har varit dominant i de yngre åren även om erfarenhetspedagogiken, där undervisningen 

sätter eleverna och deras erfarenheter i centrum har förordats av många forskare. 

Svenskämnet har också diskuterats utifrån critical literacy och ur ett estetiskt perspektiv 

och efter millenieskiftet har genrepedagogiken fått stort genomslag. Häggström (2016, 

s.143) beskriver detta nyare synsätt som svenska som multimodalt ämne. Den 

kommunikativa förmågan sätts då i centrum både för språkutveckling och inom 

litteraturundervisning. 

I en jämförande analys av de senaste läroplanerna visar Liberg, Wiksten Folkeryd och 

af Geijerstam (2012) att det även inom läroplanernas ram konstrueras olika svenskämnen. 

I kursplanen för svenska (Lgr 11) lyfter den första delen fram ett ämne, där olika praktiker 

som att knäcka koden, skapa mening, använda olika texttyper och även ett kritiskt 

perspektiv indikeras. Att man framhåller användandet av olika texttyper ses som ett tydligt 

tecken på att genrepedagogiken har gjort intåg. I den andra delen betonas svenska som 

färdighetsämne. Om man ser till ämnets progression blir också ett tredje ämne synligt, där 

krav på kritiska aspekter kommer in med elevernas stigande ålder. Forskarna menar att 

det svenskämne som skrivs fram i kursplanen är uppdaterat när det gäller elevernas 

förmåga att lära sig hur man blir en textbrukare som kan använda sig av olika genrer, men 

att synsättet på texter kan vara lite för formellt särskilt i de yngre åldrarna. Ett 

sociokulturellt förhållningssätt där eleverna ses som aktiva textbrukare i olika praktiker 

förordas.   

 Redan vid skolstart finns det olika syn hos lärarna på hur bilder ska betraktas i 

förhållande till ämnet svenska. Carin Jonsson (2006) visar i sin genomgång av forskning 

kring läs- och skrivinlärning hur lärarnas syn på visuella inslag påverkar upplägget av 

läsundervisningen. Hon fann att det fanns två dominerande diskurser. En dominant 

läsdiskurs som trycker på lärarens kompetens att strukturera, skapa progression och 
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korrigera för att skapa goda förutsättningar för elevernas läsande. Inom denna diskurs ges 

bilder en underordnad roll och man betraktar bilder som enbart illustrationer eller nyttiga 

vid färdighetsträning. Inom den andra diskursen med skrivinriktning får eleverna ta större 

plats. De betraktas som aktiva meningsskapare och bilder ses här som ytterligare en resurs 

i barnens läs- och skrivprocesss. Det gör också att bilders roll kan problematiseras och att 

bilder som används i bedömningssammanhang inte ses som att de bara kan tolkas på ett 

enda sätt. 

Erixon (2014) menar att hela skolan förändras när digitala redskap förs in i 

klassrummet. I en studie som inkluderade 100 högstadieleve från flera olika skolor i 

Sverige konstaterar han att undervisningen har gått från att vara textboksorienterad till att 

bli internetorienterad, undervisningsformerna har ändrats från berättande till att visa och 

lärarens roll har ändrats från lärare till vän. Det har flera konsekvenser för utbildning. Att 

undervisningen öppnas mot yttervärlden ser både lärare och elever som positivt, men det 

kräver också högre grad av kritisk förmåga. Textboken ses i detta sammanhang som en 

mer pålitlig källa medan internet med sin mer spatiala organisation och mångfalden av 

texter ses som mer engagerande. Själva skrivandet utmanas dock eftersom lärarna inte är 

vana att bedöma texter som består av både verbaltext och bilder. Sammanfattningsvis 

framhåller Erixon (2014) att eleverna uppskattar att undervisningssättet ändras, de lär sig 

bättre i det multimodala sammanhanget och undervisningen blir roligare. Samtidigt oroar 

några lärare sig för att de audiovisuella presentationerna gynnar ett slags ytlighet i 

skrivandet, där bilder och layout betraktas som viktigare än innehållet. När det gäller 

lärarrollen utmanas de traditionella hierarkiska strukturen. Då innehållet hämtas från 

internet och eleverna i vissa fall kan mer än läraren kan inte läraren längre upprätthålla 

samma auktoritet som tidigare. Det kan upplevas som både positivt och negativt men 

förändrar relationerna i klassrummet. Det är en didaktisk utmaning som kräver en aktiv 

lärare som kan hjälpa eleverna att skapa samband mellan olika hypertexter. 

2.3 Naturvetenskapsdidaktik och visual literacy  

När det gäller studier kopplade till naturvetenskap eller naturorienterande ämnen som de 

benämns i grundskolan finns det många undersökningar som diskuterar visuellt material 

(tex foton, kartor, diagram och tabeller) inbäddat i verbala texter. Roberts, Norman & 

Cocco (2017) lyfter svårigheterna vissa elever får när de kommer upp på mellanstadiet 

och texterna blir allt mer abstrakta. De visar i en studie genomförd i 36 klasser i årskurs 

3-4 (eleverna var 8-10 år) att förmågan att läsa av de visuella inslagen var starkt korrelerat 

till elevernas övriga läsförmåga. Brumberger (2011) visar att även vuxna, dvs. hennes 

studenter, inte kunde förstå visuellt material trots att de spenderade mycket fritid på 

filmer, spel och var uppkopplade på nätet. Moore-Russo & Shanahan (2014) diskuterar 

hur vi som lärare ska hantera förekomsten av visuella representationer i alla ämnen och 
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menar att det lärare vanligtvis gör är att peka på bilden utan att ta hänsyn till elevernas 

förkunskaper. De konstaterar att elever, om de inte förstår det visuella, helt enkelt hoppar 

över det och framhåller att vi, om vi vill att eleverna ska kunna tolka bilderna, måste 

undervisa om dem. 

    Capello och Lafferty (2015) har undersökt om eleverna kan få en generellt bättre 

förståelse för ämnesinnehållet i NO genom att fotografera och sammanfatta vad de lärt 

sig i fotoböcker på nätet. Studien omfattade 23 fjärdeklasselever och deras lärare och 

eleverna skulle lära sig om mineraler. Eleverna fick noggranna instruktioner och träning i 

att använda både visuella och naturvetenskapliga begrepp under de sex veckor studien 

pågick. De ombads också förklara varför de tagit vissa foton och läraren noterade att det 

var utvecklande för eleverna att verbalisera vad de tagit bilder på. Resultatet var mycket 

lyckat och både läraren som deltagit och forskarna märkte att eleverna fick en utökad 

möjlighet både att lära och visa sin kunskap. De föreslår att noggrant planerade visuella 

inslag används i undervisningen, särskilt när det handlar om komplicerade 

naturvetenskapliga fenomen. 

      Liknande resultat redovisades i en studie där tre lärarstudenter arbetade med visual 

literacy i mångkulturella klassrum (Kelly-Jackson & Delacruz 2017). För 

andraspråkselever kan det vara svårt att ta till sig de naturvetenskapliga begreppen, förstå 

krångliga meningar och instruktionerna i läroböckerna. Effektiv språkbaserad 

naturvetenskapsundervisning ska kopplas till elevernas kulturella och lingvistiska 

bakgrund och läraren måste anpassa den verbala nivån så att alla elever i klassen kan hänga 

med. Det kan vara genom att bemöda sig om att göra innehållet meningsfullt och utifrån 

vardagsspråk introducera nya begrepp. Eleverna som deltog i studien fick arbeta med 

kamera och med utgångspunkt från fotografierna diskutera det naturvetenskapliga 

innehållet. Eleverna blev mer engagerade och upplevde undervisningen som meningsfull. 

Man kunde konstatera en utveckling både när det gällde det akademiska språket och den 

allmänna språknivån. 

     Flera studier berör också hur man kan använda visual literacy för att utveckla en mer 

generell litteracitet. Det handlar då inte om att bilder ska ses som metod för att lära annat, 

utan om att man inom ämnesdisciplinen ska bli bekant och kunna hantera de semiotiska 

resurser och de genrer man möter. Danielsson (2013a, s120 ff) har undersökt hur lärarna 

i undervisning om naturvetenskapliga fenomen använder sig av flera resurser parallellt för 

att förklara och resonera med eleverna. Olika modaliteter möjliggör för eleverna att förstå 

begrepp och ämnesinnehåll, där den talade texten både kan upprepa och komplettera det 

visuella och gester kan förstärka vissa delar. Det som skrivs på tavlan indikerar vad som 

är viktigt och om eleverna bara skriver av den verbala texten kan de missa vad som 

uttrycks i andra modaliteter. Bilder som används i de yngre åldrarna verkar ha en stöttande 

funktion, men när eleverna gått några år i skolan får bilder en annan funktion än den 
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estetiska och illustrativa. I läromedia förekommer visualiseringar av abstrakta begrepp och 

eleverna måste hantera olika teckensnitt, tonade rutor, inramningar och kunna avgöra vad 

som är viktigt och mindre viktigt. I läroplanen står det att eleverna ska kunna dokumentera 

naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer och det finns 

en tydlig progression i kraven på vad man ska kunna. Lärare behöver därför diskutera 

med eleverna vad olika modaliteter kan tillföra och inte ta för givet att eleverna kan förstå 

(Danielsson 2013a, s.135).   

     I några studier problematiseras användningen av visuella resurser. I Hugo von Zeipel 

(2014) studie, med 10-11-åringar som ska lära sig om elström, visas exempelvis att 

eleverna inte förstår att bilder bär på information. Oavsett tidigare kunskaper kunde inte 

eleverna läsa av bilderna i sin lärobok om de stod inför något de inte visste sedan tidigare. 

Tillsammans med forskaren kunde eleverna dock identifiera viktiga koncept och tala om 

när de inte förstod. En slutsats från studien var att illustrationerna kunde föra med sig 

djupa diskussioner, men att då eleverna inte är tränade att läsa multimodala 

representationer kan de behöva hjälp att tolka bilderna. Det stämmer också med Jians 

(2015) ögonrörelsestudie där fjärdeklassare och universitetsstudenter jämfördes när de 

läste en multimodal text. Den visade att de vuxna växlade mellan bilderna och texten, 

medan eleverna i årskurs 4 läste texten för sig och sedan tittade på bilderna. Slutsatsen 

författaren drog var att 10-åringars visuella läskunnighet inte är tillräckligt utvecklad för 

att uppfatta samband mellan olika representationsformer. Elever i mellanstadieåldern kan 

ha svårt att förstå hur modeller och schematiska framställningar relaterar till verkligheten 

och missförstår lätt vad texten handlar om. Elever i den åldern har inte så stor vana att 

tolka multimodal information och det finns en risk att lärare och läromedelsförfattare 

överskattar elevernas bildtolkningsförmåga.4  

2.3.1 Ämneskonceptioner i NO 

Naturvetenskapsdidaktik är ett tvärvetenskapligt område som vuxit fram som en egen 

disciplin sedan 1960-talet med egna forskningstidskrifter och akademiskt erkännande. 

Teorier och metoder hämtas från samhälls- och humanvetenskapliga traditioner men 

kräver också kunskaper i det naturvetenskapliga ämne som utforskas (Petterson 2012, s. 

7). Hur de naturvetenskapliga ämnena i skolan definieras beror på om man ser till det 

allmänna skolväsendet eller till hur ämnet ser ut på universitetsnivå. Biologi är t.ex. ett 

skolämne med koppling till det akademiska ämnet, som vuxit fram ur områden som 

botanik, zoologi, genetik, medicin, biomedicin m.m. medan naturkunskap, miljökunskap 

och teknik bara finns som skolämnen. (Petterson 2012, s. 1). I denna studie har lektioner 

i biologi och teknik besökts inom ramen för naturorienterade ämnen och teknik, där NO 

                                                 

 
4 Några av dessa artiklar diskuteras också i Karin Bengtssons systematiska litteraturstudie från 2017 
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är läroplanens benämning för inramning av ämnena biologi, fysik och kemi (Skolverket 

2017, Lgr 11).  

     Inom det naturvetenskapliga området finns det enligt Roberts (2007) två olika 

undervisningstraditioner, Vision 1 och Vision 2. Enligt den första, Vision 1 ser man de 

vetenskapliga disciplinerna som källan till skolämnet. Eleverna lär sig först grundläggande 

begrepp och metoder och sedan bygger man vidare mot hur vetenskapen är formerad 

inom akademin. Enligt den andra, Vision 2 är det elevernas omgivning som är den primära 

källan till vad som ska studeras. Undervisningen börjar med vardagliga problem så att 

eleverna får ett intresse för naturvetenskap och sedan kan studera vidare (Petterson 2012, 

Ståhl 2016, Fensham 2016). Som ett bidrag till debatten som förs kring hur ämnesområdet 

gestaltas i skolan har Ståhl (2016) undersökt hur elever förhåller sig till en 

naturvetenskaplig diskurs i de nationella proven i kemi. Avhandlingen bygger på studier 

av elevtexter men fokus är på normer och värden och elevernas subjektspositioner. 

Analyserna visar att de nationella proven gestaltar en gammaldags, elitistisk och 

androcentrisk syn där det bara finns ett rätt svar, metod eller sätt att diskutera på. Det 

framkommer också att de exempel som används i proven är ganska abstrakta (det gäller 

både verbaltext och illustrationer) trots att eleverna är mer engagerade om det gäller 

ämnen som hör till deras vardag. Detta gör det svårt för eleverna att relatera till ämnet 

och föra diskussioner. Ståhl menar att eleverna gör motstånd mot en sådan syn och att 

ämnet ur en bildningssynpunkt skulle vinna på att arbeta mer utifrån vardagliga företeelser 

och baserat i elevernas texter. 

     Ett annat sätt att beskriva lärares olika tolkningar av undervisning i naturvetenskapliga 

ämnen är prata om selektiva traditioner. När ett nytt arbetssätt införs används tidigare 

traditioner för att tolka hur det nya innehållet ska iscensättas. Då behålls vissa praktiker 

medan andra utesluts. Man gör en selektivt val av vilka traditioner man för vidare. 

Johansson (2012) redovisar i en studie hur lärare värderar och beskriver hur de undervisar 

genom undersökande arbetssätt i år F-6. Genom lärarnas utsagor identifierades fyra olika 

traditioner: 1) faktaorienterad, där man främst använder kognitiva och normativa uttryck 

när man talar om sin undervisning. 2) aktivitetsorienterad, där lärarna betonar praktiskt 

arbete och lägger vikt vid att undervisningen ska vara rolig och intressant. 3) 

samarbetsorienterad, där läraren lyfter fram betydelsen av att eleverna får arbeta fritt och 

tillsammans för att lösa uppgifterna. 4) kommunikationsorienterad, där lärarna beskriver 

elevernas arbete som inte förutbestämt och att diskussioner i klassen för arbetet framåt. 

Dessa olika traditioner påverkar lärarnas förhållningssätt till både innehåll och upplägg av 

undervisningen. 
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3. Metod 

I socialsemiotiska studier ligger fokus på att studera textpraktiker och undersöka både 

själva texten i sig, och det meningsskapande som eleverna håller på med när de hanterar 

texterna i olika undervisningssammanhang. Studien har en kvalitativ ansats, vilket Aspers 

(2011, s.14) beskriver som ett ifrågasättande av det förgivettagna genom närstudier. Det 

handlar om att gå nära för att försöka förstå det man studerar. Etnografiska metoder är 

passande för att studera literacy i multimodala kommunikativa praktiker, skriver Street o 

Lefstein (2007, s 46). Eftersom utgångspunkten i den här studien är att skapa förståelse 

för elevernas visuella praktiker är materialet insamlat genom deltagande observation. Det är 

en av de vanligaste strategierna inom etnografi och en grundläggande metod för empirisk 

forskning (Lindlof 1995, s. 19, Fors & Bäckström 2015, s.11). Med tanke på hur stor roll 

det visuella spelar i denna studie är ingången visuell etnografi (Rose 2007, Pink 2012, Fors 

& Backström 2015). Det betyder att jag inte bara har studerat visuella inslag i 

undervisningen, jag har också själv producerat en mängd fotografier för att skapa ett 

forskningsmaterial. Pink (2012, s 12) lyfter fram hur viktigt det är att som forskare 

utveckla förståelse för både fältet vi undersöker och vår egen position i det. I dagens 

komplexa sociala-teknologiska sammanhang är det viktigt att den metodologi vi väljer är 

kopplat till ett teoretiskt ramverk som passar i sammanhanget. Genom att använda teorier 

kopplade till literacy, visuell kultur och socialsemiotik menar jag att denna förutsättning 

är väl tillgodosedd. Det visuella materialet är skapat i samband med 

klassrumsobservationer. I slutet av observationsperioden på skolan genomfördes också 

gruppintervjuer med några elever i varje klass för att få elevernas synpunkter på det 

insamlade materialet. Eleverna fick titta på ett antal fotografier från lektionerna och 

kommentera vilket brukar benämnas fotoelicitering (Rose 2012, s. 304). På detta sätt används 

en kombination av metoder för att belysa det som studeras från olika håll och nå en större 

förståelse, något som brukar kallas för triangulering (Aspers 2011, s.110). I detta kapitel 

kommer varje insamlingsmetod att beskrivas mer utförligt. Jag kommer också att ta upp 

etiska överväganden och beskriva hur jag organiserat det insamlade materialet för analys. 

3.1 Urval och avgränsning 

De principer som ligger till grund för urvalet av studieobjekt är taktiska och utgår från 

önskemålet att samla in ett material med maximal variation (Lindlof 1995, s. 124-131). 

För att kunna genomföra klassrumstudien fick det inte vara alltför långt att åka eftersom 

jag skulle följa elevernas lektionsarbete under veckans alla dagar, samtidigt som jag måste 

sköta mitt ordinarie arbete några timmar per dag. Jag valde därför att kontakta en skola 

som jag kände till sedan tidigare och som har ett blandat upptagningsområde. Skolans 

elever bor i både hyreshus och villor och har föräldrar både med svensk och annan 
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bakgrund. En helt vanlig svensk skola tänkte jag, men när jag kommenterade detta högt 

inför några av lärarna invände de med att det var många elever som har svenska som 

andraspråk och att ordet vanlig kanske inte var det rätta. Jag tänker dock stå fast vid att 

det år 2017 är en ganska vanlig situation att klassrummet är mångkulturellt.   

    En förstudie genomfördes i slutet på höstterminen 2016 och jag besökte elever i årskurs 

4 och årskurs 6 vid lektioner i bild, matematik och NO. Mitt första intryck var att det 

fanns överväldigande med visuella uttryck både i klassrumsmiljön och inom ramen för 

undervisningen. Det fanns alltså mycket att studera, men på vilket sätt skulle detta 

avgränsas? Efter en preliminär analys och diskussion med min handledare bestämde jag 

mig för att höra med lärarna om det var möjligt att följa klasserna jag besökt i Bild, svenska 

och NO för att samla ett material som var så varierat som möjligt utan att bli alltför stort. 

3.2 Genomförande 

Aspers (2011) beskriver forskningsprocessen som indelad i fem steg som oftast flyter in i 

varandra. Första steget är att formulera en forskningsfråga och genomföra en förstudie. 

Förutom risken att få ett alltför stort material var det också svårt att avgränsa de 

literacypraktiker och de visual events som skulle studeras. Med en etnografisk ansats tänker 

man sig att teoribasen och det material man samlar in hela tiden påverkar varandra, så 

under steg två görs jämförelser med vad som kom fram i förstudien och det teoretiska 

ramverket. Under steg 3 och 4 produceras materialet, kodas och analyseras medan man 

återigen jämför med teorierna och funderar över tolkningar. Empirin består i denna studie 

av observationsanteckningar, foton på klassrumssituationer och utskrifter av intervjuer 

med elever. Därefter återstår slutligen steg 5, som är själva presentationen och 

rapportskrivandet (Aspers 2011, s. 14-19). 

3.2.1 Deltagande observation 

Klassrumsobservationerna genomfördes under ca en månad våren 2017. Eftersom 

eleverna hade mött mig redan under höstterminen behövdes bara en kort presentation av 

vad jag skulle göra för att de skulle komma ihåg vem jag var och varför jag var på besök. 

Aspers (2011, s.119) beskriver det som att när man väl gjort entré på fältet etablerar man 

sig gradvis och skapar successivt ett förtroende hos aktörerna, i detta fall elever och lärare. 

Efter ett par veckor var eleverna vana vid att jag satt längst ner i klassrummet med 

anteckningsbok och mobilkamera till hands. Min roll var alltså ”observer as participant” 

(Lindlof, 1995, s.146. s. 152) i första hand. Jag försökte undvika rollen som assisterande 

lärare och ingrep inte i undervisningen på annat sätt än att jag pratade med eleverna när  

de arbetade med olika uppgifter. Vid några tillfällen ändrades rollen till deltagare lika 

mycket som observatör och det var under några bildlektioner då lusten att själv göra något 

blev stor eller eleverna bad mig om hjälp med någonting. 
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Att observera är att vara närvarande, skriver Lindlof (1995, s. 135) och studiens 

trovärdighet bygger på detta. Det är naturligtvis omöjligt att observera allt och som 

forskare gör man hela tiden val av vad som kan vara viktigt att anteckna eller fotografera. 

Aspers (2011, s. 119) ger rådet att i inledningsfasen vara noga med att ganska brett fånga 

upp flödet av intryck och händelser och allt eftersom smalna av det som dokumenteras. 

Eftersom det i början var ganska svårt att avgränsa visual events (visuella 

literacitetshändelser), har jag under arbetet skrivit ganska fylliga anteckningar från varje 

lektion, s. k. thick description (ibid, s. 125). Fältanteckningarna innehåller både 

beskrivning av lektionerna, en del konversationer som fördes mellan lärare och elev och 

egna reflektioner. I fokus är tillfällen då visuellt material kommer till användning på 

initiativ från läraren eller eleverna. Många situationer är också dokumenterade med 

kamera.  

3.2.2 Fotodokumentation som visuella fältanteckningar 

Fotografierna som har producerats under studien kan betraktas som visuella 

fältanteckningar (Fors & Bäckström, s. 104). Rose (2012, s. 304) skriver att vi ska tänka 

igenom ordentligt inte bara vad som fotograferas utan också hur dokumentationen görs. 

Kameran kan hjälpa oss att göra saker främmande i kända miljöer, tillägger Fors och 

Bäckström (2015, s. 108). Författarna refererar också till Karin Becker som menar att vi 

som fotografer både är konventionella och intertextuella. Vi tar bilder som refererar till 

för oss redan kända genrer som familjefoton, massmediebilder eller konst och även i en 

forskningssituation kan vi falla in i sådana sätt att fotografera. På det viset synliggörs även 

forskaren, både personligen och på ett kulturellt plan (ibid, s. 109). Val av 

dokumentationsmetod kan också ha betydelse för hur man uppfattas av studiens deltagare 

(Fors & Bäckström 2015, s. 87 och s 95). Jag valde därför efter lite funderande att använda 

just mobilkamera, med tanke på att det är en för eleverna välkänd och vardaglig teknik. 

De vet hur mobilkameran fungerar och de är vana att själva använda den i 

vardagssituationer. Med syfte och frågeställning i bakhuvudet dokumenterades det som 

skedde på lektionerna. Från min plats längst ner i klassrummet tog jag bilder vid 

genomgång av lektionens innehåll och när eleverna arbetade rörde jag mig runt i 

klassrummet och dokumenterade vad eleverna höll på med.  

3.2.3 Gruppintervjuer och fotoelicitering 

I slutet av den period jag tillbringade på skolan bad jag lärarna hjälpa mig att välja ut fyra 

elever i varje klass för en gruppintervju. Tanken var att fånga upp elevernas syn på de 

visuella praktiker de deltog i dagligen och att det kan vara tryggare för eleverna om de inte 

intervjuas enskilt (Aspers 2011, s.153). Dessa intervjuer genomfördes på lektionstid i ett 

angränsande grupprum där vi kunde prata ostört och som utgångspunkt hade jag tryckt 
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ut ett antal fotografier som tagits i samband med observationstillfällena. Att använda 

foton i samtalet med eleverna kan synliggöra aspekter som är osynliga för forskaren (Fors 

& Bäckström 2015, s. 120). Rose ( 2012, s 305) menar också att foton kan locka deltagarna 

att tala på andra sätt än om man bara intervjuar, mer engagerat och närmare sina känslor. 

Det kan också hjälpa deltagarna att reflektera över det vardagliga och få dem att känna sig 

stärkta (ibid, s. 306). Ett sådant förfaringssätt kallas ofta för fotoelicitering men Sverrisson 

(2015, s.200) föredrar att kalla det intervjuer med bildstöd. Fotografier används som 

utgångspunkt för intervjun och det är ju så de flesta fotografier används, de tas för att 

visas och diskuteras i vardagliga situationer. Det viktiga i att utgå från bilder är istället att 

deltagarna i intervjun aktiveras och kan betraktas som medforskande istället för att passivt 

lämna information.   

     Rent praktiskt gick vi tillväga så att jag hade förberett intervjufrågor (se bilaga 2) så att 

intervjuerna fick en viss återkommande struktur (Aspers 2011, s.142). Eleverna satt i en 

halvcirkel med fotografierna i A4-format framför sig så att alla kunde se dem bra. 

Samtalen bandades med mobiltelefonen som eleverna redan vant sig vid under 

observationstillfällena. Intervjun inleddes med en repetition av syftet och att upplysa 

eleverna om att de när som helst kunde avstå från att svara eller lämna rummet om de så 

ville. Lindlof (1995, s. 176) beskriver intervjutillfället som känsligt med sina egna ritualer, 

där varje yttrande utgår från de normer och roller som skapas under intervjun. Bilderna 

verkade dock få eleverna att slappna av och glömma lite av sin blyghet och våra samtal 

varade i 50-60 minuter.  

3.3 Etiska överväganden 

Som bildlärare och storkonsument av olika visuella uttryck har jag naturligtvis en 

förförståelse både kring arbetet i klassrummet, bildlektioner och de visuella artefakter jag 

möter. Detta har enligt Aspers (2011, s 38 ff) både för- och nackdelar. Ju mer hemtam 

man är som forskare i en viss miljö desto större möjligheter att förstå vad som händer 

och tolka det som sker. Samtidigt finns också risken för att man betraktar allt som naturligt 

och oproblematiskt och missar viktiga spekter. I kvalitativa studier och förståelseinriktad 

forskning finns dock inget krav på objektivitet, men det är särskilt viktigt att vara 

systematisk och noga med hur vi beskriver den studerade praktiken. Inte bara de texter 

och sammanhang som undersöks utsätts för tolkningar utan de språkliga resurser vi 

använder för att beskriva det studerade konstituerar den vetenskap som presenteras. 

(Lindlof, s. 24-25) De val som jag gör i detta uppsatsarbete placerar alltså in arbetet i en 

viss vetenskaplig diskurs. 

     Etiska aspekter är alltid aktuella när man håller på med forskning och är det barn 

inblandade bör man vara extra noggrann. Jag har iakttagit Vetenskapsrådets etiska regler 

om informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet (se länk 2017-07-19). Några 



 

 34 

forskare på Melbourne University har också utarbetat särskilda riktlinjer för visuella 

forskningsmetoder som har varit viktiga för denna studie (Cox m.fl. 2014, se länk). I 

samband med pilotstudien presenterades projektet för eleverna och i de klasser som jag 

besökte fick föräldrarna i förväg ett informationsbrev där de ombads returnera en blankett 

med samtycke till att deras barn deltog i studien. Vid observationsstudiens genomförande 

under vt 2017 berättade jag för eleverna i de fyra klasserna vad studien syftade till och 

brev skickades till dem som inte redan tidigare tagit emot sådana. Alla elever informerades 

om att de när som helst kunde säga ifrån om de inte ville delta i studien och att de i så fall 

inte behövde ange skäl för det. Björck (2014, s.79) beskriver detta som något 

problematiskt då eleverna ibland ändå känner sig tvungna att vara med, då de är rädda för 

att det kan påverka deras betyg om de avstår. Det kan också vara svårt för 

forskningsdeltagare att förstå vad de har tackat ja till, då de har svårt att överblicka vad ett 

deltagande innebär (Lindlof 1995, s.110). Lindlof beskriver det som en förhandling där 

både forskaren och den som deltar kan ha egna intressen att bevaka, forskaren för studiens 

räkning och deltagaren för att det kan vara givande att få samtala och utbyta erfarenheter 

med en person utanför den vardagliga miljön. 

Konfidentialiteskravet kan vara svårt att tillgodose i undersökningar där det ingår 

fotografier av klassrumssituationer (Cox mfl 2014, s. 9). Vid fotografering har jag därför 

företrädesvis tagit bilder på eleverna bakifrån så att tavlan och vad de håller på med är 

synligt medan eleverna kan vara relativt anonyma. När de arbetar har jag också bemödat 

mig om att fotografera arbetet, det visuella materialet tillsammans med elevernas händer, 

men inte använda bildutsnitt som inkluderar hela personer (Fors & Bäckström 2015, s. 

89). Fotografier med personer kan anonymiseras genom att använda något 

bildbehandlingsprogram, men jag har i största möjliga mån försökt att planera så att det 

inte ska behövas även under redovisningen av materialet. Enligt de teorier om visuell 

kultur som detta arbetet bygger på finns det inget objektivt sätt att observera på. Jag som 

forskare gör hela tiden ett subjektivt urval av vad som är viktigt, bildutsnitt och synvinklar 

väljs, ibland av nödvändighet för att jag är placerad på ett sätt som är så lite störande som 

möjligt, ibland för att jag i min roll som fotograf faller in i ett annat seende (Rose 2007, s. 

34) 

I studien kallas eleverna deltagare och inte informanter. Det är en viktig utgångspunkt 

som betonar aktörsperspektivet (Fors & Bäckström s. 16, Sparrman 2002, s.39). Liksom 

Thomson (2008, s. 3-6) argumenterar jag för att forskning ska göras i största möjliga mån 

tillsammans med eleverna och inte om eller på dem. Det handlar om att försöka lyssna 

noga på det som sägs och görs i de visuella praktikerna och lyfta fram deras röster. På 

samma sätt används dataproduktion istället för datainsamling för att tydliggöra forskaren 

aktiva roll i framställandet av materialet (Fors & Bäckström 2015, s. 16. 
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3.4 Material och bearbetning 

Materialet är producerat under ungefär en månads tid på lektioner i svenska, NO och bild 

och består sammanlagt av ca 500 fotografier, observationsanteckningar från samtliga 

lektioner och 4 inspelade gruppintervjuer. I tabellen (Tabell 1) nedan framgår vilket 

material som producerats och hur det fördelas mellan ämnen och klasser. Årskurserna 

redovisas var för sig men är inte uppdelade klassvis eftersom det på många lektioner var 

blandade grupper med elever från både a och b i både årskurs 4 och 6. 

 

 

Tabell 1. Förteckning över insamlat material 

    För att få en överblick över bildmaterialet bestämde jag mig för att printa ut 

fotografierna i storleken 6x8 cm, för att därefter numrera och sortera dem ämnes- och 

lektionsvis. Observationsanteckningarna har skrivits rent och sorterats efter ämne och har 

även de tryckts ut för fortsatt kodning och analys. Detsamma gäller ljudupptagningarna 

från intervjuerna, som transkriberats och skrivits ut. Jag har följt Aspers anvisningar (2011, 

s. 156) för transkribering av inspelat material och gjort ordagranna utskrifter av 

intervjuerna men inte markerat varje paus, eller hummande, om det inte varit tydligt att 

det påverkar meningen med det sagda. Därefter har vidare bearbetning skett för hand 

genom att markera i dokumenten eller skriva i marginalen. Allt detta hade kunnat 

genomföras digitalt, men genom att lägga ut materialet framför mig på ett bord tycker jag 

mig ha fått en bättre överblick och lättare kunnat se mönster.  

 Efter att ha kommit så här långt var det dags att återvända till teorin för att skapa 

analyskategorier (Aspers 2007, s. 217). Med inspiration från Danielsson & Selander (2014, 

s. 43) konstruerade jag en tabell för en första analys där samtliga lektioner skrevs in. Som 

rubriker och analysverktyg användes begrepp som vuxit fram genom ett samspel mellan 

teori och det material jag producerat. Min tanke med detta var att få en sammanställning 

över allt material och därefter välja ut delar för en mer fördjupad genomgång. Efter 
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upprepade genomläsningar av materialet har både teorikapitel och tabell successivt 

justerats. På nästa sida (Tabell 2) ses ett exempel hämtad från en lektion i NO. I de två 

första kolumnerna redovisas ämne, lektionens längd och innehåll och vilka foton som 

togs vid det speciella tillfället. I tredje kolumnen har jag redogjort för lektionens struktur 

och identifierat olika visual events. Visual event handlar i klassrumssituationen om tillfällen 

då eleverna erbjuds att ta del av eller själv initierar arbete med bilder, symboler eller 

tredimensionellt material. Detta material inbjuder till meningsskapande och ett potentiellt 

lärande då eleverna läser av och tolkar eller arbetar med att framställa (eller använda) 

skisser, teckningar/målningar/foton, serier eller PP-presentationer. Jag bestämde mig 

efter en del funderande att avgränsa ett visual event snävt, lektionerna innehåller då i de 

allra flesta fall flera separata litteracitetshändelser, där eleverna ställs inför olika 

utmaningar. Även om lektionen har ett visst övergripande tema har jag alltså valt att 

betrakta inledningen av lektionen som ett visual event, mötet med läromedel som ett event 

och filmvisningen som ytterligare ett. Detta sätt att avgränsa ger bättre överblick över de 

möjligheter och utmaningar varje texthändelse för med sig.  

I kolumn fyra och fem identifieras olika modaliteter som samspelar inom ramen för 

en texthändelse och därefter urskiljs visuella meningserbjudanden och vad det kan ställa 

för krav på eleverna. I kolumn sex och sju identifieras den stöttning eleverna får för att 

förstå innehållet och elevernas gensvar i meningsskapandet. I den sista kolumnen 

sammanfattas vad som framkommit i de andra kolumnerna under rubriken visuella 

praktiker. Kanske behövs ett ytterligare förtydligande när det gäller lärarens roll i 

förhållande till det som beskrivs ovan. Jag har alltså inte beaktat vilken lärare som 

undervisar eller vad denne har för åsikter eller tankar om sin undervisning, utan det som 

observerats är vad eleverna erbjuds i form av visuella intryck/uttryck och hur de reagerar 

och i intervjuerna uttalar sig om detta. I den klassiska didaktiska triangeln, med lärare-

elev-innehåll i varsitt hörn (se t.ex Gundem 2011, s. 45) betyder det att jag beaktar de 

aspekter som rör innehåll och elev men utelämnar lärarens åsikter eller avsikter.  

 I Bilaga 3 finns ett längre utdrag ur tabellen med exempel från varje ämne. Efter att 

data från foton, observationsanteckningar och intervjuer sammanförts i tabellen för en 

första analys, har ett urval av ”typiska” visuella praktiker identifierats. Med typiska menas 

återkommande situationer där lärare eller elever upprepar tidigare iakttagna mönster även 

om lektionsinnehållet är förändrat. Här har särskilt den sista kolumnen i tabellen varit en 

utgångspunkt för att ge en översikt över olika ämnesvisa visuella praktiker. Dessa 

presenteras i nästa kapitel. 
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Tabell 2. Tabellöversikt, första analys av materialet. 
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4. Visuella praktiker i de tre ämnena 

Det som har förvånat mig under besöken på skolan är mängden av visuella inslag på 

lektionerna. Lärarna introducerar ämnesinnehåll genom att streama filmer, visa 

Powerpointpresentationer och strukturera arbetsgången genom punkter eller tankekartor 

på tavlan. Eleverna ser filmer, läser illustrerade utdrag ur läroböcker (eller nedladdat 

material som delas ut i form av stenciler) och blir ombedda att visa sin kunskap genom 

att göra serier och presentationer parallellt med att de skriver verbaltext. Varje 

lektionstillfälle innehåller flera avgränsade visuella texthändelser, i den här studien 

benämnda visual events där elevernas kunskaper om och i det visuella utmanas. 

     Mitt eget intryck efter att ha gjort fälststudien är att de visuella inslagen har ökat i 

undervisningen under senare år och jag ställer en fråga om det till eleverna vid 

intervjutillfällena. Både i fyran och sexan har eleverna först lite svårt att komma på när de 

arbetar med bilder förutom på bildtimmarna, men sedan nämner de NO-lektioner, SO, 

svenska, matte och slöjd - och vid morgonsamlingen då veckans nyheter sammanfattas. 

På matematiklektionerna används bilder för att förstå hur man ska tänka, både i svenska 

och NO använder man sig av bilder för att sammanfatta något, eller för att beskriva något 

och på bildtimmarna skapar man flest bilder. Eleverna bekräftar det jag har sett och säger 

att de använder mer bilder nu än under tidigare skolår. 

     När de får frågan om vad man behöver kunna om bilder efter skolan, lyfter eleverna 

både att det är bra att kunna rita själv; att kunna skissa, rita byggnader om man tex vill bli 

arkitekt eller ingenjör, förutom att kunna måla och bygga. Det är också bra att förstå vad 

bilder föreställer och kritiskt kunna granska bilder, t.ex. när man köper saker på nätet så 

att man inte blir lurad. Samtliga elevgrupper menar att de redan är ganska duktiga på att 

förstå bilder, de kan söka och hämta hem bilder men vill gärna lära sig mer och även 

utveckla sitt eget bildskapande. Flera av de intervjuade eleverna håller på med bilder på 

fritiden, samtliga genom att hantera, skicka eller publicera bilder på sociala medier, men 

också med teckning och målning, fotografi, film, blogg eller fanart. I vissa fall gör det att 

eleverna är mer kunniga än lärarna, särskilt i att hantera bilder, men de har också respekt 

för de vuxnas kunnande när det gäller vissa program, att hitta bra sökord, för att förstå 

vad man har hittat osv. 

I detta kapitel kommer ett urval av det under studien producerade materialet att 

presenteras och analyseras ämnesvis i ordningen bild, svenska och NO. Under varje 

huvudrubrik ges inledningsvis en kort sammanfattning av lektionsinnehållet och om det 

funnits speciella förutsättningar för undervisningen i ämnet. Underrubriker och text har 

sedan genererats ur tabellen som skapats utifrån forskningsmaterialet (se tabell 2 och 

bilaga 3). Jag har också löpande vävt in jämförelser med tidigare forskning. Avslutningsvis 

finns för varje ämne en sammanfattande kommentar. 
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4.1 Visuella praktiker under lektioner i Bild 

Under lektionerna i bild arbetade årskurs 4 med olika övningar som inbegrep teckning, 

målning och collage. Årskurs sex arbetade med en 3D-modell, en kub, som sedan 

tecknades och fotograferades samt måleriövningar som användes som utgångspunkt för 

digital bildbehandling. Förutsättningarna för klasserna var olika eftersom en av fyrorna 

undervisades i ett vanligt klassrum, den andra nere i fritidslokalen och sexorna i 

högstadiets bildsal. För den klassen som var i klassrummet innebar det att material fick 

köras in på en liten vagn, medan det i de andra fallen fanns material tillgängligt i salen. De 

visual events som framkommer i tabellöversikten handlar om lärarens presentation av 

uppgifter och därefter elevernas skapande (för exempel, se Bilaga 3). Ett urval fotografier 

och utdrag ur observationsanteckningar och intervjuer presenteras i den löpande texten.  

4.1.1 Att presentera ett innehåll 

Många av uppgifterna som gavs i både årskurs fyra och årskurs sex syftade till att eleverna 

skulle få prova på olika material och tekniker. Själva genomgången hanterades på två olika 

sätt under de tillfällen jag besökte klasserna. Modell ett utgick från tavlan längst fram i 

klassrummet och enligt modell två var läraren placerad närmare eleverna för att visa mer 

konkret hur ett visst material fungerade och hur uppgiften skulle utföras. Som exempel 

på hur innehåll presenterades enligt modell ett hämtar jag ett kort utdrag ur 

observationsanteckningarna från en lektion med årskurs fyra:  

…/– Kommer ni ihåg vad ni ska göra? Ni ska göra blommor och en vas. Läraren visar  

exempel som ligger i plastfickor i A4-format. Han sätter upp dem vartefter på tavlan.  

Eleverna hjälps på lärarens uppmaning åt att komma ihåg hur uppgiften ska göras och  

sedan säger han: Vi kör igång! /… (Observationsanteckningar 17-03-09) 

Läraren tar i exemplet hjälp av eleverna för att komma ihåg i vilken ordning de olika 

momenten ska utföras. Eleverna har i uppgift att gestalta en blomvas genom att måla 

bakgrund och blommor med vattenfärg och sedan klippa bitar ur tidningar och klistra 

dem på papperet för att forma blomvasen. I detta exempel betonas arbetsgången och 

slutresultatet i genomgången, medan tekniken eller bildernas uttryck/betydelse inte berörs 

mer ingående. Syftet verkar vara att öva teknik och att skapa estetiskt tilltalande bilder.   

Den andra modellen att presentera lektionsinnehållet exemplifieras genom ett kort 

utdrag ur observationsanteckningarna som beskriver en lektion med årskurs sex: Läraren 

introducerar här uppgiften sittande vid ett av elevernas bord.  

     …/ -Jag ska visa hur ni kan göra när ni tecknar av kuberna. Välj en kub så ska jag visa.  

Kom allihop till det här bordet. Skämtar när eleverna inte rör sig med en gång. Får en kub  

av en elev. Läraren: -Vilket håll? Håller upp kuben och motiverar uppgiften. -Har ni hört talas  

om pixlar? Förklarar kubens koppling till datorer och dataspel. Visar på kuben. - Det här är en  

pixel, det är grunden till allt man tecknar. Sedan kan man lära sig att rita mer i perspektiv.  
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Visar på tavlan och pekar på uppritat tvåpunktsperspektiv. Visar på redan tecknad kub och  

skissar sedan på papperet. - Det kommer ljus uppifrån. Är det här den mörkaste eller ljusaste  

sidan? Jag brukar göra att solljuset kommer härifrån. Ni kan skugga den här sidan och använda  

stompfen och gnugga ut. Skuggar medan eleverna står runtom och tittar på./… 

(Observationsanteckningar 17-03-16) 

I detta exempel ska eleverna teckna av en kub som de konstruerat och dekorerat vid 

föregående tillfälle. Elevernas uppmärksamhet är riktad mot lärarens aktivitet när han 

visar hur de ska utföra uppgiften. Teckning är i fokus och läraren visar genom att själv 

rita av en kub som eleverna väljer. Precis som i det förra exemplet involveras eleverna 

genom frågor, denna gång inte för att uppmärksamma arbetsgången utan för att få dem 

att titta på det läraren tycker ska uppmärksammas. Läraren använder ämnesbegrepp och 

talar under genomgången om perspektiv/djupverkan, skugga/ljus och motiverar 

uppgiftens betydelse för vidare utveckling inom bildområdet. Även i denna introduktion 

är syftet att eleverna ska lära sig om material och tekniker men läraren kopplar till andra 

sammanhang där eleverna har nytta av denna kunskap och förklarar att det är en grund 

för att bli ännu kunnigare. Syftet verkar här i första hand inte vara att skapa en estetiskt 

tilltalande bild utan att bli mer kompetent inom ämnet, både som bildskapare och för att 

kunna kommunicera med andra. Genom att läraren tydligt visar hur teckningen kommer 

till och använder ämnesord stöttas elevernas literacyutveckling. 

4.1.2 Att uttrycka sig estetiskt 

Bild 2-4. Eleverna i årskurs 4 målar och gör collage 

Elevernas bildskapande praktiker påverkas av hur innehållet presenteras. När jag granskar 

de visual events som sammanfattar elevernas egen bildproduktion i tabellen framkommer 

att det finns två utgångspunkter även här. Om vi återvänder till uppgiften med blomvasen 

introduceras den som vi sett ovan med utgångspunkt i ett görande med målet att skapa 

en fin bild (se bild 2-4). Lektionens inramning och struktur placerar det visuella i fokus 

och modaliteter som färg, form, komposition samspelar i elevernas arbete med bilderna 

(se utdrag ur tabellen, Bilaga 3). Läraren stödjer eleverna med kopierade exempel på tavlan 

och med ordningsföljden på de olika moment som ska utföras. Speciella ämnesord lyfts 
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däremot inte fram. Läraren cirkulerar runt när eleverna arbetar och frågar eleverna och 

kommenterar:  

L: - Hur går det med era vaser? – Tjusigt! 

L: - Hur går det med vaserna, kunde ni måla blommorna med vattenfärg?  

(Observationsanteckningar 17-03-16) 

Eleverna tillåts röra sig fritt i klassrummet, prata med varandra och inspireras av varandras 

bilder. De arbetar aktivt och engagerat under hela lektionen och verkar väl införstådda 

med syfte och arbetssätt. I intervjuerna säger de att uppgiften var lätt att utföra och att de 

lärt sig hur man ska måla med vattenfärger tidigare: 

I: så någon har lärt er att handskas med penslar och färg? 

F1: ja 

F2: ja 

P1: ja man har gjort det mycket ända sen man gick på dagis 

I: okej så ni har fått bra utbildning i det tycker ni? 

E: mm 

P1: ja 

P2: för på dagis då brukar vi så här ta penslar och bara vatten och måla och  

då där det var vatten blev det mörkare 

I: ja okej (Intervju 2, årskurs 4)5 

Eleverna anser sig inte behöva mer instruktion när de målar (möjligtvis när de ska klippa 

vilket kan bli pilligt och lite svårhanterligt). När jag under ett följande lektionstillfälle frågar 

om jag får fotografera deras bilder visar de gärna fram dem och ber mig titta på 

collagebitar som de tycker är särskilt roliga och lyckade. De har varit uppfinningsrika med 

collagen och gjort bäbisvaser, nallevaser, moln av godis osv. och vill visa och höra vad jag 

tycker om det. Som utdragen ovan visar betonar både elever och lärare estetiska och 

tekniskt/praktiska aspekter under elevernas bildskapande. Eleverna är dock nyfikna och 

vill diskutera bildernas uttryck och höra om avsikten med en viss utformning har gått fram 

till betraktaren. Under de lektioner jag refererat till ovan har inte detta skett i någon 

organiserad form utan bara på initiativ av eleverna själva. 

     Vid ett senare lektionstillfälle i parallellklassen introducerade läraren torrpastellkritor 

(se bilaga 3). Denna introduktion sker enligt modell två, läraren visar genom att 

demonstrera materialet på ett stort ritblock som är placerat i hennes knä. Hon visar hur 

eleverna kan blanda färger och hur det blir när man gnuggar ut dem. Hon uppmanar 

eleverna att inspireras av bilderna på väggen och att de ska kunna säga vilken bild som 

inspirerat dem. På väggen finns reproduktioner av några av van Gogs målningar och 

elevbilder som en annan klass hade gjort (se bild 5-8). Det är en kort genomgång och 

                                                 

 
5 I intervjuutdragen representerar I: Intervjuare, E: elev, F: flicka, P: pojke 
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därefter säger hon Varsågod! Vid detta tillfälle är det materialet som är i fokus, läraren 

betonar formella egenskaper och teknik och lyfter fram elevernas möjlighet att prova på 

för att lära sig hur det fungerar. Det estetiska tonas ned, men finns förstås med genom 

läraren hänvisar till konstnären van Goghs målningar och vill att eleverna ska inspireras 

av dem. Det är dock processen att prova som är viktig, inte som ett görande i sig, utan 

för att eleverna genom övning ska bli skickliga i att hantera färger (underförstått så 

småningom lika duktiga som konstnären van Gogh).  

      Bild 5-8. Eleverna i årskurs 4 provar torrpastell 

     Eleverna lyssnar intresserat och arbetar sedan ivrigt. De sneglar ibland på bilderna som 

är uppsatta på väggen. Läraren cirkulerar runt medan de arbetar och ger stöttande frågor 

och kommentarer. Hon använder ämnesord som bakgrund, nyanser och tona och hon 

frågar varje elev vilken bild de inspirerats av. Eleverna är nöjda med resultatet eftersom 

det blir vackert. En pojke som haft svårt att koncentrera sig under tidigare lektioner 

absorberas helt av materialet och arbetar idogt. Bilden blir i olika nyanser av brunt och 

han verkar nöjd när den är färdig. För eleverna är det estetiskt/sinnliga i fokus tillsammans 

med tekniken - hur man gör när man målar. Eleverna uppmärksammas dock på bildens 

uttryck genom lärarens kommentarer. När jag intervjuar eleverna betonar de framförallt 

de estetiska kvaliteterna. De berömmer färgerna och kallar dem coola: 

F1: Vi fick använda dom där fina färgerna, de coola färgerna 

F2: Gjorde ni dom här, var dom här era? 

I: När ni var nere på fritids ja 

F1: Du vet dom där färgerna som sitter på fritids vägg. Dom fick vi använda. 

F2: Här är min 
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P: Min blev jättefin 

F2: Min blev också jättefin (Intervju 1, årskurs 4) 

Eleverna diskuterar också vid samma tillfälle hur materialet var att använda: 

P: Dom var svåra att rita med 

F2. Nej jag tyckte dom var så här enkla…Jag vart jättenöjd. Det fanns ingen lila  

men jag blandade en jättefin lila och så var det så här lite rött i och blått 

P: Men du sa att det inte fanns en lila och så sa du att du blandade en jättefin lila 

F2: Ja jag blandade en jättefin 

F3: var det kritor: 

F2 Ja det var sådana här kritor 

F1: Ja och så kunde man ha vatten på dem och så här dra ut dem och så kunde man ha på så här 

F2: andra färger som man.. 

F1: Ja med vatten, med papper så man drog ut så man (Intervju 1, årskurs 4) 

De är mycket nöjda med resultatet och med uppgiften som sådan. Den uppfyller de 

förväntningar eleverna har. Målet med bildlektionerna är enligt eleverna att lära sig olika 

tekniker. I första hand handlar det om traditionella tekniker och material, chromebooks 

som används i de andra ämnena brukar inte finnas med på bildlektionerna, men eleverna 

verkar nöjda med det.  När jag frågar dem om vad de vill lära sig mer, säger de att de vill 

bli bättre på att rita: 

      F1: typ..jag vill lära mig att rita mer äkta, eller vad man ska säga 

      F2: så det ser verkligt ut 

      F1: mm 

      I: skugga typ 

      F1: ja 

      I: eller menar du människor och djur och natur och sånt? 

      F1: typ! 

      I: okej (Intervju 2, årskurs 4) 

Eleverna betonar alltså både den tekniska och den estetiskt-

praktiska sidan av ämnet och tillägger att det också är viktigt att 

ha en kunnig lärare som är förtrogen med olika material och 

använder riktiga begrepp. De hänvisar till en plansch som finns 

i fritidslokalen och som de gick igenom i trean. På planschen 

beskrivs ”Konstens olika delar”, en sorts bildens grammatik och    Bild 9. Konstens olika delar 

eleverna kan ta stöd i den när de själva skapar bilder (se bild 9).  

När jag frågar om de pratar om bilderna svarar de att det beror  

på läraren, annars blir det mest att man gör dem och kanske sätter upp dem.   

     Jämför vi de visual events som beskrivits ovan med bildämnets traditioner framtonar 

särskilt två, den konstpsykologiska, där elevernas estetiska uttrycksförmåga betonas och 
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den tekniska, där elevernas övning i tekniker och material lyfts fram (Åsén 2006). Läraren 

i exempel två ovan försöker dock lyfta bildernas kommunikativa sida i samtal med 

eleverna när de provat kritorna, men eleverna själva är huvudsakligen fokuserade på hur 

materialet kändes och att resultatet blev vackert.  

4.1.3 Att lära sig hur tekniker och material påverkar uttrycket 

Eleverna i årskurs sex hade dubbelt så långa lektionspass som årskurs 4, hela 80 minuter. 

Till skillnad från årskurs 4 hade också klasserna delats upp i grupper vilket gav läraren 

möjlighet att hinna med att prata med alla elever under ett lektionspass. I de visual events 

som identifierats i tabellöversikten (se exempel i Bilaga 3) framkommer en lite annan bild 

än vad som beskrivits ovan. Läraren använder vid samtliga lektioner innehållspresentation 

enligt modell två, ett kort välkomnande till gruppen stående och sedan sitter (eller står) 

läraren vid ett bord och demonstrerar handgripligen vad eleverna ska göra. Även om 

exempel finns uppsatta betyder den konkreta demonstrationen framför elevernas ögon 

mycket för deras förståelse för uppgiften och tillvägagångssättet. Det betyder också 

mycket för hur eleverna uppfattar läraren. En lärare som uppvisar skicklighet och kan lära 

ut knep får respekt (Intervju 3, årskurs 6). 

      Bild 10-13. Eleverna i årskurs sex arbetar med kuber. 

     Under ett antal på varandra följande visual events konstruerar eleverna kuber, 

dekorerar dem, ritar av dem, fotograferar dem och arbetar med bildhantering i sina 

mobiltelefoner (se bild 10-13). Uppgifterna kombinerar 3-dimensionell gestaltning med 

ytdekoration, teckning och digital teknik. Uppgifterna utmanar elevernas fingerfärdighet 

när de ska konstruera kuberna, deras förmåga att planera när de ska dekorera desamma 

(det är smart att göra dekorationen innan man limmar ihop kuben), teckningsuppgiften 
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ställer krav på perspektivritning och fotograferandet på kunnande i bildbehandling och 

digital teknik. Eleverna lyssnar intresserat på instruktionen och arbetar sedan 

koncentrerat. Läraren cirkulerar runt bland eleverna medan de arbetar, hjälper dem genom 

att visa på ett papper bredvid, eller genom att lyfta fram någon särskild aspekt och fråga 

vad de vill få fram. Ibland avbryter han lektionen, ger ytterligare instruktioner eller håller 

upp en av elevernas arbeten, kommenterar och visar på något. Under den första lektionen 

i serien påpekar han att det är viktigt att lära sig grunderna och att mycket kan beskrivas 

med hjälp av en kubisk form, t.ex. en datorpixel. Istället för att prata om det estetiska när 

eleverna ska dekorera sina kuber säger han: ”- det ska bli intressant att se vad ni gör för 

mönster också” (Observationsanteckningar). Samma procedur upprepar sig vid samtliga 

lektionstillfällen. Under lektionerna används ämnesbegrepp som perspektiv/djupverkan, 

skugga/ljus. Läraren står på så vis stadigt i den teknisk/avbildande traditionen samtidigt 

som han diskuterar bilduttryck och vad eleverna vill kommunicera i de samtal som förs 

under lektionen (Åsén 2006). Eleverna lär sig visual literacy genom att bli bekanta med 

visuella grundelement, hur dessa kan fungera i olika sammanhang och visuell grammatik, 

dvs adekvata begrepp (Serafini 2014).  

När jag pratar med eleverna utifrån bildmaterialet från lektionstillfällena säger de att 

bara att komma in i bildsalen ger dem inpiration. På tavlan och katedern finns bilder och 

även materialet som är synligt i salen är en viktig inspirationskälla för eleverna, ”det känns 

på riktigt”. Det är ordning, man hittar och man ser vad man kan använda. I fyran var det 

en vagn och det var inte lika proffsigt (Intervju 3, årskurs 6). Eleverna i sexan instämmer 

med sina yngre kamrater att bild handlar om att lära sig tekniker och material och de 

uppskattar lärarens uppgifter: 

I: först skulle ni vika kuben 

F: mm 

I: mm, är det bild? 

F2: Ja det är det för mig 

F1: Alltså.. 

F2: Det är pyssel och jag älskar pyssel 

F1: 3D är ju bild 

I: mm 

F2: och så skulle vi prova att skissa av vår egna bild så 

F3: det är sådana här saker jag gillar att rita på (Intervju 4, årskurs 6) 

Eleverna tycker om att lära sig teckna, hur man kan rita skuggor och detaljer. De tycker 

om att lära sig om material och tekniker både i 2D, 3D och digitalt. Det är viktigt enligt 

eleverna att kunna bådadera, både äldre och nyare tekniker. Man har också nytta av att 

lära bildhantering i sitt privata liv så att man kan få snyggare foton på sociala medier. Och 

genomskåda ideal som följer med automatiska filter som finns inbyggda i telefonerna. 
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F4: jag har så här på min mobil så har jag en funktion på kameran där det står: ”gör vackrare” 

I: ja 

F4: ähh skratt..och jag blir varje gång lite så här…alltså när man tar en bild på sig själv; alla mina  

finnar försvinner, mitt ansikte blir smalare, jag får en mindre näsa och det blir liksom..det ser 

F3: konstigt 

F4: det ser konstigt ut 

/…/ I: men blir det så här att man känner sig tvungen…att använda det där när alla andra är så fina? 

F4: jag personligen gör inte det längre, jag brukade göra så men till slut så blev så…jag tycker att det 

blev lite för mycket för jag var…det blev aldrig riktigt att jag..blev nöjd med hur jag såg ut tom på bild. 

Så det blev det till slut att jag slutade att göra och sen så slipper…vad ska jag säga..det där är inte du på 

dom där bilderna (Intervju 4, årskurs 6) 

Eleverna är medvetna om att man behöver träna, kanske t.o.m. göra om fem gånger 

innan man lyckas och att man kan behöva flera tillfällen att prova för att bli skicklig i en 

viss teknik. Blir allt digitalt försvinner en del av tjusningen med detta. Bild är roligare än 

andra ämnen för att man får göra mer själv. Det är också skönt att det är en lång lektion 

och inte bara 40 minuter, det är alldeles för kort tid (Intervju 4, årskurs 6). Eleverna önskar 

med andra ord en ganska stark inramning av bildämnet och en progression för att de med 

lärarens hjälp ska utvecklas inom ämnet, blir de utlämnade åt sig själva upprepar de vad 

de kan sen förut. Wikberg (2014) talar om det som en frihetens paradox där mer frihet 

både kan leda till stereotypa bilder och minskat lärande. Den syn på bildämnet som 

eleverna visar under intervjuerna stämmer väl med vad som framkom i den nationella 

utvärderingen av bildämnet NÄU 13 (2015), där bildämnet ses som estetiskt praktiskt och 

nyttigt, roligt och viktigt.     

4.1.4 Elevinitierade visual events  

Det jag refererat och analyserat ovan handlar i första hand om 

lärarinitierade aktiviteter. I forskningsmaterialet finns också ett par 

visual events som handlar om elevinitierade aktiviteter. I årskurs fyra 

var det t.ex att en pojke hellre ville diskutera sin tröja än att lösa 

uppgiften med blomvasen (se bild 14). Han var mycket upprörd över 

president Trumps beslut om att införa inreseförbud för människor 

från vissa länder. Han bad sin mamma om hjälp med att rita ett kors 

över den amerikanska flaggan och gjorde sen ett tillägg med: USA, no 

way! eftersom han skämdes över Trumps uttalande och inte ville 

skylta med reklam för USA.  På det sättet kom personliga 

ställningstaganden, identitet och bildkommunikation i fokus. Detta 

initiativ uppmärksammades av några av kamraterna som tyckte att 

”det var vågat” att så konkret uttrycka sin ståndpunkt (Intervju 1, årskurs 4).   Bild 14. Tröjan 
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Vid sidan av själva lektionsuppgifterna pågår det som händer ute i världen och enligt 

eleverna kan det kommenteras på morgonsamlingen, men man pratar sällan om bilder på 

bildlektionerna, varken om uppgifter givna av läraren eller om bilder som i detta exempel, 

där det berör dagsaktuella händelser (Intervju 2, elever årskurs 4).   

 Ett antal exempel på eleviniterade visual 

events handlar om elevernas egna projekt i årskurs 

sex. Eftersom lektionerna är relativt lång finns 

ofta tid för eleverna att arbeta med något eget när 

de avslutat den uppgift de fått av läraren. En flicka 

arbetar med bokstäver, två andra har konstruerat 

en figur som används som utgångspunkt för att 

skapa en egen klädkollektion. Eleverna betonar att 

det är skönt att få göra något på sitt eget sätt och 

att ingen annan bestämmer (se bild 15-16). Dessa 

projekt är viktiga för eleverna enligt intervjuerna            Bild 15-16. Egna projekt årskurs 6 

och ger ytterligare möjlighet att fördjupa sig inom områden man är intresserad av och 

som så småningom kanske kan leda till ett yrke man drömmer om. Eleverna räknar upp 

yrken som designer, arkitekt eller mäklare där man definitivt behöver bildkunskaper 

(Intervju 4, årskurs 6). De målar upp en framtidsvision för alla fyra som deltar i intervjun, 

där någon kan rita hus, någon kan fotografera huset och ytterligare någon kan 

marknadsföra och sälja det. För om man inte kan rita hus, kan man ju ta kort på det! (ibid) 

Det är en demokratisk vision där alla innehar några kunskaper om det visuella och sedan 

hjälps åt. I elevernas samtal framstår bild som viktigt men det är framförallt skapandet 

man poängterar. Och att man får tid för både lärarens och den egna uppgiften. Om man 

bara skulle göra bilder utifrån eget huvud skulle man inte lära sig något nytt och skulle 

lärarens uppgift ta hela lektionen skulle man inte hinna fördjupa sig. Timmarna ger dem 

inspiration och visar eleverna en sida av dem själva som de inte visste om. ”F1:…förut 

visste jag inte ens att jag kunde rita kläder, det visste jag inte ens i närheten av, men han 

visade en sida som jag inte visste om.” (Intervju 4, elever i årskurs 6). Det ger 

självförtroende och möjligheter framåt både i det egna identitetsskapandet och när det 

gäller elevernas literacyutveckling. 

4.1.5 Sammanfattande kommentar 

I det här avsnittet har jag behandlat de visual events som avgränsats under lektionerna 

i bild. I analysen visar det sig att den beskrivning av ämnesundervisningen i bild som skrivs 

fram i den nationella utvärderingen NÄU 13 (Skolverket 2015) stämmer väl med det som 

framkommit under lektionerna. Lektionerna ägnas till stor del åt att skapa bilder, 

inriktningen är till stor del estetisk/praktisk, men jag har också visat ovan att eleverna är 
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intresserade av att diskutera bilder och själva tar initiativ till att göra det. Under lektionerna 

i årskurs sex ägnas också en stor del av samtalstiden åt att eleverna tillägnar sig ett 

ämnesspråk och läraren diskuterar bildernas uttryck och är lyhörd för elevernas infall och 

intressen. På så sätt blir också bildämnets kommunikativa inriktning synlig (Åsen 2006). 

Precis som Björck (2014) visar i sin studie tilldelas eleverna oftast en traditionell position 

där läraren lär ut och eleven lär in, men under de visual events som studeras ovan finns 

vid den längre lektionstiden utrymme för elevinitiativ och det betyder mycket för eleverna. 

Eleverna själva önskar att få lära sig mer om hur man går tillväga när man gör bilder och 

de vill gärna prata om bilderna. För dem är visual literacy, kunnighet i att skapa och läsa 

bilder kopplat till hur material och tekniker fungerar och de förväntar sig att läraen ska 

undervisa om detta. 

Under samtliga lärarinitierade visual events möter lärarna elevernas förväntningar. 

Oavsett om syftet är att skapa estetiskt tilltalande bilder eller att lära sig ämnesspråk 

fokuserar lektionerna just material och tekniker och elevernas egna skapande. Det kopplar 

till de äldre traditionerna i bildämnet men lämnar mindre utrymme för den 

kommunikativa inriktning som betonas i dagens läroplan. Jämför man det som 

framkommit i analysen med Freebody & Lukes modell (1990) ägnas alltså mycket tid åt 

att lära eleverna att knäcka koden (dvs behärska olika material och tekniker). I årskurs fyra 

upptar detta i stort sett hela lektionstiden, medan det i årskurs sex också finns utrymme 

för eleverna att till en del ta rollen som meningsskapare, vara textanvändare eller att få en 

kritisk kompetens. Genom att läraren för samtal med eleverna både i enskild handledning 

och genom att ibland avbryta lektionen och prata med hela gruppen ges eleverna möjlighet 

att tillägna sig även en kritisk kompetens. Genom de egna projekten ges också eleverna 

möjlighet att meningsskapa och använda bilder på ett för dem meningsfullt sätt. Både 

Wikberg (2014) och Marner & Örtegren (2015b) lyfter att eleverna både önskar frihet att 

själva initiera bildskapande, men att denna frihet inte kan förverkligas om inte eleverna 

har verktyg för sitt skapande. Man kan således till viss del se uppgifterna i årskurs fyra och 

sex som ett led i en progressionsutveckling i ämnet, där man får mer frihet vartefter man 

lärt sig hur grundläggande verktyg fungerar. Detta står naturligtvis inte i motsättning till 

att även samtala om elevernas bilder redan i årskurs fyra, eller att uppmärksamma 

elevinitiativ till samtal om bilder. Att lägga något mer tid på att diskutera bilduttryck skulle 

stärka elevernas kunnande och göra dem mer medvetna när det gäller att kommunicera 

med bilder (Eisner 2002).  

Det framkommer ingenstans i elevintervjuer eller i de studerade situationerna att 

bildämnesstudierna ses som kompensatoriska varken av elever eller lärare (dvs för att 

balansera mer teoretiska ämnen). Inte heller att de ses som en metod för att lära i andra 

ämnen (Marner & Örtegren 2015b). Förutsättningarna för att bedriva bildundervisning är 

dock mycket olika under de visual events som beskrivits ovan och har stark påverkan på 
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vad som är möjligt att åstadkomma. Att ha 80 minuter i en bildsal med en halvklass ger 

andra möjligheter för både elever och lärare än om man har 40 minuter i helklass i ett 

vanligt klassrum. 

4.2 Visuella praktiker under lektioner i svenska   

Under de observerade lektionerna i svenska ägnades tiden åt läsning i bänkbok, 

loggskrivande, arbete med presentation, att ta fram idéer för att värva andra till 

batterijakten, att lära sig filma med Chromebook m.m. Vid samtliga lektioner användes 

en rad olika modaliteter där det visuella spelade en större eller mindre roll. Återkommande 

visual events enligt sammanställningen av mitt material beskrivs och analyseras under 

rubrikerna nedan (för exempel, se Bilaga 3). Undervisningen skedde både i helklass och i 

grupper där elever från a och b blandades, både i fyran och sexan.  

4.2.1 Att presentera ett innehåll 

Bild 17. Tavlan som organisationsprincip 

Under i stort sett alla lektioner använder lärarna tavlan för att instruera eleverna. I tabellen 

har dessa tillfällen markerats med Visual event 1. Det handlar både om vad som ska göras, 

om hur och i vilken ordning det ska göras. På bilden ovan (bild 17) har läraren i sin 

genomgång gett eleverna en instruktion  inför deras arbete med att värva andra att delta i 

Batterijakten (samla in batterier för återvinning). På tavlan syns lärarens skiss på hur 

elevernas IDÈ:er ska resultera i en plan för HUR? det ska gå till att vinna andra för sina 

åsikter och med vilka medel detta sen konkret ska genomföras (här representerat genom 

en skiss på en affisch). Till vänster i bild finns dagens schema och till höger en 
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veckoöversikt. Eleverna är vana att vända sig till tavlan för att få stöd och struktur i 

arbetet. Ofta finns en punktlista att återvända till för att se arbetsgången, eller om man 

kommer in sent av någon anledning. Eleverna säger i intervjuerna att lärarens struktur på 

tavlan hjälper dem att minnas och veta i vilken ordning de ska göra saker. De uppskattar 

särskilt om lärarna använder ramar eller färg för att markera viktiga saker.  

F2: alltså jag har jättedåligt minne och då blir det bättre att dom skriver på tavlan 

I: mm 

F2: för då kan man bara se… om jag ska typ skriva någonting och så bara glömmer det  

så kan jag bara titta upp på tavlan och se och fortsätta skriva 

F4: Det är lite konstigt med mig, men jag tycker att det är lättare när folk färglägger  

tankekartorna för då kommer man mer ihåg det lättare så…om jag ska ha prov och gör en  

tankekarta innan och så färglägger jag det.. någon liten rund cirkel eller t.ex. grön då kommer  

jag ihåg att..typ…det här var i den gröna rutan. Vad var det i den gröna rutan? 

F1: Ja det är bra med sådana här minirubriker, för varje så hon vet vad hon ska… 

I: det hjälper en att strukturera…okej. (Intervju 4, årskurs 6). 

Tankekartorna som eleven ovan talar om är en del av den visuella strategi som lärarna 

använder i undervisningen. När en av lärarna ska beskriva vad som ingår i ämnet svenska 

ritar hon en översikt på tavlan (Bild 18). 

Bild 18. Tankekarta över ämnet svenska 

Eleverna har också lärt sig att själva använda tankekartor för att planera eller strukturera 

sina texter. Först skriver man hjälpord och sen skriver man med stöd av hjälporden.  

P1: Innan vi ska skriva all text så börjar vi oftast, ja varje gång med en tankekarta och  

sen tar vi ord från tankekartan och skriver den (Intervju 3, årskurs 6) 

Intervjuerna visar att eleverna har anammat detta sätt att arbeta och att de tycker att det 

hjälper dem att lära sig och att överblicka arbetet de håller på med. Denna strategi stöds 
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av två studier (Maher 2017, Lott & Read 2015) som lyfter fram tavlans möjlighet i 

samband med diskussion av texter och för att ge stöd i elevernas skrivande. Att visualisera 

ett ämnesinnehåll eller processer ger eleverna en möjlighet att både minnas och förstå. Att 

kunna titta upp på tavlan är också ett sätt att ta en sak i taget och inte oroa sig för att 

arbetet inte skulle vara genomförbart. För de elever som inte har svenska som modersmål 

är det också viktigt att kunna se ämnesbegrepp i skrift på tavlan (Laursen 2013).  

Att använda sig av tavlan i undervisningen är ingenting nytt och den klassiska 

placeringen längst fram i rummet stödjer lärarens position som den som vet och 

undervisar och elevernas position som de som lyssnar och svarar. Digitaliseringen har 

gjort att även projektorbilden visas på samma ställe, på duk nerdragen framför tavlan 

(ingen av de klassrum jag besökte hade smartboard, men alla hade en projektor som kunde 

kopplas upp mot en dator med internetsanslutning). Erixon (2014) har visat hur 

digitaliseringen ändrat undervisningsformerna från att berätta till att visa och i de klassrum 

jag har besökt var detta en mycket tydlig tendens. När det kom till att förmedla ett visst 

undervisningsinnehåll användes ofta streamade filmer istället för att läraren berättade (se 

bild 19).  

Bild 19. Eleverna i fyran ser film för att samla argument. 

Det är eleverna i fyran som ser på film kopplat till det pågående arbetet med Batterijakten. 

Observationsanteckningarna återger händelsen:  

Förra veckan pratade vi om argumenterande texter, att man hade en tes och sen argument.  

Det här ska ju så småningom bli en rap. En del har skickat in…och alla har samlat argument.  

Imorgon ska vi testa argumenten. Blir det tid över ska ni få förbereda det. Vi är ju med i  

batterijakten och då finns det med en film. Den här filmen är inte helt enkel. Den är 22 minuter  

– det är en man som pratar…Pojken bredvid mig har svårt att sluta fnittra…Läraren: Kanske ni  

behöver anteckna något under tiden. Lärarna delar ut elevernas skrivböcker och några 
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elever byter plats för att se bättre. Vi ser filmen. (Observationsanteckningar 17-03-14) 

Lärarna uppmanar inför filmvisningen eleverna att lyssna noga eftersom de senare 

både muntligt och skriftligt ska arbeta med argumenterande texter. Ämnesbegrepp som 

argument och tes repeteras och därefter får eleverna se filmen. Den ska visa exempel på 

hur man kan argumentera för en åsikt och driva en tes och av lärarnas introduktion förstår 

man att de tycker att den kan vara lite svår att förstå. Filmen är en inspelad föreläsning 

där en man (en forskare?) visas vid ett podium i föreläsningssalen. Bredvid honom syns 

den presentation han använde för att argumentera för en  mera klimatvänlig 

energianvändning. Tempot är snabbt och många typer av visuella representationer 

passerar framför våra ögon; tabeller, diagram, kartor, förutom talaren själv som återges i 

olika bildsutsnitt och i kombinationer med den bild han själv visar på den inspelade 

föreläsningen. Eleverna som inledningsvis hade blickarna fokuserade framåt, på skärmen, 

blir okoncentrerade efter en stund och några börjar skruva på sig. När filmen är slut lyfter 

lärarna bitar ur innehållet och förklarar svåra ord, men diskuterar inte framställningen som 

sådan. Eleverna säger i intervjuerna att det var svårt att tolka bilderna men de verkar ändå 

ha snappat budskapet: att vi måste göra något åt vår energianvändning om inte klimatet 

ska försämras ytterligare. De säger att de övat på tabeller m.m. på matematiken men att 

det var svårt att hänga med då det var så snabba bildväxlingar (Intervju 1 och 2, årskurs 

4).  

P2: Det var jättesvårt att förstå. Det var många krångliga ord och så 

I: Ja det var det. Kommer du ihåg vad den handlade om då? 

P2: Det var om miljö, vi ska rädda miljön och fixa typ elbilar och sånt 

P1: solceller och… 

P2: på taket istället för att använda elen (Intervju 2, årskurs 4) 

Elevernas utsagor visar att det stöd lärarna gav vid detta visual event inte var tillräckligt 

för att alla elever skulle förstå. De fick stöd när det gäller att tolka innehållet och för att 

förstå krångliga ord, men inte när det gäller att förstå det visuella eller själva mediet. 

Liksom i Stams studie (2016) är lärarna mer fokuserade på de verbala utsagorna och 

lämnar andra modaliteter därhän i samtalet med klassen. Enligt Erixon (2014) förändras 

inte bara presentationsformerna för ämnesinnehåll i klassrummet utan även vad som 

används som läromedel. Om textboken har varit den primära kunskapskällan tidigare 

hämtas nu, som detta exempel visar, mycket läromaterial från internet. Eleverna blir mer 

engagerade av innehåll som hämtas från nätet skriver Erixon (ibid), men samtidigt kan 

exemplet ovan visa att om inte eleverna riktigt förstår vad de ser kan de istället bli trötta 

och oengagerade.  



 

 53 

 

Bild 20. Elever i sexan redovisar 

Ytterligare ett visual event ur tabellöversikten, kan ses som exempel på förskjutningen 

från berättande till att titta på skärm. Bild 20 visar en ögonblicksbild från ett visual event 

i årskurs sex. Eleverna redovisar presentationer av hjälporganisationer muntligt. Vid 

elevernas redovisning är tendensen samma som vid lärarens genomgångar, den som 

presenterar är inte i fokus, utan uppmärksamheten förflyttas till bilden oavsett om det är 

lärare eller elev som delar med sig av ett ämnesinnehåll. Eleverna har här gjort 

multimodala framställningar med kombinationer av texter/bilder/symboler och filmer 

som de hämtat från nätet. De verkar lugna, pratar utifrån stödanteckningar och hanterar 

den digitala tekniken med säkerhet. Klassens fokus på skärmbilden verkar skapa ro och 

göra eleverna som ska redovisa avslappnade. Ingen ser ut att ha några problem med att 

stå inför klassen och prata. Presentationerna har ett starkt innehåll som visar barn i nöd 

och uppmanar åskådaren att hjälpa. Eleverna har varit inne på hjälporganisationernas 

hemsidor och skapat länkar till de filmer som finns där. Det är snabba klipp och mycket 

ljud. Läraren ger stöd och uppmuntrar eleverna när de genomför presentationerna och 

diskuterar sedan innehållet kort utifrån aspekten att vi har det så mycket bättre än vad 

som visats i filmerna och att det är viktigt att hjälpa andra. Eleverna får dock inget stöd 

att kritiskt granska det material som strömmat in i klassrummet under lektionen eftersom 

det blir kort om tid när alla presenterat. I klassen diskuteras inte heller hur själva 

presentationerna var utformade, men det kan förstås tänkas ske vid annat tillfälle då 

eleverna får respons på sin uppgift.  

4.2.2 Bokläsning – en multimodal textpraktik 

Vid i princip samtliga lektioner i svenska läser eleverna under en del av lektionen i en egen 

vald bok. Eleverna säger i intervjuerna att val av bänkbok inspireras av bilden utanpå eller 

av baksidestexten. Om de läser romaner/kapitelböcker betyder annars inte bilderna så 
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mycket, varken för förståelsen av innehållet eller för upplevelsen av det lästa. Eleverna 

verkar överens om att det blir mindre bilder i böckerna ju äldre man blir. När man är 

yngre får man hjälp av bilderna att tolka innehållet, när man blir äldre kan bilderna t.o.m. 

störa den egna upplevelsen. Då vill man själv skapa sig föreställningar om det man läser. 

P1: alltså man kan ju få en viss uppfattning om man bara läser, om det är en bild kan  

man få ännu mer information 

P2: jag får sådana där bilder i huvudet 

F1: jag med 

P2: och sen när det kommer en bild någon sida senare då blir jag förvånad för jag hade tänkt mig att 

F2: jamen huset skulle vara rött istället för gult 

P2: ja 

I: och man har sett bilden och så stör det när man läser sen 

P2: ja…och då börjar man tänka tillbaks på hur det var  

P1: hur det var egentligen 

F2: ibland är det bättre att inte ha bilder då får man göra sin egna version 

P2: jo (Intervju 3, årskurs 6) 

 

Väljer man däremot att läsa en faktabok betyder bilderna mycket för hur man förstår 

innehållet. Enligt eleverna brukar klassen inte prata om bilderna när böckerna diskuteras. 

En av eleverna i fyran påminde sig dock om att de vid ett tidigare tillfälle fått analysera 

böcker och en av uppgifterna var att ta rollen som spågumman, titta på omslaget och gissa 

vad boken handlade om. Eleverna i sexan har tidigare fått i uppgift att jämföra en bok 

med filmen och tyckte det var intressant att diskutera skillnaden. Om vi granskar 

bildmaterialet på böckernas framsidor och uppslag finns det många utgångspunkter för 

diskussioner (se bild 21-24). Förutom att omslagen refererar till olika genrer består boken 

uppe till vänster Tro’t om du vill till stor del av visuellt material (se stora bilden, bild 24). 

Det är en faktabok med komplicerad layout där både grafik, text och foton/illustrationer 

samspelar. Av läsaren krävs ganska avancerade läskunskaper för att tolka innehållet.   

 



 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21-24. Elevernas böcker 

Under lektionerna arbetar lärarna medvetet för att få eleverna att förstå och bearbeta 

böckernas innehåll. I fyran cirkulerar lärarna runt, ber eleverna att läsa en bit och frågar 

sedan vad texten handlade om. Vid ett tillfälle använde läraren spontant en penna och ett 

glasögonfodral för att visualisera huvudpersonerna i boken och förklara för eleven vad 

som försiggick. Det verkade vara ett bra stöd för eleven såg nöjd ut och fortsatte sedan 

sitt arbete (se bild 25). Lärarna bejakar det 

multimodala men försöker samtidigt  

uppmuntra eleverna att utveckla sitt 

läsande och våga ta sig an längre och mer 

invecklade verbala texter (jfr. Magnusson 

2014). Det kan göra att visuella delar 

framstår som osynliga i läspraktiken trots 

att de finns där. Eleverna lämnas oftast själva    Bild 25. Läraren visualiserar innehållet i boken. 
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i arbetet att läsa bilderna som finns i böckerna. Däremot stödjer lärarna deras förmåga att 

visualisera innehållet i den verbala texten genom att ställa frågor om vad de läst. 

 Under lektionerna i svenska undervisas eleverna i att tolka bilder genom att de löser 

uppgifter i särskilda övningsböcker. Böckerna tar upp olika bildgenrer, på Bild 26 en karta 

över Gamla stan i Stockholm. På det högra uppslaget finns inramade och färglagda rutor 

med frågor som ska besvaras. Eleverna jobbar under delar av lektionerna i egen takt och 

på sin nivå med detta material. Trots att bildanalys är en del av innehållet i ämnet svenska 

är inte eleverna säkra på om just denna genre, en karta, ska behandlas i svenskämnet eller 

om det kanske borde höra till idrott, men de enas om att kartspråket är bra sak att kunna, 

så att man kan hitta hem (Intervju 4, årskurs 6). Detta innehåll diskuterades inte heller 

gemensamt i klassen under de lektioner jag observerade utan eleverna arbetade 

individuellt med att tolka bilderna och svara på frågorna. 

Bild 26. Övningsbok i årskurs sex 

4.2.3 Elevernas textskapande 

Flera visual event har att göra med elevernas textskapande. I det första exemplet, vars 

tema redan berörts tidigare under rubriken 4.2.1 Att presentera ett innehåll ska eleverna i 

fyran producera skisser till en produkt för att värva andra till Batterijakten. Eleverna 

erbjuds välja framställningsform, de kan skriva en rap, göra en affisch, en dans eller skriva 

en dikt bara de kan få andra att börja återvinna batterier. De uppmanas av läraren att vara 

kreativa och olika slutprodukter diskuteras utifrån möjlighet att nå fram till andra. 

Eleverna är aktiva och griper sig an arbetet med stort engagemang. De plockar fram 

datorer, skisspapper och pennor. De letar uppslag och förebilder genom att söka på 

internet och ritar sedan sina förslag på vanliga A4-papper. Några flickor vill göra tröjor 
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med tryck på och letar efter bilder, en logotype eller förebilder för figurer. Läraren 

cirkulerar runt för att hjälpa eleverna eller hämta material de behöver.  

     I detta exempel möter eleverna multimodala texter. Det visuella är i fokus både i 

elevernas sökande på internet och i skissandet av idéer. Eleverna säger att de lärt sig av 

lärarna att skriva bra sökord och de hanterar vant datorerna. De är också kreativa inte 

bara genom att hitta på en passande slutprodukt, utan också i hur de hanterar sitt eget 

skissande. Ska det ritas figurer letar de förlagor på internet, tittar och ritar av eller t.o.m. 

kalkerar direkt från skärmen. Jag tyckte att det var smart och frågar om tillvägagångssättet 

i intervjun: 

F1: Det gjorde jag men det funkade inte för bilden åkte runt hela tiden 

P: jag förstorade den (Intervju 1, årskurs 4) 

På bilderna nedan visas något av det som eleverna letade rätt på och som användes som 

stöd i deras egen textproduktion (bild 27-30). 

 

Bild 27-30 Elever i fyran arbetar multimodalt. 

Ytterligare ett exempel visar hur eleverna arbetar med textskapande. I detta visual event 

arbetar eleverna i sexan gruppvis med att producera en Powerpoint inför redovisning av 

olika hjälporganisationer (även detta tema har beskrivits tidigare). Efter en kort 

introduktion sätter eleverna igång, formerar sig i grupper och kopplar upp sig på Google 

Classroom, där deras påbörjade arbeten finns. Det visuella spelar stor roll i elevernas 

presentationer, där uppgiften går ut på att kombinera verbaltext med bilder och även 

infoga en kort film de hittar på nätet. Det är en textproduktion med specifika utmaningar 
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både när det gäller att söka passande visuella representationer och att få till en fungerande 

layout i den egna presentationen. Eleverna berättar att de tidigare fått instruktioner om 

hur de ska gå tillväga både för att söka och för att rent konkret göra en presentation. 

Eleverna har ganska stort inflytande på lektionen och har fått välja organisationer även 

om läraren har styrt lite. De arbetar aktivt med att skapa texter och leta bilder. 

Ämnesområdet gör att eleverna stöter på nya ord och läraren går under lektionen runt 

och stödjer eleverna genom frågor och kommentarer. Hon frågar efter budskapet med de 

bilder de valt och när de ska söka filmer diskuterar hon sökord så att de ska få bra träffar. 

Det visuella nämns explicit inför hela klassen en bit in i lektionen för att uppmärksamma 

att det inte går att ta vilken bild som helst. Läraren frågar om de förstått budskapet med 

bilderna vilket ger eleverna möjlighet att tänka efter. Påpekandet ger eleverna möjlighet 

att uppmärksamma och kritiskt granska de bilder de valt ut.  

I båda dessa exempel spelar inte bara det multimodala utan också det digitala en stor 

roll. Det verkar som om införandet av chromebooks påverkar arbetsättet i klasserna och 

att eleverna ofta gör texter som inkluderar både bilder och ord. Eleverna jobbar enligt 

egen utsago alltmer digitalt, det är mest på bildtimmarna de använder traditionella tekniker 

som att teckna och måla. De tycker generellt att det är ganska lätt och roligt och förväntar 

sig att användningen av datorer kommer att öka i skolan.   

P1: Det där med  chromebooksen, jag tror att längre fram i framtiden så tror jag att man kommer att 

jobba mycket mer med datorer i skolan 

P2; Ja 

F1: Ja de har ju sagt Ipads 

P1: ja då får man lova att jobba med teknik, eller vad var det? 

P: ja 

P2: ja det var typ om några år skulle alla elever ha varsin chromebook eller Ipad 

F1: ja (Intervju 3, årskurs 6) 

Eleverna menar att de lär sig många olika saker via klassernas chromebooks: de lär om 

datorer, att skriva, att skriva fort, söka, kopiera bilder, vara källkritiska, lägga in filmklipp, 

många av dessa moment inkluderar visuella delar. Alla de fyra elevgrupper jag intervjuat 

tycker att de är ganska duktiga på att göra presentationer och välja passande bildmaterial. 

Det finns också de i klassen som är extra kunniga och fungerade som literacysponsorer 

genom att vara förebilder och lära andra elever (jfr. Laursen 2013). Det gällde ibland 

innehållet men i första hand tekniken. Någon elev kan ibland mer än läraren och blir då 

ombedd att lära en annan elev som i sin tur får lära en tredje. På så sätt görs kunskapen 

gemensam. Ibland är det läraren som instruerar på detta sätt. När eleverna vid ett senare 

tillfälle skulle lära sig filmfunktionen på datorerna provade eleverna sig fram tills de 

lyckades och sedan tillämpades detta sätt lära ut. Läraren stöttade genom frågor om det 

visuella innehållet men överlät det tekniska till eleverna. Det skapade en anda av samarbete 
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och eleverna var stolta när de lyckades. Att eleverna kan mer än läraren ses inte som något 

problem bland eleverna: 

F2: Vi kanske kan mera om spel och såna medier men dom kan mycket mer om  

inställningar och hur man använder datorn på ett bättre sätt som bifoga bilder och  

skicka, det kan dom mycket bättre 

I: Okej 

F1: Vi kan bättre om spel och sånt där grejs (Intervju 1, årskurs 4) 

Att lärarrollen förändras i digitala klassrum behöver alltså inte alltid vara ett problem 

(Erixon 2014) utan kan ses som en utmaning att hitta väl fungerande samarbetsformer i 

klassrummet som både elever och lärare ser som fördelaktiga. 

4.2.4 Sammanfattande kommentar 

I detta avsnitt har jag visat att den utveckling Erixon (2014) tidigare dokumenterat, en 

förskjutning från berättarkultur till en skärmkultur är tydlig också i dessa klassrum. Det 

visuella används för att strukturera lektionerna och för att bära en stor del av 

ämnesinnehållet. Precis som i de studier jag presenterat i avsnittet om tidigare forskning 

verkar lärarna bejaka utvecklingen mot multimodala texter (Magnusson 2014) och låter 

eleverna arbeta med olika sorters texter under lektionerna. Även om det skrivna ordet 

fortfarande dominerar utmanas det under lektionerna av audiovisuella inslag både när det 

gäller presentation av innehåll och utifrån observationerna, framförallt i elevernas 

egenproducerade texter. Lärarna behandlade ibland det visuella innehållet som osynligt, 

men samtidigt verkade det inte finnas någon hierarkisk syn där något framställningssätt 

betraktades som mer värt än något annat. Detta skapar goda förutsättningar för alla elever 

att lära och verkar också inkluderande i mångkulturella klassrum (Laursen 2013).  

     Lärarna arbetade under lektioner med teman som berör världen utanför klassrummet 

parallellt med att tid avsätts för läsförståelse och färdighetsövningar. Det svenskämne som 

tonar fram ser ut ungefär som läroplanens konstruktion, dvs. en mix av olika koncept 

(Liberg m.fl 2012) och lärarna verkade väl insatta i hur ämnet skrivits fram i läroplanen. 

Godhé (2014) skriver att det är en didaktisk utmaning att arbeta med bedömning av 

multimodala texter även om man har en inkluderande syn på teckenskapande. Eftersom 

jag i detta arbete koncentrerat mig på lektionsinnehållet i förhållande till elevernas 

perspektiv har jag bara vaga aningar om vad som egentligen bedöms. Eleverna har arbetat 

med flera modaliteter i båda de exempel på textproduktion som refererats ovan, men 

läraren betonade i inledningen i det ena fallet (årskurs 4) mer slutprodukten och idén (om 

det är en bra idé som kan värva andra) och i det andra fallet (årskurs 6) det muntliga 

genomförandet som skulle ske med hjälp av presentationen. Kanske synliggjordes olika 

resursers möjligheter att representera ett innehåll när arbetet var klart eller genom 

återkoppling direkt till eleven när arbetet bedömdes.   
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I samtliga praktiker som presenteras i detta avsnitt spelar det visuella en stor roll. I 

presentation av innehåll som förklarande och strukturerande, i elevernas läsande som 

illustrerande eller förklarande och i elevernas eget textskapande som en del av 

meningsbyggandet. Det ställer stora krav på elevernas visuella kunnande, i dessa praktiker 

läser de, använder bilder, meningsskapar kring och tolkar visuella uttryck (Freebody & 

Luke 1990). När det gäller multimodala texter på internet skriver Serafini (2012) att de 

ställer nya krav på läsningen och att det sker en avkodning i flera steg: man navigerar på 

webbsidan, tolkar det som står och designar på så sätt sin läsprocess genom att klicka sig 

vidare. För att välja ut det som är viktigt ställer man frågor till den text man läser. Även i 

skapandet av multimodala texter pågår liknande processer. Eleverna får i de visual events 

jag analyserat ovan stöd när läraren frågar dem om bildernas innehåll och utmanar dem 

att fundera om de passar i presentationen. De får också stöd när läraren visar hur de ska 

gå tillväga för att söka, eller för att genomföra olika moment i samband med 

presentationerna. Eleverna fungerar här också som ett gott stöd till varandra och delar 

med sig av kunnande och tankar. De verkar uppskatta den omförhandling av makt som 

skett i digitala klassrum där läraren kan ses som en stödjande kamrat medan man lär. 

4.3 Visuella praktiker under NO-lektioner 

På lektionerna i NO behandlades elektricitet i årskurs 4 och i årskurs 6 var temat pubertet 

och sexualkunskap under den tid jag besökte klasserna. De flesta lektionerna skedde i 

helklass och hade ungefär samma struktur: läraren går igenom lektionens upplägg och 

presenterar innehållet, skriver och ritar på tavlan (Visual event 1). Därefter tar olika 

textaktiviteter vid, det kan vara läroboken eller filmvisning (Visual event 2) och/eller att 

eleverna utför ett experiment och ska rita av resultatet i sina övningsböcker (Visual event 

3). Varje praktik presenteras under en egen rubrik. Precis som tidigare infogas också bilder 

tagna under lektionerna samt utdrag ur intervjuer och observationsanteckningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 31. Läraren repeterar och visar på tavlan 
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4.3.1 Att presentera lektionen och repetera  

Precis som på lektionerna i svenska har tavlan en ordnande betydelse för lektionernas 

inramning och struktur. En punktlista indikerar vad som ska göras och i vilken ordning. 

Vid flertalet tillfällen sker också en repetition av föregående lektion. Läraren frågar 

eleverna och de svarar varefter viktiga begrepp skrivs, ritas eller demonstreras med hjälp 

av material som sätts upp på tavlan (bild 31). Vid detta tillfälle, en lektion i årskurs fyra, 

visar läraren ett batteri, en lampa och tre sladdar för klassen och frågar sedan om eleverna 

kommer ihåg vad som händer vid en kortslutning. Eleverna är med på noterna och räcker 

upp handen och svarar när de blir tilldelade frågan. Läraren fortsätter med ett antal 

uppföljande frågor tills alla verkar ha förstått. Under denna relativt korta stund har 

aktiviteten på tavlan en förklarande funktion för eleverna, hjälper dem att minnas och 

fixerar deras blickar framåt. Tavlans funktion att åskådliggöra ämnesinnehåll öppnar för 

samtal med klassen. Den synliggör också ämnesbegrepp och sammanhang som är viktiga 

för elevernas förståelse (Maher 2017). 

4.3.3 Högläsning ur läroboken 

Bild 32-33. Uppslag i elevernas lärobok i NO 

När inledningen är klar övergår lektionen i nästa visual event. Som exempel hämtas ett 

tillfälle i årskurs fyra där eleverna läser en lärobokstext tillsammans. Eleverna slår på 

lärarens uppmaning upp kapitlet som handlar om hur Galvani upptäckte att vissa material 

leder elektricitet, vilket senare ledde till att Volta kunde skapa ett batteri. Lärobokstexten 

är multimodal och ungefär halva ytan täcks av bilder (se bild 32-33). Det är ett realistiskt 

foto av en groda, torrnålsgravyrer med porträtt och skildringar av experiment, en målning 

som föreställer Volta samt en datorproducerad schematisk bild av ett batteri. Eleverna 

läser högt och läraren förklarar successivt de ämnesord man stöter på. Det är begrepp 

som volt, växelström, skalpell, hypotes m.m. Även det visuella ställer krav på elevernas 

läskunnighet, dels därför att det är genremässigt olika framställningar och dels för att 

bilderna är naturvetenskapligt kodade och kompletterar verbaltexten när det gäller att bära 

innehållet. Enligt tidigare studier har elever i den här åldern svårt att både läsa av och 
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koppla ihop bilder och text för att förstå innehållet (von Zeipel 2014, Jians 2015). Läraren 

hänvisar till bilderna för att förklara för eleverna hur experimentet med grodan gick till. 

Det uppskattas av eleverna som säger att bilderna är viktiga för att de ska förstå 

ämnesinnehållet och lärarens förklaring hjälper dem att förstå vad som händer (även om 

denne inte mer ingående förklarar alla bilder, jfr. Danielsson 2013b).  

I: Gör bilderna att ni förstår bättre än om ni skulle läsa det i texten 

F1: Ja jag skulle inte förstå någonting om det bara stod så här 

F2: Det förklarar mycket bättre (Intervju 1, årskurs 4) 

Robert m.fl. (2017) har visat att läsförmågan av bilder är starkt korrelerat till elevernas 

övriga läsförmåga. Det betyder att de elever som har svårast att ta till sig den verbala 

texten också är de som behöver mest stöd att tolka bilderna. Forskning i mångkulturella 

klasser visar också att om eleverna ska klara av den ökade svårighet de möter i t.ex 

naturvetenskapliga texter på mellanstadiet och uppåt är det viktigt att lärarna beaktar dessa 

svårigheter och arbetar med ämnesspråkliga begrepp (Laursen 2013, Christie & 

Derewianka 2008). I detta visual event är därför lärarens hänvisning till bilderna viktig 

men för att elever i denna åldersgrupp ska förstå vad bilderna representerar behövs 

antagligen mer ingående förklaringar. Eftersom en del av ämnesinnehållet är knutet till 

det visuella tenderar annars eleverna att hoppa över bilderna i tron att de bara finns där 

som utfyllnad (Moore-Russo och Shanahan 2014). 

4.3.2 Filmen som bärare av innehåll och normer 

 Bild 34. Eleverna i fyran ser på film 

Under NO-lektionerna används streamade filmer vid två av fem lektionstillfällen i 

årskurs fyra och vid fyra av sex lektionstillfällen i årskurs sex. Att visa en film verkar alltså 
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vara ett vanligt sätt att förmedla ämnesinnehåll på. De filmer som visas är ofta anpassade 

för mellanstadieåldern och hämtas från UR:s hemsida, men kan också vara material som 

hämtas från t.ex Youtube. I det följande kommer först ett exempel från ett visual event i 

årskurs fyra där en kort film om starkström visades (bild 34) och därefter ett exempel från 

filmvisning i årskurs sex (bild 35-42).  

Ljuset släcks och läraren startar filmen från sin dator längst fram i klassrummet. Filmen 

visar först en intervju med den tidigare fotbollsspelaren Alex Schylström som fått svåra 

brännskador efter att ha hoppat upp på ett tåg och kommit åt en starkströmskabel. Ett 

klipp och vi får se bilder som visar brandkåren i arbete, ett iscensatt avsnitt som ska få 

åskådarna att känna det som om de var med på plats. Därefter ett nytt klipp och vi är 

tillbaka i studion där Axel Schylström intervjuas. Filmen innehåller studioinspelade 

intervjudelar blandat med rekonstruktioner av olyckan; filmade sekvenser med olika 

bildutsnitt och vinklar med speaker, musik, effektljud. Det är starka bilder med hög 

kontrast och stor dramatik. Eleverna sitter på helspänn och efter filmen initierar läraren 

ett samtal med klassen. Eleverna deltar med stort intresse och delar med sig av egna 

erfarenheter. I samtalet poängteras faran med starkström och eleverna varnas för att falla 

för grupptryck och utsätta sig för faror som att klättra upp på tåg där man riskerar att 

komma i kontakt med starkström (Observationsanteckningar 17-03-09). Under detta 

visual event har alltså filmvisningen ett normerande syfte och filmen används inte bara 

för att förklara starkström, utan också som ett sätt att förmå eleverna att bete sig på ett 

klokt sätt. 

Eleverna säger i intervjuerna att de ser mycket film på NO-timmarna och när jag visar 

bilden ovan fastnar vi en stund i en diskussion om otäcka bilder. De tycker inte att filmens 

innehåll var alltför otäckt, de tål värre bilder än så (intervju 2, årskurs 4). De utmanar sig 

själva på fritiden och söker t.ex. rätt på filmer på Youtube där människor tävlar i parcour 

och skadar sig (intervju 1, årskurs 4). Det ingår att se på läskiga filmer med clowner, eller 

spöken. De reagerar alltså inte på att filmen visar otäcka bilder och de har förstått 

budskapet. Lärarens diskussion med klassen förutsätter också att eleverna förstått 

huvudbudskapet eftersom samtalet med klassen inte berör den visuella framställningen. 

Budskapet är inte heller svårt att uppfatta, eftersom huvudpersonen Schylström själv säger 

åt tittarna att inte göra om samma sak som han själv gjorde. Samtidigt blir filmens 

dramaturgiska upplägg eller ljudets betydelse för att åstadkomma affekt osynligt för 

eleverna, liksom att gränsen mellan genrerna nyheter och fiktion upplöses i filmen. Vem 

som ser och på vilket sätt det är möjligt att betrakta är också osynliggjort (Rose 2011).  

I årskurs sex handlade undervisningen om att bli vuxen och lektionernas innehåll 

behandlade hur barn kommer till, mardrömmar, mobbning och pubertet. Lektionerna 

hade precis som i årskurs fyra, ett relativt fast upplägg med en kort genomgång, 

filmvisning och därefter elevernas arbete med uppgifter. Jag har här valt ett visual event 
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som handlar om filmvisning där det innehållsliga temat är kroppens förändring under 

puberteten. Eleverna ser en UR-produktion med titeln När kroppen växer. På bild 35-42 

återges några stillbilder ur filmen tagna i klassrummet medan eleverna såg den. 

Programmet leds av en känd videobloggare och bilder av henne varvas med tecknat 

material i animéstil, skyltar i glada färger och intervjuer med simmaren Sara Sjöström och 

en pojke som berättar om hur det är att vara i målbrottet när man sjunger i kör. Det är 

snabba klipp, musik och ett ”ungdomligt tilltal”, dvs intervjuinslag blandas med andra 

avsnitt med populärkulturella referenser.  

Bild 35-42 Eleverna i sexan ser på film. 
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Eleverna är intresserade av filmen och när programledaren är i bild kommenterar 

klassen: 

- Hon är barnslig (säger elev när programledaren pratar om pruttar). Några fnissar lite.  

En annan elev: – Oh nej de är tecknade! Bilderna visar intima saker. Programledaren:  

-Man ska tänka att man är unik och inte jämföra sig, modellerna är ju photoshoppade…. 

hår på benen…problem…Målbrottet…jobbigt. Person från Adolf Fredriks gosskör får  

ordet (och i bild). Programledaren tar därefter över, tittar på sina bröst och säger: vad är det här  

för kluns (klassen fnissar). - Var stolt över din kropp! (Observationsanteckningar 17-03-30) 

 

Programledaren vänder elevernas blickar mot sin egen kropp och kommenterar och 

skojar. Budskapet är att acceptera förändringarna och försöka tycka om sig själv ändå. När 

jag pratar med intervjugrupperna om filmen uttrycker de sitt gillande inför 

animéfigurerna. Det var ett bra grepp, menar eleverna, för om det skulle vara riktiga bilder 

skulle det visas blod, de här bilderna skapar ett lagomt avstånd så att budskapet går att ta 

in. Båda elevgrupperna säger i intervjerna att det är viktigt att skolan vågar behandla 

sådana här saker. Och då menar de även de tidigare filmerna som behandlat mobbing, en 

flicka som fått cancer och amputerat benen och filmen om hur ett barn blir till. För några 

av eleverna är innehållet chockartat och fastän eleverna fnissar eller skrattar generat är det 

viktigt att få diskutera med sina kamrater. En av eleverna säger så här: 

F4: det är väldigt viktigt..för även om man tänker att allt ska vara väldigt planerat…man måste  

verkligen ta upp dom saker som kan röra sig…alltså det är väldigt läskigt och sorgligt att kolla på  

men man måste ju kunna visa alla sidor av ett liv och hur det är utanför och så…(Intervju 4, årskurs 6) 

Eleverna säger också att just filmmediet lämpar sig för att ta upp känslosamma saker. Det 

är lättare att leva sig in i personernas liv då än om man läser en text. När eleverna tittat 

klart på filmen diskuterar läraren kort med klassen och berättar att även flickor kommer i 

målbrottet. Inte heller vid detta filmvisningstillfälle kommenteras själva framställningen 

eller programledarens tilltal som eleverna i klassrumssituationen uppfattade som barnsligt. 

     I båda dessa exempel bärs ämnesinnehållet av mediet film och innehållet är inte bara 

faktabaserat utan också av normerande karaktär. I det första exemplet är det lärarens 

avsikt och det tydliggörs inför eleverna i samtalet efter filmen visats. I det andra exemplet 

diskuteras inte de åsikter filmens framför vilket gör det svårare för eleverna att handskas 

med de påståenden som levereras. Det mest uppenbara att man ska acceptera de 

kroppsliga förändringarna och försöka må bra är kanske inte så kontroversiellt, men det 

käcka tilltalet där programledaren skojar om sin egen kropp kan vara mer svårsmält när 

man själv är i början eller mitt uppe i den process som behandlas i filmen. Att återvända 

till själva filmframställningen och tillsammans med eleverna granska hur den är gjord 

skulle göra det möjligt för eleverna att både lära sig om själva mediet och de materiella 
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och tekniska förutsättningar filmskapande för med sig, men också förse eleverna med en 

kritisk blick för att kunna hantera de påståenden filmen levererar (Moss & Lapp 2010). 

4.3.4 Eleverna laborerar och ritar 

  Bild 43-44 Eleverna i fyran laborerar och ritar kretsar      

Under många lektionspass i NO arbetade eleverna en del av lektionen med att lösa 

uppgifter av olika slag. Som ett exempel på ett sådant visual event vill jag lyfta ett tillfälle 

när årskurs fyra fick lära sig hur en ficklampa fungerar (bild 43-44). Uppgiften går ut på 

att koppla ihop ett batteri med en lampa och få lampan att lysa eller släckas. Eleverna ska 

efter att laborationen är genomförd schematiskt med blyertspenna avbilda batteri, sladdar 

och lampa i sin övningsbok. Under lektionen används ämnesspecifika begrepp som sluten 

krets, batterihållare, lamphållare, elektroner, kortslutning och läraren poängterar att 

uppgiften inte handlar om att rita snyggt, utan det går bra bara man ser vad det är 

(Observationsanteckningar 17-03-16). Kraven på visuell kunskap för att klara 

ritmomentet är därför inte så stora och det finns förebilder i det material eleverna har 

framför sig. Även om det är tekniskt/naturvetenskapligt kodade bilder är det 

underförstått att eleverna kan återge dem i sin bok. En kommentar hämtat från 

observationsanteckningarna (17-03-16) visar detta: ”Under genomförandet pratas det mer 

om limstiften än om hur framställningen kan se ut.” I intervjuerna ser eleverna inte heller 

några problem med att rita kopplingsscheman och de upplever att det stöd som finns 

tillgängligt i form av lärarens kommentar, att det inte handlar om att ”rita snyggt” utan 

om en funktionell framställning och att de har material framför sig att titta på gör 

uppgiften genomförbar för alla elever.  

    I årskurs sex handlar flera uppgifter om att i serieform återge skeenden. Ett exempel 

på ett sådant visual event är när eleverna efter att ha sett filmen om pubertet ska ta del av 

ett upptryckt material och sedan som i en seriestrip med tre bilder beskriva kroppens 

utveckling under puberteten. Det kopierade materialet (utdrag ur en lärobok?) och själva 

uppgiften återges på bilderna 45-48. Det är ett multimodalt material, med en kombination 

av symboler, foto, teckningar och verbaltext. Rubrikerna är blåfärgade och vissa texter 

ramas in. Puberteten beskrivs som jobbig och spännande och i den lilla rutan finns en text 

med rubriken Må bra. Bilderna visar glada ungdomar, och symbolerna är hjärtformade. 
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Tilltalet är uppmuntrande och positivt. Trots att det är jobbigt ska man må bra, för det är 

en spännande tid som väntar.  

    Bild 45-48 Eleverna i sexan läser om puberteten. 

     När eleverna har läst övergår de till att lösa serieuppgiften. Vi sitter då inne i ett 

grupprum eftersom eleverna på lärarens förslag har delat upp sig och några av flickorna 

vill ha lite större avskildhet när de pratar. Precis som vid föregående tillfällen poängterar 

läraren att det går bra med streckgubbar, bara man ser vad som händer. Ett kort utdrag 

ur observationsanteckningarna återger situationen: 

Jag går runt lite bland pojkarna först och sätter mig sedan med flickorna som nu gått in i  

grupprummet (alla utom 2 flickor). En av flickorna: -Det blir svårt att sätta bröst på streckgubbar!  

Vi skrattar. Tjejerna ritar lite bredare figurer för att få bättre plats med brösten. Håret som en flicka  

ritat runt huvudet ser ut som skägg. Vi skrattar åt det också…Alla är lite generade och jag  

får till en början inte fotografera någon av flickornas bilder. Däremot en av killarnas. 

(Observationsanteckningar 17-03-30) 

Uppgiften är liksom vid tidigare lektioner i årskurs sex formulerad på ett personligt sätt, 

eleverna ska föreställa sig en person som ska beskrivas i en berättande genre. Och liksom 

vid tidigare tillfällen då kroppen på något sätt behandlats är flickorna generade och 

uttrycker att det är jobbigt. De håller för sina teckningar och skymmer dem både för mig 

och för varandra. I det kopierade materialet finns tecknade förebilder att använda, men 

kanske gör ämnesinnehållet att det är svårt att rita. Flickorna försöker, men när brösten 

ska sättas på streckgubben i serieruta två brister vi alla ut i skratt. Det fungerar inte så bra 

och gruppen övergår till att rita figurer med flera streck och de hjälper varandra genom 

att diskutera utförandet under tiden de arbetar. En av flickorna klarar inte att lösa 

uppgiften och läraren erbjuder henne att redovisa muntligt istället. Hon är alldeles för 

berörd av innehållet för att kunna rita och har svårt att koncentrera sig. I bild 49-50 visas 

en av pojkarnas teckningar och en av flickornas. I pojkbilden börjar det med en Liten kille 
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(enligt rubriken i rutan), sedan börjar han växa (Början) och sen når han Slutet, som visar 

sig vara en riktig muskelknutte.   

 

Bild 49-50 Elevernas teckningar av utvecklingen under puberteten 

De bilder som eleverna både möter (som i filmen som föregår denna uppgift) och själva 

producerar är färgade av den omgivande populärkulturen (Änggård 2005). Precis som 

Danielssons (2013b) studie visade verkar läraren i detta fall se illustrationerna som en hjälp 

att bära innehållet och inte något som i sig behöver problematiseras eller stödjas. Då 

läraren inte ber eleverna ta stöd av de bilder som finns tillgängliga hämtar eleverna sina 

förebilder från könskodade sammanhang som reklam, leksaker och filmer. Detta blir 

synligt i de två exempel som ovan. Wikberg (2014) menar att stereotypier snarare förstärks 

om inte läraren ger eleverna andra förebilder att titta på. Uppgiften eleverna tilldelades var 

inte så svår när det gällde utförandet, men av någon anledning klarade inte eleverna av att 

göra det årskurs fyra gjorde under lektionen i svenska, att använda sig av förebilderna de 

hade tillgängliga. I intervjuerna säger eleverna att de inte ritar så mycket inom NO-ämnet, 

det kan göra att förväntningarna på vad som ska produceras är mycket låga när de agerar 

inom det naturvetenskapliga området.  

4.3.5 Visual events i mellanrummen 

Under lektionerna i både svenska och NO eller i skarven mellan olika lektioner försiggår 

stundvis elevinitierade aktiviteter med visuella förtecken. I tabellöversikten finns några 

visual events som berör hur mobiltelefonerna, som vanligtvis är inlåsta i ett skåp, kommer 

fram och uppdateringar på sociala medier kontrolleras, eller hur några elever loggar in på 

ett onlinespel på klassrummets stationära dator. När det blir en stund över eller bara när 

eleverna tittar upp från sin läsning diskuteras inlägg eller händelser på Instagram eller 

Snapchat. På så sätt sipprar fritidssysslor in i skolan. Eleverna säger att mobiler och 

datorspel är tillåtna på elevens val om man spelar något taktikspel eller så. Det finns också 

exempel på hur elever på eget initiativ aktivt utvecklar sin visual literacy, det är två flickor 

som driver ett eget teckningsprojekt för att lära sig rita hästar (se bild 51-52). De har hittat 

en förlaga i en av böckerna de läser på svensklektionerna. Denna bok hämtades fram när 

uppgifterna i NO var klara och den återstående lektionstiden användes till ett koncentrerat 
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teckningsarbete. Flickorna ler generat när jag frågar om bilderna, men säger sen att de lär 

sig rita. Och det är vad eleverna genomgående nämner i intervjuerna, de vill lära sig att 

teckna bättre, verklighetstroget och med skuggor. Eleverna säger i intervjuerna att de är 

medvetna om att de inte får ha egna projekt på lektionstid, men säger samtidigt att det är 

bra att ha något att göra. Många ritar hemma med blyerts och tusch efter förebilder från 

nätet. Det kan vara saker man gillar, karaktärer från spel eller något speciellt djur. En elev 

säger att han använder Youtube för att lära sig rita saker. Dessa små projekt i skarven 

mellan andra uppgifter kan ses som obetydliga, men representerar en vilja och en drivkraft 

från elevernas sida att kommunicera inom ramarna för deras intresseområden. De kan 

också ses som ett informellt literacylärande som sker i skarven mellan skola och fritid. 

Bild 51-54 Elevernas egna visuella aktiviteter. 

4.3.6 Sammanfattande kommentar 

Som analyserna ovan visat är mycket av ämnesinnehållet under de NO-lektioner jag 

observerat knutet till visuella framställningar. Läroböckerna som används, filmerna som 

streamas och elevernas uppgifter består av multimodala texter vilket betyder att mycket 

av meningsskapandet förssigår visuellt. Eleverna i denna studie tycker att det är svårt att 

förstå bilderna och önskar att lärarna förklarar ibland. De behöver enligt tidigare studier 

bland annat hjälp med att förstå att bilder kan bära information. De behöver också stöd 

att tolka mer komplicerade bilder och koppla samman dem med texten för att bli kunniga 

i ämnet (von Zeipel 2014). När det gäller filmerna tycker eleverna själva att de förstår 

innehållet bra, men eftersom de innehåller många normativa påståenden skulle en lite 
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längre diskussion kunna hjälpa eleverna att förstå mer om hur filmer kan bära även 

underförstådda budskap och forma deras åsikter.  

Under de lektioner jag har besökt har lektionerna utgått från vardagliga företeelser som 

batterier, ficklampan och hur kroppen förändras i puberteten. Av det jag kunnat se möter 

eleverna en undervisningstradition enligt Vision 2 (Roberts 2007). Enligt Ståhl (2016) blir 

eleverna mer engagerade om undervisningen utgår från ämnen de möter i vardagen. Ser 

man till Johansson (2012) studie av selektiva traditioner skulle jag säga att lärarna under 

dessa lektioner bemödat sig om att eleverna ska vara aktiva och att de lägger stor vikt vid 

att undervisningen ska vara rolig och intressant för eleverna samtidigt som de är noga 

med att lära eleverna relevanta ämnesbegrepp.   

Om jag slutligen jämför de visual events som identifierats under rubriken NO med 

Freebodys & Lukes modell (1990) deltar eleverna i visuella praktiker (tar rollen som 

meningsskapare) och använder bilder i olika sammanhang (är textanvändare) men skulle 

behöva mer stöd för att behärska de genrer som ingår i ämnet (knäcka koden) och de 

skulle också behöva mer stöd att kritiskt granska det bildmaterial som de möter på 

lektionerna. 
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5. Diskussion 

Under denna rubrik ska jag återvända till studiens syfte och frågeställningar och besvara 

dem. Syftet var att studera vilken visual literacy eleverna behöver utveckla i förhållande 

till det visuella material de möter under lektionerna i skolan. Frågeställningarna som 

studien utgått från är följande:  

 Vilka visual events deltar eleverna i under lektioner i  svenska, Bild och NO och 
vilken visual literacy förväntas av eleverna i dessa situationer?    

 Hur förhåller sig eleverna till de möjligheter och utmaningar de möter under dessa 
visual events? 

 Hur stöttas eleverna i arbetet med att tillägna sig visual literacy?  

Dessa frågeställningar kommer att behandlas under varsin rubrik. Därefter kommer jag 

att diskutera vilka didaktiska konsekvenser resultatet får för skolans undervisning i bild.  

5.1 Visual events och visual literacy 

Som analyskapitlet visat deltar eleverna varje lektion i flera visual events som ställer krav 

på deras visuella läs- och ”skriv”-förmåga. Enligt Erixons studie (2014) har datorernas 

intåg i skolan medfört förskjutningar i undervisningssituationen. Undervisningen baseras 

nu mer på internetkällor än textböcker, lärarens genomgångar handlar mer om att visa än 

att berätta och även lärar- och elevroller har förändrats. Detta stämmer väl med den 

undervisning jag har observerat. Lärarna använder visuella strategier för att strukturera 

lektionerna och stödja elevernas lärande, som läromedel används filmer och upptryckt 

material som komplement till läroböckerna och elevernas arbetsuppgifter består av att 

läsa eller skapa multimodala texter.  

5.1.1 Lektionernas inledning 

Lektionerna inleds i ämnena svenska och NO på liknande sätt. Läraren är placerad 

framme vid tavlan, använder sig av en punktlista för att presentera lektionens struktur och 

innehåll och ritar eventuellt figurer eller en tankekarta på tavlan. Detta uppskattas av 

eleverna och alla intervjugrupperna säger att det är ett viktigt stöd för dem att kunna 

betrakta tavlan för att veta hur de ska lägga upp sitt arbete. Två studier stödjer också detta 

arbetssätt och lyfter fram att användningen av grafiska stöd underlättar för eleverna att 

komma ihåg och gör komplicerade processer mer överblickbara (Lott & Read 2015, 

Maher 2017). Maher (2017) använde en interaktiv tavla för att diskutera texter med 

eleverna i helklass och såg uppenbara fördelar med att projicera upp texter för att kunna 

visa hur texterna var konstruerade. Interaktiva tavlor fanns inte i de klassrum jag besökte 

men projektorn som är kopplad till lärarens dator ger samma möjligheter.   
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På bildlektionerna användes två olika modeller att inleda lektionen. Den ena var i 

enlighet med lektionerna i svenska och NO, läraren använder tavlan för att skriva 

arbetsgången och visa bilder. Den andra utgick från att läraren efter ett kort välkomnande 

placerade sig nära eleverna och själv demonstrerade ett ämnesinnehåll. Eleverna 

uppskattade i detta fall både att få veta ordningsföljd på momenten (gärna antecknade på 

tavlan som de vara vana vid) men också att få se steg för steg hur en bild växte fram eller 

vilka möjligheter materialen gav. Även detta sätt att arbeta, att konkret visa eleverna hur 

man kan göra stöds av forskare (Wilson & Wilson 2009, Anning & Ring 2004). Det 

handlar om att tillägna sig kunskaper om både material, tekniker och genrer för att själv 

kunna delta i sociala sammanhang och kommunicera med bilder. Ett av de viktiga 

sammanhang där barn lär om bilder är genom uppgifterna de får i skolan (Wilson & 

Wilson 2009). 

I de visual events som handlar om lektionernas inledning krävs måttliga kunskaper i 

visual literacy. Lärarens verbala genomgång är ofta identisk med eller förklarar det som 

tecknas på tavlan och eleverna är åskådare. Strukturen som återges är en väl inövad ritual 

och även vid användandet av tankekartor säger eleverna att det är ett ofta återkommande 

och användbart koncept i undervisningen, både när lärarna ritar upp dem på tavlan eller 

när de själva använder dem för att strukturera sin texter. Vid bildlärarnas praktiskt 

orienterade genomgångar är eleverna uppmärksamma och följer noga vad som händer, 

men även denna situation är de vana vid. De tittar, ställer eventuellt någon fråga och 

förväntas senare upprepa lärarens procedur. Att ha sett processen är ett stöd för att 

genomföra uppgiften. Det är också en möjlighet för eleven att förstå svårighetsgraden och 

om läraren förklarar, syftet med arbetet. 

5.1.2 Ämnesinnehållet presenteras 

När lektionens inledning är avklarad presenteras ämnesinnehållet. På bildlektionerna sker 

det som vi sett genom lärarens inledning på tavlan/via projektorn eller genom lärarens 

praktiska uppgiftsgenomgång. Efter den inledande instruktionen är innehållet präglat av 

de material eleverna använder; penslar, färger, papper, sax, klister, pennor och 

mobilkameror. För eleverna är det materialiteten och det de lär i olika tekniker som är 

själva ämnet. Som analysen visade betonas färdighetsträning och att eleverna ska bli 

duktiga på att hantera material och tekniker under lektionerna. Det kan leda till en 

betoning på estetisk tilltalande bilder (lektionerna i fyran) eller till att kommunikation med 

andra lyfts fram (lektionerna i sexan). Om man ser till hur lektionstiden disponeras och 

jämför med Freebody & Lukes modell (1990) betonas då mest elevernas roll som 

kodknäckare medan de andra rollerna i modellen (meningsskapare, användare, kritiker) 

ges mindre plats.   
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     I svenska och NO presenteras ämnesinnehållet till stor del genom läsning i elevernas 

bänkböcker/läroböcker/upptryckt material eller genom att visa film. Detta ställer stora 

krav på elevernas förmåga att både knäcka koden och att vara meningsskapare (Freebody 

& Luke 1990). Som kapitel fyra visade behandlas ofta det visuella materialet som 

genomskinligt eller oproblematiskt och även om läraren ibland hänvisar till bilderna 

förklaras det inte närmare. Jonsson (2006) menar att det inom läs- och skrivinlärning finns 

en dominant diskurs där bilder mest ses som illustrationer till det verbala innehållet. Det 

medför att lärarna inte uppfattar elevernas svårigheter att tolka visuella representatoner. 

Även inom NO kan lärarna vara omedvetna om elevernas svårigheter att tolka visuella 

representationer. Flera studier har oberoende av varandra visat att både grundskoleelever 

och studenter på universitetet inte självklart kan läsa av naturvetenskapligt kodade bilder 

(Brumberger 2011, von Zeipel 2014, Jian 2015). Elever på mellanstadiet har till skillnad 

från vuxna svårt att växla mellan bilder och verbaltext och om de inte förstår, hoppar de 

helt enkelt över bilderna (Jian 2015, Moore-Russo & Shanahan (2014). Lärarna behöver 

alltså inte bara visa på bilderna, utan också förklara dem om ämnesinnehållet ska bli 

tillgängligt. När det gäller de filmer som strömmar genom klassrummen handlar det också 

om critical literacy, en kritisk förmåga att tolka filmframställningarna (Moss & Lapp 2010). 

Genom att tala om filmerna kan lärarna möjliggöra för eleverna att få syn på de 

underliggande värderingar som filmerna härbärgerar. 

     Vilket ämnesinnehåll som lärarna väljer att presentera för eleverna är beroende av 

deras ämnesuppfattningar. Att utifrån ett tiotal lektioner i varje ämne fastställa lärarnas 

ämnesuppfattning är inte möjligt och ligger inte heller inom denna studies ram, men i 

forskningsmaterialet blir ändå vissa tendenser synliga. Inom bildområdet betonas äldre 

ämneskonceptioner mer än den senare kommunikativa inriktningen. Det gör det möjligt 

för eleverna att tillägna sig visual literacy inom vissa områden, men inte andra. I svenska 

blir en mix av olika ämnesuppfattningar synliga, precis som i läroplanens skrivningar där 

det både handlar om svenska som ett multimodalt ämne och om färdighetsträning (Liberg 

m.fl. 2012). I NO betonas elevernas aktivitet och ingången i undervisningen är 

vardagsnära fenomen enligt vison 2 (Johansson, 2012, Roberts 2007). I både svenska och 

bild ligger det mer färdighetstränande moment i årskurs fyra och eleverna ges större 

utrymme för egna initiativ i årskurs sex. Det kan möjligtvis ses som en progression inom 

ämnena. Förväntningarna på visual literacy ökar däremot inte med åren i det material som 

lärarna använder under lektionerna vare sig i bild, svenska eller NO utan ställer ungefär 

lika stora krav på eleverna visuella kompetens i både fyran och sexan.    

5.1.3 Elevernas arbetsuppgifter 

Övervägande del av de arbetsuppgifter eleverna genomför är lärarinitierade. I bild består 

uppgifterna av att eleverna skapar bilder för att lära sig om olika material och tekniker, 
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medan de i svenska och NO består av att producera konceptskisser (kopplingsscheman), 

serier eller presentationer med ett visst ämnesinnehåll eller tema. Eleverna får genom åren 

en färdighet i att skapa bilder och kan enligt dem själva hantera material som t.ex. 

vattenfärger med en viss säkerhet. De har inte heller några problem att med blyertspenna 

rita av konkret material, som batterier, lampor och sladdar som de ser framför sig. Denna 

säkerhet varierar dock mellan olika situationer. När eleverna ska genomföra uppgifter som 

att teckna figurer för att förklara skeenden på NO-lektionerna verkar det finnas ett stort 

motstånd. En del av detta motstånd kan förklaras av att ämnesinnehållet gjorde eleverna 

generade, men när jag observerade eleverna hade de också påtagliga svårigheter att rent 

praktiskt utföra figurtecknandet. Elevernas förväntningar på vad de behöver prestera i 

bildväg på andra lektioner än bild är lågt ställda. Det är bara på bildlektionerna lärarna 

bryr sig om hur man ritar säger eleverna (Intervju 2, årskurs 4). Lärarna verkar underskatta 

elevernas förmåga att hantera penna och papper för att skildra enkla skeenden. Under 

lektionerna i NO utmanas inte eleverna, utan ribban för vad som är acceptabelt läggs 

väldigt lågt genom lärarnas försäkringar om att det räcker att man ser vad det är. När 

eleverna får i uppgift att värva andra till batterijakten löser de dock uppgiften att rita 

figurer utan att fundera så mycket på det. De använder på så sätt de resurser de har 

tillgängliga vid det aktuella tillfället och tar hjälp av internet (Kress 1997, 2003). Dessa 

resurser är av materiell karaktär, men här handlar det också om de föreställningar eleverna 

har om vad som förväntas av dem eller är möjligt att prestera. Enligt kursplanen i bild 

årskurs 4-6 ska eleverna arbeta med att framställa ”berättande och informativa bilder, t.ex 

serier och illustrationer till text” (Skolverket 2017, Lgr 11). Uppgifterna är alltså väl 

anpassade för åldern och det ingår i elevernas tillägnande av visual literacy att lära sig detta 

innan de går upp på högstadiet.  

     Presentationer verkar eleverna ha lättare att hantera. De hämtar bilder och filmfiler på 

nätet och komponerar ihop en presentation med stor självsäkerhet när det gäller det 

praktiska arbetet. Att arbeta i en digital plattform tillsammans med en eller flera kamrater 

ställer inte till något besvär, alla jobbar engagerat med uppgiften. Enligt eleverna ligger 

svårigheterna i denna uppgift snarare i att skriva lämpliga sökord och enligt 

observationerna också i att välja ett lämpligt material att infoga i sin presentation. Eleverna 

behöver diskutera bilderna för att bli medvetna om vad de tillför eller inte tillför. Ett gott 

exempel på detta är när läraren under en svensklektion fäster elevernas uppmärksamhet 

på bildernas betydelseinnehåll. Med en ännu tydligare respons vid lektionstillfällena skulle 

eleverna förstå att bilder kommunicerar, har olika meningserbjudanden men också olika 

betydelsepotential, dvs. människor kan uppfatta bilder på olika sätt (van Leeuwen 2005). 

Med träning i att prata om visuella inslag blir eleverna också säkrare på att hantera begrepp 

som hör till det visuella området (Eisner 2002).   
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     I flera studier både inom det svenskdidaktiska och naturvetenskapsdidaktiska 

områdena har forskarna följt klasser som mer aktivt arbetat med elevernas 

literacyutveckling. I dessa studier har fotografering använts som ett medel att tillägna sig 

språkliga begrepp inom det egna modersmålet (Wiseman m.fl 2015, Lilly & Fields 2014) 

eller för att tillägna sig ämnesrelaterade begrepp inom NO (Kelly-Jackson & Delacruz 

2017, Capello & Lafferty 2015). Att arbeta med ämnesspråk via fotografi är något som 

gynnar både första och andraspråkselever och enligt dessa studier något som gör eleverna 

engagerade och intresserade. Fotografering är genom den digitala utvecklingen tekniskt 

lättillgängligt och kan med enkla medel tillämpas i de klassrum jag besökte. Det skulle ge 

eleverna både större visuell men också ämnesrelaterad kompetens att producera eget 

material, eftersom de då måste fundera mer och inte bara kan hämta något som finns 

nåbart på internet. Fotografi är enligt min egen erfarenhet som bildlärare inte heller 

kopplad till någon ”skaparångest” på samma sätt som teckning kan vara. Det är därför ett 

bra sätt att närma sig egen bildproduktion. Att med penna och papper teckna företeelser 

är däremot oöverträffat om det gäller att noga iaktta t.ex. naturvetenskapliga fenomen och 

kan elevernas förmåga på detta område stärkas gynnas inte bara deras utveckling när det 

gäller visual literacy utan också deras ämnesutveckling. 

5.2 Elevernas förhållningssätt  

Eleverna är intresserade och engagerade och tar egna initiativ för att lära sig om bilder. 

När jag i intervjerna ställer frågan om när de använder eller arbetar med bilder i 

undervisningen är det snabbaste svaret på bildlektionerna, men när de får tänka en stund 

kommer de på att många andra lektioner innehåller visuella moment. De äldre eleverna 

framhåller värdet av att ha bildkunskaper för framtida yrkesarbete. Det visuella är också 

en del av deras privata sfär och de diskuterar initierat saker som har att göra med sociala 

medier och bildhantering vid intervjuerna. Flera av eleverna är också aktiva bildskapare 

på fritiden, tecknar och målar eller driver egna bloggar där fotografier publiceras. Som 

bildkonsumenter ser de filmer, söker efter fakta som intresserar dem, spelar spel och följer 

andras inlägg på sociala medier (Davidsson & Findahl 2016). Anning och Ring (2004) 

beskriver detta bildhanterande som ett sätt att behandla de stora livsfrågorna och förstå 

sig på världen runtomkring. Eleverna lär sig skapa bilder på egen hand genom att leta 

förebilder på nätet och imitera bildgenrer som de är intresserade av. 

Det gör att eleverna på ett sätt kan ses som mycket visuellt kompetenta. Denna 

kompetens visas också i arbetet med presentationerna både i svenska och NO, där 

eleverna tar ledningen, letar material och delar med sig när någon kan mer om digital 

teknik än läraren. Lärarna är öppna för elevernas kunskaper och det skapas en 

klassrumssituation där det är möjligt att använda det man lärt i mer informella miljöer. 

Det är positivt för elevernas lärande och gynnar utveckling av visual literacy. I intervjuerna 
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säger eleverna att de har respekt för lärarnas kunskaper, särskilt när det gäller att söka och 

förstå bilder, men de vill lära sig mer om hur man framställer vissa motivområden de är 

intresserade av. Förväntningarna riktar sig mest mot bildlärarna som eleverna menar är 

mest kunniga på området. De tycker att det är viktigt att lärarna själva kan göra bilder och 

visa olika knep. Enligt Buhl & Flensburg (2011) handlar det idag, inte lika mycket som 

förr, om att lärare behöver kunna teckna för att arbeta med bildskapande, men eleverna i 

den här studien önskar lärare som kan lära dem grundläggande färdigheter både i äldre 

och nyare tekniker och material.  

Eisner (2002) stödjer elevernas önskemål om att få ägna tid åt att lära sig hur olika 

material och tekniker fungerar. Att förstå vad som kan uttryckas och på vilket sätt tar tid 

och eleverna behöver prova flera gånger för att kunna utnyttja ett viss material för att 

kommunicera något. Även Marner & Örtegren (2015b) framhåller att det är viktigt att 

eleverna lär sig olika medieringar. Den tiden är svår att få till under de korta 

bildlektionerna i årskurs fyra då läraren också behöver transportera material från ett förråd 

i korridoren. Analysen visar att eleverna i huvudsak arbetar med hantverksmässiga 

tekniker och material i årskurs fyra och om lärandet ska omfatta även digitala tekniker 

skulle undervisningen också kunna ske på elevernas lektioner i svenska och NO kopplat 

till de uppgifter eleverna får. Detta vore helt i enlighet med läroplanens intentioner då 

kursplanen i svenska innehåller mål för både multimodal textproduktion och bildanalys 

och kursplanerna i NO mål för elevernas arbete med texter och olika estetiska uttryck 

(Skolverket 2017, Lgr 11). Samtliga ämnen är också berörda av revideringen av 

läroplanens andra kapitel när det gäller kunskapsmålen, där alla elever förutsätts kunna 

använda både digitala verktyg och andra medier för att inhämta kunskap, bearbeta 

information, skapa och kommunicera (Skolverket, Lgr 11, kapitel 2.2, se länk 2017-07-

09). 

Eleverna behöver oavsett inom ramen för vilket ämne det ska ske också tid att få 

diskutera vad de skapar för att förstå vad bilder kan kommunicera och att alla inte 

uppfattar bilder på samma sätt. Här handlar det som vi sett i kapitel fyra, inte bara om 

tidsaspekter, utan också om att lärarna planerar för den sortens diskussioner. Eleverna är 

stora bildkonsumenter och kompetenta bildtolkare när det gäller vissa genrer, men 

analyserna visar att de behöver undervisning för att förstå vad de ser. De behöver få ta 

rollen som kritiker inom ramen för både bild, svenska och NO för att lära sig om visualitet 

och att bilder framställer världen på vissa sätt (Rose 2007). Med kritiker menas då inte att 

kritisera andra bildskapare utan att få möjlighet att ge och ta respons på egna bilder och i 

ämnessammanhang förstå vad bilderna åstadkommer (Eisner 2002). 

Eleverna driver egna projekt för att bli skickligare bildskapare både under 

bildlektionerna och på andra lektioner. Som exempel har vi sett de två eleverna i årskurs 

fyra som vill lära sig rita hästar eller eleverna i årskurs sex som designar egna kläder. Att 
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läraren ger utrymme för de egna projekten och kommer med råd när eleverna ber om det 

ökar intresset för att lära mer och eleverna säger också att det öppnar för att lära känna 

sig själva, att få syn på sidor som man inte visste om förut. Detta skulle kunna ske även i 

samband med filmerna i NO, där eleverna i sexan lär om pubertet. Filmerna handlar om 

situationer som är jobbiga att hantera och eleverna poängterar att det är viktigt att få 

diskutera sådana frågor i skolan. De ifrågasätter vid ett par tillfällen filmens framställning 

och frågar läraren om hur bilderna på fostret kommit till eller kommenterar 

programledarens framtoning. Om läraren vid sådana tillfällen är lyhörd öppnas naturligt 

för att lyfta diskussioner som berör visual literacy. Det handlar alltså både om att ge 

eleverna en möjlighet att påverka planeringen, men också att utforma uppgifter som 

stärker lärandet både när det gäller ämnesinnehåll och textkunnighet. Eleverna påpekar i 

intervjuerna att de uppskattar en viss frihet, men att de också behöver få uppgifter från 

läraren för att utvecklas. Om de skulle arbeta helt utifrån egna idéer skulle de inte lära sig 

något nytt. Marner & Örtegren (2015) uttrycker det som att verklig frihet kan eleverna 

bara ha om de behärskar sina framställningssätt. 

5.3 Stöttning i tillägnandet av visual literacy 

Ämnesspråk är ett slags textkulturer som innebär att begrepp behöver förklaras 

(Magnusson 2008). Just i mellanstadieåren är det extra viktigt att planera undervisningen 

så att man inte tappar elever som inte är så goda läsare (Schleppegrell 2004, Christie & 

Derewianka 2008). Som analyserna visat är lärarna noga med att förklara ämnesbegrepp i 

alla de tre ämnen som ingår i studien. Under bildlektionerna visar också läraren, enligt 

modell två av genomgång, eleverna hur man konkret hanterar olika material och tekniker. 

De får också ett visst stöd av läraren i svenska när de ska använda bilder i sina 

presentationer. Däremot får eleverna inte så mycket hjälp att kritiskt granska bilder på 

någon av lektionerna. För att få en bredare visuell repertoar och kritiskt kunna reflektera 

över de bilder och genrer eleverna möter inom ramen för samtliga tre ämnen behöver 

eleverna få både tid och stöttning att diskutera det visuella. Även om eleverna får lära sig 

bildrelaterade begrepp under bildlektioner är det inte tillräckligt för att eleverna på egen 

hand ska klara att läsa av den stora mängd bilder de hanterar i undervisningen. Analysen 

visar också att de genrer som hanteras på svensk- eller NO-lektioner inte med 

nödvändighet finns representerade på bildlektioner eller tvärtom. Både i svenska och NO 

tenderar lärarna att överskatta elevernas visuella kompetens eftersom de så uppenbart är 

kunniga i digital teknik. Eleverna lämnas på så sätt utan stöd när de ska lösa uppgifter som 

att avkoda lärobokstexter, filmer eller rita serier.  

    .Vid dessa tillfällen skulle eleverna kunna stöttas genom metatextuella samtal, dvs. 

samtal om de texter eleverna för tillfället arbetar med, förslagsvis genom att stanna upp 

och diskutera de presentationer som eleverna visar och be dem ge varandra goda råd. Ett 
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annat sätt att stötta eleverna är att utforma uppgifter som utmanar eleverna och ge dem 

tillgång till andra typer av förebilder än de eleverna själva söker upp. Både Änggård (2005) 

och Wikberg (2014) har visat att könsstereotypier i elevers bilder kan motverkas om 

eleverna får arbeta tillsammans med genomtänkta uppgifter. Att låta eleverna öva sig på 

att ge respons och använda ämnesbegrepp skulle göra dem mer medvetna om vilka grepp 

de kan använda för att skapa bilder (Eisner 2002). Att använda kamratrespons är också 

att stödja det sätt eleverna gärna arbetar på, genom att lära informellt av varandra. Det 

skulle ge dem möjlighet att utnyttja de kunskaper de redan har inom bildområdet och 

knyta ihop det som Wilson & Wilson (2009) beskriver som bildskapandets olika platser, 

den egeninitierade, skoluppgifterna och den där man lär av en mer kunnig person.  

Ett annat sätt att ge stöd för elevernas literacyutveckling är att undervisa eleverna i 

bildanalys. Chevalier (2015) visar i en studie hur eleverna fick en större förståelse för hur 

bilder och deras modersmål hängde ihop och hur eleverna växte av vetskapen att de kunde 

vara ”konstexperter”. Serafini (2014) uttrycker det på ett vackert sätt: 

    Criticism is an art of saying useful things about complex and subtle objects and events so 

     that others less sophisticated, or sophisticated in different ways, can see and understand  

     what they did not see and understand before (ibid, s. 167-168).   

Detta sätt att se på kritik handlar om att bli mer sofistikerad och kunnig om bilder och att 

lära sig att se. Det handlar också om att dela med sig av sin förståelse och kunna samtala 

om bilder i olika sammanhang. Undervisning om analys bör därför också omfatta filmer. 

Genom att medvetet arbeta med film och ge eleverna möjlighet att diskutera både 

filmernas konstruktion och dramaturgi samt de föreställningar om kön, klass och etnicitet 

som normaliseras genom filmernas framställningssätt kan eleverna få en kritisk 

kompetens de har nytta av både i skolan och i sitt privatliv (Moss &Lapp 2010). 

Häggström (2017) pratar om olika sätt att stötta eleverna, dels genom en god planering 

eller genom att ge eleverna tillgång till förebilder (förberedd stöttning), dels genom att 

diskutera elevernas material och produktioner under lektionerna (oförberedd stöttning). 

Den förberedda stöttningen bör också omfatta en konkretisering gällande bedömningen 

av elevernas uppgifter då Godhés studie (2014) visade att eleverna upplevde en viss 

osäkerhet om vad lärarna egentligen la vikt vid. Även om eleverna ansträngde sig att skapa 

genomarbetade presentationer var de inte säkra på att det påverkade betyget till det bättre. 

5.4 Bildundervisning, en uppgift för bildämnet? 

Som framgått i denna studie är visual literacy något som lärs in, inte något man har. 

Det handlar alltså inte om en talang som några människor besitter medan andra är utan. 

Snarare handlar människors tillgång till kunskap om det visuella på om de har deltagit i de 

olika rum för lärande, som Wilson & Wilson (2009) skriver om. Några barn har tillgång 

till viktiga literacysponsorer inom det visuella området och utvecklar tidigt ett kunnande 
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om bilder och bildskapande. En del fortsätter att på egen hand lära sig i informella miljöer 

genom kamrater eller genom att söka sig ut på nätet och är redan i grundskolan skickliga 

bildskapare. Som jag ser det är skolans uppgift att se till så att alla elever, oavsett vilka 

kunskaper de redan besitter blir visuellt litterata så att de kan hantera de utmaningar de 

möter som medborgare i samhället, på sin kommande arbetsplats och i sitt privatliv. Det 

handlar exempelvis om att kunna göra enkla framställningar med papper och penna eller 

digitala redskap, om att kunna använda bilder i olika sammanhang, t.ex kunna sätta ihop 

en presentation, det handlar också om att kunna tolka och diskutera de visuella 

representationer som förekommer i samhället. Kort sagt innebär det att kunna ta de roller 

som Freebody & Lukes (1990) modell beskriver: att kunna knäcka koden, vara 

meningsskapare, kunna använda bilder och ta rollen som kritiker. Det betyder att kunskap 

om bilder inte längre kan anses som något som bara ska hanteras inom bildämnets ramar. 

Vi får också sluta att se barns bilder som i första hand konstnärliga uttryck. Barns bilder 

kan vara estetiskt tilltalande och som vi har sett i kapitel fyra uppskattar eleverna att 

bilderna blir vackra. Elever kan också lära sig om konstbilder och konstnärer men 

elevernas bildvärld är större än så. Att begränsa undervisningen om det visuella till bara 

en genre är att förneka eleverna kunskaper som de har nytta av i alla andra sammanhang. 

Att se bilder enbart i förhållande till en konstnärlig diskurs kan också medföra att 

bildundervisning ses utifrån ett omsorgsperspektiv och inte ett kunskapsperspektiv 

(Lindgren 2006, Wikberg 2014). Bildundervisning blir då mindre viktig än annan 

ämnesundervisning och ses som kompensatorisk för vissa elever, eller som en möjlighet 

att balansera mer krävande ämnen (Lindgren 2006). De forskare jag har refererat i detta 

arbete (Kress 1997, van Leeuwen 2005, Serafini 2014 osv) betonar den kommunikativa 

sidan av bildskapandet. Att lära sig visual literacy är att skaffa sig en kompetens att tolka 

och producera bilder och visuella meddelanden i sociala sammanhang.  

Med den utgångspunkten har varje ämne ett ansvar att ta hand om och stötta eleverna 

i arbetet med de genrer och visuella uttryck de möter i undervisningen. Det betyder också 

att alla blivande lärare behöver undervisas om bilder och bildskapande, kopplat till de 

undervisningsområden de ska få examen i. Enligt de danska forskarna Buhl & Flensburg 

(2011) måste detta prioriteras inom lärarutbildningen. De föreslår också att ett didaktiskt 

inriktat forskningsområde skapas med utgångspunkt i det redan befintliga området visuell 

kultur. Inom den danska inriktningen Visuell kulturpedagogik lägger man stor vikt vid att 

studera visuella fenomen utifrån olika positioner (Illeris 2002, 2011, 2012, Buhl & 

Flensburg 2011). Lärarna/forskarna använder teorier om blickpositioner för att planera 

lektioner och mindre fokus läggs på att lära eleverna tekniker och material (Buhl & 

Flensburg 2011). Lärarna förutsätts också arbeta på ett nyfiket och undersökande sätt och 

uttrycket professionell förvåning används för att beskriva förhållningssättet (Buhl 2008). Detta 

är ett mycket sympatiskt angreppssätt och behöver inte ses som att det står i motsättning 
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till elevernas önskan om att lära mer om material och tekniker. Även i utforskandet av 

material kan utmanande uppgifter konstrueras. Som ett enkelt exempel kan vi återgå till 

den tidigare nämnda porträttuppgiften.  

Buhl & Flensburg (2011, s. 177 ff.) föreslår att istället för att bara ta en porträttbild 

sätter man in denna bild i en kontext. Eleverna ombeds att fotografera en person framför 

en tapet hemma hos någon. Det leder sedan till diskussioner om tapetens roll som visuellt 

fenomen. Diskussionen i klassrummet kan handla om de kulturella och historiska 

associationer tapeterna ger, tapeten som design, vilken roll den avbildade personen 

tilldelas i förhållande till tapeten osv. Syftet är att öppna för fler genrer än den konstnärliga 

och att få eleverna att reflektera över den visuella kultur som omger dem. I nästa skede 

föreslår Buhl & Flensburg (2011) att egna tapeter designas, men denna uppgift kan förstås 

lika gärna leda till porträttmåleri eller teckning, digitalt arbete med porträtt osv.  

Från svensk sida kan den danska visuell kulturpedagogiken te sig lite teoretisk, men 

utgångspunkten kan innebära ett mer medvetet sätt att behandla även uppgifter som syftar 

till att skaffa kunskap om den konstnärliga genren. Inget hindrar heller att man ger 

eleverna tid att lära känna de material och tekniker som uppgifterna kräver. Det handlar 

snarare om att istället för att utgå från ett material eller teknik för att konstruera uppgifter, 

starta i ett visuellt fenomen och koppla det till material och teknik. Flera forskare 

(Lindström 2009, Stam 2011, Björck 2014) menar att vi ska inspireras av den danska 

pedagogiken och Lindström (2009) föreslår att istället för att se skapande och analys som 

motpoler ska vi arbeta med både bildskapande och bildkommunikation. Med 

utgångspunkt i den tanken finns många möjligheter att disponera elevernas undervisning 

om det visuella. Om fler ämnen än bild är inblandade i att ge grundläggande kunskaper i 

visual literacy skapas större förutsättningar att arbeta mer undersökande, att inta 

förhållningssättet the curious eye (Björck 2014). Även om bildämnet och bildlärarna fortsatt 

tar huvudansvaret för att utveckla eleverna kunnighet om material och tekniker för att 

kunna skapa bilder, skulle ett samarbete ämnena emellan ge eleverna bättre kvalitet på 

undervisningen. I forskning finns gott stöd för att arbete med bilder på olika sätt också 

skulle stärka lärandet i t.ex svenska och naturkunskap (Wiseman m.fl. 2015, Lilly &Fields 

2014, Chevalier 2015, Capello & Lafferty 2015). Eleverna i dessa studier förbättrade sina 

resultat, men upplevde också undervisningen som mer meningsfull när de fick arbeta 

multimodalt. Det handlar inte om stora förändringar utan mer om en medvetenhet hos 

lärarna om att det visuella finns där och måste uppmärksammas. Det handlar också om 

planering så att progression byggs in i elevernas lärande om bilder, och om att betrakta 

det visuella som en del av skolspråket där kunskap i ämnet är knutet till multimodala texter 

som blir mer utmanande vartefter eleverna avancerar i skolsystemet.    
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5.5 Metodreflektion 

I den här studien har jag valt att studera undervisningen ur elevernas perspektiv. Det beror 

på att jag är övertygad om att eleverna både är kapabla att ha åsikter och har rätt att 

påverka sin skolvardag (jfr. Thomson 2008). Jag var också väldigt nyfiken på vad eleverna 

har att säga om de visuella praktiker de deltar i varje dag. När jag påbörjade det här arbetet 

för ungefär ett år sedan hade jag väldigt vaga uppfattningar om både vad jag skulle komma 

att få se och hur studien skulle läggs upp. Precis som Aspers (2011) skriver handlade det 

om att närma sig fältet och gradvis skapa en bättre förståelse för det. Studiens design har 

fått växa fram successivt och under hela forskningsprocessen har materialet och 

teoribasen ömsesidigt påverkat varandra på det sätt Aspers (2011) beskriver.  

     Fördelen med en visuell etnografisk ansats, skriver Rose (2007) är att många aspekter 

av ett socialt sammanhang kan belysas. Med facit i hand kan jag också säga att mångfalden 

av aspekter också tidvis skapat dilemman då allt inte kan redovisas. Under den månad jag 

tillbringade ute i fält, på skolan, samlades ett stort material in. Jag har försökt att vara detta 

material så trogen jag kan och uppriktigt försökt att lyssna till det eleverna vill ha sagt, 

men jag är också medveten om att redovisningen sker genom min röst och att jag genom 

de val jag gör kan tappa bort saker. De val som gjorts under hela processen, allt från de 

tankar och idéer som gjorde att jag bestämde mig för att välja vissa teorier som bas för 

studien och utelämna andra till hur jag i klassrummet valde att fotografera något, men 

valde bort något annat har påverkat vad som samlats in, men också vad som är möjligt att 

se. Bilder är aldrig neutrala och även de bilder som nu lyfts från forskningsmaterialet in i 

denna rapport kan läsas på andra sätt än jag har avsett (Thomson 2008, Rose 2007). 

En reflektion kan också göras om de relationer som skapas mellan forskare och 

deltagare i studien. Som Björck (2014) skriver är eleverna mycket medvetna om de 

förväntningar som finns på dem och även om jag upplevt deras svar som öppna och ärliga 

förhåller de sig i intervjusituationen till mig inte bara som vuxen utan också som bildlärare. 

Som exempel vill jag återge en situation under den första intervju jag genomförde. Vid 

tillfället har jag precis visat bild 49-50, där två elever tränar på att rita hästar på en NO-

lektion och vi samtalar om att ha egna teckningsprojekt på andra lektioner än 

bildlektionerna: 

F1: Men det är så tråkigt på lektionerna så då ritar man lite ibland fast man inte får. 

I:Men är det någon nytta med det tycker ni? 

P och F2, F3: Neej 

I: Är det ingen nytta med det? 

F1: Jo (högt) det är det visst! (Alla skrattar.) Vi sitter med en som jobbar med bild  

och då kan man inte säga att det här är onödigt! 

(Intervju 1, årskurs 4) 
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Citatet visar att eleverna är mycket medvetna om vem jag är och vilken position jag har. 

De är också medvetna om den blick jag riktar mot dem och att vissa saker dokumenteras. 

Det gjorde att några elever i varje klass ville titta på min mobiltelefon och diskutera den 

inbyggda kamerans förtjänster, eller poserade när jag vände kameran åt deras håll. Efter 

bara några dagar blev jag dock en del av deras vardag och ingen tog någon särskild notis 

om jag inte speciellt frågade om jag fick fotografera eller samtalade med eleverna om 

uppgiften de höll på med. Vid ett tillfälle bad en elev att jag skulle radera en bild eftersom 

hon inte var nöjd med den och det gjorde jag naturligtvis. Eleverna har varit otroligt 

vänliga och tålmodiga när jag ställt frågor eller bett att få fotografera något och de har 

delat med sig av tankar och funderingar. Jag är väldigt tacksam för det och ytterligare en 

gång vill jag påminna om att det som sägs i denna uppsats är min tolkning och återgivning 

av det jag upplevt.  

5.6 Avslutande reflektion och vidare forskning 

Då är det dags att avsluta och ta upp tråden från början av detta arbete. Jag skrev i 

inledningen att vi måste tänka om när det gäller literacy och att vi måste tänka om också 

när det gäller skolans bildundervisning. Efter att ha genomfört studien har denna 

uppfattning ytterligare stärkts. När mängden av visuellt material ökar i undervisningen 

måste lärarna uppmärksamma detta och undervisa eleverna. Det handlar både om att 

underlätta elevernas lärande i skolsituationen och att möjliggöra för dem att bli visuellt 

kompetenta medborgare i ett framtida samhälle. Detta är, precis som Liberg m.fl. (2010) 

framhåller, skolans uppgift. Om jag får måla upp en framtidsvison tar då varje ämne 

ansvar för att utbilda eleverna om det visuella material som ingår i ämnesområdet. Det 

betyder att lärarutbildningarna måste se till att framtida lärare har dessa kunskaper och att 

fortbildningsinsatser erbjuds verksamma lärare, inte bara inom det digitala området och 

om mediekunnighet utan också om den roll det visuella har i sammanhanget. Nätverket 

för visal literacy (ENViL) ger kontinuerligt ut artiklar på området, liksom andra 

internationella organisationer, men det som har varit till mest hjälp för mig under det här 

arbetet har varit Freebody & Lukes modell från 1990. Den tydliggör i all enkelhet de olika 

roller en person måste kunna inta för att bli visuellt litterat. Den skulle kunna vara ett 

didaktiskt stöd för att lägga upp konkreta lektioner och den kan också fungera som 

utgångspunkt för att fundera över bedömning i undervisningssituationer. Vad 

uppmärksammas, hur examineras det och vilka roller får eleverna möjlighet att ta?  

För bildämnets del är min vision att vi ska fortsätta att arbeta för att göra bildämnet 

mer kommunikativt inriktat. Då menar jag inte att vi ska göra det mer teoretiskt, vilket är 

motsatsen till vad eleverna önskar, utan att vi tar inspiration av den danska visuell 

kulturpedagogiken och funderar över de uppgifter vi ger eleverna. Kan vi bredda elevernas 

repertoar och få dem att se att bilder är tolkningsbara, samtidigt som de får arbeta med 
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olika material och tekniker? Jag är övertygad om det. Och om bildämnet i samarbete med 

ämnet svenska skapar ett bra upplägg för att undervisa om bildanalys skulle eleverna vinna 

stort. På samma sätt skulle bildämnet och NO kunna samarbeta kring de visuella 

framställningar av naturvetenskapliga fenomen som eleverna både måste kunna tolka och 

framställa. På den korta tid som bildämnet har till sitt förfogande i timplanen är det inte 

möjligt att uppfylla alla läroplanens mål när det gäller visuellt kunnande. Men i arbetet 

med att stärka elevernas visuella kompetens skulle bildlärarna i samarbete med andra lärare 

ha viktiga kunskaper att tillföra om de får mandat att göra det. Nationellt behöver också 

bildämnets roll tydliggöras om eleverna ska få sina önskemål om djupare kunskaper i 

visuella bildmedier tillgodosedda. Och jag står på elevernas sida här och menar att deras 

önskan om att få arbeta med sina händer, sin fantasi och att utforska olika materiella 

möjligheter bör bevakas.   

Inom det bilddidaktiska området är det ont om forskning. Det betyder att väldigt 

mycket återstår att göra. Om jag skulle föreslå en fortsättning på detta arbete är den första 

tanken förstås att utföra en liknande studie med äldre elever. Det skulle också vara 

intressant att följa blivande lärare i deras arbete med visual literacy. Samhället är 

föränderligt och kanske gör den ökade användningen av bilder, filmer, spel osv. att unga 

successivt lär sig många av de saker jag pratat mig varm för i detta arbete på egen hand. 

Skolan är ju bara en av de arenor där unga meningsskapar och inhämtar nya kunskaper.  

Som slutord vill jag använda ett citat från Serafini (2014). Han menar att det är vår plikt 

som lärare att visa eleverna (students) på mer nyanserade sätt att uppleva bilder och 

multimodala texter för att hjälpa dem att få djupare förståelse för den komplexitet de 

innehåller: 

    It is our duty as literacy educators to demonstrate more subtle and nuanced  

     ways of experiencing the images and multimodal ensembles in our students’ lives,  

     helping them to make deeper sence of these complicated texts (Ibid, s. 167).  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1.  

Brev till vårdnadshavare 

  

 
Masterprogram i utbildningsvetenskap  
Inriktning Didaktik 
Kurs: Examensarbete i Didaktik 
Kerstin Ahlberg 
 

Till vårdnadshavare för elev på XX-skolan 

Jag heter Kerstin Ahlberg och jag skriver ett examensarbete i 

masterutbildningen i Didaktik vid Uppsala universitet. Jag vill gärna besöka ert 

barns klass för att få material till mitt examensarbete. Min undersökning 

handlar om elevernas arbete med bilder, på bildlektionerna och på andra 

lektioner, som exempelvis svenska och NO.    

För att samla in material till studien kommer jag att besöka klassen och dokumentera 

när de arbetar med olika typer av bildmaterial. Jag kommer att fotografera bilderna, 

samt prata med eleverna om deras arbete och anteckna eller spela in ljud, för att 

komma ihåg vad som sägs. Första besöket blir i början av december och sedan följer 

jag klassen under vissa lektionstimmar under några veckor i början av vårterminen. 

 

I redovisningen av studien kommer både skolan och eleverna att vara anonyma. 

Materialet kommer bara att användas för utbildning/forskning. 

 

Om du/ni går med på att barnet deltar i studien skriver ni under bifogad blankett och 

lämnar till barnets lärare senast onsdag 30 november. Om du/ni har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Åsa af Geijerstam Fil Dr, Universitetslektor i didaktik 

tel. 018 471 2416, e-post:  asa.af.geijerstam@edu.uu.se 

 

Falun 22 november 2016 

Kerstin Ahlberg kah@du.se  

023/778367 eller 0704430679 

 

mailto:kah@du.se
http://www.uu.se/
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Samtyckesblankett 

Studien, som kommer att handla om elevers arbete med bilder i klassrummet, utförs 

av Kerstin Ahlberg som går masterutbildningen i didaktik vid Uppsala universitet.   

 

 Situationer där eleverna arbetar med bilder kommer att fotograferas/filmas. 

Eleverna kommer också att intervjuas i samband med arbetet.  

 Deltagandet i studien är frivilligt och eleven kan när som helst säga att de inte 

vill vara med, även efter att studien är genomförd.   

 Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. 

 Resultat från studien kommer att  presenteras i 

utbildnings/forskningssammanhang, och både skolan och eleverna kommer 

då att vara anonyma.  

 

   Jag samtycker härmed till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Barnets namn: ……………………………………… 

 

Födelsemånad och år:…………………… 

 

...................................................................... 

Ort och datum    

 

..............................................................   ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

………………………………………     ………………………………………..... 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift 

 

  

  

Blanketten lämnas till barnets lärare senast onsdag 30 november 



 

 95 

7.2 Bilaga 2.  

Intervjufrågor till elever i årskurs 4 och 6  

Vi börjar med att presentera oss och jag berättar om varför jag vill intervjua eleverna.   

Jag upplyser om att de när som helst kan avbryta intervjun eller avstå från att svara på 

frågorna.   

Jag berättar att jag kommer att ställa några allmänna frågor först och sedan tittar vi på 

bilder från lektionerna och de får kommentera bilderna. Det finns inga rätt eller fel, man 

får säga vad man vill. Jag ställer kanske någon extra fråga om jag vill veta något mer eller 

om jag inte förstår. Jag repeterar att jag är intresserad av allt arbete de gör på lektionerna 

med bilder av olika slag. 

I vilka situationer i undervisningen används bilder? 

Vilken sorts bilder är det? Och på vilka lektioner arbetar ni med bilder? 

Vad betyder det för er att kunna läsa bilder? 

Och vad betyder det att kunna göra bilder? 

Vad tycker ni man behöver kunna om bilder för att klara sig i skolan/på fritiden/ i 

samhället? 

Ska vi titta lite på det jag har fotograferat på era lektioner? Vi pratar om bilderna och de 

situationer de visar…följdfrågor utifrån ämne och innehåll. Och om bildernas funktion 

för att förstå innehållet. 

I svenska har ni arbetat med presentationer, läst böcker med illustrationer…  

I biologi har ni arbetat med att rita kopplingsscheman, filmer med starkt innehåll tex om 

en kille som fick ström genom kroppen, om mardrömmar, om livets början… 

I bild har ni arbetat med måleri, collage, fotograferat och lärt er om Instagram… 

 Vad tycker ni är lätt/svårt i Svenska/NO/bild? 

 Vad vill ni lära er mer om när det gäller bilder i svenska/NO/bild? 

 Behöver ni mer stöd från lärarna i svenska/No/bild? Med vad i så fall? 

 Kan ni mer än lärarna i respektive ämne? Om vad i så fall? 
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7.3 Bilaga 3 

Tabellöversikt med ett urval av forskningsmaterialet 
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