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DEL 1 

Del 1 i avhandlingen behandlar det som ligger till grund för min studie. Min 
bakgrund, syfte och frågeställningar. Därefter kommer några kapitel som 
innehåller tidigare forskning.  

Del 1 innehåller även teoretiska utgångspunkter samt undersökningens 
genomförande.  
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1 Inledning 

När jag som nyexaminerad började min första anställning som bildlärare i en 
grundskola blev jag glatt överraskad och entusiastisk eftersom det fanns 
goda möjligheter att arbeta med datorer på skolan. Det fanns en datasal som 

inte låg i direkt anslutning till bildsalen men ändå på relativt nära avstånd. 
Det fanns även en administratör som var mycket kunnig i datoranvändning 
och som dessutom till viss del kunde bistå vid bildundervisning i datasalen. 

Jag fick dessutom möjlighet att köpa in några datorer till bildsalen! 
Jag funderade på olika uppgifter och samrådde med den kunniga admi-

nistratören om vilka program som kunde användas. Jag pratade med elever 

och frågade om hur de använde datorer. Vad de brukade göra när de använde 
datorer, framför allt på sin fritid. Eleverna berättade att de ofta nyttjade en 
social nätsida som hette Lunarstorm. Jag blev nyfiken på detta och skapade 

ett eget Lunarstormkonto för att se vad som kunde göras på denna sajt och 
hur den användes. Jag pratade med ytterligare några elever och undrade om 
de skulle tycka att det var kul och okej om vi arbetade med och diskuterade 

deras Lunarstormsidor och de bilder de la upp där. Eleverna skrattade och 
frågade om jag skojade.  

Det visade sig, vilket eleverna visste men inte den nya naiva läraren, att 

sociala nätsidor liksom datorspel inte var tillåtet att använda på skoltid. Om 
elever använde sådana sidor under skoltid blev de avstängda från datoran-
vändning i en viss tid och kunde därmed inte använda datorer i något skolar-

bete heller. Efter detta första bakslag konstruerade jag uppgifter som kunde 
arbetas med i de program som fanns installerade på skolans datorer och var 
tillåtna för undervisning. 

Jag insåg ganska snart att det var skillnad i hur arbetet flöt och hur jag 
kunde ta del av elevernas processer när vi arbetade med datorer. Det var 
väldigt olika vilken datavana eleverna hade, och mycket tid gick åt för 

många av eleverna att förstå hur programmen kunde användas. Andra elever 
var vana datoranvändare och kunde mycket mer än mig om datoranvänd-
ning. Det jag också upptäckte var att arbeta i datasalen var oerhört stressigt 

och det var svårt att hinna med att hjälpa alla och dessutom se till att de inte 
besökte nätsidor som var otillåtna. De som kunde programmen tyckte det var 
för enkelt och såg ingen utmaning och blev dessutom lämnade åt sin egen 

förståelse eftersom jag hade fullt upp med att hjälpa de mindre kunniga. De 
som inte kunde fick sitta långa stunder och vänta på hjälp och dessutom av-
hålla sig från sociala sidor och spel medan de väntade. Alla var frustrerade! I 
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denna stress var det svårt för mig att förstå vad det var som skiljde bildun-
dervisning i en datasal från annan bildundervisning. Även i annan bildunder-

visning var det ju stora skillnader på elevernas förkunskaper. När eleverna 
arbetade med datorer tyckte jag hela tiden att jag låg steget efter eleverna 
och att det var svårt att få en överblick av deras arbeten och deras processer. 

Inte heller tyckte jag att jag hade tid och möjlighet att få till stånd några bra 
samtal om bilder när vi arbetade med datorerna. Dessutom uppstod många 
konflikter om till exempel sociala nätsidor. Entusiasmen jag först hade känt 

dalade sakta.  
Min arbetssituation var som många lärares är idag, och det fanns sällan tid 

till någon djupare analys eller reflektion kring vad det var i dessa undervis-

ningstillfällen som gjorde att jag uppfattade dem otillfredsställande.  
När jag fick chansen att göra en undersökning såg jag därför möjligheten 

att studera och djupare analysera vad som händer när bildlärare använder 

datorer i undervisningen. Eftersom den digitala utvecklingen går fort var jag 
även intresserad av att se hur bildlärare idag använder och implementerar 
digital teknik i sin undervisning.  

Min avsikt med denna studie har varit att göra en undersökning som yr-
kesverksamma bildlärare kan ha användning av, förutom att förstås generera 
ny kunskap till mig själv. Min förhoppning är att lärare som arbetar i skolan 

kan känna igen den undervisning jag beskriver och ta till sig av den analys, 
tolkning och förståelse jag presenterar. Jag hoppas att jag genom denna stu-
die ska bidra med att belysa bildundervisning med hjälp av datorer, och där-

med ge en förståelse för de förhållanden som råder i skolan samt ge möjlig-
het att blicka framåt och se utvecklingsmöjligheter. Avsikten är att lärare ska 
ges möjlighet att själva reflektera över det som jag beskrivit, och kanske 

även över sin egen undervisning, samt få syn på bildundervisningens möjlig-
heter och lärarens roll i elevernas lärprocesser.  

Jag vill också med studien bidra till att belysa vad lärarutbildningar behö-

ver fokusera på, för att blivande lärare ska erbjudas en bra grund. 

Bakgrund  

Det finns ett behov av att människor i vårt samhälle har kunskap om digital 

teknik. Europaparlamentet rekommenderade år 2006 åtta nyckelkompetenser 
som Europas medborgare har rätt att utveckla. En av dessa är digital kompe-
tens (Europeiska kommissionen, 2007).  UNESCO (2011) har lagt fram rikt-

linjer för lärare och elever, för att möta behovet av medie- och informations-
kunnighet (MIK) i dagens samhälle.1 Min åsikt är att bildämnet har en stor 
uppgift att fylla när det gäller utvecklingen av digital kompetens. Genom att 

arbeta med hur bilder och visuella uttryck kommunicerar kan elever utveckla 

                                
1 Se vidare under rubriken Nätkunskaper att utveckla sid 31. 
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förmåga att läsa och förstå medieuttryck. Genom att arbeta med digitala tek-
niker ges möjlighet för eleverna att utveckla förmågan att själv använda tek-

niken för att uttrycka sig via media.  
Den nationella utvärderingen i ämnet bild NU-032 belyser vikten av att 

göra bildämnet till mer av ett kommunikationsämne där tolkning och recept-

ion av bilder får ett större utrymme än tidigare, då ämnet till stor del har 
handlat om produktion av bilder. Författarna till utredningen pekar också på 
vikten av att i större utsträckning använda sig av digitala medier för att för-

stärka nyttan i arbetsliv och samhälle. De skriver som slutsats: 

En större tonvikt på bild som ett kommunikativt ämne kan alltså lyfta fram 
ämnets nytta för såväl framtida liv som yrkesliv. Kommunikation blir en allt 

mer väsentlig kompetens och den som behärskar bildens ko mmunikativa 
kraft blir också framtidens skickliga kommunikatörer. Digital bildhantering 

kan dessutom ses som en ny medborgerlig kompetens  (Marner, Örtegren, & 

Segerholm, 2005, s. 141). 

 

I den kursplan som arbetades fram under hösten 2010, Lgr11, ges en tydli-
gare beskrivning än i tidigare kursplaner, av vad som ska behandlas inom 
ramen för ämnet. Där skrivs de kommunikativa, granskande och reflekte-

rande aspekterna av bildämnet fram starkt.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bild-
budskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möj-

ligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i 

nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda 

sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet  (Skolverket, 
2011, s. 20). 

 

Dessutom framskrivs tydligt i det centrala innehållet att digitalt bildarbete 
ska användas i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.  

Min studie är gjord i brytningstiden mellan läroplanerna Lpo94 och 

Lgr11, eftersom empiriinsamlingen är gjord under de två sista terminer som 
Lpo94 fortfarande gällde. Emellertid talade och förhöll sig de lärare som 
deltar i studien redan då till det som formulerades i den nya läroplanen. Pro-

cessen med att skapa en ny läroplan var relativt öppen och inkluderade både 
forskare och lärare på fältet. Intresserade kunde fortlöpande se vad som 
gjordes och även kommentera detta via Skolverkets hemsida. Det gjorde att 

det fanns stor kunskap och insikt i vad som komma skulle hos mina infor-
manter. 

När bildundervisning bedrivs med hjälp av digitala tekniker som exem-

pelvis en dator ges möjlighet att arbeta med nya områdena. När elever får 

                                
2 En ny utredning om bildämnet i skolan är under arbete men den hinner dessvärre inte publi-
ceras före denna avhandlings tryck. 
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tillgång till bilder från exempelvis nätet ges en annan möjlighet att använda 
och kombinera bilder och texter som de själva inte åstadkommit från grun-

den. Detta ger nya potentialer till aktivt deltagande i vår visuella kultur.  

Visual culture is not a traditional discipline, then, because before very long 
there may not be anything like the current array of disciplines. Rather it is 

among a number of critically engaged means to work out what doing p ost-
disciplinary practice might be like and, further, to try and ensure that it is not 

simply a form of pre-job training. That might mean, for example, trying to 

find ways to think about what digital culture does and why, rather than simp-
ly teaching software, either as practice or as what Lev Manovich calls `soft-

ware studies´ (Mirzoeff, 2002, s. 6). 

 
Arbete med visuell kultur och användandet av digital teknik innebär en för-
ändring av undervisningen där nya möjligheter kan skapas, inte bara en ny 

teknik där kända visuella uttryck används. Det genererar möjligheter för 
lärare att på nya sätt arbeta med vad visuella uttryck gör och hur de skapar 
mening förutom att lära sig tekniken. 

Den stora tillgången till bilder via digitala medier samt nya tekniker för 
att bearbeta dessa ställer troligen nya kvar även på pedagogen och hans eller 
hennes didaktiska metoder. De arbetsprocesser som sker i digitala tekniker 

kan se annorlunda ut och ibland vara snabba att göra. Med några få 
musklickningar kan bilden förändras, vilket gör att det kan vara svårt för 
läraren att uppfatta elevens process. Bilden eller produkten som skapas kan 

också exponeras på ett annat sätt än tidigare, då eleven var hänvisad till att 
visa upp sin bild i en utställning på skolan eller oftast endast sparad i sin 
bildportfölj. Genom användandet av ett digitalt medium ges andra möjlighet 

att visa sitt skapande även utanför skolan. Det finns ett behov av att få kun-
skap kring hur vi som lärare kan arbeta med den typen av bilder och uppgif-
ter med eleverna. Mitt forskningsfokus ligger därför främst på pedagogens 

roll i arbete med digitala tekniker 

Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur bildlärare kan skapa det jag vill kalla 

”didaktiska rum” för bildpedagogiskt lärande i undervisningssituationer där 
digitalt bildarbete står i fokus. För att kunna göra detta har jag studerat tre 
lärare i tre olika högstadieskolor. När jag säger att jag vill undersöka hur 

lärarna skapar ”didaktiska rum” avser jag hur lärarna konstruerar sin under-
visning utifrån det innehåll som de avser att eleverna ska ha möjlighet att 
tillägna sig, där också de tekniker som används kan utgöra en del. Liksom 

hur lärarna genomför sin undervisning i förhållande till vilka elever de har 
och de artefakter de använder och hur dessa används i undervisningen (se 
didaktisk triangel Figur 2 sid 85).  
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Härigenom söker studien att bidra till kunskap om hur arbete med datorer 
i bildundervisningen genomförs och hur det relaterar till bildämnets kun-

skapsinnehåll. I enlighet med Skolverkets formuleringar kan man säga att 
bildämnet innehåller tre områden där eleverna ska utveckla sin förmåga: 
bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys (Skolverket, 

2011). 
I min ambition att undersöka hur lärare i högstadiet kan skapa didaktiska 

rum för bildpedagogiskt lärande i undervisningssituationer med digitalt bild-

arbete, är det några frågor som jag har funnit särskilt intressanta att under-
söka. Eftersom få undersökningar har gjorts om användning av datorer i 
bildundervisningen i Sverige, var det intressant att studera vilken typ av 

bilduppgifter som lärarna arbetade med, liksom hur de arrangerade under-
visningen och på vilket sätt de genomförde processen. En av studiens fråge-
ställningar är därför:

 

Hur lägger lärarna upp undervisningen när eleverna ska använda datorn för 
bildarbete?  

I den nationella undersökningen NU03 konstaterades att det läggs förhål-

landevis lite tid i undervisningen på att analysera och samtala om bilder. I 
Lgr11 lyfts det kommunikativa i ämnet fram mer än tidigare. Sålunda blir 
min andra fråga: 

Hur behandlas bildämnets visuella och framförallt kommunikativa aspekter i 
uppgifterna? 

Med visuella aspekter menar jag när olika visuella element behandlas som 

kopplar till färg och form. Till exempel kan det handla om när man samtalar 
om hur färg och form kan användas för att något ska se ut som en glöd-
lampa. Eller vilken färg som ska väljas för att en text ska synas tydligt. Med 

den kommunikativa aspekten avses här när man behandlar hur något kom-
municeras eller hur man avser att kommunicera med olika 
bildtecken. Med utgångspunkt i exemplet med en glödlampa 

kan det handla om hur det visuella tecknet för en glödlampa 
placerar i förhållande till andra tecken för att helheten ska 
utläsas som att bilden handlar om en idé. Det vill säga att glöd-

lampan används som en symbol. I förhållande till text blir 

frågan mer vilken färg eller form texten ska ha för att för-
stärka det som ska kommuniceras.3  

Eftersom datorn erbjuder speciella förutsättningar och 

möjligheter i undervisningen är det även intressant att studera: 
På vilka sätt interagerar läraren med eleverna och vilka parametrar är ak-
tuella i interagerandet?  

                                
3 Jag använder också begreppet visuellt innehåll i förhållande till de uppgifter som lärarna 

skapar och genomför med sina elever. Det visuella innehållet innefattar både visuella och 
kommunikativa aspekter. 
 

Bild 1 Glöd-

lampa som 
symbol 



 20 

Det vill säga vad inverkar på interaktionen eller vilka händelser eller perso-
ner i sammanhanget inverkar på interaktionen? Det är också intressant att se: 

Vad som möjliggörs och utesluts genom interaktionerna ur ett bildpedago-
giskt perspektiv? 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen delas in i två delar. Den första innehåller bakgrundsmaterial 
och mina utgångspunkter för studien. Den andra delen lyfter fram tolkningen 
av materialet och diskuterar resultatet av av undersökningen.  

Del 1 

Kapitel 1 består av inledningen med min frågeställning. I kapitel 2, 3 och 4 
redogör jag för forskning relaterat till min studie. Kapitel 2 belyser använd-
ning av media hos barn och unga. Med det avses deras digitala arenor utan-

för skolan samt beröringspunkter till dessa. I kapitel 3 tas användning av 
IKT4 i skolan upp, och lärare och elevers inställningar till denna. Kapitel 4 
tar upp forskning med koppling till bildämnets förändring i skolan samt den 

förändring som skett eftersom IKT tillkommit till skolans värld.  
I kapitel 5 beskriver jag mina teoretiska utgångspunkter. Därefter i kapitel 

6 går jag igenom min process i studien samt de metoder jag använt för min 

tematisering och min analys. 

Del 2  

I del 2 får läsaren möta de tre lärarna i valda situationer som analyseras, 
tolkas och diskuteras i kapitel 7 – 9. I kapitel 10 finns resultatet som svar på 

de frågor jag ställt. En avslutande diskussion om undervisning i bildämnet 
ges i kapitel 11. 
 

                                
4 IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi. 
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2 Digitala arenor  

Min avsikt med det här kapitlet är att ge en bakgrund till barn och ungas 
digitala arenor utanför skolkontexten. Det görs för att belysa deras använd-
ning av medieutbudet samt för att åskådliggöra hur det kan inverka på 

undervisningen.  

Barn, unga och datorer 

Barn och unga tillbringar mycket av sin tid vid datorn. Internet används 

varje dag från 14 års ålder av 94 % (Statens Medieråd, 2013, s. 20). De 
flesta barn och unga i Sverige idag har tillgång till en dator och fler än ge-
nomsnittet i EU har tillgång till den i det egna rummet (Dunkels, von 

Feilitzen, & Findahl, 2011). Medierådets rapport Unga och medier (2010) 
visar att 47 % av barnen (9-12 år) och 74 % av de unga (13-16 år) har till-
gång till dator i det egna rummet. I (2013) årsrapport ställs frågan något an-

norlunda mot tidigare år då de frågat om barn och unga har dator i det egna 
rummet. De frågar istället om de har egen dator, eftersom andelen bärbara 
datorer ökar. I gruppen barn (9-12 år) har 46 % egen dator. I gruppen (13-16 

år) har 81 % egen dator. En ny grupp (17-18 år) har tillkommit i undersök-
ningen och där är motsvarande siffra 85 %. Rapporten Mediebarometern 
(2010, s. 114) visar att av barn (9-14 år) använder 59 % internet en genom-

snittlig dag, 55 % av användningen sker i hemmet. I gruppen ungdomar (15-
24 år) används internet av 89 % en vanlig dag och 85 % sker i hemmet. Det 
visar att den mesta tiden av elevers internetanvändning sker i hemmet.  

Dominerande är användningen av sociala medier. 80 % av ungdomarna 
använder det en vanlig dag. I den yngre kategorin (9-14 år) använder 40 % 
sociala medier (Nordicom-Sverige, 2010, s. 118). En senare undersökning 

visar att av 9-12 åringar använder 25 % sociala medier varje dag och att av 
13–16 åringar använder 71 % sociala medier dagligen. Motsvarande siffra 
för 17–18 åringar är 78 %. Det är en högre andel som använder sociala me-

dier men inte dagligen (Statens Medieråd, 2013). Smarta mobiltelefoner med 
möjlighet att använda internet och sociala sidor med mera är den telefontyp 
som är vanligast hos barn och unga (Statens Medieråd, 2013, s. 14).  

Ett uttryck som används är nätgenerationen och som benämner barn födda 
under 1980-talet och 1990-talet.”Digital natives”, eller ”The New Millen-
nium Learners” är också begrepp som används om den generation barn och 
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unga som är uppväxta med datorer (Hernwall, 2001; Pedró, 2007; 
Samuelsson, ICT use among 13-year-old Swedish children, 2010). Dessa 

unga benämns som multianvändare, det vill säga att de använder dator, tittar 
på tv och pratar i telefon samtidigt (Pedró, 2007, s. 2). Studier visar att barn 
och unga använder datorer till att socialisera med andra, spela spel, se på 

film, lyssna på musik samt för att skriva och för informationsinhämtning 
(Hernwall, 2001; Samuelsson, 2010; Dunkels, von Feilitzen, & Findahl, 
2011). Medierådets undersökning visar att chattandet och mejlandet på nätet 

har minskat. Däremot har umgänget på sociala sajter ökat kraftigt 
(Medierådet, 2010). Barn och unga säger att de lär känna andra genom chatt 
och mejl. Undersökningen EU Kids Online visar att barn och unga oftast 

kommunicerar på nätet med personer de redan känner utanför nätet 
(Dunkels, von Feilitzen, & Findahl, 2011).  

Barn och unga kan dock inte ses som en homogen grupp där alla har 

samma förutsättningar. Ulli Samuelsson som forskat om digital jämlikhet 
visar att det skiljer sig mellan olika individer, hur ofta de använder datorn 
och till vad. Hon skriver att den kunskap barn och unga har, är begränsad till 

den aktivitet barnet oftast utövar vid datorn.  Barn och unga uppfattar främst 
användandet av datorer som något som är kopplat till fritiden och något ro-
ligt och lustfyllt. De uppger också att detta är det de använder datorn mest 

till även i skolan (Samuelsson, ICT use among 13-year-old Swedish 
children, 2010). Med tanke på att merparten av användningen enligt Medie-
barometern sker i hemmet är detta inte konstigt. Patrik Hernwall som forskar 

om pedagogik och medieteknik säger att uppfattningen bland barn och unga 
är att de tycker att det är lättare och tydligare att skriva i datorn och de an-
vänder datorn till att göra skoluppgifter (Hernwall, 2001, s. 104ff; 2003).  

Ungas identitet och sociala nätverk 

Barn och unga är både producenter och konsumenter av vårt medieutbud. De 
är stora konsumenter av sociala sidor på nätet där de även har möjlighet att 
konstruera egna digitala rum och därmed också skapa och visa sin identitet 

(Alexandersson & Hansson, 2011, s. 14; Dunkels, 2005). Via den nya tekni-
ken och genom de möjligheter till kommunikation som internet skapar ges 
också nya sätt att kommunicera med multimodala5 resurser. Texter är i dag i 

större utsträckning än tidigare inte bara det skrivna språket utan fler typer av 
texter såsom bilder, rörlig bild kombinerat med ljud och symboler, som ger 
möjlighet till att exempelvis uttrycka olika känslor .  

Unga lär sig att socialisera med andra genom att delta och därigenom för-
stå spelreglerna. De väljer hur de vill framstå och vilken identitet de vill ha 
genom till exempel kläder och musiksmak. Detsamma gäller på nätet men 

där sker detta på ett lite annorlunda sätt. På nätsidor som används för att 

                                
5 Om multimodala uttryck se Media literacy – mediekunnighet sid.44. 
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umgås med andra skapas identitet till exempel genom bilder, texter och vi-
deos. Det är också viktigt med vänner på nätet och de skapar även sin identi-

tet genom att visa vilka vänner de har (Boyd, 2008).  
Nätsidor kan erbjuda kontroll på hur vi vill framställa oss. Medieforska-

ren Jostein Gripsrud talar om kollektiv och personlig identitet där vår syn på 

oss själva är beroende av den bild media skapar av världen. Medierna ger oss 
en bild av världen omkring oss och bidrar därmed till hur vi definierar vilka 
vi är. När vi använder och tar till oss olika typer av media skapar vi en upp-

fattning om omvärlden, och vår identitet skapar vi utifrån denna uppfattning. 
Gripsrud anser att vår konsumtion av massmedia är ett tecken på vårt behov 
av socialt liv (Gripsrud, 2002).  

If you’re not on MySpace, you don’t exist —Skyler, 18, to her mom (Boyd, 
2008, s. 119). 

 

Via medierna framför allt internet kan vi idag skapa andra gemenskaper än 
tidigare. Med hjälp av medierna får vi inblick i andras liv (Gripsrud, 2002; 
Dunkels, 2005). Sociala medier kan även ge oss bekräftelse. När vi gör in-

lägg och få kommentarer på dessa blir vi bekräftade på olika sätt. Ungdomar 
använder också så kallade ”Selfies”6 för att visa en viss bild av sig själv och 
därmed få bekräftelse av andra. Via nätverken påverkar vi andra och påver-

kas av andra (Alexandersson, 2011, s. 237f; Dunkels, 2005).  
Professor i utbildningsvetenskap, Mikael Alexandersson talar om virtuellt 

kapital och jämför med Bourdieus begrepp kulturellt kapital och avser på 

vilket sätt vi skapar sociala positioner genom verkliga och fiktiva identiteter 
eller genom anonymitet. Genom att på nätet experimentera med olika roller 
kan olika positioner provas och därmed olika identiteter (Alexandersson, 

2011, s. 238f). I dataspel kan också en fiktiv identitet skapas, som interage-
rar med andra och därigenom kan en gemensamhetskänsla skapas. I en sådan 
identitet kan ett önskvärt jag skapas och även andra förmågor (Åkerlund, 

2011, s. 33).   

Kommunikation på internet 

Internet fick sitt genombrott för två decennier sedan. I början av 1990-talet 

kunde internet användas av allmänheten (Statens Medieråd, 2013). Trots det 
brukar internet benämnas ”ny” teknik.  

Rapporten Svenskarna och internet visar att användningsfrekvensen av de 

som använder internet inte längre ökar bland befolkningen över 18 år. Inter-
net används ibland av 95 % i åldrarna 9-55 år. I åldrarna 12-45 år används 

                                
6 En bild som man tar av sig själv med hjälp av en spegel eller den omvända kameramöjlig-
heten i en smartfone. Ordet selfie utsågs i Sverige och Norge 2013 till årets nyord. Men före-
teelsen att fota sig själva har bland ungdomar förekommit länge. 
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det av cirka 90 % nästan dagligen. Findahls studie visar att användning av 
internet minskar ju äldre användarna är (Findahl, 2012).  

Det finns två rådande kulturer på internet anser IT-forskaren Håkan Selg 
som gjort sin undersökning på studenter och lärare vid Sveriges universitet. 
Den ena kallar han mejlkulturen som han anser är en envägskommunikation 

där användaren söker information på nätet, betalar räkningar och använder 
mejlfunktionen för att kommunicera. Denna kategori använder alla i under-
sökningen medan den andra kategorin som kallas messengerkulturen över-

vägande används av den yngre generationen (under 35 år).  
Messengerkulturen kännetecknas av en tvåvägskommunikation och består 

av bloggar, nätgemenskaper och sociala nätverk. Underhållning och lust är 

det som är kännetecknande för denna grupps användning av internet. I denna 
kategori används datorn till att lyssna på musik och socialisera på olika sätt 
med andra. Det görs genom att använda till exempel YouTube, Facebook 

och Twitter  (Selg, 2009). Eftersom interaktionen kan vara en tvåvägskom-
munikation där inlägg kan göras i exempelvis bloggar, har inte upphovsma-
karen full kontroll på resultatet. Bilder används i stor utsträckning för kom-

munikation på nätet. Genom att publicera bilder på sociala sidor, till exempel 
Instagram eller Facebook, och sätta markeringar så kallade taggar på bilder-
na, kan dessa spridas till vänner och vänners vänner som också har möjlighet 

att kommentera bilderna. Det ”umgänge” som på så vis skapas över nätet 
kan också innehålla icke önskvärda kommentarer, och mobbning förekom-
mer även här. Applikationer som Snapchat, där tillfälliga bilder skickas och 

som endast visas i ett visst antal sekunder för att sedan försvinna, gör att en 
annan typ av bilder används. Ofta kan det vara en bild där en känsla uttrycks 
eller en grimas görs. 83% av Snapchatanvändarna skickar en grimas (Skog, 

2014). 
När vi interagerar med andra på nätet skapas möjligheten att bli en del av 

berättelser och att vara delaktig i skapandet av berättelser (Alexandersson, 

2011, s. 236). Selg anser att det gör att deltagarna får träning i att bidra med 
eget material och sina synpunkter på en offentlig plats (Selg, 2009). Sociala 
medier har fått en stor betydelse för folkrörelser och samlingar runt orättvi-

sor på olika håll i världen. Mobiltelefoner med möjlighet till visuell kommu-
nikation har gjort att vi kan få insyn i missförhållanden i välden och följa 
eller ansluta till kamp mot dessa (Shirky, 2010, s. 38).  

Att vara online håller på att bli ett normaltillstånd och brist på mobiltäckning 
eller wifi är snarast ett irriterande undantag (Statens Medieråd, 2013, s. 4). 

 

Mejlkategorin är mer tveksam till användandet av sociala medier och är 
tveksamma till att lämna ut uppgifter om sig själva. De föredrar samtal i 

telefon (Selg, 2009). Den dikotomiska uppdelning Selg gör kan tyckas för-
enklad men stöds av Findahls studie och visar ändå att de yngre snabbare tar 
till sig och utnyttjar ”ny” teknik. De nyttjar internet till fler användningsom-



 25 

råden. De unga som växt upp med internet ser det som en självklar och inte-
grerad del i vardagen och har inte upplevt ett liv utan datorer.  

Moralisk panik 

Människor har i alla tider varit rädda för nya företeelser. Redan på Platons 
tid var människor rädda för det nya och okända. I dialogen Faidros beklagar 

sig Sokrates över att de unga inte får lära sig texterna utantill utan kan fuska 
genom att läsa innantill i en text. Han ansåg att utantillärningen gjorde att de 
hade ett bra minne och när de istället skrev ner ordet behövde de inte minnas 

och därför skulle hjärnan som han liknade vid en muskel inte tränas (Säljö, 
2000, s. 159). De förfasade sig även över de populära hästkapplöpningarna 
och ansåg att det hindrade folket från bättre och allvarligare aktiviteter. Där-

emot ansågs gladiatorspelen var uppfostrande och därför bra. På 1800-talet 
drevs en kampanj i USA mot dålig litteratur, fotografier och bilder som an-
sågs hota de ungas moral. I början av 1900-talet fanns en liknande kampanj i 

Sverige mot Nick Carter böckerna, som var böcker som såldes hos tidnings-
handlarna och som ansågs ha dåligt inflytande på ungdomen. Det resulterade 
i att Riksförbundet mot osedlighet i litteratur, press och bild startades. I bör-

jan av 1900-talet infördes också filmcensuren mot det nya farliga filmme-
diet.  Vid seriernas intåg var de vuxna rädda för den påverkan dessa kunde 
ha på barn och unga. Under 1980-talet när det blev möjligt att se film på 

video var det många debatter om videovåldets påverkan på ungdomen 
(Boëthius, 1994, s. 257ff). Det har också förekommit åsikter om att miniräk-
nare inte ska användas i skolan för att eleverna då inte lär sig räkna (Säljö, 

2000, s. 159). 
Den moraliska paniken finns naturligtvis även kring datorer och den digi-

tala tekniken. Till exempel säger James Paul Gee som forskat kring lärande 

och dataspel att det råder delade meningar om dataspelens inverkan på de 
spelande (Gee, 2003). Forskning visar dock att användandet av datorer är 
mer aktiverande än TV tittande, där användaren är helt passiv. Användandet 

av datorn på olika sätt inbjuder till eget agerande och deltagande (Shirky, 
2010, s. 26f). Det finns en föreställning om att lärandet är kopplat till ett 
innehåll. När det inte finns ett innehåll utan lärandet består i till exempel 

hand-öga korrelation eller reaktionsförmåga ses detta inte som lärande utan 
meningslöst spelande (Gee, 2003, s. 20f) 

Den moraliska paniken förekommer också kring användning av nya tek-

niker i skolan. Till exempel förfasas utbildningsminister Jan Björklund över 
användandet av surfplattor i skolan och anser att eleverna måste lära sig att 
skriva med penna och papper först (Folcker Aschan, 2012).  

Den så kallade mejlkategorin som till stor del utgörs av en äldre generat-
ion (35 år och uppåt) har ofta synpunkter på de yngres sätt att umgås över 
nätet. 
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ˈBarnen springer hem och sätter sig framför datorn med 

webbkameran på istället för att träffas fysisktˈ (Selg, 2009, s. 23). 

  
Den engelske medieforskaren David Buckingham anser att det finns två rå-
dande förhållningsätt till media och barn och ungas användning av dessa. 

Den ena sidan ser media som något barnen bör skyddas ifrån, och den andra 
som något som vi behöver upplysa barnen om och utbilda i för att de själva 
ska ha möjlighet att ta ställning till vad de vill se. Buckingham skriver att 

barnen tycks tvingas in i, eller forceras till en vuxenvärld snabbare än tidi-
gare, som de då måste ges möjlighet att hantera. Vidare anser han att det 
också är en fråga om demokrati, att kunna göra sina egna val. Buckingham 

belyser vikten av utbildning kring användandet av media och säger att det 
inte bara handlar om att behärska tekniken. Skolan kan inte bortse ifrån och 
stå utanför den utveckling som samhället i övrigt arbetar aktivt med anser 

han.  

Children are escaping into the wider adult world – a world of dangers and 
opportunities, in which the electronic media are playing an ever more im-

portant role. The age in which we could hope to protect children from that 
world is passing. We must have the courage to prepare them to deal with it, 

to understand it, and to become active participants in their own right  

(Buckingham, 2000, s. 207).  

 
 

I vårt digitala samhälle ökar därför vikten av att ha kunskaper i och om till 

exempel nätverk och webbsidor. Kunskaper om och arbete med både ana-
loga och digitala arenor behövs för att belysa de olika sammanhang där visu-
ella utryck och visuell kultur finns.  

I vår ”uppkopplade” värld behöver vi arbeta både med det individuella 
och det kollektiva. Sidor på internet kan vara privata men också ge andra 
möjlighet till interaktivitet (Sweeny, 2004). I USA startade en 13 årig flicka 

en nättidning inspirerat av JK Rowlings böcker om Harry Potter som hon 
kallade The Daily Prophet efter tidningen i böckerna. I denna nättidning 
skrev ungdomar artiklar under egna skapade figurer med koppling till böck-

erna, somliga var kusiner till Harry Potter andra hade gått i samma klass med 
mera. Artiklarna diskuterades via nätet innan de publicerades av medlemmar 
till tidningens redaktion, som också bestod av dessa ungdomar. Denna nät-

tidning och det arbetssätt som används har både blivit rosad och risad. De 
som är positiva anser att ungdomarna lär sig att skriva och kommunicera och 
att de får respons på ett sätt som de inte får i en skolkontext. De kritiska an-

ser att de inte lär sig skriva på rätt sätt och att de dessutom lever i en fantasi-
värld där de har svårt att skilja på fiktion och verklighet och avskärmar sig 
från verkligheten (Jenkins, 2008, s. 173ff). 
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Jag kan konstatera att det finns delade meningar om användandet av digi-
tala medier i och utanför skolan. Historien visar dock att moralisk panik 

avtar när vi får kunskap om det som orsakar paniken. Elza Dunkels som 
forskar om ungas internetanvändning beskriver hur nya tekniker succesivt 
blir en del av vår vardag. Från att i ett första skede vara en teknik för de in-

tresserade som sedan övergå i teknik som människor vänjer sig vid och hittar 
användning för. I det sista steget har det blivit en del av vår vardag och vi 
tänker på den mer som ett verktyg än som en teknik (Dunkels, 2005).  

När tekniken blir en del av vår vardag kan vi i stället för att vara rädda 
och ta avstånd från digitala arenor använda dem i undervisning. De olika 
användningsområden där unga använder medier, kan och bör utnyttjas i 

undervisningen anser jag. Den kunskap elever har om digitala arenor kan 
användas för att arbeta med olika områden.  Barn och unga behöver ges möj-
lighet att konstruera förståelse om hur medier påverkar och hur de kan på-

verka via medierna. Arbeta med olika media kan skapa medvetenhet kring 
hur identiteter konstrueras genom till exempel olika multimodala resurser.  

 

I kapitlet har jag belyst hur digitala arenor och medieutbudet används 
framför allt i den yngre generationen. Jag har också åskådliggjort olika åsik-
ter om ungas användning och ”varande” i digitala arenor.  
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3 IKT i undervisning och skola  

I detta kapitel behandlas användandet av datorer och IKT i skolan. Jag be-
skriver de kunskaper dagens samhällsmedborgare behöver ges möjlighet att 
utveckla till följd av den digitala tekniken. Jag belyser också hur elever och 

lärare ser på användning av datorer och digital teknik i undervisning i några 
tidigare studier. Denna bakgrund ges för att ge en förståelse för hur datorer 
används i skolan och hur IKT påverkar undervisning och planering av 

undervisning.  

New millennium Learners 

Ungdomars användning av kommunikation via nätet, med egna hemsidor, 

bloggar eller via sociala sidor där de kan lägga upp till exempel sina bilder 
eller filmer och se andras, genererar som redan nämnts nya sätt att uttrycka 
sig på. Genom ett aktivt val av typsnitt, ”smileys” och olika typer av bilder 

till exempel foton och filmer, kombinerat med ljud och musik, skapas nya 
uttryckssätt och möjligheter till läsning. Kunskap kring design samt läsning 
och förståelse av dessa behöver läras eftersom det är en del av vår vardag, 

liksom man behöver lära sig om olika typer av exempelvis litteratur. I ett 
demokratiskt samhälle är det viktigt att det finns möjlighet att lära om detta 
också i skolan, så att det inte blir en klassfråga, där tillgång till datorer samt 

föräldrars kunskap eller andra i barnets närhet är avgörande för den kunskap 
barn och unga får om digitala media och de modaliteter som används där. 
Samuelsson använder begreppet digital jämlikhet och skriver: 

Social ojämlikhet uppstår när individer saknar lika villkor, möjligheter och 
rättigheter i sociala sammanhang. För att uppnå social jämlikhet måste indi-
vider och grupper behandlas jämlikt. Detta ska då ske oavsett social klass, e t-

nicitet, sexuell läggning, kön eller andra faktorer som kan ligga till grund för 

social värdering i samhället. På motsvarande sätt uppnås digital jämlikhet när 
alla individer, oavsett tidigare nämnda bakgrundsfaktorer, har lika möjlighet-

er att utveckla den digitala kompetens som behövs för att fungera i och p å-

verka samhället (Samuelsson, 2014, s. 11). 

 

Skolan har därför en viktig roll att fylla för att ge förutsättningar för barn och 
unga att utveckla sin digitala kompetens, för en strävan mot digital jämlik-
het. 
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Ungdomar idag kommunicerar och interagerar på olika nivåer och genom 
olika tekniker. Den kreativa process som kan genereras vid skapande av 

texter på nätet, där både text och bild finns med, ses inte som lika värdefulla 
i skolan (Burke, 2009, s. 37). Unga har utvecklat ett interaktivt arbetssätt där 
skapandet av texter på nätet kan vara, och ofta är, en kollektiv process. Detta 

genererar utmaningar för skolan och läraren som har till uppgift att göra en 
individuell bedömning av varje elev. Vuxna oroas också av de ungas sätt att 
kopiera existerande medieinnehåll som tillägg till sitt eget skapande. Ung-

domar tycker att de skapar nya texter genom att kombinera lånade utsnitt 
från olika sidor på nätet medan det av exempelvis lärare kan uppfattas som 
plagiat. Istället för att endast se till slutresultatet av till exempel en webbsida, 

kan den process som omgörandet/re-mixandet är studeras. Därigenom kan vi 
få syn på nya kreativa sätt som ungdomar använder multimodala tekniker på 
(Burke & Hammett, 2009, s. 3ff). Professor i kommunikation, Henry Jenkins 

anser att vuxna istället borde se att de unga lär sig genom att kopiera andras 
sidor. Han säger att historiskt har unga lärt sig genom att kopierat etablerade 
konstnärer för att sedan hitta sin egen stil (Jenkins, 2008, s. 184f). Kopieran-

det av olika modaliteter skiljer sig också något åt men oavsett vilken modali-
tet texten har behöver den avkodas och tolkas för att förståelse ska uppstå.  

IKT i skolan 

Forskaren S. Demetriadisa med flera som har undersökt premisser för lyckad 
implementering av IKT i undervisningen säger att det behöver finnas till-
räckligt med datorer och att det behöver finnas bra material eller innehåll 

som kan användas i undervisningen samt att läraren har den nödvändiga 
tekniska kunskapen för att datorer ska ses som meningsfulla i undervisning-
en (Demetriadisa, o.a., 2003).  

I en rapport från Myndigheten för skolutveckling, där de undersökte re-
sultaten av en stor mängd studier, konstateras att IKT erbjuder många förde-
lar för lärandet. Positiva effekter som lyfts fram med att använda IKT i 

undervisningen är ökad motivation och självständighet, genom att eleven 
kan arbeta i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det ger också 
förutsättningar för bättre grupparbeten (Myndigheten för skolutveckling, 

2007).  

En-till-en tekniken tillåter, förutsätter till och med, samlärande. Hela vårt 
samhälle bygger på samarbete samtidigt som nationella och internationella 

prov endast tillåter individuella prestationer (Sohlberg & Kroksmark, 2013, s. 
151). 

 

En skola där fler och fler digitala tekniker används förutsätter en annan typ 

av undervisning och en annan syn på vad kunskap är och hur den ska visas 
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och prövas. Myndigheten för skolutvecklings rapport visar att samarbete har 
en positiv effekt på lärande, både upplevd och mätbar. Den säger också att 

desto mer integrerad tekniken är i undervisningen desto effektivare lärande. I 
flera av de studier som ingår i undersökningen visas att visuella uttryck 
såsom simuleringar, rörliga bilder och animationer stärker förståelsen. Dock 

anses att det inte går att förlita sig till tekniken i sig, utan att den också måste 
vara kopplad till en egen pedagogisk idé (Myndigheten för skolutveckling, 
2007).  I rapporten Lärande i en digital miljö Observation av 1:1 sägs: 

Att köpa in datorer och hårdvara verkar vara det enklaste men att sedan int e-
grera och använda datorn som ett verktyg för lärande är mer komplicerat och 
en utmaning för skolor (Åkerfeldt, 2013, s. 2). 

 
Internet och faktainhämtning, liksom ordbehandling är det datorer används 

mest till i undervisningen (Almén, 2013). Hernwall säger att om datorn ska 
användas i skolan måste vi hitta nya sätt att undervisa och inte bara lägga in 
datorn som en del i den traditionella undervisningen. Genom att erbjuda 

andra undervisningsformer ges nya möjligheter för elever att utvecklas. Han 
säger att det inte handlar om teknikens möjligheter utan vilket meningsskap-
ande denna möjliggör. I en delad intellektuell aktivitet skapas kollektiv me-

ning ”interlektet”, där mening skapas genom interaktion och erfarenhetsut-
byte (Hernwall, 2001; 2002; 2003).   

Samuelsson som forskat om skolans roll för en likvärdig digital kompe-

tens för elever skriver: 

I skolans styrdokument fastslås att alla elevers har rätt till likvärdig ut -
bildning och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Med likvärdig avses ut-

ifrån avhandlingens fokus att alla elever, oavsett utbildningsval och socio e-
konomisk bakgrund, ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala ko m-

petens. Dock gavs inte ens på gymnasiet, där eleverna hade en hög och lik-

värdig tillgång till internetuppkopplade datorer, en likvärdig möjlighet för 
eleverna att utveckla sin digitala kompetens. Det krävs att lärarna inom ett 

ämne har det som Erstad (2010) kallar en ämnesdidaktisk digital kompetens 

för att se de möjligheter och utmaningar som tekniken tillför ämnet. När ele-
verna i studien berättar om de olika sätt som deras bärbara datorer används på 

i skolan framträder en bild av en väldigt varierad ämnesdidaktisk digital 

kompetens bland lärarna. Skolan har svårt att uppfylla sitt uppdrag i att ge 
eleverna en likvärdig utbildning när den digitala tekniken förs in i undervis-

ningen utan att samtidigt initiera en ämnesdidaktisk dialog (Samuelsson, 

2014, s. 88f).   

 

Den pedagogiska idén om hur tekniken kan användas i undervisning samt 
lärarens ämnesdidaktiskt digitala kompetens verkar alltså vara avgörande för 
hur väl användningen av digitala tekniker utfaller i undervisningen. Tomas 

Kroksmark är professor i pedagogiskt arbete och har undersökt lärande i 1:1 
skolor, det vill säga skolor där varje lärare och varje elev har en dator, säger 
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att fokus i planering av undervisning förskjuts från att planera för undervis-
ning till att planera för lärande. Han skriver 

I Kuhns (1996) termer är det för lärarna en fråga om paradigmförändring, där 
varken de gamla frågorna eller svaren om undervisning och lärande är mö j-
liga att bruka i En-till-en miljöer. Ett digitalt didaktiskt tänkande håller på att 

erövra lärarkompetensen (Kroksmark, 2013, s. 67). 

 
Han konstaterar att omfattande förändringar sker med lärarkompetensen när 
undervisningen går från analog till digital. Lärarna använder dock ganska 

oreflekterat gamla analoga undervisningssätt i digitalt arbete, vilket inte all-
tid fungerar (Kroksmark, 2013, s. 57ff). Lärarrollen förändras till att vara 
mer av en handledarroll. I det digitala arbetet är det lättare att möta varje 

elev på den nivå den är, vilket i sin tur verkar öka elevernas motivation. Lär-
plattformar kan användas där lärarna kan följa elevernas processer och ge 
respons kontinuerligt i arbetet (Dysthe, 2003; O´Donovan, Price, & Rust, 

2004; Sohlberg & Kroksmark, 2013). Många studier visar att återkoppling 
och respons är viktiga för elevernas studieresultat (Hattie, 2012). Även re-
spons eller parbedömning mellan elever ger resultat. Forskning visar att re-

spons från andra elever gör att elever lär sig bättre (Laurillard, 2009).  
Formativ undervisning7 är ett begrepp som används i samband med en-

till-en undervisning, där undervisningsprocessen beskrivs som öppen, och 

där inte förutbestämda vägar tas mot målet (Sohlberg & Kroksmark, 2013, s. 
131ff).  

Det tycks som den kommunikativa och kunskapsmässiga friheten i En -till-en 
leder till att läraren utvecklar en betydligt högre grad av medvetenhet om vad 

målstyrning innebär, hur målen är formulerade, vad eleven ska nå vid en viss 

tidpunkt och hur detta ska gå till på bästa sätt. I de skolor där elevernas ko n-
staterade kunskapsresultat gått ned som en effekt av En-till-en är det av allt 

att döma så att friheten hos elever och lärare blivit alltför stor i förhållande 

till skolans explicit formulerade kunskapskrav. Om skolan ska ha någon på-
taglig effekt på elevresultaten, måste denna aspekt uppmärksammas av lärare  

(Sohlberg & Kroksmark, 2013, s. 152). 

 

Elevernas processer kan ta olika vägar och det är alltså läraren som måste 

ansvara för att elevernas olika vägar leder mot målet. 

Nätkunskaper att utveckla  

I förordet till rapporten Medie- och informationskunnighet i skola och lärar-
utbildning står det: 

                                
7 Jämför med begreppet formativ bedömning, det vill säga bedömning som ges kontinuerligt i 
procesen för att hjälpa eleven framåt. 
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Vi lever i en värld där kvaliteten på den information vi får i stor utsträckning 
bestämmer våra val och de handlingar som följer av dem, liks om vår förmåga 
att ta till vara grundläggande friheter, samt våra möjligheter till självbestäm-

mande och utveckling. Till följd av tekniska framsteg inom telekommunikat-

ion finns numera en mångfald av medier och andra informationsleverantörer 
som ger människor tillgång till enorma mängder kunskap och information 

som de också kan dela med andra. I och med detta är det en växande utma-

ning att kunna rätt värdera informationens relevans och pålitlighet utan a tt 
hindra individen att fritt utöva sin rätt till yttrandefrihet och fritt informat-

ionsutbyte. Det är mot denna bakgrund som behovet av medie- och informat-

ionskunnighet* (MIK) (Media and Information Literacy) måste ses: den stär-
ker medborgarutbildningen och gör lärarna till några av de viktigaste krafter-

na för förändring (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO, 2011, s. 11). 

 

Medie- och informationskunnighet ses som en del i ett livslångt lärande. Det 
ses som en grundläggande mänsklig rättighet i en digital värld att ha kompe-
tens i det. UNESCO har därför tagit fram ett ramverk för att påskynda ut-

vecklingen av medie- och informationskunniga samhällen och därmed 
främja internationellt samarbete. De har definierat att medie- och informat-
ionskunnighet ska omfatta: 

(a) Hur medier, bibliotek, arkiv och andra informationsleverantörer fungerar. 
(b) Under vilka förhållanden nyhetsmedier och informationsleverantörer kan 
utöva sina funktioner på ett effektivt sätt.  

(c) Bedömning av hur väl dessa funktioner utövas genom att värdera inne-
hållet och de tjänster som erbjuds. 
Vidare sägs att:  

Genom att utbilda elever till att bli informations- och mediekunniga kan lä-
rare, för det första, stärka sin roll som förespråkare för ett samhälle med 
välinformerade medborgare som gör rationella val; för det andra, skulle de 

visa att de kan svara upp till behoven av att förända sin lärarroll i en tid då 

undervisningen från att vara lärarcentrerad allt mer fokuserar på själva 
lärandet och eleven. (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO, 2011, s. 17) 

  
De kunskaper elever behöver utveckla vid användandet av internet kan delas 
in i tre kategorier, E-proficiency, e-credibility och e-designing. Elever behö-

ver utveckla sina kunskaper i att söka information (e-proficiency). Elever 
söker ofta via sökmotorer på nätet på ett ganska enkelt sätt och nöjer sig ofta 
med de första träffarna de får upp. De behöver även utveckla sin kunskap i 

att värdera källor (e-credibility) så att de kan sortera bort det som inte är 
tillförlitligt. Digitala sidor läses inte på samma sätt som en text i en bok, 
därför måste också känslan utvecklas för hur internetsidor kan användas (e-

designing). Dessutom behöver de lära sig hur de själva bäst får fram sitt bud-
skap i sina egna kanaler på nätet (Kimber & Wyatt-Smith, 2009).  När bilder 
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används mer frekvent genom digitala tekniker också i andra ämnen förutom 
bildämnet, blir kunskaper om visuell kommunikation central. 

Genom att skapa sin egen webbsida eller blogg är det många färdigheter 
som används och kompetenser som tränas. Ställning måste tas och avvägan-
den göras på vilket sätt olika saker ska framställas genom olika multimodala 

uttryck. Vidare utvecklas en förmåga att uttrycka sig i olika typer av texter 
beroende på vilka texten vänder sig till (Rowsell, 2009, s. 108).  

Nya sätt att exponera sitt arbete 

När unga ges möjlighet att publicera sina alster på nätet får de en verklig 

publik som även har möjlighet att ge respons på bloggar, filmer och lik-
nande. I vårt globala samhälle med stor omflyttning av människor ger inter-
net en möjlighet för familjemedlemmar och släktingar på andra håll i världen 

att ta del av elevers arbeten. Publicering av arbetet i en större kontext kan 
skapa större motivation i skolarbetet samt en bättre kontakt med omvärlden 
(Wood, 2004; Åkerlund, 2009; Åkerfeldt, 2013). Sociala relationer kan ut-

vecklas på stimulerande sätt på digitala mötesplatser. Internet ger möjlighet 
för elever att kommunicera inte bara med lärare utan också med elever i 
andra skolor och andra länder. Det skapar nya möjligheter för en annan typ 

av samarbete (Phelps & Maddison, 2008; Wood, 2004; Dysthe, 2003; 
O´Donovan, Price, & Rust, 2004). Andra anser att det finns en risk att an-
vändandet av digitalt berättande i skolan förlorar sin attraktion när arbetet 

signalerar att det är något kopplat till skolan, som då ska bedömas (Nilsson, 
Stranne, & Andersson, 2011, s. 121f). 

Bildämnet och IKT  

I den nationella undersökningen av bildämnet konstaterades att digital bild-
framställning förekom i mycket liten utsträckning (Marner, Örtegren, & 
Segerholm, 2005, s. 74). Det finns olika åsikter om eller i vilken omfattning 

datorer bör användas i bildundervisningen. De finns de som anser att arbete 
med datorer hämmar det kreativa skapandet för att avbildandet eller använ-
dandet av redan befintliga bilder är stort. Ett liknande motstånd mot fotogra-

fiet och kamerans användning i bildundervisning fanns när det var nytt. En 
annan omständighet är att det anses att datorer kan vara distraherande för 
arbetet (Phelps & Maddison, 2008). I en stor nationell undersökning gjord i 

Storbritannien uttrycker en del bildlärare (art-teachers) en oro för att det som 
de anser är centralt i konst- och bildundervisning, nämligen att observerandet 
och seendet går förlorat (Wood, 2004). Det finns en tradition inom konstut-

bildningar där det anses att seendet tränas upp när den studerande till exem-
pel tecknar av olika objekt. Professor i konst och visuell kultur Helene Illeris 
beskriver detta som kamera obscura strategin, där känslor inte förväntas 
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läggas in i avbildandet, utan där seendet och förmåga att avbilda objekt som 
de ser ut därigenom övas upp (Illeris, 2004, s. 252).  

De finns även de som anser att datorn ska användas och använder den i 
undervisningen, men då mestadels dess grundläggande funktioner, som ord-
behandling snarare än program gjorda för skapande arbete (Phelps & 

Maddison, 2008). Datorn används som ett steg på vägen där eleven kanske 
använder en digital bild och provar med olika filter för att experimentera på 
ett snabbt sätt. Men den slutprodukten som sedan görs är ofta gjord i tradit-

ionell teknik. Lärare upplever att datorn kan vara ett hinder i de fall mycket 
energi får ägnas åt att lära sig använda tekniken (Wood, 2004; Örtegren, 
2013). En del lärare ser datorn som ett verktyg likställt med andra verktyg 

som används i undervisningen. Några anser att datorn skapar nya möjligheter 
till arbete och uttryck (Phelps & Maddison, 2008). Genom ett undersökande 
arbetsätt i datorn hålls dyra materialkostnader nere och läraren behöver inte 

övervaka ett slösande av material. Lärare nämner också digitalkameran som 
resurssparade, när de endast behöver printa den bild som ska användas eller 
ingen alls om den istället används endast digitalt. Ett problem som tas upp är 

att bildbehandling och lagring av bilder och filmer kräver starkare datorer 
och bättre lagringsutrymme än vad som ofta finns i de ordinarie datorerna på 
skolor (Wood, 2004). 

 De elever som annars har svårt att till exempel teckna har oftast inga svå-
righeter att bearbeta bilder i datorn. Detta ses som positivt då även de elever 
som tidigare hade svårt att uttrycka sig i bild nu har en möjlighet att arbeta 

under samma villkor som andra då det finns möjlighet att använda andra 
kompetenser. Genom användandet av datorer kan det lättare tas avstamp i 
elevernas egna livsvärldar och därigenom arbeta med något som känns vik-

tigt för dem. När elever arbetar med digitala bilder och provar att förändra 
bildens utseende med hjälp av till exempel olika filter, är ångraknappen ett 
utmärkt och effektivt verktyg för att prova vilket uttryck de tycker är bäst. 

Detta förfarande gör att de inte behöver vara rädda för att göra fel utan kan 
prova sig fram på ett mycket enklare sätt än med traditionella tekniker 
(Wood, 2004).  Det skapar också möjligheten att jämföra flera utsagor som 

kan diskuteras och därmed ges förutsättningar för dialog och förståelse om 
exempelvis bildkommunikation. 

Marner och Örtegren har undersökt hur olika skolor implementerar digi-

tala media i bildundervisningen. De har utgått från fyra olika kategorier som 
beskriver på vilket sätt implementering kan ske. De är då implementeringen 
sker med motstånd, implementering som addering till redan existerande tek-

niker och implementering som inbäddning där digitala medier är inbäddat i 
ämnet på ämnets villkor, samt implementering då digitala medier blir domi-
nerande. Den sista kategorin fanns inga exempel på i deras studie. De van-

ligast förekommande kategorierna i deras undersökning är implementering 
med motstånd och som addering. De lärare som ansågs ha ett motstånd mot 
implementeringen angav orsaker kopplat till ramfaktorer men också mot-
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stånd mot digitala medier eftersom det sågs som ett hot mot kreativiteten. 
När implementeringen sågs som addering görs det som ännu ett verktyg i en 

hantverksbaserad undervisning eller som enstaka inspel i undervisningen, 
exempelvis när undervisnigen sker i en datasal. I de skolor där digitala me-
dier var inbäddat i bildundervisningen användes dessa mer frekvent som 

dagliga inslag i undervisnigen  (Marner & Ötregren, 2013; Örtegren, 2013). 

Lärare och IKT 

Undersökningar visar att bildlärare är de som är bland de mest positiva till 

användandet av teknologi i undervisningen (Erixon P.-O. , 2010; Wood, 
2004). Trots detta säger knappt 80 % av eleverna i den nationella undersök-
ningen att de sällan eller aldrig använder datorer eller digital utrustning i 

bildundervisningen (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005, s. 76).  
Bildlärare själva använder ofta datorn för att söka information. Det kan 

bero på att konstböcker ofta är kostsamma, samt att de lätt kan ta fram bilder 

och information på internet (Wood, 2004). Helena Danielsson som har fors-
kat på lärarens roll, dock inte bildlärare, i arbete med video och andra medier 
anser att lärare och elev blir mer jämlika eftersom läraren inte alltid är speci-

alist på tekniken. Hon beskriver att lärare har möjlighet till ett annat förhål-
lande med elever när ibland personliga erfarenheter kommer upp i produkt-
ioner. Hennes uppfattning är att många lärare känner sig obekväma i en roll 

som handledare snarare än undervisare, då de inte har full kontroll 
(Danielsson, 2002). Lärarna är inte övertygade om att en digital utsaga till 
exempel ett digitalt läromedel är lika bra som en traditionell bok (Erixon P.-

O. , 2010). Lärandet kan till viss del ske via nätet vilket gör att lärare måste 
utveckla sitt kunnande om det. Lärare löper även en risk att bli inspelade 
eller filmade i sin undervisning vilket är nya situationer för pedagoger, som 

lyfter nya ställningstaganden för pedagoger (Åkerlund, 2009).  
Lärarna uttrycker att de arbetar mer tillsamman med eleven mot gemen-

samma mål, samt att eleverna också hjälper varandra mer när de arbetar med 

datorer (Erixon P.-O. , 2010). Lärare upplever att kommunikation med ele-
ver och deras föräldrar förenklas när detta sker digitalt. De upplever också 
att de får bättre struktur i sin planering som också blir tydligare för eleven 

och föräldrarna när de får tillgång till den via internet (Ek & Kroksmark, 
2013, s. 83ff).   

Danielsson skriver att lärare efterlyser en större kunskap i media. Hennes 

studier visar att lärare har dålig beredskap att via mediepedagogik möta ele-
ver. Elever lär sig oavsett bakgrund och språksvårigheter snabbt att arbeta 
med medieredskap, men den pedagogiska ledning som krävs kring arbetet 

för att fördjupa förståelsen kring bilder fungerar inte lika bra. Hon säger att 
lärarna hellre avstår att arbeta med detta än att riskera att misslyckas. Lärar-



 36 

na har brister i detta från sin grundutbildning och efterfrågar kompetensut-
veckling i mediepedagogik och mediekunskap.  

Mot bakgrund av den förvirring som råder i uppfattning kring medias roll i 
barns liv och den moraliska panik som med regelbundenhet bidragit till att 
påverka vår uppfattning, anser jag det högst relevant att området behandlas i 

lärares grundutbildning, liksom i mediafortbildningar (Danielsson, 2002, s. 

197)  

 

Nya krav ställs på lärare och på kommunikationsförmåga. En av tre nordiska 
lärare, detta gäller lärare i allmänhet, anser att de har för lite kunskap för att 
använda IT i undervisningen mer. 

 
Lärare behöver till exempel omfattande kunskap om IT för att kunna välja 

lämpliga lärresurser. De behöver även förstå hur man kan integrera IT i lekt-
ionen och kanske även utveckla en ny pedagogik för att uppnå en ökad integ-

ration. Det behövs alltså ny pedagogik vid användandet av IT och i vissa fall 

behöver lärare utveckla sin roll som bollplank och ”möjliggörare” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 6). 

 

I rapporten Lärande i en digital miljö Observation av 1:1 (Åkerfeldt, 2013), 
belyses hur lärare i olika ämnen anser att det är ett problem med administrat-
ionsrättigheter på skolans datorer. På de skolor där både lärare och elever 

kan administrera sina datorer själv är lärarna mest nöjda och ser administre-
ringen som en möjlighet till ett lärtillfälle (Åkerfeldt, 2013) . 

För att lärarna ska ha kompetens och kunna undervisa elever i medie- och 

informationskunnighet har UNESCO (2011) utvecklat kompetensmål för att 
visa vad lärarutbildningar behöver arbeta med för att utbilda kompetenta 
lärare. Dessa sju kompetensmål är: 

MIK kompetens 1: Förståelse av mediernas och informationens betydelse 
för demokratin./…/ MIK-läraren stiftar bekantskap med vilka funktioner me-
dier och andra informationsleverantörer fyller och kan förstå hur viktiga de är 

för ett aktivt medborgarskap och ett upplyst beslutsfattande. /…/ 

MIK kompetens 2: Att förstå medieinnehåll och dess användning. /…/ 
MIK-läraren ska kunna uppvisa kunskap om och förstå hur människor an-

vänder medier i sina privata och offentliga liv, sambandet mellan människor 

och medieinnehåll och hur medier används för olika syften . /…/ 
MIK kompetens 3: Att snabbt och effektivt få tillgång till information. /…/ 

MIK-läraren ska kunna avgöra vilken sorts information som behövs för en 

särskild uppgift och få söka och tillgodogöra sig den på ett snabbt och  effek-
tivt sätt. /…/ 

MIK kompetens 4: Att kritiskt värderainformation och informationskällor. 

/…/  MIK-läraren ska kunna kritiskt värdera information och källor och 
kunna integrera utvald information vid problemlösning och analys av idéer. 

/…/ 

MIK kompetens 5: Att tillämpa nya och traditionella medieformat. /…/ 
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MIK-läraren lär sig att förstå olika användningsområden för digital teknologi, 

kommunikationsredskap och nätverk för insamlande av information och b e-
slutsfattande. /…/ 

MIK kompetens 6: Att placera medieinnehåll i sin sociokulturella kontext. 

/…/ MIK-läraren ska kunna uppvisa kunskaper om och förståelse av att me-
dieinnehåll produceras i sociokulturella kontexter. /…/ 

MIK kompetens 7: Att skapa intresse för MIK bland elever och hantera de 

förändringar som krävs. /…/  MIK-läraren kan använda den kunskap och de 
förmågor han eller hon tillägnat s ig under sin MIK-utbildning för att främja 

intresset för MIK bland studenter och hantera därtill kopplade förändringar i 

skolmiljön (2011, s. 30ff). 

 

Dessa kompetensmål är skapade för att främja medie- och informationskun-
nighet och ger förutsättningar för lärarutbildningar i världen att förhålla sig 
till då lärare utbildas, så att lärare kan skapa förutsättningar i undervisningen 

för eleverna att utveckla medie- och informationskunnighet som ett steg i ett 
livslångt lärande. 

Elevers syn på användning av datorer i skolan 

I en undersökning visar Hernwall att unga ser datorn i undervisningen som 
en fristad för att komma ifrån undervisningen. De anser också att det blir 
roligare i skolan när de får använda datorn men att det inte är ett redskap 

som gynnar lärandet. Barnen säger att de snarare tror att det skulle gynna 
lärandemiljön i skolan om det var färre datorer. Hernwall anser att detta ty-
der på att barnen inte ser den pedagogiska nyttan av användandet av datorer i 

sin egen lärprocess. Barnen kopplar inte samman det som är roligt med att 
lära sig, och de ser användandet av datorer som något roligt. Flera barn ut-
trycker att datorer finns i skolan för att det också ska finnas något roligt att 

göra på skoltid. De uttrycker samtidigt att de behöver lära sig att använda 
datorer för att få bra jobb. Hernwall anser att detta tyder på att användningen 
av datorer i skolan är så lite integrerad i undervisningen att den därför upp-

fattas som en paus i skolarbetet. I en klass där datorer användes på ett mer 
integrerat sätt av läraren, var eleverna däremot övervägande positiva till 
användandet av datorer i skolan (Hernwall, 2001). En undersökning visar att 

bara 3 % anser att de använder datorer för ofta. Det är ungefär lika många, 
som anser att de använder datorer tillräckligt ofta som de som inte tycker att 
de får använda dem tillräckligt mycket. Det är inte stora skillnader i uppfatt-

ningen mellan flickor och pojkar (Samuelsson, ICT use among 13-year-old 
Swedish children, 2010). Som redan nämnts konstaterades i den nationella 
undersökningen att 80 % av eleverna säger att de sällan eller aldrig använder 

datorn i bildämnet (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005, s. 78).  
Det program som används mest i skolans arbete är Word uppger elever 

som fått svara på enkät om datoranvändning i skolan (Åkerfeldt, 2013). En 
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aspekt som tas upp med datoranvändning är att elever upplever det svårt att 
veta om fakta de hittar på internet är riktig. Det upplevs säkrare när fakta 

finns i en bok (Hernwall, 2001, s. 105f; 2003).  
 
Jag har i detta kapitel belyst olika aspekter i användande av IKT i under-

visning generellt och i bildämnet specifikt, samt hur elever och lärare uppfat-
tar användningen av digital teknik i skolan.  
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4 Bildämnet – ett ämne i förändring  

Jag vill genom utvald forskning belysa den förändring som bildämnet ge-
nomgått. Först beskrivs förändringen i ett vidare perspektiv för att sedan 
belysas närmare och i förhållande till bildundervisningen i Sverige. Det görs 

för att tydliggöra att den förändring som skett också möjliggör och till viss 
del kräver ett förändrat innehåll för att möta det kompetensbehov som be-
hövs i dagens samhälle. 

Från konst till visuell kultur och visuell läskunskap 

Vikten av att hantera olika typer av bilder har blivit mer påtaglig och bildens 
påverkan på olika områden har belysts. Professor i engelska och konsthisto-

ria, W.J.T. Mitchell, skriver om bildens vändpunkt där han belyser bildens 
stora inflytande i dagens samhälle och vikten av att beakta detta. 

On the one hand, it seems overwhelmingly obvious that the era of video and 
cybernetic technology, the age of electronic reproduction, has developed new 

forms of visual simulation and illusionism with unprecedented powers. On 

the other hand, the fear of the image, the anxiety that the ˈpower of imagesˈ 
may finally destroy even their creators and manipulators, is as old as image-

making itself. /…/ What is specific to our moment is exactly this paradox. 

The fantasy of a pictorial turn, of a culture totally dominated by images, has 
now become a real technical possibility on a global scale (Mitchell, 1994, s. 

15).  

 
Eftersom bilders betydelse ökat i vårt samhälle har diskussion uppkommit 
kring hur, och inom vilka ämnen, detta ska hanteras i skolan. Flera internat-

ionella forskare belyser ämnets problematik från att vara ämnet Art, där 
konst studerats och där det arbetats med konstnärliga uttrycksformer, till att 
det blir ett ämne som behandlar visuell kultur där också andra uttrycksformer 

kan användas och studeras såsom till exempel ungdomskulturens uttryck 
(Aguirre, 2004; Boughton, 2004; Efland, 2004; Tavin, 2005). Forskaren i 
visuell kultur, Kevin Tavin belyser i en artikel hur gamla tiders värderingar 

om hög- och lågkultur speglar debatten kring bildämnets inriktning. Han 
anser att likhetstecken ofta sätts mellan visuell kultur och populärkultur. 
Tavin säger också att genom att se hur konst och visuell kultur har debatte-

rats genom tiderna kan vi skapa oss en mer nyanserad bild av hur gamla 



 40 

värderingar fortfarande påverkar olika sätt att se på bildämnet (Tavin, 2005). 
Skiftet från ett ämne där eleverna i första hand studerar och skapar konst till 

ett ämne där det även fokuseras på visuella uttryck i samhället är inte helt 
oproblematiskt och det finns en rädsla för hur ämnet kommer att utvecklas. 
Internationellt, precis som i Sverige, finns olika inställningar till ämnet. Det 

finns de som förespråkar att det ska vara som förr, ett ämne där den fina 
konsten och dess uttrycksformer behandlas och där vikten av den estetiska 
upplevelsen betonas (Kamhi, 2004). Andra förespråkar ett vidgat synsätt där 

de vill ha in populärkulturen och det visuella i vardagen för att eleverna ska 
få insikt kring hur dessa influenser påverkar våra liv (Boughton, 2004; 
Tavin, 2005). 

Det finns även de som förespråkar en medelväg, där åsikten är att genom 
att studera den fina konsten ges förutsättningar för att också granska popu-
lärkultur. De anser att ämnet har en annan inriktning, där målet snarare än att 

lära sig om konst, som uttrycks som den fina konsten, och dess uttryck. De 
förespråkar att den estetiska upplevelsen av att skapa och se på konst bör 
vara en del i undervisningen och är en förutsättning för kritiskt förhållning-

sätt där både konst och populärkultur granskas. Det gör att de unga kan delta 
i kulturen på ett medvetet sätt (Aguirre, 2004; Efland, 2004).  

Visuell kultur 

Visuell kultur är liksom begreppet kultur svårt att avgränsa och det finns 

olika uppfattningar om vad visuell kultur är. Olika områden lägger in olika 
betydelser i begreppet. ”Visual culture refers to an everyday practice in all 
situations we participate in. For instance, the way we dress, the way we per-

form rituals and gestures or the way we produce meaning by picturing our 
interpretation of our surroundings” säger Mie Buhl som forskar om visuell 
kultur och visuell kommunikation (Buhl, 2004, s. 277). Visuell kultur kan 

beskrivas som ett område där olika visuella företeelser möts, gränsar till och 
interagerar med varandra (Mirzoeff, 2002, s. 6; Göthlund & Lind, 2009). I 
den visuella kulturen finns många olika visuella uttrycksformer. Det är inte 

bara det vi traditionellt menar med bilder utan också andra former av visu-
ella uttryck. Det innefattar allt från konstnärliga artefakter till multimodala 
uttrycksformer som musikvideos, dataspel, webbsidor med mera. Populär-

kulturens visuella delar är en del inom visuell kultur, såsom tv-serier, film, 
musikvideos med mera. Medieforskaren Karin Becker beskriver den visuella 
kulturen och nya digitala medier med dess multimodala innehåll som ett 

välkommet brott mot den gamla uppfattningen att kommunikation i huvud-
sak är textbaserad och analog. Hon säger att vi i dagens samhälle i stor ut-
sträckning kommunicerar via de visuella uttrycken och i digitala medier 

(Becker, 2004, s. 242). 
Med visuell kultur menas inte bara dess artefakter och uttrycksformer 

utan även det sätt vi interagerar med dessa. Kulturen påverkar oss människor 
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och vi är medskapare i vår kultur. Då visuell kultur studeras handlar det inte 
bara om de visuella objekten och uttrycken utan på vilka sätt de används och 

hur de interagerar med dess användare. Det handlar också om den betydelse 
de visuella uttrycken ges och på vilka sätt betydelser skapas och omskapas. 
Dels studeras de visuella objekten eller utsagorna, dels studeras den bety-

delse dessa får och även i vilken kontext betydelsen ges och hur de påverkar 
förståelsen (Rogoff, 2002, s. 24ff).  

Den visuella kulturen påverkar vår bild av världen och vår identitetsupp-

fattning. De objekt vi skapar bidrar till vår världsbild och hur vi skapar oss 
själva. De bilder vi ser är inte direkta avbildningar av världen utan de sätt de 
visas på och det sätt vi ser dem påverkar hur vi uppfattar världen. Det brukar 

talas om som vision och visuality.  Professor Gillian Rose som forskat kring 
visuella metoder beskriver det så här: 

Vision is what the human eye is physiologically capable of seeing (although 
it must be noted that ideas about that capability have changed historically and 

will most likely continue to change: see Crary, 1992). Visuality, on the other 

hand, refers to way in which vision is constructed in various ways: ´how we 
see, how we are able, allowed, or made to see, and how we see this seeing 

and the unseeing therein´(Foster, 1988a: ix). Another phrase with very simi-

lar connotations to visuality is scopic regime. Both terms refer to the ways in 
which both what is seen and how it is seen are culturally constructed (Rose, 

2001, s. 6). 

 
Vision är alltså vårt fysiska seende medan visuality är på vilket sätt vi be-
traktar och tolkar det vi ser på grund av vår kulturella kontext. Den visuella 

kulturen tolkas av vår blick. I Danmark har de bildpedagogiska forskarna 
Mie Buhl, Ingelise Flensborg och Helene Illeris laborerat med förståelsen av 
visuell kultur genom att använda tre begrepp. Visual phenomena – vad som 

uppfattas genom vår syn, visual event – den händelse då visuella relationer 
etableras och visual culture as a strategy of reflektion – vårt sätt att reflek-
tera och tolka visuella erfarenheter och artefakter (Lindström, 2009, s. 29).   

This means that visual culture is not in the first place about images  at all. Nor 
is it about the technologies used to generate and distribute images. Instead the 
term visual culture describes a particular relationship between seeing and 

knowledge. It is within this relationship that meanings are developed and as-

cribed to the multiplicity of images generated and distributed as an increas-
ingly accepted if problematized aspect of contemporary daily life. Pictures 

and new image technologies do not produce visual culture. They are its arte-

facts (Becker, 2004, s. 243). 
 

Eftersom barn och unga genom olika medier kommer i kontakt med en stor 
mängd visuell kultur påverkas deras uppfattning om sig själva och vår värld. 

Barn och unga är dessutom i högsta grad medskapare i vår visuella kultur 
genom sina visuella uttryck och sina interaktioner på digitala arenor. 
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Bildämnet i Norden 

I de nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island an-

vänds olika begrepp för den inriktning bildundervisningen har, och genom 
dessa kan utläsas att de skiljer sig något åt. I Sverige används begreppen 
medierad handling och estetiska läroprocesser då vi talar om bildundervis-

ning (Lindström, 2009, s. 7f). Visuell kultur används också som begrepp i 
kursplanen för bildämnet. I 2011 års läroplan, Lgr11, används begreppet som 
en formulering i ämnets syfte. ”Genom undervisningen ska eleverna få erfa-

renheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer 
ingår” (Skolverket, 2011, s. 20). 

I Danmark används begreppen bildkonst och visuell kultur medan de i 

Finland pratar om mångkulturalism och konstbaserad undervisning. I Norges 
konst och hantverksämne där också slöjd ingår används begreppen konst, 
design och miljöengagemang. På Island har de ett mångfacetterat förhåll-

ningssätt till bildpedagogik (Lindström, 2009, s. 7f). 
Det pågår alltså ett skifte med en rörelse från ett traditionellt bildskapande 

med utgångspunkt i konsten till en mer mångfacetterad utbildning där olika 

element i den visuella kulturen används och där det talas om att tillägna sig 
kunskap som visual literacy och media literacy (se nedan). 

Bildämnet i Sverige 

I Sverige har ämnet genom tiderna haft tre särpräglade traditioner. En tek-

nisk, en konstpsykologisk och en bildspråklig. Ämnet har förändrats från att 
vara ett teckningsämne till att vid införandet av 1980 års läroplan byta namn 
till bild, för att visa på ett bredare innehåll. Den bildspråkliga inriktningen 

betonar vikten av kommunikation med bilder (Åsén, 2006). I läroplan Lgr 11 
står det i den inledande texten till bildämnet: 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig 
själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att in-

formera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upple-

velser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att 
kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta 

med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bild-

skapande förmåga (Skolverket, 2011, s. 20). 
 

Bildämnet framställs i läroplanen som kommunikativt där kunskap om 
kommunikation med bilder är viktiga för att kunna delta aktivt i samhället. 

Det innebär både att kunna förstå visuell kommunikation och att ha förmåga 
att utrycka sig visuellt.  

Bildlärarens syn på ämnet påverkar hur undervisning sker och vilka red-

skap och metoder som används. Trots att alla lärare har samma läroplan att 
utgå ifrån medger läroplanen stora variationer. I den nationella utvärderingen 
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NU03 menade 45 % att bildämnet är ett praktiskt-estetiskt ämne. Något färre 
tyckte att det i huvudsak var ett kommunikativt ämne (Marner, Örtegren, & 

Segerholm, 2005, s. 68). Hans Wetterholm som har forskat om hur lärare 
arbetar med bildämnet, visar i sina studier hur grundskolelärare i låg och 
mellanstadiet ser på bildämnet. Han har undersökt i vilken utsträckning, och 

på vilket sätt, de arbetar med bildämnets olika delar. Han konstaterar att de 
lärare han arbetat med har olika syn på bildämnets roll, dels som ett redskap 
i skolarbetet och dels som att bildämnets främsta roll är att utveckla elever-

nas förmåga att framställa bilder. Wetterholms studier visar att bildämnet till 
stor del handlar om att producera bilder. Tolkning och arbete med förståelse 
av bilder förekommer inte i lika hög grad. Han konstaterar också att lärarnas 

intentioner med ämnet ger utslag i resultaten (Wetterholm, 1999; 2001).  

De digitala bildmedierna, där program utför en hel del av arbetet, utmanar 
skolämnen som Bild, som fortfarande ofta använder traditionell teckning och 

målning som redskap och metod i bildarbetet, vilket istället lägger fokus på 
hantverket (Marner & Ötregren, 2013, s. 33).  

 

Som redan nämnts8 finns det olika syn på och sätt att implementera och an-
vända digitala medier i bildundervisningen. Lärarens didaktiska perspektiv 
bestämmer till stor del vilka verktyg som görs tillgängliga för elever 

(Öhman-Gullberg, 2006). 

Visual literacy – visuell läskunskap  

Med literacybegreppet menas att språkligheten är viktig både som det 

skrivna språket såväl som genom andra modaliteter. Genom att kommuni-
cera med, och analysera bilder tillägnar vi oss visuell läskunskap. Vi får en 
ökad medvetenhet om bilders språk. 

Knowing how to read interior designs in homes, modernist art in museums, 
and videos on MTV are other forms of visual literacy (Gee, 2003, s. 13). 

Det finns många olika sätt att läsa bilder på. Vi läser bilder i en lärobok som 

är till för att illustrera texten på ett visst sätt. Serier läses på ett annat sätt. 
Semiotiska tecken9 kan tolkas på olika sätt beroende på vilken kontext de 
finns i. Ett kors tolkas som en kristen symbol i en religiös kontext medan den 

i en annan kontext kan tolkas som till exempel en utpekare av riktningar 
såsom nord, syd, öst och väst (Gee, 2003, s. 14ff; Eriksson & Göthlund, 
2012, s. 168ff). När elever ges möjlighet att lära sig och utveckla olika sätt 

                                
8 Se Bildämnet och IKT sid. 33. 
9 Bildsemiotiken behandlar hur olika bildtecken skiljer sig från varandra och vilken betydelse 
de får i olika sammanhang. Se bildsemiotik sid. 49 och 50. 
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att läsa i förhållande till olika kontexter, kan de medvetet ta del i samhället. 
Att tolka och analysera bilder behöver läras på ett djupare plan, det räcker 

inte med att bara kunna beskriva olika delar i en bild eller berätta om den 
bild eleven själv gjort (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 30). 

Genom bildundervisning av de dagliga visuella uttrycken vi möter, kan 

elever ges en möjlighet att engagera sig i ideologiska och kulturella frågor 
(Darts, 2004; Exley, 2008; Buhl, 2004). 

Lin Ching-Chiu vid University of Illinois har i sin avhandling undersökt 

tre bildlärares arbete med visuell läskunskap och vad de anser att visuell 
läskunskap är. Författaren konstaterar att lärarna anser att visuell läskunskap 
är en bred term som innefattar olika kunskaper en elev behöver i det nutida 

samhället. Det handlar inte enbart om elevens visuella läskunskap utan även 
om elevens röst i samhället och i samarbete med andra. Det handlar om mul-
timodalt lärande där flera förmågor utvecklas. Det ska förbereda eleverna för 

en framtid i samhället. Lärande om kommunikation, både produktion och 
analys i både gamla och nya medier är viktiga inslag (Lin, 2008).  

Det finns också de som är kritiska mot visuell läskunskap som utgångs-

punkt i bildundervisningen och anser att denna utveckling inte kommer att 
gynna de ungas estetiska utveckling. De anser att en undervisning där ele-
verna lär sig att tolkar symboliskt, dekonstruerar konsten och tar bort det 

som konsten faktiskt vill säga och förmedla, det vackra och det som väcker 
känslor (Kamhi, 2004). Kritiker anser att det estetiska och den sinnliga upp-
levelsen i själva skapandet och i betraktandet förloras om undervisningen 

byggs på visuell läskunskap, då fokus förskjuts från upplevelse, skönhet och 
sinnlighet till kommunikation (Efland, 2004).   

Media literacy – mediekunnighet 

Vad som menas med läskunskap förändras och behöver anpassas till vad 
samhället kräver. Skolan behöver arbeta med nya former av text som inklu-
derar multimodalitet så att elever får kunskap i hur dessa kan användas och 

vilka uttryck de möjliggör (Bearne, 2009; 2003). Med multimodalitet menas 
de teckenvärldar vi använder oss av då vi agerar och kommunicerar och inte-
ragerar på olika sätt med andra. Det kan vara i reella möten eller via till ex-

empel webbsidor. När vi kommunicerar kan det ske med visuella uttryck 
som bilder och bilders olika element som symboler eller konventionella 
tecken, det vill säga där det finns en kulturell överenskommelse om tecknets 

betydelse, till exempel vägskyltar. Det kan också vara olika typer av rörlig 
bild såsom filmer, musikvideor eller YouTube klipp. Multimodalitet innefat-
tar ljud, till exempel musik eller ljud som används för att förstärka en hän-

delse i en film. Multimodala uttryck är även de gester och ansiktsuttryck vi 
använder och hur vi agerar i olika situationer. Det kan också vara ord eller 



 45 

texter och hur vi uttrycker oss exempelvis genom tonfall och pausar 
(Selander & Kress, 2010, s. 26f; Kress, 2010, s. 79f). 

Bildämnet som arbetar med visuella uttrycksformer har en viktig funktion 
att fylla för att skapa möjligheter för eleverna att öka sina kunskaper kring 
multimodalitet och hur multimodala resurser kan användas på exempelvis 

digitala arenor. Bildtolkning blir viktigt i vårt mediesamhälle där också bil-
ders sanningshalt inte alltid kan bedömas eftersom bildmanipulering är rela-
tivt enkelt (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005). 

I UNESCOs skrift Medie- och informationskunnighet10 för elever och lä-
rare har de definierat mediekunnighet så här:  

Mediekunnighet: Att förstå och använda massmedier på ett aktivt eller 
mera passivt sätt, att vara välorienterad och ha ett kritiskt  förhållningssätt i 

sin förståelse av medier, olika tekniker som där används och deras återver-

kan. Här ingår även att kunna läsa, analysera, värdera och producera kommu-
nikation i olika medieformer (t.ex. TV, tryck, radio, datorer). En annan tolk-

ning av begreppet MIK är förmågan att avkoda, analysera, värdera och pro-

ducera kommunikation i olika former (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESCO, 2011, s. 186).  

 
Mediekunnighet är alltså den förmåga som utvecklas för att läsa och förstå 

medieuttryck, bland annat sidor på internet, samt förmågan att använda tek-
nik för att uttrycka sig via media. Eftersom mediekunnighet innefattar kom-
munikation med visuella kommunikationsformer innebär det att mediekun-

nighet är något som bör behandlas i bildämnet. 
Nätidor där olika multimodala uttryck samverkar kräver en annorlunda 

läsning. Detta är inte en linjär läsning utan kan också innebära en förmåga 

att uppfatta olika uttryck eller hur en internetsida används. Den förmåga som 
utvecklas för att analysera, tolka och förstå dessa uttryck är en del av medie-
kunnigheten. Det handlar dessutom om att lära sig behärska modaliteternas 

olika tekniker. Dessutom ska ett kritiskt förhållningssätt till medier och till 
hur tekniker används utvecklas (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, UNESCO, 2011).  

Genom arbete med digitalt bildberättande utvecklas mångspråklighet där 
både visuella erfarenheter och artefakter, skriftliga och auditiva kommer till 
uttryck samtidigt som eleven lär sig behärska digitala tekniker. När elever 

producerar till exempel en webbsida ges möjlighet till en annan typ av berät-
tande, som inte är linjärt, där eleven kan berätta om och utveckla sina egna 
idéer för omgivningen (Chung, 2007).  

                                
10

 ”Informationskunnighet: Syftar på förmågan att förstå när information behövs och att 

finna, värdera, effektivt använda och kommunicera information i olika format” (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2011, s. 184).  
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Estetiska lärprocesser 

Det finns många olika beskrivningar av vad estetiska lärprocesser är. En 

estetisk lärprocess kan beskrivas som en skapande process där vi använder 
olika sätt och tecken för att uttrycka oss. I en estetisk process används någon 
form av skapande för att ge uttryck för en upplevelse eller sin förståelse av 

något. Illeris beskriver en estetisk läroprocess som innehållande tre nivåer. 
Den subjektiva där hon uttrycker att det handlar om att hitta beröringspunk-
ter som eleven kan knyta an till eller som utgår från elevens egen värld. Po-

sitionering handlar om att positionera sig eller bli positionerad av andra eller 
att kunna förhålla sig till olika positioner. Den tredje handlar om iscensätt-
ning, där till exempel olika händelser kan iscensättas. Hon säger att ett verks 

viktigaste roll inte är att vara eller visa utan att iscensätta relationer. Hon 
talar om samverkan mellan olika positioner i en lärsituation och om en per-
formativ nivå och skriver ”Hermed knytter jeg an til den opfattelse af »det 

æstetiske« snarere må opfattes som en måde at agere i verden på, end som 
forbundet med en afgrænset type aktiviteter eller artefakter” (Illeris, 2006, s. 
91).  

Under en estetisk process reflekteras, omvärderas och omarbetas. Reflek-
terandet ses som en viktig aspekt i den estetiska processen både enskilt men 
också tillsammans med andra för att värdera och omvärdera hur olika ut-

tryckssätt förstås och tolkas (Hetland, 2007). När vi skapar lär vi oss och kan 
genom vårt sätt att uttrycka oss beskriva vår förståelse. På detta sätt är vi 
också medskapare i den process där andra sedan tolkar in och förstår det vi 

skapat (Lindstrand & Selander, 2009).  En estetisk lärprocess kan också ses 
som en rhizomatisk process där lärandet kan ta oförutsägbara riktningar och 
inte går mot ett självklart eller förutbestämt resultat (Lind, 2010; Hellman, 

2013).  Ulla Lind som i sin avhandling undersökt estetiska lärprocesser skri-
ver. 

En estetisk lärprocess ˈi tillblivelseˈ handlar förvisso inte om att förverkliga 
en ˈvisionˈ eller skapa nya möjlighetsvillkor, eftersom det inte handlar om att 

göra upp specifika planer eller följa en planering. Det kan inte reg leras ge-

nom en rationell pedagogisk diskurs utifrån mål-medel-resultat. Istället hand-
lar det om att vända och vrida den kunskapande processen utifrån nya disku r-

siva positioner, för att nå tillitsfull och ansvarsfull tillgång till produktionen 

av mening och drivkrafter i ett estetiskt gestaltande kunskapsarbete. Det är en 
process som är öppen för oförutsägbara kopplingar (konnektioner), oväntade 

språng, slutledningar och prövanden, istället för en process som låses för 

framställningar av det förväntade (Lind, 2010, s. 358). 
 

I den nationella utvärderingen i bild NU-03 talas om en, två och flerstäm-
miga arbetsätt där de benämner enstämmigt som lärarstyrt. Tvåstämmigt det 

arbetsätt där det finns interaktivitet mellan elev och lärare och flerstämmigt 
där också interaktivitet mellan elever finns. I de undervisningsgrupper där ett 
mer utvecklat arbetsätt med digitala tekniker fanns sågs fler tecken på ett 
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flerstämmigt arbetssätt. I utvärderingen kommenteras även ämnets potential 
för transfereffekter, där kommunikativitet och kreativitet är kompetenser 

som är användbara i andra sammanhang (Marner, Örtegren, & Segerholm, 
2005).  
Annika Hellman belyser rhizomatiska läroprocesser i sin studie om video-

dagböcker där hon beskriver hur eleverna genom sina dagböcker intar olika 
subjektspositioner. Hon säger att det inte bara handlar om elevernas lärpro-
cesser utan också om hur läraren behöver inta olika positioner och ha möj-

lighet att ompositionera sig (Hellman, 2013, s. 16). Fredrik Lindstrand bely-
ser den kunskapsprocess som äger rum i filmskapandet. Genom arbetet med 
att göra en film tvingas ungdomarna göra val och reflektera kring hur och 

vilka representationer som ska visas i filmerna. Han anser att de under den 
skapande processen förändras och ökar sin kunskap genom interaktion med 
andra ungdomar. Samarbetet med andra påverkar elevernas identitetskap-

ande och vilket språk och vilka symboler de använder för att visa sin identi-
tet. Genom sina nya insikter kan de också ifrågasätta hur andra representat-
ioner fungerar i olika sammanhang  (Lindstrand, 2006). Helena Danielsson 

har undersökt videoproduktion med elever i låg-, mellan- och högstadiet. 
Hon har studerat vad barn och unga berättar genom skapandet och vad de lär 
sig genom videoproduktionsarbete. Danielsson konstaterar att genom arbetet 

med att göra videofilm tränar eleverna sin förmåga att samarbeta. De övar 
sig också i det svenska språket genom att intervjua och själva finnas och tala 
i bild. Det stärker även deras självkänsla genom att de vågar synas i bild eller 

vågar kontakta olika personer för exempelvis intervjuer. Även så kallade 
lågpresterande elever tar oftare initiativ och har ett större engagemang i sitt 
arbete med video eller medieproduktion. Hon beskriver hur elever använder 

sig av vuxna tv-förebilder/schabloner och hur dessa ser ut och framställs 
genom till exempel kläder, kroppshållning och mimik. Danielsson skriver att 
både flickor och pojkar använder många symbolbilder. Hon talar om rikligt 

förekommande humor i de olika produktionerna, men anser dock att det inte 
går att fastställa om det är medvetna humoristiska inslag eller om det senare 
uppfattas på detta sätt. Hon belyser hur pojkar och flickor hade olika an-

greppsätt i sitt sätt att arbeta med filmerna. Där pojkarna hade en mer lekfull 
attityd, hade flickorna ett mer organiserat testande av olika uttryck innan de 
bestämde sig. Hon skriver också att videoskapandet ses som en autentisk 

uppgift och inte bara en övningsuppgift vilket skapar ökad motivation hos 
eleverna  (Danielsson, 2002).  

Demokratiska aspekter 

Att arbeta med film och medier i undervisning har också demokratiska 

aspekter. Genom att lära sig filmskapande ges ungdomarna ett sätt att ut-
trycka sig, göra sig hörda och att visa något ur sitt perspektiv (Danielsson, 
2002; Lindstrand, 2006). Lisa Öhman-Gullberg visar i sina studier vilka 
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olika uttryck, metaforer och genremöten ungdomarna använder för att få 
fram sitt budskap. Hennes studier visar att barn och ungdomar har ett öppet 

och flexibelt förhållningsätt till hur de använder symboliska uttryck i sitt 
skapande. Genom att använda existerande symboler och filmstilar från mu-
sikvideos och reklam och göra om dessa till sina egna, skapar eleverna nya 

uttryck som kommuniceras för att belysa frågor och företeelser som är vik-
tiga för dem. I sina studier visar hon att kritisk förhållningsätt till skola och 
samhälle kan ses i elevernas arbeten. Därför är det viktigt att få en djupare 

förståelse för hur kommunikativa kompetenser kan tillvaratas och utvecklas i 
skolan.  
Genom att arbeta med olika kommunikativa verktyg kan svårhanterliga frå-

gor bearbetas och synliggöras (Öhman-Gullberg, 2006; 2009). Arbete med 
att granska och analysera musikvideos av till exempel hip-hop, som många 
ungdomar ser och får influenser ifrån, kan öka medvetenheten hos de unga. 

Dessa uttrycksformer har inverkan på hur unga klär sig, uttrycker och uppför 
sig. Musikvideofilmer ger en möjlighet att granska stereotyper och ger en 
ingång till att diskutera exempelvis sexism, rasism och homofobi (Chung, 

2007). Bildläraren är en viktig person genom att skapa förutsättningar för 
elever att utveckla en medveten och kritisk blick vid betraktandet av visuella 
uttryck så att de kan bli medvetna medborgare i vårt samhälle. 

Läroplanen 

I den nationella utvärderingen i bild NU03 som gjordes för att utvärdera 
bildämnet i grundskolan 2003, konstateras att elever och deras föräldrar inte 

ser nyttan med bildämnet (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005). Författar-
na säger att både elever och föräldrar kopplar ämnet till fritidssysselsättning-
ar snarare än till nytta i ett framtida yrke. Pettersson och Åsén visar i sin 

avhandling hur gamla tiders syn på ämnet även påverkar dagens syn på äm-
net, liksom Tavin visar att det också förhåller sig med ämnet i USA 
(Pettersson & Åsén, 1989, s. 59f; Tavin, 2005, s. 103ff). Ämnet har en gång 

varit ett nyttoämne som sedan under 1960-70-talet blivit ett ämne där det fria 
skapandet betonades. De äldre sätten att se på ämnet lever till viss del kvar 
och verkar parallellt med senare tiders syn, när ämnet mer har karaktären av 

ett kommunikationsämne (Lindström, 1998, s. 119ff). I den nationella utvär-
deringen konstateras också att bildanalys, bildsamtal och bildkommunikation 
får för litet utrymme i bildundervisningen. Författarna föreslår därför att det 

läggs större tonvikt på ämnet som kommunikativt för större nytta i ett fram-
tida liv och yrkesliv. De anser att elevernas kommunikativa förmåga ska 
lyftas fram snarare än deras skapande förmåga.  

Bildanalys och ett aktivt bildarbete med aktuella mediebilder som eleverna 
har lätt att förhålla sig till kan lägga en grund för en förståelse av vikten av 
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tolkning och kritisk granskning (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005, s. 

149).  

 

De konstaterar också i utredningen att digital bildbehandling kan ses som en 
medborgerlig kompetens (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005, s. 141).  

I den nya läroplanen Lgr11 har denna kritik beaktats och ämnets kommu-

nikativa aspekt lyfts fram starkare. Det digitala arbetet betonas och tydlig-
görs i Lgr11. Redan i årskurs 3 ska eleverna ha använt datorn för överföring 
av bilder. Under bildframställning i år 7-9 står också att det ska arbetas med 

en kombination av bild, ljud och text (Skolverket, 2011). Det multimodala 
lyfts alltså fram, vilken banar väg för att datorn kommer att användas i 
undervisningen.  

Bildtolkning och analys 

I den nationella utvärderingen konstateras att det ägnas mest tid i bildunder-
visningen till produktion av bilder och lite tid till att samtala kring, analysera 
och tolka bilder (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005). I den nya läropla-

nen, Lgr11, lyfts bildanalys fram som en av tre delar i det centrala innehållet. 
De andra två är bildframställning och redskap för bildframställning 
(Skolverket, 2011, s. 20ff). Det innebär att bildförståelse är något som jämte 

framställning av bilder med olika tekniker ska genomsyra bildundervisning-
en. 

Semiotikern Göran Sonesson skriver: 

I ett samhälle som vårt, i vilket bilder har blivit det dominerande betydelses y-
stemet, är det lika viktigt att förstå hur bilder förmedlar betydelser som att 
undersöka hur det verbala språket gör det, i synnerhet som det finns anled-

ning att förmoda att förmedlingen tillgår på mycket olika sätt i de två fallen. 

Genom att förklara de allmänna kategorier som alla bilder, också konstbilder, 
bygger på, gör bildsemiotiken samtidigt det möjligt att djupare förstå det s ä-

regna hos vissa bilder, både hur de kan utnyttja egenskaper som förekommer 

hos alla bilder för att uppnå en speciell effekt, och hur de kan avvika från an-
nars allmänna bildkategorier. Det är av denna anledning bildsemiotiken är 

speciellt relevant för skolans bildundervisning, som inte kan syfta till att 

fostra fram konstnärer, utan till att skapa en allmän kompetens att göra och 
tolka bilder (Sonesson, 1997, s. 51). 

 

Bildsemiotik är ett sätt att analysera och förstå bildtecken på. Yvonne Eriks-
son och Anette Göthlund som har forskat om bildanvändning och bildförstå-
else i olika sammanhang, beskriver hur olika analysmetoder och teorier kan 

användas beroende på vilken typ av bilder som behandlas i undervisningen, 
och förespråkar att variera olika analysmetoder där den semiotiska blir en av 
flera (Eriksson & Göthlund, 2012).  

Användandet av datorer i undervisningen gör att elever på ett annat sätt än 
tidigare konfronteras med olika typer av bilder, vilket gör att det blir extra 
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viktigt att de erbjuds möjlighet att utveckla kunskap för att hantera detta. Det 
är viktigt att vi ger eleverna möjligheter att utveckla ett språk för att samtala 

om bilder. Genom att växla mellan upplevelse av bilder och analys av bilder 
ges eleverna möjlighet till bättre förståelse av bilder och därmed en rikare 
upplevelse (Marner, 2009, s. 68; 1997, s. 34).  

Bildämnets didaktik 

Bildämnets didaktik kan ses utifrån olika utgångspunkter; forskarens och den 
utbildningsvetenskapliga, eller lärarens och undervisningspraktiken.11 I den 

här studien används didaktik framför allt för att beskriva undervisningsprak-
tiken och lärarens design av undervisningen.  

Inom didaktik brukar det talas om hur, vad och varför-frågor. Hur syftar 

på hur undervisningen ska genomföras till exempel vilken metod eller teknik 
som ska användas. Vad behandlar innehållet som ska arbetas med. Varför 
handlar om att tydliggöra skälen till att något ska behandlas i undervisning-

en, vad syftet är med en uppgift (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s. 18ff).  
I didaktik för bildämnet anser professor i pedagogiskt arbete Anders Mar-

ner, att bildsemiotiken är något lärare kan ha som utgångspunkt i arbete med 

bildskapande och bildanalys (Marner, 2006). Bildsemiotiken behandlar hur 
olika bildtecken skiljer sig från varandra och vilken betydelse de får i olika 
sammanhang. Det är generella betydelser och inte det enskilda som är av 

intresse inom semiotiken (Sonesson, 1997, s. 57f; Lindgren & Nordström, 
2009). Marner anser att det bland lärare i estetiska ämnen behöver utvecklas 
ett yrkesspråk för att på så sätt bidra till en professionalisering. Han före-

språkar semiotiken som en väg, som ett didaktiskt verktyg men också för att 
ha vetenskapligt förhållningsätt i arbetet och anser att det kan användas vid 
samtal med kollegor (Marner, 2006; 2009, s. 10) 

Vinsten med att arbeta med ett semiotiskt perspektiv i bildundervisningen är 
främst didaktiskt. Varförfrågan kommer att ställas på ett nytt sätt och vad och 
hurfrågorna kommer därefter att aktualiseras. Eftersom semiotikens be-

greppsapparat inte bara är tillämpbar på konst utan också kan skapa klarhet i 

massmedievärldens aktualiseras hur?, vad? och varförfrågan på bildområdet 
på ett nytt sätt av semiotiken. Video och datorbild som moderna produktiv-

krafter på bildens område kan möta semiotikens också moderna sätt angripa 

bildernas betydelser. Semiotiken har i samtiden utvecklats som ett vetenskap-
ligt svar på informationssamhällets utveckling (Marner, 1997, s. 40) 

 

                                
11 För att läsa mer om dessa positioner och betydelsen för bildämnets didaktik se Lindgren, 
B., & Nordström, G. Z. (2009). Det kreativa ögat: om perception, semiotik och bildspråk. 
Lund: Studentlitteratur.  
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Genom att designa uppgifter och utgå från bildspråkliga begrepp12 i under-
visningen, skapas möjligheter för eleverna att använda sitt kulturella minne 

där begreppen används i nya bilder och produktioner. Det gör att medveten-
heten kring bildkommunikation och visuella kulturers uttryck successivt 
ökar. När eleverna blir medvetna om exempelvis olika bilduttrycks eller 

färgkombinationers funktion för uttrycket i olika kontexter, kan de också 
göra medvetna val, samt reflektera kring och argumentera för sina val i en 
skapande process. Det gör att bildskapandet får en process och en struktur 

som eleven medvetet kan reflektera kring och därmed ökar tydligheten i 
bildämnets vad, hur och varför frågor. 

Buhl och Flensborg använder begreppet visuell kulturdidaktik  och visar 

hur olika ämnen kan använda visuell kultur för att generera visuell kultur-
kompetens. Denna kompetens består i avkodningskompetens och betydelse-
bildningskompetens (min översättning). Avkodningskompetensen handlar 

om att kunna avkoda och förstå visuell information. Det innebär att identifi-
era de kontexter som den visuella informationen ingår i och att kunna ta 
ställning för, göra och förstå visuella val utifrån olika kontexter. Betydelse-

bildningskompetensen består i att kunna skapa visuell information och förstå 
kriterier för detta och därmed ha förståelse för hur visuella betydelser kan 
göras i olika kontexter (Buhl & Flensborg, 2011, s. 137ff).  

Betydningsdannelsekompetence rummer således viden om visualiseringens 
kraftfulde virkermidler og den frihed og det ansvar, som det medfører at 
anvende dem. Endvidere rummer den forståelse af sammenhænge mellem, 

hvordan det visuelle og det kulturelle skaber komplekse handlingsmønstre. 

Deri ligger endvidere potentialet til kvalificiering af kritisk og analytisk 
tænkning, og dermed bidrager det til såvel interkulturel som demokratisk 

dannelsekompetence (Buhl & Flensborg, 2011, s. 158). 

 

Genom att lägga upp undervisning utifrån dessa två kompetenser, skapas 

förutsättningar för eleverna att tillägna sig förståelse för visuell kultur i olika 
kontexter och möjlighet att öka sin kunskap om hur olika visuella uttryck 
skapar mening i olika kontexter. Buhl och Flensborg säger också att reflekt-

ion är en viktig del i undervisningen för att lära sig att kunna inta olika posit-
ioner i sitt skapande. Unga i dag har i och med exempelvis vana i dataspel, 
kunskap om och lättare för att skapa andra fiktiva identiteter och därmed 

kunna sätta sig in i skiftande positioner. Vidare anser de att det är viktigt att 
undervisningen ska följa samhällsutvecklingen, samt att den ska skapa för-
ståelse för hur visuella uttryck kan förändras över tid, vilket gör att digital 

kunskap behövs arbetas med (Buhl & Flensborg, 2011, s. 131ff). 
Datorer och annan digital utrustning gör det möjligt att skapa bilder och 

produktioner på ett annat sätt än tidigare.  Professor Jennifer Roswell (2009) 

                                
12 Med bildspråkliga begrepp menas här vedertagna begrepp som används vid olika tolknings 
och analysmetoder av bilder, till exempel bildsemiotiska begrepp. 
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som forskar om multiliteracies, anser att det finns ett antal frågeställningar 
som kan användas vid undervisning och för att studera hur elever löser mul-

timodala uppgifter. Hon har föreslagit följande tabell för att belysa vilka 
frågor som kan arbetas med för att kommunicera olika typer av budskap. 

Questions applied to all genres of text. 

 

Multimodal Impact/Statement: 

 What modes are chosen to give a particular effect? 

 What is the effect? 

 What modes are especially useful in creating a particular ef-

fect? 

 What colours give an effect? 

 What details have been chosen to create an effect? 

 What message is the text telling its audience? How do you 

know? 

 What rhetorical devices are used to evoke a statement? 

 

Multimodal Organization: 

 What is the text layout? Why is it this one and not another? 

 What other medium could the author have used? How would 

it be different? 

 Is there a dominant mode? If so, what is it? 

 Where does the most important information sit on the page? 

 What information is put in the background and why? 

 

Multimodal Salience: 

 What mode is privileged? How do you know? 

 What mode is obscured? Why? 

 What is darker and what is lighter?  

 What is the significance of shading to the content?  

Tabell 1 ur Rowsell s.110 

Genom att använda sig av dessa frågor kan medvetenheten öka kring avgö-
rande aspekter i multimodal kommunikation, både för elever vid produktion 
av dessa och för lärare som ett verktyg vid design av uppgifter och vid be-

dömning. Dessa frågor är användbara vid samtal med elever om deras pro-
duktioner, både skriftliga, visuella och multimodala. De är användbara som 
en hjälp i ett reflekterande arbete som är viktigt för förståelsen av olika ut-

trycks betydelser i olika kontexter. Om en uppgift designas med hänsyn till 
att dessa frågor ska kunna diskuteras, skapas också förutsättningar för en 
genomarbetad process.  
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Undervisning i bild – ett visual event  

Illeris beskriver olika strategier i bildundervisningen som är historiskt grun-

dande men som också finns i bildundervisningen idag. The camera obscura 
strategy som är då arbetet handlar om att avbilda för att göra en så lik av-
bildning som möjligt och där seendet är viktigt. The subjective strategy är då 

arbetet utgår ifrån skapandet av bilder utifrån vårt inre. The critical strategy 
är då vi reflekterar och har en kritisk blick för att förstå budskapet och vad 
upphovsmannen har för intentioner med sin bild. Dessa olika strategier har 

avlöst varandra under 1900-talets tecknings och bildundervisning och finns 
ännu som delar i dagens bildundervisning. Illeris säger att dessa är delar som 
på olika sätt måste finnas i bildundervisningen men förespråkar ett förhåll-

ningssätt som hon beskriver som ett visual event. Visual event beskrivs som 
en visuell händelse där objekt eller aktörer samverkar och har möjlighet att 
inta olika positioner (Illeris, 2004; Mirzoeff, 2002). 

The object position, the image position, the subject position, and the vision 
position are all possible names for the most important positions which are in-
volved in visual events /…/. The choice of the word «positions» indicates 

that these are not necessarily connected to traditional understandings or par-

ticular objects or persons, but can be occupied in different ways. For example 
a person (a physically present human being) can occupy all of the different 

positions: she or he can be positioned as a viewer in the subject position, as  a 

thing to be looked at in the object position, as a representation in the image 
position, and as adopting a particular way of looking at things in the vision 

position. The same thing counts for an image: to take the most unusual aspect 

I think it is possible for e.g. a photograph or a painting to occupy a vision po-
sition in a visual event. As explored by theorists like Roland Barthes (1983) 

and Jacques Lacan (1994, 91 ff.) it is in fact possible to experience pictures 

or even objects looking back at you with a sort of gaze that makes the ob-
served person experience her- or himself as an object in the visual event and 

not as a subject (Illeris, 2004, s. 257f).  

 
Illeris anser att vi genom att välja att inta olika positioner kan öppna upp för 
en vidare syn på hur vi kan lära om visuell kultur. Om vi ser bildundervis-

ning som en visuell händelse öppnas nya möjligheter att agera och interagera 
och inta olika positioner både för lärare och elever. Professor i visuell kultur, 
Irit Rogoff använder begreppet The curious eye för att beskriva förhållning-

sätt där vi tillåter oss att inta olika positioner och göra upptäckter vi annars 
kanske inte skulle gjort, och därmed lära oss nya saker och på olika sätt 
(Rogoff, 2002, s. 28). Genom interaktion med andra och med visuella arte-

fakter kan kunskap genereras i det spel som uppstår mellan dessa (Göthlund 
& Lind, 2009; Lind, 2010). Buhl anser att då vi arbetar med den visuella 
kulturen och dess uttrycksformer möjliggörs en undervisning som kan belysa 

frågor snarare än att ge svar. Hon säger att genom att till exempel belysa 
frågan om varför vi klär oss på ett visst sätt och hur det skiljer sig från andra 
sätt, samt att genom att fråga sig var klädsättet kommer ifrån och vad som 
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signaleras genom det, kan arbeta ifrågasättande och reflekterande kring val 
vi gör i vår vardag (Buhl, 2004, s. 280). Det innebär inte en ostrukturerad 

undervisning utan förutsätter en genomtänkt planering för vad som ska läras 
och varför. Det inbjuder emellertid till olika arbetssätt där elevens livsvärld 
och vår vardag kan ligga till grund för vidare utforskande, där också digitala 

arenor kan utforskas. Det förutsätter en reflexiv hållning av läraren och tillit 
till elevens eget utforskande. Det möjliggör ett utbyte av och tillgång till nya 
erfarenheter (Illeris, 2004, s. 262f; Lind, 2010).  

Flensborg och Buhl säger att dagens ungdomar som kommer i kontakt 
med visuell kultur på många olika sätt, både fysiskt och i digitala arenor, har 
förmågan att byta positioner och se saker ur olika perspektiv. De anser också 

att de är tränade att reflektera och gärna diskuterar det de ser och att detta 
gör att vi måste förändra vår undervisning och utgå ifrån dessa förutsättning-
ar (Flensborg, 2004; Buhl, 2004). 

 
Jag har i kapitel ett till fyra redogjort för bakgrunden till studien samt för 

forskning som berör ungdomars medieanvändning och användning av digi-

tala arenor samt olika uppfattning om detta. Dessutom har forskning om hur 
den digitala utvecklingen påverkar undervisning och skolan behandlats samt 
de förändringar som skett i bildämnet. Olika kompetenser som är nödvän-

diga i dagen samhälle och därför behöver behandlas i skolan har belysts. 
Dessutom har bildämnets didaktik och förhållningsätt i lärprocesser beskri-
vits. Dessa områden kommer jag att återkoppla till i resultatdelen. 

I nästkommande kapitel redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter 
och min metod i studien. 
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5 Teoretiska utgångspunkter  

För att analysera mitt material använder jag diskursanalys med den diskurs-
psykologiska inriktningen. Diskursanalysen har sin grund i poststruktural-
ismen och socialkonstruktionismen.  

Den diskurspsykologiska inriktningen använder jag för att analysera olika 
interaktioner i undervisningen där också kontexten tas i beaktande. Det dis-
kurspsykologiska perspektivet betonar vikten av den sociala interaktionen 

och tar hänsyn till att vi människor konstruerar vår förståelse av världen 
genom den kontext vi befinner oss i och tillsamman med andra. Diskursana-
lysen används för att analysera lärandesituationer samt på vilka sätt lärarna 

agerar och konstruerar undervisningen, vad som utesluts och vad som in-
bjuds till i interaktionen med eleverna. 

Som ett komplement till diskursanalysen och för att få tillgång till be-

grepp för att analysera och belysa olika lärandesituationer använder jag den 
ryske språkteoretikern Michail Bakhtins tankar om dialogism i vilket läran-
det ses som en dialog, där lärare och elever tillsammans skapar förståelse. 

Jag har tagit inspiration från pedagogikprofessor Olga Dysthes användning 
av Bakhtins teori i lärandesituationer. 

Socialkonstruktionism och poststrukturalism 

I poststrukturalistisk språkfilosofi som tar sin utgång i socialkonstruktion-
ismen13, utgås från att vi förstår och tolkar världen genom vårt språk liksom i 
strukturalistisk språkfilosofi. Lingvisten Fedinand de Saussures lanserade 

tankarna om språkets strukturella uppbyggnad redan på tidigt 1900-tal. Han 
talade om langue och parole, där langue är tecknens betydelse. Saussure sa 
att tecknen i språket får sin betydelse i relation till andra tecken. Parole är 

hur vi använder språket (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 17f). Språk 
är inte bara det skrivna och talade språket, det kan också vara bilder och hur 

                                
13 Winther Jörgensen och Phillips använder begreppet socialkonstruktionism som de skriver är 

”/…/en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle”. Vidare säger 
de att: ”Det vi i denna text kallar `socialkonstuktionism´ kallas i många andra sammanhang 
för `socialkonstruktivism´. Vi använder beteckningen `socialkontruktionism´ för att inte få 

positionen förväxlad med Piagets konstruktivistiska teori (jfr.Burr 1995:2)” (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11). Jag har följt Winther Jörgensens och Phillips exempel och 
använder därför begreppet socialkonstuktionism.  
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bildens tecken förhåller sig till varandra. Strukturalismen och poststruktural-
ismen har fört dessa tankar vidare. Strukturalisterna anser att tecknens bety-

delser har fasta positioner i förhållande till andra tecken, medan poststruktu-
ralisterna anser att tecknen inte kan ha låsta positioner utan är föränderliga i 
förhållande till varandra beroende på hur dessa används. Det är i använd-

ningen av språket som strukturer skapas och förändras (Burr, 2003; 
Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10; Foucault, 2002, s. 37ff; Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). Det talas om den språkliga och bildliga vänd-

ningen (Börjesson & Palmblad, 2007). 
Socialkonstruktionisten Vivien Burr skriver att socialkonstruktionistiska 

angreppsätt kan vara olika, men har urskilt fyra karakteristiska drag som är 

gemensamma. 
 

 Vi konstruerar vår verklighet utifrån vårt sätt att kategorisera världen. 

 Vår syn på världen beror på vår kultur, identitet och på vår historia. 
 Sociala processer upprätthåller vår förståelse av värden och kunskap 

skapas genom social interaktion. 

 Vår syn förändras också över tid beroende på att vår uppfattning av 
dessa delar förändras (Burr, 2003, s. 2ff). 

 

Socialkonstruktivism och socialkonstruktionism som är grenar ur en gemen-
sam syn bygger på dessa aspekter. Socialkonstruktivismen utgår från att det 
finns en objektiv värld som konstruktionen bygger på. Socialkonstruktion-

ismen förnekar inte detta, men anser inte att det är en relevant fråga att ana-
lysera. Socialkonstuktionismen vill inte uttala hur något är, utan hur delta-
garna i en social gemenskap konstruerar och förstår sin värld (Tholander, 

2006). Vi kan inte visa hur något egentligen är utan endast påvisa hur män-
niskor uppfattar detta. Genom våra sociala interaktioner med andra skapar vi 
vår uppfattning av världen. Vår sociala gemenskap och vår kultur ger oss 

olika världsbilder som även leder till skilda sociala konstruktioner av kun-
skap och sanningar (Burr, 2003, s. 2ff; Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 
s. 11; Berger & Luckmann, 1998). Dessa konstruktioner är inte skapade uti-

från objektiva observationer utan skapas genom interaktion mellan männi-
skor. Den kunskap som skapas är därför alltid kunskap utifrån en viss stånd-
punkt. Vår konstruktion av världen består av maktförhållanden mellan män-

niskor och vad som anses tillåtet och inte i vår interaktion med varandra. De 
kulturer vi föds in i har redan skapade och etablerade konstruktioner (Burr, 
2003, s. 5ff; Berger & Luckmann, 1998). Vår identitet skapar vi inom olika 

sociala kategorier. Vi kan vara på olika sätt beroende på det sammanhang vi 
befinner oss i.  
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Diskursanalys 

Diskursanalys ger en möjlighet att analysera de observationer och de inter-

vjuer som gjorts. Genom att studera diskurser ges möjlighet att reflektera 
över vad lärarna säger och gör och vad de inte säger och gör.  

 
Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som marke-
ras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga disp o-

sitioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande betecknan-

den som passerar genom de sociala relationerna (Foucault, 2008, s. 181).  
 

Diskursanalysen erbjuder också möjligheten att analysera på vilket sätt de 
interagerar och i vilka sammanhang (Börjesson, 2003, s. 21). Syftet med 

diskursanalysen är inte att få fram vad som är sant eller falskt eller vad som 
är bra eller dåligt. Syftet är att se vad sammanhanget erbjuder och inte erbju-
der för de olika aktörerna, i min studie lärarna och eleverna. Genom att syn-

liggöra den rådande diskursen i vilken informanterna ingår och vad den in-
nehåller, ges även möjligheten att synliggöra det som utesluts. 

 
/…/ det ligger inte i det här ordet, /…/ inget av de synliga och läsliga orden 
säger det som det nu gäller, snarare handlar det om det som sägs tvärsigenom 

orden, i deras spridning, i avståndet som skiljer dem åt (Foucault, 2008, s. 

96). 
 

De handlar alltså om att se det underliggande i olika situationer, att läsa mel-
lan raderna, och genom detta visa vad som möjliggörs och vad som inte görs 

möjligt. Diskursanalysen ger möjlighet att se olika perspektiv även i en känd 
värld. Den erbjuder möjlighet att synliggöra de historiska och kulturella rol-
ler och förväntningar som finns i skolan. Den ger möjlighet att en synliggöra 

den konstruerade roll lärare och elev intar i en undervisningssituation liksom 
vad dessa roller möjliggör och begränsar (Foucault, 2002, s. 69). 

Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionism. Hur män-

niskor interagerar med varandra genom gester och tal, samt språkets funktion 
i olika sammanhang, studeras inom diskursanalysen. Vi säger inte alltid rakt 
ut vad vi menar utan klär in vårt budskap i omskrivningar för att framsällas 

på ett visst sätt. Likaså inverkar det sammanhang vi befinner oss i på vårt 
ordval och på det sätt vi framställer något. Vårt budskap kan vi framställa 
olika beroende på om vi exempelvis vill vara artiga eller för att framstå på 

ett visst sätt inför den person vi samtalar med eller i det sammanhang vi be-
finner oss  (Svennevig, 2001, s. 15ff). Inom diskursanalysen handlar det om 
att se hur identiteter är formade av vårt sammanhang eller den kontext vi 

befinner oss i och i de handlingar vi utför. Identiteten ska inte ses som något 
statiskt utan som något som också skiftar beroende på kontexten. Vi har en 
identitet tillsammans med kollegor och antagligen en något annorlunda i 

hemmet. När vi samverkar med andra intar vi olika roller där vår identitet 
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kan framträda på skilda sätt. Våra roller förändras alltså beroende på kontext 
och aktivitet (Svennevig, 2001, s. 109ff). Diskursanalytikerna Potter och 

Wertherell talar om att vi konstruerar olika versioner av vår verklighet 
(Potter & Wertherell, 2001, s. 198f).  Interaktionen mellan människor skapar 
kunskap som därför inte kan ses som en entydig verklighet utan något som är 

socialt konstruerat. Kunskap kan uttryckas som något som genereras genom 
människor interaktion med varandra (Burr, 2003, s. 5ff; Börjesson & 
Palmblad, 2007, s. 8ff).   

Inom diskursanalys finns olika grenar. Kritisk diskursanalys och diskurs-
teori används för att analysera och belysa samhällsstrukturer i stort, till ex-
empel skolan i samhället. Inom den diskurspsykologiska grenen är intresset 

riktat mot vardagsinteraktioner och att förstå hur människor skapar sin för-
ståelse genom socialt interagerande. Däremot läggs mindre vikt än andra 
diskursanalytiska inriktningar på samhällsstrukturer i stort. Jag har därför 

valt att använda diskurspsykologi för att jag vill studera hur bildlärare inte-
ragerar med sina elever i klassrummet. 

Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin tar sin utgångspunkt i det poststrukturalistiska synsättet 
och utgår från att identiteten kan förändras beroende på viken diskurs eller 
viket sammanhang vi befinner oss i. Till skillnad från kognitivism som säger 

att människors yttringar beror på människors inre känsloliv, anses inom dis-
kurspsykologin att människor inte bara har ett sätt att vara och uppfatta sig 
själva utan detta förändras beroende på vilka människor och vilken kontext 

vi befinner oss i, och alltså konstrueras beroende på yttre faktorer. Inom 
diskurspsykologin är intresset riktat mot människors interagerande i vardag-
liga situationer i en kontext (Edwards & Potter, 1992, s. 15ff). Människors 

yttranden och interaktion i specifika sammanhang avgör hur diskursen kon-
stitueras (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 11ff). Till skillnad från konversat-
ionsanalysen där det anses att de uttalanden och de turtagningar som ges 

inom en interaktion är tillräckliga för en analys, då andra faktorer ses som 
mer spekulativa. 

Diskurspsykologin lägger vikt vid de instabila relationerna mellan diskurser. 
Diskuspsykologerna analyserar hur människor selektivt bygger på olika dis-

kursiva resurser i olika sociala sammanhang. /…/ De vill analysera hur män-

niskor använder diskurserna som resurser i konkret artikulation – och därför 
måste det ju finnas några diskurser i bakgrunden som människor kan bygga 

på (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 133). 

 
En undervisningssituation kan analyseras utifrån hur olika diskurser används 
och tar sig uttryck i interaktioner mellan elever och mellan lärare och elever. 
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Begreppet interaktion används i studien och avser ett möte där lärare och 
elev/elever samtalar och agerar genom gester, exempelvis genom att peka på 

bildskärmen, där datorn och framför allt programvaran också kan vara en 
aktör.   

Inom diskuspsykologi brukar begreppet tolkningsrepertoarer användas för 

att visa på vilket sätt personer väljer att samtala om något (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 114f; Wetherell, 1998, s. 400). Jag har istället 
för tolkningsrepertoarer valt att i analysarbetet använda mig av den förstå-

else av interaktioner som socialkonstruktionisten John Shotter använder i sitt 
begrepp joint action (Potter, 2010, s. 670; Shotter, 1995; 1992; 2011).  Jag 
har valt att använda joint action därför att jag uppfattar begreppet som mer 

komplext och inkluderande, där fler aspekter i kontexten tas i beaktande 
såsom artefakter och andra personer i de interagerandes närhet. 

Interaktioner och Joint action 

För att kunna analysera den sociala interaktionen som är flexibel använder 

Shotter begreppet joint action när han beskriver vårt interagerande med 
varandra. Han talar om joint action som den komplexitet som finns i vårt 
agerande, där även kontexten tas med samt vad den möjliggör, i interageran-

det med andra.  

It almost goes without saying, that when one person reacts bodily to another, 
they do not simply react to the fact of the first person’s physical movements, 

but to what they anticipate its outcome is going to be, i.e., to the direction or 
intention of those  movements—and many such anticipatory reactions occur  

immediately and spontaneously without deliberation. Thus, we can say that, 

prior to our self-conscious awareness of the existence of meaning in people’s 
actions, meaning is nonetheless spontaneously present in our mutually re-

sponsive, living interactions with each other (Shotter, 2006, s. 284f) 

 

Shotter säger att i en konversation mellan två personer finns joint action där 
personernas positioner och sammanhang påverkar hur de agerar och kan 

samtala. När vi samtalar är vårt agerande och de ord vi använder beroende 
av den andra personens agerande och hur den responderar. Shotter jämför 
detta med Bakhtins dialogperspektiv (Shotter, 2011; 1992). Man kan studera 

när joint action etableras i samtal mellan lärare och elev, då samtalet dem 
emellan är beroende av deras positioner gentemot varandra.  

Makt och positioner 

För att analysera de subjektspositioner som intas samt hur makt konstrueras i 

diskursen används interpellationsbegreppet. Med interpellation menas att 
personerna sätts i en viss position i diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000, s. 48f). När olika positioner intas upprättas olika maktförhållanden.  
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Makt ska inte ses som något förtryckande utan kan också vara produktivt. 
Inom en diskurs pågår förhandlingar om makt och varje maktutövning kan 

mötas av motmakt (Lindgren M. , 2006, s. 50ff). Makten skapar ett normali-
serande där något kan inneslutas eller uteslutas. Detta kan ske på olika plan. 
Dels genom individens förhållande till sig själv och sin identitet, dels genom 

mäniskors positioner gentemot varandra och genom individens handlingar 
(Lindgren, 2006, s. 52f; Hörnquist, 1996, s. 180ff). Det vill säga hur vi upp-
fattar oss själva och hur vi agerar i olika situationer samt hur vi positionerar 

oss i förhållande till andra, och hur andra positionerar oss.  
Barn och unga interpelleras i skoldiskursen som elever, vilket innebär ett 

visst förväntat sätt att agera. Genom att bryta mot dessa förväntade mönster 

kan eleven förändra sin subjektsposition. I en skolkontext kan det till exem-
pel handla om elevens uppfattning om sig själv och hur den agerar för att bli 
uppfattad på ett visst sätt. Det kan även handla om de subjektspositioner elev 

och lärare intar gentemot varandra och gentemot andra elever, likaså hur vi 
bryter mot de normer som finns och exempelvis agerar på ett sätt som inte 
förväntas. I de relationer vi har förändras våra positioner och därmed också 

vårt maktförhållande. Foucault använder begreppet styrkeförhållanden och 
åsyftar till exempel när en person har tekniskt kunnande, verbal förmåga 
eller fysisk styrka i förhållande till andra. Dessa styrkeförhållanden är insta-

bila och förändras hela tiden i våra relationer med andra. De är inte heller 
alltid planerade utan följer de processer vi är inbegripna i, och de relationer 
vi har till andra i dessa. Det är i interaktionen mellan människor som makt-

förhållandet etableras  (Hörnquist, 1996, s. 28ff). Det är alltså den diskursiva 
makten som studeras i studien och inte lärarens maktutövande. 

Begreppet governmentality används för den styrning som kan ske för att 

uppnå en viss inställning (Popkewitz & Brennan, 1998, s. 20ff). Monika 
Lindgren som har använt diskurspsykologi i sin avhandling skriver: 

Governmentality har implikationer på makt, men är inte identis kt med makt-
begreppet. Begreppet står för skilda sätt att styra, på grundval av en viss fö r-

handsinställning av det som skall styras. Detta sker inom medicin, utbildning, 

sociala reformer och kriminologi. Governmentality trycker på att denna sty r-
ningsprocess inte står över, eller emot, individen. Istället agerar den konstitu-

erande för individen och dess handlande (Lindgren, 2006, s. 61). 

 
Eftersom skolan också arbetar med fostran kan detta begrepp användas för 
att visa den styrning som skolans kontext ger, både för lärare och elever. 

Eleverna och lärare styrs mot ett visst förväntat uppförande som finns i skol-
kontexten. I en skolkontext har läraren en viss position och likaså eleven. 
Den årskurs eleven går i spelar också roll för hur dessa kan interagera med 

varandra.  
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Kontexten, sammanhanget och tekniken 

Den digitala teknologin, som en del av vår kultur, ses även som något som 

styr oss i en viss riktning. 

A cultural technology is part of the `machinery' of institutional and organizat-
ional structures that produce particular configurations of power and know-

ledge. Culture is not just a matter of representations and consciousness but of 
institutional practices, administrative routines and spatial arrangements.  

(Barker & Galasinski, 2001, s. 13) 

   
Användandet av ett specifikt program och dess funktioner gör att vi agerar 

på ett visst sätt. De webbsidor som finns är utformade på ett visst sätt vilket 
styr vårt sätt att använda dem och därmed också våra tankar och vår förstå-
else (Gripsrud, 2002). Därför måste den teknologi vi använder också ses som 

en del av den styrning som finns i samhället och därmed även i skolan. Shot-
ter säger att inte bara andra personer utan att även annat runt omkring oss 
spelar roll för vårt agerande. 

Next, we need to note that, as soon as we enter into such mutually responsive 
relations with those around us, then, instead of one of us first acting individ u-
ally and independently of all the others, and then another replying to us in the 

same way, the actions of us all are to an extent ˈshapedˈ in the course of their 

performance by our spontaneous responsiveness to the actions of all those 
others (and the other things) around us. Thus as a consequence, none in-

volved can in fact account their actions as wholly their own—besides our-

selves, events issuing from the others and othernesses in our surroundings 
exert a formative influence in shaping our expressions (Shotter, 2006, s. 285)  

 
De redskap vi använder får betydelse för vårt agerande och hur vi uttrycker 

oss. I en bildundervisningskontext kan detta ge sig uttryck i de tekniker och 
material som används. De sammanhang personerna befinner sig i, där också 
tekniker och material finns, spelar roll för hur vi kan uttrycka oss (Shotter, 

1995, s. 55)  
Bakhtin liksom Shotter anser att även det som föregått själva interaktion-

en spelar in på det sätt vi har möjlighet att uttrycka oss på. Likaså har våra 

förväntningar på vad interaktionen ska leda till betydelse för vårt agerande 
(Dysthe, 1996, s. 66; Shotter, 1995; 1992).  

The very act of saying words in a particular circumstance is a joint action: it 
is open to the influences of both past and present others at the very moment 

of its performance, and their influences may be present in it too. For in being 

responsive to how the surrounding might answer to them, speakers register 
those expected answering in the connections they make between their sur-

roundings in their speaking. Thus, those expected answering `subsist´ in the 

`gestural movement`, the tone of the speaker´s words  (Shotter, 1995, s. 66f). 
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Sammanhanget där konversationen äger rum, som vi också svarar mot i en 
konversation, avgör vad som är möjligt att uttala i situationen. I till exempel 

ett klassrum är det inte möjligt för en lärare eller elev att uttrycka sig hur 
som helst. Både lärare och elev har ett mål med sin interaktion vilket påver-
kar sätten de uttrycker sig på. Skolkontexten med till exempel betyg som 

värdering av insatser påverkar därför också en interaktion.  

We can see it as consisting in the sense of (what we might call) `justifiable 
connectedness´ that responsible speakers actively construct between both 

their utterances and their utterance´s context (which include utterances of 
others), and between their actions and their action’s  circumstances (Shotter, 

1995, s. 56).  

Interaktionen är dock inte statisk utan något som förändras i samtalet. Vi 
byter och ändrar vår position under interaktionen beroende på hur samtalet 
löper. Genom att studera dessa positioner och vad de medger och vad de 

utesluter kan vi dra slutsatser om diskursen. När vi studerar hur människor 
uttrycker sig i tal kan vi dra slutsatser om hur de förstår sin situation. Diskur-
sanalytikern och samhällsvetaren Michael Billig säger att genom att studera 

vilka ord människor använder är det möjligt att förstå hur de tänker. Genom 
våra uttalanden markerar vi vår ståndpunkt som då kan förstås som våra 
tankar om något (Billig, 2001, s. 210ff). Potter talar om facts och descript-

ions, och skillnaden däremellan. När vi studera hur människor beskriver sin 
verklighet och uttrycker sig om den, snarare än att ta det uttalade som san-
ningar, kan vi studera hur olika diskurser konstrueras (Edwards, Ashmore, & 

Potter, 1995; Potter, 1996; Edwards & Potter, 1992, s. 90). De samtal männi-
skor har får alltså sin betydelse i den speciella kontext de befinner sig i. 
Samma uttalande i en annan kontext skulle kunna få en något annorlunda 

betydelse. Sättet uttalandet sägs på, till exempel genom tonfall där vi kanske 
kan utläsa om det är med ironi eller inte, har också betydelse för vår förstå-
else (Potter, 1996, s. 11; Shotter, 1995, s. 66).  

Diskurspsykologi som metod 

Diskursanalytikern Margret Wetherell skriver att genom att använda en me-
tod för detaljerad transkribering som konversationsanalytiker använder, ges 
möjlighet att analysera samtalet eller interaktionen mellan människor. Wet-

herell uttrycker att konversationsanalytiker som Schegloff anser att detta är 
det enda som behövs och att det ger validitet åt det analyserade och att tolka 
in andra parametrar som till exempel kön eller klass, blir för spekulativt och 

inte empiriskt grundat. Wetherell anser att även den sociala aspekten måste 
tas i beaktande och att en dialog mellan konversationsanalys och diskurspsy-
kologi är fruktbart (Wetherell, 1998, s. 388ff). Vid kombination av konver-

sationsanalys med ett poststukturalistiskt synsätt, där vi anser att vår identitet 
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och vår uppfattning är socialt konstruerad i interaktion med andra och vår 
kontext, där detta också är något föränderligt, blir det användbart för att stu-

dera hur människor i ett visst sammanhang uttrycker sig och därmed skapar 
sin identitet eller hur kunskap genereras i samtalet mellan individer. Genom 
att använda den textnära analysen i kombination med det poststrukturalist-

iska synsättet får vi svar på varför någon uttrycker sig på ett visst sätt i en 
specifik kontext (Edwards & Potter, 1992; Wetherell, 1998, s. 396ff). När vi 
studerar på vilket sätt personer uttrycker sig och använder sitt språk går det 

att förstå på vilka olika sätt människor tolkar och förstår en specifik kontext 
(Wetherell & Potter, 1992, s. 89f).  

Genom att studera hur olika diskurser och joint actions tar sig uttryck, kan 

vi utläsa människors interaktioner i en diskursordning. Med diskursordning 
menas det ramverk som kan innehålla olika diskurser (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000, s. 134). I diskurserna uppstår det kriser och konflikter. Kris 

kan till exempel vara när de interagerande inte är ense om något och växlar 
mellan att förhålla sig till något på olika sätt. Det kan även vara när perso-
nerna i interaktionen inte är på det klara med vad de talar om. Dessa kriser 

eller konflikter speglar de diskursiva kamper som utspelas mellan olika dis-
kurser  (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 122).  

Lärande 

I ett historiskt perspektiv har sättet att lära genom lärlingskap varit viktigt. 
När lärlingen ser och lär av en mästare och successivt blir mer och mer del-
aktig och aktiv får denne så småningom samma kunskap som mästaren 

(Lave & Wenger, 1991). I skolans värld har lärande betraktats på olika sätt 
under olika tider. Muntlig tradition har gällt under lång tid och både elever 
och lärare lärde sig långa stycken utantill. Lärande har setts som en överfö-

ring av kunskap, där läraren förmedlade sin kunskap till eleven som sågs 
som ett tomt kärl som fylldes på. Successivt har synen på detta ändrats när 
vårt samhälle förändrats.  Synen på lärarens roll förändras också beroende på 

vilken syn på lärandet som hafts. När vi menar att lärande sker i interaktion 
och i samspel med andra får det konsekvenser för lärarens roll i undervis-
ningen samt hur undervisningen organiseras. Läraren är inte någon som fyll-

ler på kunskap hos eleven utan här förordas ett samspel mellan lärare och 
elever, liksom mellan olika elever. Begreppet collaborative learning an-
vänds där samarbetslärande betonas och där läraren blir mer av en vägledare 

än en förmedlare (Dysthe, 2003, s. 298; 1996, s. 46ff). Med utgångspunkten 
att vi konstruerar vår kunskap genom dialog med andra, blir läraren liksom 
andra elever viktiga.  
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Lärande, en dialog med andra 

Michail Bakhtin såg lärandet som en dialog mellan olika parter där elev och 

lärare står i dialog med varandra och där kunskap skapas i interaktionen med 
andra (Matusov, 2011). Det är genom kommunikativa processer med andra 
vi lär. Det är vår omgivning och det vi har omkring oss, den kultur vi finns i 

formar oss och det är genom den vi lär. Den miljö och omgivning vi växer 
upp i ser olika ut för människor. Det gör att vi lär oss olika beroende på vad 
som är viktigt i den kultur vi lever. Interaktion med andra och på viket sätt 

detta sker är olika beroende på vilka omständigheter som råder. (Säljö, 2000; 
Vygotsky & Luria, 1994, s. 115ff; Shotter, 2006). Liksom Shotter anser 
Bakhtin att dialogen inte bara sker mellan människor utan även mellan män-

niskor och de artefakter vi använder. I ett dialogperspektiv blir texter som 
används en del av samspelet i dialogen. Texter inbegriper också bilder 
(Bakhtin, 1986, s. 101; Dysthe, 1996, s. 62). Likaså anser de att i en interakt-

ion har kontexten och vad som föregått interaktionen och de förväntade må-
len med dialogen inverkan på hur den görs (Shotter, 2006, s. 284ff; 1995; 
2011). Det innebär att skolan som kontext, men även ämnet, klasskamrater 

och de artefakter som används; exempelvis datorn, spelar roll för dialogen. 
Elevens strävan mot sitt betyg spelar också roll för hur han eller hon intera-
gerar med lärare och andra elever. Det sätt en dator används på, inverkar på 

den dialog som förs. 
 Vårt sätt att agera och interagera förändras med hjälp av nya artefakter. 

Till exempel har räknemaskinen haft stor påverkan på vårt sätt att lära oss 

räkna. Förr räknades allt manuellt i dag använder vi istället miniräknaren för 
komplicerade uträkningar och behöver inte bry oss om att memorera hur 
dessa ska göras. Likaså använder vi kalendrar, telefoner och datorer för att 

hjälpa oss att lagra och minnas. Dessa påverkar vårt agerande och vårt sätt 
att tänka. När vi använder dessa redskap finns inte tänkandet i maskinen och 
inte heller finns det fullt ut i oss själva utan detta måste ses som samspel 

mellan oss och våra artefakter (Shotter, 2006, s. 284; Säljö, 2000, s. 74ff; 
Vygotsky & Luria, 1994, s. 139ff).  

När vi lär oss saker kallar Bakhtin detta för att vi approprierar kunskap 

(Dysthe, 2003, s. 173). Det vill säga att vi tar till oss kunskap och gör om 
den till vår egen. I appropriering ingår både assimilering och bearbetning 
(Grøver Aukrust, 2003, s. 173). 

 Hur vi uppfattar olika företeelser beror på vad vi mött tidigare i vårt liv 
och på vilket sätt. Vi kan därför inte anta att alla lär saker på samma sätt. Vi 
kan däremot säga att vi approprierar kunskap hela tiden genom att vi tar till 

oss vad som sker runt omkring oss och värderar och omvärderar det vi redan 
vet och kan. Kunskap är alltså inte något som kommer till oss utan något 
som konstrueras tillsammans och i interaktion med andra (Dysthe, 1996, s. 

46f; Wetherell, 1998).  Den information vi får till oss, blir inte kunskap för-
rän vi omsatt den och integrerat den med våra tidigare erfarenheter. Den 
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måste kunna förankrars i vår livsvärld för att vi ska kunna omvandla den till 
vår egen kunskap. 

Språk och kommunikation 

Människor använder språket för att kommunicera med andra. Bakhtin sa att 
vi definierar och konstruerar oss genom vår dialog med andra. Genom att 
kommunicera och tala med andra får de en uppfattning om oss, och genom 

att kommunicera skapar vi också vår uppfattning om oss själva. Bakhtin 
liksom Wetherell och Shotter säger att mening uppstår i dialogen med andra 
och att mening ligger i det sociala samspelet (Dysthe, 1996, s. 63ff; 

Wetherell, 1998; Shotter, 2011). I en dialog krävs två subjekt, men det inne-
bär inte att dessa behöver vara jämlika. Det är sällan fallet i en skolsituation, 
däremot innebär det inte att de inte har lika värde. Det är våra olikheter som 

samspelar och verkar parallellt i en dialog. Bakhtin använder begreppet poly-
foni och menar flerstämmighet och samspel där olika röster är i dialog 
(Dysthe, 1996, s. 68ff).  

Vår språkliga utveckling är viktig för vårt sätt att tänka (Vygotsky & 
Luria, 1994, s. 108ff). Vi medierar vår kunskap genom det skrivna och ta-
lade språket. I vår visuella kultur är också bilder och andra visuella uttryck 

en del av vårt språk och ett viktigt komplement till mediering av kunskap. 
Utan bilder kan både det talade och skrivna språket lätt bli abstrakt. Bilder 
förtydligar och beskriver på ett sätt som inga ord kan. En bild i en lärobok 

förtydligar och visualiserar till exempel hur molekyler är uppbyggda. Utan 
bilden skulle texten bli betydligt mer abstrakt och svårbegriplig, men det 
förutsätter också ett lärande av olika typer av bilder för att kunna tolka till 

exempel en illustration av molekyler. Tecknade illustrerade bilder kan vara 
svårtydliga för den som aldrig stött på den typen av bilder tidigare. Kun-
skapen om bilder är även kulturellt betingad (Sahlström, 1997, s. 96; Björck, 

2006). Bilder och texter i vår egen vardag kan vara svåra att förstå om vi inte 
är insatta i de begrepp eller uttryck som används. Till exempel kan det vara 
svårt att läsa graffitti för den som inte är van vid det, medan det för de insatta 

i den kulturen inte innebär några större svårigheter. Bakhtin använde be-
greppet heteroglossi för att beteckna skillnader i olika sociala språk, till ex-
empel ungdomsspråk eller yrkesspråk (Bakhtin, 1981, s. 291f; Dysthe, 1996, 

s. 68). Det är därför lika viktigt att vi lär oss att tolka och uttrycka oss via 
bilder som via det talade och skrivna språket. När vi talar med varandra kan 
vi inte använda påhittade ord som ingen annan förstår. Vi bygger upp vårt 

sätt att tala och skriva utifrån vissa grammatiska och semiotiska överens-
kommelser. Likaså finns det konventioner för hur vi kan konstruera bilder 
för att de ska uppfattas på ett visst sätt. Kommunikation med ord och bild är 

avgörande för en människa för att ha möjlighet att göra sig förstådd men 
också för att kunna appropriera kunskap.  
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Begreppen som används i lärandesituationer är viktiga. När läraren med-
vetet introducerar och använder begrepp som är specifika för det som ska 

läras blir kopplingen tydligare när eleven på nytt kommer i kontakt med 
begreppen i andra situationer eller uppgifter. Vygotsky talar om ett samtals-
språk och ett akademiskt språk, eller spontana begrepp och akademiska be-

grepp, där samtalsspråket används i informella samtal medan det akademiska 
språket används i till exempel läromedel. De spontana begreppen är vardag-
liga och därmed omedvetna. De akademiska begreppen är medvetna begrepp 

som när de används aktivt så småningom övergår till att bli spontana ef-
tersom vi inte längre behöver reflektera över betydelsen och användningen 
(Øzerk, 1998, s. 80ff; Vygotsky, 1994, s. 355ff; Dysthe, 2003, s. 49). 

Bakhtin talade om att förståelse skapas i dialogen och användandet av be-
grepp och att dessa går i tre stadier. Det första stadiet är att begreppet är ett 
neutralt ord, det andra att det är ett ord som används av någon annan till att 

slutligen bli ett eget ord som vi själva kan använda (Bakhtin, 1986, s. 88; 
1991, s. 257). När vi andvänder orden skapas förståelse av dessa i dialog 
med andra. Det innebär att när lärare och elever använder begrepp, skapas 

deras förståelse utifrån deras horisont. De bildspråkliga begrepp läraren an-
vänder för att beskriva hur visuella objekt är uppbyggda och vad de kommu-
nicerar, är därför viktiga så att eleven har möjlighet att appropriera dessa. 

Bakhtin talar om talspråk där det finns olika genre. Vi behöver lära oss be-
grepp och texter som används i olika genre för att förstå och kunna använda 
dessa och därmed göra dem till våra egna. När vi i en viss kontext använder 

begrepp skapas meningen mellan deltagarna i dialogen och därmed förstå-
else för en viss användning av begreppen (Bakhtin, 1986, s. 65ff). Detta 
gäller även olika typer modaliteter till exempel musik eller bilder. Begrepp 

eller modaliteter som används får därmed ”nya” betydelser när de används i 
olika dialoger. Betydelsen är därmed aldrig statisk utan förändras beroende 
på vem som använder den och i vilka sammanhang den används. När elever 

blir medvetna om bildspråkliga begrepp ges möjlighet för eleven att utveckla 
metakognition kring detta så att de aktivt kan prata om eller göra medvetna 
val i sitt bildarbete. Det ger också möjlighet för läraren att förstå elevens 

intentioner. När elever får kunskap om olika bildtecken kan dessa användas i 
eget bildskapande och i förståelse av visuell kommunikation. 

Dialog och respons   

Olga Dysthe som använt Bakhtins dialogism i flera forskningsstudier säger 

att samtalsprocesserna är helt avgörande för lärandet (Dysthe, 2003, s. 25).  

Den mest grundläggande aspekten på dialogen i Bakhtins bemärkelse är att 
all förståelse är aktiv och social, ˈvi̍  hittar meningen tillsammans. Förståelse 

och reaktion står i ett dialektiskt förhållande till varandra, och det är därför 
som lärande växer fram ur ett dialogiskt samspel och utbyte. Denna insikt u t-
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gör grunden för alla de inlärningssekvenser som jag har dokumenterat. Med 

en sådan syn på språk och samspel blir skrivande och samtalande i en dialo g-
situation inte bara möjliga inlärningsredskap utan de är helt grundläggande. 

/…/ Den andra aspekten på dialogen är det som Bakhtin kallar förhållandet 

mellan jag och den andre. Vi ser och hör oss själva genom den andras ögon 
och röster (Dysthe, 1996, s. 228). 

 
Vår förståelse av något skapas alltså i samspel med andra, där samtalet ses 

som en viktig del och där respons från andra är avgörande för hur vi uppfat-
tar och förstår något (Shotter, 1992, s. 13).  

Dysthe använder begreppen monologiskt och dialogiskt ordnad undervis-

ning. Det monologiska benämner hon också enstämmigt, där samtalet är 
lärarstyrt till exempel vid genomgångar där läraren ställer retoriska frågor. 
Med monologiskt menas också lärande där lärare eller lärobok är de som 

förmedlar kunskap till eleven som är passiv. Här menas inte att det inte finns 
en dialog, men att dialogen inte utnyttjas för att ta tillvara elevens potential. 
För att dialogen ska beskrivas som dialogisk ska svaret från eleven inte vara 

förutbestämt utan elevens svar tas hänsyn till och byggs vidare på så att kun-
skap eller förståelse kan infinna sig hos eleven. Dialogiskt benämner hon 
även flerstämmigt, där olika röster görs hörda  (Dysthe, 1996, s. 69; 2003, s. 

108ff). Dysthe använder begreppet autentiska frågor och menar frågor som 
inte har några på förhand givna svar. Autentiska frågor ger eleverna möjlig-
het att delge sin syn på något. Dysthe talar om öppna eller slutna frågor, där 

de öppna är de hon benämner autentiska. När läraren ställer autentiska eller 
öppna frågor är denne inte ut efter ett på förhand givet svar utan är intresse-
rad av att höra elevens förståelse eller reflektion. Vidare använder Dysthe 

begreppet uppföljning när läraren använder elevens svar i nästa fråga. Lära-
ren tar på så vis vara på det svar hon fått och använder detta i undervisning-
en. Det gör att eleven känner sig sedd och att svaret som gavs var tillfredstäl-

lande (Dysthe, 1996, s. 58ff). I en dialogiskt ordnad undervisning är det vik-
tigt att också elevernas förståelse blir synliggjord genom att de får tala om 
sin förståelse eller syn på något. Bakhtin talar om passiv och aktiv förståelse 

och säger att när lyssnaren förstår meningen intar denne en aktiv förståelse. 
Lyssnaren omsätter kunskapen till sin egen förståelse. Det är i samspelet 
mellan den som talar och den som lyssnar som förståelsen uppstår (Bakhtin, 

1986, s. 68ff). Den som lyssnar behöver ju inte vara överens med den som 
talar, men den förståelse den lyssnande skapar kan användas genom att till 
exempel svara eller använda sin kunskap i något annat sammanhang.  

Bakhtin talade också om att förståelse och respons hänger samman och att 
vi genom att få respons kan få förståelse. Det är genom vår kommunikation 
med andra vi definierar oss. När vi skapar kreativa gestaltningar såsom bil-

der, musik eller prosa är det svårt att bilda sig en uppfattning om den själv. 
Det behöver göras genom andras förståelse av det vi gestaltar (Bakhtin, 
1986, s. 7; 1991, s. 12f). Det gör att i undervisning är det viktigt att eleven 
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får möjlighet att visa eller redovisa det den gjort och att eleven får respons 
från läraren eller i dialog med andra elever (Dysthe, 1996, s. 65ff; Bakhtin, 

1981, s. 282).  

Förståelse i Bakhtins bemärkelse innebär aldrig överföring av mening från 
sändare till mottagare. Förståelsen är alltid beroende av att mottagaren aktivt 

går ˈbudskapetˈ till mötes genom en eller annan form av reaktion, och det är i 
detta möte eller samspel som mening och förståelse uppstår (Dysthe, 1996, s. 

66).  

 
Om eleven inte får respons på sitt arbete vet han eller hon heller inte hur 
arbetet uppfattats, inte heller vad som varit bra eller dåligt, vilket gör att 

förståelsen för detta uteblir. Genom att följa upp och utgå ifrån elevens svar i 
en interaktion ges även en bekräftelse på det sagda vilket då betecknas som 
positiv bedömning. Respons behöver ges aktivt under arbetsprocessen och 

tillsammans med andra elever. Om responsen endast ges vid ett utvecklings-
samtal eller vid ett betygssamtal blir det ingen dialog och andra elevers syn 
på arbetet kommer inte eleven till godo. Responsen blir då bristfällig och 

elevens chanser att skapa sin egen uppfattning och därmed fördjupa sin kun-
skap uteblir. Lärarens uppgift är att få eleverna att tänka efter och reflektera 
kring sitt arbete och att stimulera till att olika röster görs hörda säger Dysthe. 

På så sätt skapas dialog och kunskap genereras (Dysthe, 1996, s. 120ff).  

Undervisning 

Dysthe använder begreppet inlärningspotential eller läropotential14 för de 
möjligheter till lärande som skapas i undervisningen.  

Vilka inlärningsmöjligheter som skapas eller som uppstår kan inte mätas ob-
jektivt, de kan bara bedömas utifrån vissa kriterier – men det är inte oveten-
skapligt bara av den anledningen. Det är just den formen av bedömning, up p-

skattning eller omdöme som läraren ständigt använder sig av, och som utgör 

grunden för alla avgöranden och beslut de fattar då de planerar mer omfa t-
tande undervisningsavsnitt, genomför en lektion och efteråt utvärderar hur 

det gick. Inlärningspotentialen är det som läraren är på jakt efter, då han eller 

hon frågar sig ˈHur ska jag lägga upp de här timmarna för att mina elever ska 
lära sig så mycket som möjligt? ˈ eller ˈVad kunde jag gjort bättre? ˈ (Dysthe, 

1996, s. 15). 

 
När lärare planerar sin undervisning utgår de från de mål som finns för äm-
net och årskursen och bryter ner det till olika uppgifter där de förhåller sig 

till läropotentialen i konstruerandet av dessa. Undervisning består av både 

                                
14 I boken Dialog samspel och lärande har Dysthe skrivit ett kapitel som heter Dialogperspek-

tiv på elektroniska diskussioner (2003) där hon använder begreppet läropotential, vilket passar 
bättre med synen på lärande som dialogiskt och inte konnoterar en överföring av kunskap på 
det sätt som begreppet inlärningspotential kan göra. 
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enstämmiga och flerstämmiga eller dialogiska delar. Båda är nödvändiga 
men en lärare bör vara uppmärksam på i vilken utsträckning de olika an-

vänds för att också elevernas egna röster ska komma till utryck. Om inte 
eleverna får möjlighet att verbalisera det de gör och därmed också få bekräf-
telse och respons från andra, minskar chansen att kunskapen omsätts till 

förståelse.  
För att en dialog i klassrummet ska uppstå krävs att läraren ser eleven 

som en samtalspartner. Det krävs även ett visst förtroende dem emellan, så 

att eleven förstår att dennes åsikt är värdefull och att läraren har tillit till 
elevens förmåga (Dysthe, 1996, s. 64). För att eleven ska ges möjlighet att 
reflektera och tänka efter är det viktigt att läraren inte bara ställer frågor med 

givna svar. När eleven får en chans att besvara frågor där läraren visar in-
tresse för elevens egen åsikt ökar möjligheten att eleven känner sig motive-
rad och inspirerad i sitt arbete. Autentiska frågor ger läraren möjlighet att 

följa upp och utgå från elevens perspektiv. Det kan då i sin tur ge eleven 
positiv bedömning när elevens svar bekräftas och involveras i kommande 
dialoger (Dysthe, 1996, s. 59ff). 

I bildundervisningen måste också elevernas visuella skapelser ses som en 
del av dialogen, vilket innebär att de även måste ges möjlighet att kommen-
tera dessa för att läraren ska kunna utgå från elevens intentioner med den 

visuella utsagan. När läraren tar sin utgångspunkt i elevens intentioner eller 
samtal om bilden ges också här möjlighet till positiv bedömning och auten-
tiska frågor.  

Den reflektion eleven gör över sitt eget arbete är en viktig del i en dialo-
gisk undervisning. Dysthe skriver att även om eleven deltar i undervisningen 
är det inte säkert att de lär sig något. Hon säger att en viktig del i undervis-

ningen är att skapa arbetssätt så att elevens reflektion blir en naturlig del i 
arbetsprocessen, så att eleven kan utnyttja sin egen läropotential. Det kan till 
exempel ske med hjälp av att skriva loggbok som läraren ger respons på 

(Dysthe, 1996, s. 106f). Loggboken kan också vara digital till exempel i 
form av en lärplattform, digital portfolio eller blogg. 

 

I detta kapitel har jag belyst mina teoretiska utgångspunkter där jag som 
grund har socialkonstuktionismen med dess antaganden om att vi formar vår 
förståelse och oss själva beroende på det vi mött och möter, samt det sam-

manhang vi befinner oss i. Den diskurspsykologiska inriktningen som jag 
använder för att analysera hur lärare och elever interagerar har beskrivits. 
Jag har belyst Shotters begrepp joint action som jag använder i analysen för 

att i interaktionerna se vad lärare och elever interagerar kring och hur det 
sker, samt för att också belysa hur datorn och kontexten påverkar interakt-
ionen. Jag har också beskrivit begreppen interpellation och governmentality 

som jag använder för att analysera makt och styrning. För att analysera och 
beskriva hur lärande kan genereras, använder jag Bakhtins tankar om dia-
logism där kunskap skapas i mötet och dialogen mellan människor och arte-
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fakter. Dysthes begrepp monologisk eller dialogisk interaktion används för 
att se på vilka sätt undervisningen sker. Likaså används begreppen autentiska 

frågor och uppföljning för att analysera hur frågor och uppföljning av dessa 
används. 



 71 

6 Undersökningens genomförande 

I detta kapitel redogörs för hur mitt val av metod växt fram. Jag redogör 
även för min process med att tematisera och koda mitt material. I studien 
används en etnografisk ansats vilket gör att jag ser mig som medresenär i 

den forskningsprocess som startats och där strukturen kan och har ändrats på 
vägen.  

Over time the research problem needs to be developed, and may need to be 
transformed; and eventually its scope must be clarified and delimited, and its 

internal structure explored (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 160).  

 

Genom att använda mig av förstudier har jag fått kunskap som ligger till 

grund för min utformning, och på vad fokus i studien skulle ligga. För att 
skapa mig kunskap om hur lärarna arbetar tillsammans med sina elever har 
jag använt mig av observationer och intervjuer. Jag redogör också i detta 

kapitel för mina etiska ställningstaganden. 

Förstudier 

Två förstudier har gjorts. Syftet med dessa har varit att få syn på olika före-

teelser i klassrumssituationer och för att studera hur bildlärare arbetar. Syftet 
har också varit att bilda mig en uppfattning om lämpliga metoder att använda 
för att komma åt lärarens interaktion i olika situationer när de arbetar med 

sina elever. Dessa förstudier har inte analyseras och tas inte med i resultatet 
för studien. 

Förstudie 1 

Under våren 2009 gjordes tre observationer hos tre olika bildlärare på tre 

olika grundskolor. Två av observationerna var i årskurs 9 och en i årskurs 6. 
Under besöken på skolorna satt jag med under en lektion i klassrummet och 
antecknade det jag såg och hörde. Observationerna analyserades och bearbe-

tades sedan för att få syn på hur lärarna agerade i olika situationer. Jag kon-
staterade utifrån dessa observationer att lärarnas agerande skilde sig mycket 
åt beroende på uppgift och i vilket stadium av uppgiften som eleverna be-
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fann sig. Jag kunde också konstatera att det var mycket svårt att höra samta-
len mellan elev och lärare när de var i en annan del av salen. 

Förstudie 2 

Under hösten 2009 genomfördes ytterligare en förstudie där jag gjorde ett 
nytt besök hos en av de lärare som var med i den första förstudien. Syftet 
med denna studie var främst att prova olika metoder för datainsamling. 

Vid detta tillfälle gjordes observationer med hjälp av videokameror och 
MP3-spelare. En stationär videokamera ställdes upp i ena änden av huvudsa-
len. Det fanns flera angränsande mindre salar där eleverna också arbetade. 

Jag själv följde läraren och filmade, med en handvideokamera, sekvenser jag 
fann intressanta ur min forskningssynpunkt. MP3-spelaren placerades på 
läraren. Läraren skrev också en kort kommentar efter skoldagens slut. Valda 

sekvenser av dessa filmer transkriberades. Analys av en av dessa sekvenser 
skedde med hjälp av konversationsanalys och tillsammans med lektorer och 
andra doktorander. Jag fick på så vis hjälp med hur tolkning kunde göras 

samt möjliga tolkningar av vad som hände i filmsekvensen. I detta analysar-
bete fick jag också förståelse för konversationsanalysens begränsningar till 
samtalet och språket. Jag valde därför att i huvudstudien använda diskurs-

psykologi som är besläktad med konversationsanalysen, men som också gav 
mig möjlighet att i analysen involvera kontexten och datorns betydelse. 

Jag kunde utifrån denna förstudie konstatera att filmning med en stationär 

kamera inte var så lyckat eftersom läraren också rörde sig i flera angrän-
sande rum. Den mobila kameran fungerade bättre även om ljudkvalitén bit-
vis också där kunde varit bättre. Vid de tillfällen då läraren hade enskilda 

konversationer med elever och jag var alldeles intill och filmade fungerade 
det mycket bra. MP3 spelaren fungerade däremot utmärkt. Denna ljudupp-
tagning kunde sedan redigeras samman med den filmsekvens som analysera-

des.  
Ett resultat av de analyser jag gjort i förstudien visar att det var viktigt för 

mig att ha en bra ljudupptagning och även en bild som kan studeras. Jag 

konstaterade också att när jag använde handvideokameran fick jag en sämre 
överblick av situationen i klassrummet, eftersom mitt eget fokus var på fil-
mandet. Valet blev därför att använda en liten videokamera som placerades 

på informanten för att både få bra ljud och en visuell bild av det som samta-
lades om. 

Metod i huvudstudien 

Inom diskurspsykologi ligger intresset på vardagsinteraktioner och att förstå 
hur mäniskor skapar sin förståelse genom socialt interagerande. Jag har där-
för valt att använda både observationer i klassrummet, för att kunna ta del av 
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interaktioner läraren har med eleverna, samt intervjuer med lärarna. Utmär-
kande för en kvalitativ studie är att undersöka på djupet istället för att ha en 

bredd och ett stort urval av informanter. Därför valde jag att besöka tre lärare 
under en längre period för att kunna skapa mig en rättvis bild av deras arbete 
(Hammersley & Atkinson, 2007, s. 3).  Eftersom syftet med studien har varit 

att studera hur lärarna skapar didaktiska rum för bildpedagogiskt lärande i 
undervisningssituationer där digital bildbearbetning står i fokus, har jag valt 
att inte studera vad eleverna faktiskt lärt sig. Det betyder inte att jag anser att 

det är oviktigt, men det skulle blivit ett för omfattande arbete i denna studie, 
men bör kunna göras i framtida studier. 

Urval 

De tre bildlärare som är med i studien arbetar i grundskolan. Jag har valt att 

göra min studie i grundskolan för att kunna studera undervisning som är 
obligatorisk och inte endast för de som gjort ett aktivt val, exempelvis till 
gymnasiets media eller estetiska linje. Det vill säga undervisning som vi i 

Sverige anser att alla barn ska ha möjlighet att få och som utgår från läropla-
nen för grundskolan. Lärarna valdes utifrån kriteriet att samtliga elever i de 
klasser som skulle observeras, skulle ha möjlighet att arbeta med datorer i 

undervisningen. I min eftersökning av informanter visade det sig att detta var 
mer undantag än regel på många skolor. De flesta lärare jag pratade med 
hade ingen möjlighet att konstruera uppgifter så att alla elever skulle ha möj-

lighet att lösa uppgiften med hjälp av en dator. De kunde inte ge alla elever 
möjlighet att lösa uppgiften med hjälp av datorer om de så önskade, eftersom 
de endast hade tillgång till enstaka datorer. Eleverna på två av de utvalda 

skolorna hade var sin dator som skolan tillhandahåller och som de dispone-
rade under sin skolgång. På en av dessa skolor fanns också en datasal där 
eleverna kunde arbeta. På den tredje skolan fanns en datasal där eleverna 

arbetade. De tre skolorna ligger i olika kommuner. I samråd med lärarna 
bestämdes lämpliga lektionstillfällen att observera, som innehöll arbete med 
datorer.  

Detta urval gör att informanterna och skolorna som valdes har en större 
möjlighet att arbeta med datorer i undervisningen än många andra skolor. 
Det gör att några generella slutsatser naturligtvis inte kan dras kring studiens 

resultat, men de diskurser som framkommer och analyseras kan antas gälla 
även för andra skolor (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 150). Jag har 
också en tro och en förhoppning om att det inom en snar framtid finns dato-

rer för alla elever att arbeta med på de flesta skolor i Sverige.   

Observationer 

Observationerna är gjorda under en sammanhängande följd av veckor hos 
varje informant, för att kunna vara med i samma klasser och se hela proces-



 74 

sen från start till färdig produkt. Mitt intresse i studien är i första hand lära-
rens arbete och agerande, men lärarens arbete påverkas ju naturligtvis av 

eleverna och deras agerande vilket gör att interaktionen dem emellan har 
observerats. Observationerna kompletterades med intervjuer med lärarna. 
Vid varje tillfälle jag har varit med på lektioner hos mina informanter har jag 

observerat och antecknat det som skedde i klassrummet. Mitt fokus under 
dessa observationer har varit det som skett i salen och hur läraren agerar i 
klassrummet. Jag har också antecknat om jag har haft möjlighet att se olika 

elevers arbetsprocesser på datorn samt vilken stämning och vilka olika situ-
ationer som har uppstått under lektionerna. Fältanteckningarna gjordes i två 
delar, dels det jag sett i klassrummet och dels vad jag känt och de fundering-

ar jag fått under observationstillfället. Efter varje observation renskrev jag 
anteckningar och kompletterade med förtydliganden i de fall jag ansåg det 
nödvändigt för att förstå situationen vid senare genomläsning. Anteckning-

arna som ett komplement till videoobservationerna gör att jag har fått en bra 
bild av vad som skedde under lektionen därför att jag själv kunde koncen-
trera mig på vad som hände i klassrummet medan videokameran skötte sig 

själv och fångade det läraren sa och såg (Bogdan & Biklen, 2007, s. 118). 
Trots att jag inte på något sätt deltagit i undervisningen har naturligtvis min 
närvaro ändå påverkat de andra i klassrummet. Min blick för det jag har ob-

serverat och det jag har valt att notera kan inte heller tas för objektiv, ef-
tersom jag konstruerar min förståelse utifrån min horisont och min föreställ-
ning om bildundervisning (Eisner, 1998, s. 66; Hammersley & Atkinson, 

2007, s. 142).  

Visuella fältanteckningar  

Som ett resultat av mina förstudier bestämde jag 
mig för att jag framför allt behövde en bra ljudupp-

tagning men även en visuell utsaga av lärarens ar-
bete. Den visuella utsagan var till stor hjälp för att 
förstå det lärare och elever samtalar om. Jag an-

vände därför en liten portabel videokamera som är i 
storleken 5x2x1,5 centimeter, för så kallade visuella 
fältanteckningar. Denna kamera placerades på lära-

ren för att få en bra ljudupptagning av lärarens sam-
tal med elever och för att få en visuell bild av vad 
lärare och elev tittar på och samtalar kring. Ef-

tersom kameran är liten och inte behöver riggas 
upp på ett stativ eller likande gjorde jag också 
bedömningen att den inte skulle påverka situation-

en så mycket. Placeringen av kameran på läraren 
gör att jag ser det läraren har sett under lektionen.  
Det som tyvärr inte kommer med på film genom 

Bild 3 Exempel på vy 
från videoobservation 

Bild 2 Videokameran 
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detta sätt att filma är lärarens miner och ansiktsuttryck. Eftersom läraren och 
eleven ofta tittar på bildskärmen då de samtalar, finns inte heller alltid ele-

vens ansiktsuttryck med. Fördelen med att inte behöva hantera kameran själv 
var att jag kunde koncentrera mig på mina egna observationer och fältan-
teckningar och på så vis få med stämningar och gester. 

Where the position and focus are not fixed, operation of the camera is likely 
to be full-time, so that it will be difficult if not impossible to observe and take 
notes simultaneously. Yet complementary observations and note-taking will 

almost certainly be necessary. Here, as elsewhere, contextual features will 

need to be documented, since by no means everything will be ˈin shotˈ, and 
some of what is in shot will be obscured (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 

148). 

 
Kombinationen av ljud, bild och observationsanteckningar, gör att jag fått en 
god bild av det som skett i klassrummet och läraren och elevernas interage-

rande. Elever och lärarens agerande tydde också på att de inte tog stor notis 
om kameran utan ofta glömde bort att de blev filmade. En nackdel med detta 
var att lärarna kunde gå ut i korridoren och samtala med elever som inte 

skulle vara med i undersökningen. Även personer som kom in i salen tycktes 
inte ta någon större notis om kameran utan framförde sina ärenden utan tve-
kan. Dessa sekvenser redigerades bort direkt efter observationstillfället. 

Nedanstående tabell visar en sammanställning av inspelad tid hos infor-
manterna 

 

 O bser-

vation 

1 

O bser-

vation 

2 

O bser-

vation 

3 

O bser-

vation 

4 

O bser-

vation 

5 

O bser-

vation 

6 

O bser-

vation 

7 

Sum

ma 

min. 

Infor-

mant 1 

 

1 lek.  á 

80 min 

1 lek.  á 

80 min 

1 lek.  á 

80 min 

1 lek.  á 

80 min 

1 lek.  á 

80 min 

1 lek.  á 

80 min 

 480 

min 

Infor-

mant 2 

2 lek.  á 

60 min 

2 lek.  á 

60 min 

2 lek.  á 

60 min 

2 lek.  á 

60 min 

2 lek.  á 

60 min 

2 lek.  á 

60 min 

Betygs 

konf. 

60 min 

780 

min 

Infor-

mant 3 

1 lek.  á 

120 

min 

1 lek.  á 

120 

min 

1 lek.  á 

120 

min 

1 lek.  á 

120 

min 

1 lek.  á 

120 

min 

1 lek.  á 

120 

min 

1 lek.  á 

120 

min 

840 

min 

Totalt        Ca 

2100 

min 

Tabell 2 översikt av inspelad tid 

Total inspelad tid är 2100 minuter vilket utgör 35 timmar. Dock har inte hela 
lektionerna filmats, eftersom viss tid i början innan kameran satts på inte 
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finns med i materialet. Vissa lektioner kan också ha varierat i längd för att de 
kommit igång senare eller för att lektionen avslutats tidigare. Dessutom har 

visst material redigerats bort för att elever som inte skall vara med i under-
sökningen kommit med på bild. Därför är det slutliga antalet timmar som 
använts är drygt 32 timmar. 

Intervjuer 

Såväl ostrukturerade som strukturerade samtal genomfördes med alla lärare. 
Med ostrukturerade samtal menas ett samtal där informanten styr riktningen. 
Ostrukturerade samtal är samtal som kan vara spontana och vid tillfällen då 

möjlighet ges (Bogdan & Biklen, 2007, s. 103). Ostrukturerade samtal hölls 
oftast efter varje lektion då läraren och jag pratade om det som hade skett 
under lektionen. Dessa samtal kunde introduceras av läraren men även av 

mig. I en del fall blev samtalen relativt korta eftersom läraren skulle ha nästa 
lektion direkt. Samtal förekom också under lektionerna vid några tillfällen. 
De samtal som skedde under lektionen inleddes alltid av läraren. De ostruk-

turerade samtalen spelades oftast in, eftersom kameran ännu var på.  
En längre halvstrukturerad intervju gjordes vid slutet av den period jag 

var på skolan och observerade. Intervjuerna låg i slutet av perioden för att 

jag skulle ha möjlighet att bilda mig en uppfattning om deras arbete och 
därmed få en möjlighet att ställa frågor kring arbetet med eleverna. I halv-
strukturerade samtal har forskaren redan innan gjort upp ett antal frå-

gor/teman som ska behandlas under samtalet. Dessa frågor behöver inte 
komma i en viss ordning men de finns med för att se till att de behandlas 
under samtalets gång (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 118). Frågorna 

jag hade som utgångspunkt vid de halvstrukturerade samtalen/intervjuerna 
med lärarna var följande: 

 
 Berätta kort om skolan. Hur ser datortätheten ut på skolan? 

 Hur ser din utbildning ut? 

 Hur ser du på bildämnets roll i skolan? 
 Berätta hur du lagt upp bildundervisningen? Vilka uppgifter gör ele-

verna? 

 Vad var huvudsyftet med affischuppgiften? 
eller 

 Vad var huvudsyftet med kulturuppgiften? 

 Ser du någon skillnad i din roll som lärare när eleverna arbetar digi-
talt? 

 Vilka utmaningar ställs man inför i arbetet med datorer? 

 Hur viktig är processen/produkten? 

 Ser du någon skillnad på hur eleverna arbetar med datorn jämfört 
med hur de arbetar i bildsalen? 
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 I vilken utsträckning utgår arbetet från elevernas vardag/bildvärldar? 

 
Informanterna hade inte fått reda på frågorna i förväg för att de inte skulle 

känna sig låsta vid att samtala om endast dessa frågor, utan dessa fanns end-
ast som ett stöd för mig, för att ha fokus på det jag förutsatt mig att samtala 
kring (Kvale, 1997, s. 37). Intervjuerna varade i cirka en timme och samtalet 

flöt mellan olika teman. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefo-
nens inspelningsfunktion. Genom att spela in våra samtal kunde jag hålla 
fokus på informantens svar och också lättare följa med i samtalet, eftersom 

jag inte behövde koncentrera mig på att anteckna. Detta förfarande upplevde 
jag gjorde att jag bättre kunde formulera följdfrågor och se till att få svar på 
de frågor och teman jag förutsatt mig att samtala kring. Hela intervjuerna 

transkriberades sedan där allt som sades togs med, även pauser i meningarna 
markerades (Bogdan & Biklen, 2007, s. 129).  

Ett första samtal med lärarna hölls vid det första mötet då vi bestämde 

vilka lektioner som skulle observeras av mig. Dessa samtal spelades inte in 
och finns inte med i undersökningen förutom att de naturligtvis bidragit till 
min bild av läraren.  

Intervju gjordes även med några elever för att få deras syn på datoran-
vändning. Deras syn på användning av datorer stämde väl överrens med den 
forskning som finns på området. Jag valde därför att inte ta med den som en 

del av resultatet. Eftersom det finns en hel del forskning kring barn och 
ungas uppfattning och användning av datorer, har jag valt att utgå från redan 
presenterade resultat i befintlig forskning på området. 

Forskarens blick 

Med ett relativistiskt synsätt menas att det inte finns en objektiv sanning som 
kan observeras och förstås, utan det är till exempel vårt språk och vårt age-

rande som kan studeras och analyseras och därmed förstås som vår uppfatt-
ning av verkligheten ”It all has to be represented and interpreted” (Edwards, 
Ashmore, & Potter, 1995, s. 32). Materialet i min studie består av videoob-

servationer av tre bildlärares verksamhet i grundskolan. Det är alltså deras 
agerande som observeras och förstås genom analysen, inte en objektiv san-
ning.  

Placeringen av kameran på läraren gör att jag ser det läraren har riktat sin 
blick mot under lektionen. De videoobservationer som gjorts har därför inte 
styrts av min blick utan av vad läraren sett. En vanlig videokamera som står 

uppställd i någon del av salen blir en påtaglig påminnelse om att situationen 
är annorlunda. Med en vanlig handvideokamera är det den som filmar som 
väljer vad som ska filmas och redan då gör ett urval (Bogdan & Biklen, 

2007, s. 115). Denna lösning gjorde att jag inte är den som redan vid filman-
det avgjort vad som ska filmas. Inom konversationsanalys anses att forska-
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rens blick inte ska påverka resultatet och att empirin ska tala för sig själv. 
Inom diskurspsykologin anses att också forskaren blir en del av diskursen 

eftersom det är forskarens blick som styr analysen (Wetherell, 2001, s. 
395ff; Börjesson, 2003, s. 55f). Forskaren som gör sin undersökning, temati-
sering, analys och till sist sin skrivna utsaga, blir en del av den diskurs som 

framskrivs, eftersom det är genom dennes ögon arbetet blir genomfört. Den 
diskurs forskaren själv representerar eller känner tillhörighet till, har bety-
delse för forskningens utförande och för det resultat som genereras, eftersom 

dennes tolkning av materialet är färgat av den egna uppfattningen (Eisner, 
1998, s. 66; Foucault, 2008; Hammersley & Atkinson, 2007, s. 14; Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 111; Börjesson, 2003, s. 60ff). Med ett post-

strukturalistiskt synsätt där jag antar att vår kunskap ständigt förändras i 
interaktion med andra finns därför inga fixerade förhållanden som kan sägas 
gälla hela tiden. De observationer och analyser jag gjort är därför i någon 

mån konstruerade av mig som tolkande forskare. I studerandet av observat-
ionsfilmerna är det min bakgrund och mitt kulturella kapital som gjort vad 
jag sett och det spelar också roll för mina analyser (Edwards, Ashmore, & 

Potter, 1995, s. 32f; Potter, 1996, s. 20ff).  
Allt material har tematiserats och kodats. Alla områden har analyserats 

även sådana som vid en annan typ av indelning kanske skulle förbisetts, då 

dessa hade hamnat utanför framträdande teman i materialet.  
De sammanhang jag har analyserat är områden jag är väl förtrogen med, 

vilket gör att jag också har en viss förförståelse och därför gör tolkningar 

utifrån det. Det innebär inte att jag har gjort tolkningar som inte andra skulle 
hålla med om, men naturligtvis är inte heller min och andras positioner låsta 
vilket gör att även andra tolkningar är möjliga. De diskurser jag har analyse-

rat är diskurser som jag är väl förtrogen med. Dock är de speciella kontexter 
som skolans geografiska plats, bildsalens eller datasalens utformning och 
placering i skolan samt den speciella sammansättning av elever som varje 

klass utgör specifika för dessa förhållanden. Trots det finns det många ge-
mensamma drag jag och andra lärare kan känna igen oss i. I min studie har 
jag trots att jag rört mig i ett område som för mig är väl känt sedan tidigare 

ställt en undran kring det som för mig inte var så känt, bildlärarens roll vid 
arbete med datorer i undervisningen. Eftersom jag studerar en för mig väl-
känd kontext har jag möjligheten att känna igen detaljer och skiftningar i 

uttryck med mera, som för en icke insatt skulle passera obemärkt förbi. Det 
är en stor fördel att vara bildlärare då jag är insatt i och har förståelse för 
ämnet och det som sker i klassrummet (Eisner, 1998, s. 68). Den textnära 

analysen ger möjlighet till en viss distansering till det kända och att se det 
specifika i olika situationer. Genom att använda mig av diskurspsykologin 
samt tematisering där alla delar i undervisningen finns med samt genom att 

använda transkriberingar och metoder inspirerade av konversationsanalys, 
menar jag att förutsättningar för en reflexiv hållning ökar. 
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Etiskt förhållningssätt 

Informanterna i studien är utvalda för att de arbetar i grundskolan och har 

möjlighet att arbeta med datorer i undervisningen. Lärarna kontaktades di-
rekt och inte via skolledningen, för att de skulle känna att det var deras val 
att vara med i undersökningen och inte något som föreslagits av deras chefer. 

Om forskning är något som initierats uppifrån i en organisation eller då den 
har blivit godkänd av ledningen på en skola först, anses att det inte är troligt 
att de under i hierarkin säger nej (McNamee, 2002, s. 3). Det var därför vik-

tigt att ta en första kontakt med informanten för att skapa ett förtroende mel-
lan oss. Det var viktigt att informanterna fick en positiv relation och kände 
förtroende för mig, för att underlätta att de vill delge mig sina erfarenheter 

och tankar. Det finns även en risk att lektioner blir tillrättalagda vid en ob-
servation av en forskare. Den risken minskar något om lärarna känner förtro-
ende för mig som observatör (Birch & Miller, 2002, s. 92). Efter att de första 

kontakterna med informanterna var avklarade hölls ett möte med skolled-
ningen på varje skola. Vid två skolor var också informanten med vid detta 
möte, där jag informerade om mitt projekt och fick skolledningens medgi-

vande. Vid en skola hölls mötet endast mellan mig och skolledning.  
Eftersom jag i denna studie i första hand är intresserad av lärarens roll och 

agerande blir eleverna mer indirekta informanter. Elevernas situation när det 

gäller medverkan blir annorlunda, eftersom de inte getts möjlighet att vara 
de som blir tillfrågade först. Detta är problematiskt då de kan uppfatta det 
som att de inte kan säga nej när läraren har godkänt forskarens/min närvaro. 

Risken finns även att de känner att om de inte vill vara med, kan det inverka 
negativt på deras betyg. Det var därför viktigt att de fick information kring 
forskningen i ett möte med mig så att de hade möjlighet att ställa frågor och 

att göra sitt val. Vid denna information berättade jag om syftet med forsk-
ningen och visade kameran. De informerades om varför jag använde mig av 
videoobservation och på vilket sätt filmerna skulle användas. De informera-

des också om att de skulle komma att vara anonyma i studien och att de när 
som helst kunde säga ifrån om de inte ville delta i undersökningen. Vetskap-
en om möjligheten att avbryta samarbetet tror jag kan bidra till att informan-

ter på olika nivå kan känna större frihet och då ökar möjligheten till att de 
inte ska känna sig förödmjukade. Det var även viktigt att eleverna inte be-
hövde avstå från ordinarie undervisning om de valde att inte vara med, ef-

tersom det skulle kunna uppfattas som en bestraffning, eller ett undanslipp-
ande från undervisningen. Rent praktiskt får det ju konsekvenser för eleverna 
om de skulle behöva placeras i ett annat rum eller vara med vid en annan 

klass lektioner. Risken är stor att det genom att eleven inte får tillhöra sin 
ordinarie klass skapas ett utanförskap eller att elever inte vågar säga nej till 
att medverka för att då riskerar att komma i ett utanförskap i relation till den 

egna gruppen (Margalit, 1998, s. 176). En sådan lösning kan också få både 
positiva och negativa konsekvenser för den enskilde elevens prestation. Ef-
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tersom jag eftersträvade att min närvaro skulle märkas så lite som möjligt 
ville jag undvika att lösa det så att någon elev skulle behöva flyttas till någon 

annan klass eller annan sal. Jag valde därför att informera eleverna om att 
jag direkt efter varje observationstillfälle skulle klippa bort de elever som 
inte ville vara med i undersökningen från materialet. Detta behövde dock 

aldrig göras eftersom samtliga elever samtyckte till att delta i studien. Direkt 
efter observationerna klipptes däremot de elever bort som kunde komma in i 
salen men inte tillhörde klassen eller som läraren mötte och samtalade med i 

korridoren. 
Information till vårdnadshavare skickades skriftligt i form av ett informat-

ionsbrev, där de gavs möjlighet att avböja om de inte ville att deras barn 

skulle medverka, i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Bearbetning av data 

Eftersom jag har ett stort material i form av visuella fältanteckningar, 
skrivna fältanteckningar och intervjuer har jag tagit hjälp av dataprogrammet 
Transana, där jag lagt upp teman och kodord. Genom att använda datorn ges 

möjlighet att få en bättre överblick samt att lättare organisera om materialet 
(Miles & Huberman, 1994, s. 43ff).  

Intervjuerna har gjorts framför allt för att få en mer komplett bild av lära-

ren och hennes syn på bildämnet och undervisning. Dessa är också transkri-
berade och analyserade som ett komplement till det som sker i interaktioner-
na i klassrummet. Då jag anser att samtalet är en interaktion med andra där 

mening skapas genom det samtal som förs, blir jag en medmeningsskapare 
av samtalet vid intervjutillfällena. Likaså är det är min blick som observerat i 
observationerna. Däremot är det inte min blick som styrt det som filmats 

utan det informanten har tittat på, i de visuella fältanteckningarna (videofil-
merna). Störst vikt i studien läggs därför på analysen av dessa. 

Teman och kodning 

Inom diskurspsykologin anses att analysen startar redan vid kodningen av 

materialet, när jag som forskare väljer vilka teman jag ska sortera mitt 
material i. Genom de teman jag använder gör jag en tolkning av materialet 
(Edwards & Potter, 1992, s. 175; Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 

121ff). Vid diskursanalys kan delar kombineras i analysarbetet från diskus-
analysens olika inriktningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 131ff). 
För min analys har jag därför lånat begrepp från diskursteorin.  
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Diskursordning och övergripande diskurser 

Diskursordningen är det övergripande område där olika diskurser sedan in-

går (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 64f). De undervisningssituation-
er där datorn används för arbetet i bildundervisningen är min diskursordning, 
där olika diskurser finns. En angränsande diskursordning skulle kunna vara 

annan undervisning i bild eller i andra ämnen. Genom valet av diskursord-
ning har jag också styrt vilka frågor som blir möjliga att ställa och därför 
även de resultat jag kommer fram till. Hade jag istället valt att studera bildlä-

rarens roll i olika lektionssituationer hade jag kunnat ställa andra frågor till 
materialet. Genom att välja att studera lärarens agerande, till skillnad från att 
till exempel utgå från elevers produktioner, ges också en styrning av vad 

resultaten kommer att spegla. I studien har jag valt att studera lärarnas aktivi-
teter och interagerande med eleverna. Jag har däremot inte tagit med och 
studerat den interaktion som sker mellan elever och vad det genererar för 

elevernas möjligheter att konstruera sin kunskap. 
Utifrån de teman som är framträdande i materialet konstruerades mina 

övergripande diskurser.  

När man ska sätta igång med sin diskursanalys  måste man ju ha en idé om 
hur man hittar gränsen mellan en diskurs och nästa diskurs. Men det är också 
ett teoretiskt problem som ingen av angreppssätten ger ett klart svar på. /…/ 

Trots detta framställer alla angreppssätten begreppet diskurs som om det 

hänvisar till storheter som faktiskt finns i någorlunda avgränsad form i verk-
ligheten. Vårt förslag är att man i högre grad ser diskurs som ett analytiskt 

begrepp, alltså en storhet som man som forskare lägger över verkligheten för 

att skapa en ram för sin undersökning (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 
136f). 

 

Med angreppssätten menar här Winter Jörgensen och Philips diskursteori, 
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. De säger även att hjälp kan tas 
av annan litteratur som pekar ut bestämda diskurser för att se att en rimlig 

avgränsning gjorts (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 137). Eftersom 
mitt fokus i undersökningen är lärarens arbete fann jag förståelse för min 
diskursindelning från litteratur som handlar om lärarens arbete. Jag tog där-

för hjälp, för att hitta strukturer och förståelse för de olika diskursernas inne-
håll, av en modell jag hämtat från Technological Pedagogical Content 
Knowledge. Härefter benämnd TPCK. De områden som finns inom TPCK 

fann jag stämma väl överens med de teman jag kunde urskilja i mitt material.  

TPCK, Technological Pedagogical Content Knowledge 

TPCK har sitt ursprung i den utbildningsvetenskapliga forskaren Lee S. 
Shulmans PCK, Pedagogical Content Knowledge men ytterligare en aspekt 
har lagts till, användandet av tekniska redskap i undervisningen (Gess-

Newsome & Lederman, 1999, s. 3). 
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Teknisk 
kunskap 

Ämneskunskap/ 
innehåll 

 

KONTEXT 

Pedagogisk 

kunskap 

Teknisk ämnes 
kunskap 

Teknisk pedago-

gisk kunskap 

Pedagogisk ämnes-

kunskap/PCK 
 

Teknisk pedago-
gisk ämneskun-

skap/TPCK 

Shulman har i sin forskning belyst lärarens kunskapsområden för att tyd-
liggöra vilka kunskaper en lärare har och vilka kunskaper blivande lärare 

behöver för att utöva sitt yrke. Genom att använda PCK anser han att förstå-
else ges för hur undervisning för blivande lärare ska kunna utformas. Han 
har identifierat tre områden som han anser är viktiga beståndsdelar i en lära-

res kunskap. Dessa delar är content knowledge – ämneskunskap, curriculum 
knowledge – kunskap kring styrdokument och pedagogical knowledge – 
pedagogisk kunskap. Sammansmältningen mellan dessa delar blir något nytt 

och han det kallar för Pedagogical content knowledge, PCK. Professor Lars 
Lindstöm som forskat kring de estetiska ämnena i skolan benämner PCK 
som motsvarande ämnesdidaktik (Lindström, 2010, s. 4f). Forskarna Koehler 

och Mishra introducerar ytterligare en dimension till detta, den tekniska kun-
skapen. Genom att lägga till teknisk kunskap som ett område, ges möjlighet 
att ytterligare belysa den komplexa kunskap lärare har, när de själva eller 

elever använder tekniska hjälpmedel i undervisningen. Detta benämns då 
TPCK (Koehler & Mishra, 2008).   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Figur 1 TPCK och dess olika komponenter 15 

Jag använder inte modellen för att belysa lärarens ämneskunskaper, för det 

är inte studiens syfte, utan har istället valt att använda modellens områden 
för min indelning av olika skeenden i undervisningen. I en undervisningssi-
tuation griper de olika delarna in i varandra och nya områden utkristalliseras.  

Vid min kodning av materialet använde jag mig av det diskursanalytiska 
begreppet nodalpunkt. Nodalpunkt är ett knuttecken runt vilket diskursen 

                                

15 Figuren är inspirerad av en figur i Koehler & Mishra, (Handbook of 

technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators, 2008, s. 12)  
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Teknisk kunskap 

Ämneskunskap/innehåll 

 

Pedagogisk kunskap 

organiseras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 57f). Det kan till exem-
pel vara bilder i den visuella diskursen eller datorprogram i den tekniska. 

Uppdelningen utifrån TPCK hjälpte mig att se olika delar och vad som 
gjordes i undervisningen. Den hjälpte mig också att distansera mig till mitt 
material eftersom uppdelningen tvingade mig att se delar som annars kanske 

skulle överskylas av annat. Nedan följer en redogörelse för vad de olika de-
larna kom att representera. Den ger även en viss inblick i hur lärarna arbe-
tade och hur undervisningen såg ut. 

Ämneskunskap/innehåll  

Ämneskunskapen/innehållet är den del där jag 

kodat material där informanterna talar om ämnet på ett 
informativt sätt. Den här delen innehåller många vide-
oklipp från lärarnas inledande presentationer då de talar om 

visuella och kommunikativa aspekter. Det kan också vara när 
läraren talar om mål och betygskriterier för uppgiften. När lärarna talar och 
interagerar på olika sätt om ämnet eller innehållet gör de det till stora delar i 

introduktionen av uppgiften. Vid introduktionen används bild och text för att 
visualisera det de också beskriver i ord och förstärker med gester.  

Teknisk kunskap 

Den här delen handlar om tekniska lösningar för sådant 
som kan ses som ett allmänt tekniskt kunnande, och som 

inte är specifikt för bildämnet. Det kan 
vara kopplat till hårdvaran eller mjukva-
ran. Exempel på sådana allmänna kunskaper som är kopplat till hårdvaran är 

till exempel vilken sladd som ska användas för att få in bilder från en digi-
talkamera till datorn och var den ska stoppas in. Det kan också vara att få 
igång en dataskärm som plötsligt slocknar. Kunskap som är kopplat till 

mjukvaran, det vill säga programmet i datorn, kan vara sådana saker som är 
samma för många program. Till exempel hur man gör för att kopiera och 
klistra in i ett annat dokument eller vilka snabbkomandon som kan användas 

för detta. De frågor eleverna ställer i den här delen är allmänna frågor om 
funktioner och hur förfarandet ser ut då de ska göra något. Det kan exempel-
vis vara hjälp med hur de gör när de ska använda ett USB-minne och öppnar 

detta i datorn. Det kan också vara frågor om hur de ska göra när de kopierar 
eller sparar bilder eller text från internet. Ofta rör sig frågorna om hur de ska 
spara, i vilket format och var de ska spara sina filer. 

Pedagogisk kunskap 

I denna del handlar det om allmänna 

pedagogiska grepp i  
undervisningen.  

Det handlar om uppstart av lektioner  
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Pedagogisk 

ämneskunskap 

Teknisk ämneskunskap 

Teknisk  

Pedagogisk 

 kunskap 

där läraren hälsar eleverna välkomna, tar närvaro och informerar om vad 
dagens lektion ska innehålla och vad eleverna eventuellt förväntas hinna bli 

klara med. Det ges också tips om vad eleverna bör tänka på vid en redovis-
ning liksom tillrättavisningar. Det kan vara sådant som att räcka upp handen 
när de talar. Tillrättavisningar kan också handla om att det blir stökigt i 

klassrummet när elever skojar eller tjafsar med varandra.  
I denna del finns även avslut av lektionerna när läraren talar med hela 

klassen om att det är dags att spara och logga ut, samt om det är något som 

bör tänkas på inför nästa veckas lektion. 

Teknisk pedagogisk kunskap 

Denna del handlar om de pedagogiska greppen 
som används och som stödjer lärandet vid arbete 
i datorn. 

Vid genomgångar eller redovisningar instruerar 
lärarna eleverna hur de vill att de ska vara placerade i 
klassrummet. Lärarna kan då säga att de ska flytta fram 

stolar och sätta sig framför storbildsskärmen eller att de ska flytta ut från 
borden. Dessa placeringar görs för att eleverna inte ska lockas att använda 
datorn för exempelvis surfande istället för att fokusera på det som sägs. I den 

här delen finns interaktioner kring hur lärarna instruerar eleverna hur de ska 
agera och uppföra sig i klassrummet. Läraren påtalar exempelvis nätsidor 
som inte får användas under lektionerna.  

Teknisk ämneskunskap 

Under denna del finns sådant som 

har med teknik kopplat till ämnet att göra. Eftersom det är 
datorer som är i fokus för undersökningen rör det sig om 
exempelvis program som är användbara för bildarbete. Till 

exempel Photoshop för bildredigering eller Power Point eller 
Active Inspire som används vid presentationer. Interaktionerna rör både då 
läraren interagerar med enskilda elever och när läraren gemensamt i klassen 

går igenom någon del i det program som används för bildarbetet. 

Pedagogisk ämneskunskap 

Den här delen handlar om interaktioner  
då lärare och elever interagerar om sådant som är kopplat till 
bildämnet. Det kan vara samtal om det visuella innehållet eller 

när lärarna hjälper elever med strategier för lärandet. Till exempel genom att 
visa hur de kan organisera sitt arbete och genom tankestrukturer för hjälp i 
arbetet med sina presentationer eller valaffischer. Lärarna ger stöd när det 

gäller ämneskunskaper men också stöd som kan användas i andra ämnen. De 
hjälper eleverna med strukturer för bildarbetet genom att ställa frågor och ge 
förslag till eleverna hur de kan tänka då de gör sina arbeten.  
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Teknisk pedagogisk 

ämneskunskap 

 

Teknisk pedagogisk ämneskunskap 

I studien används den teknisk pedagogiska äm-
neskunskapen som den del då läraren på ett pedagogiskt sätt 

kombinerar både specifika bildämneskunskaper och speci-
fika tekniska kunskaper. Den här delen innehåller interakt-
ioner där de utnyttja datorns specifika egenskaper och möjlig-

heter i bildundervisningen.  

De övergripande diskurserna 

I arbetet med att tematisera och koda mitt material försköts den ursprungliga 
betydelsen av TPCK, eftersom jag i min tematisering utgick ifrån det didak-
tiska upplägget och vad lärare och eleverna interagerade kring i undervis-

ningen, och inte utifrån lärarens kunskaper. I Shulmans modell och använd-
ning (se Figur 1 sid.82) blir de överlappande områdena ämnesdidaktik. Jag 
använde istället mina olika teman som delar av ämnesdidaktiken.  

De olika diskurserna är delar i det didaktiska rum som lärarna skapar. De 
benämns därför som den tekniska diskursen, den arbetsstrategiska diskursen 
och den visuella diskursen. Jag har sedan kombinerat diskurserna med den 

didaktiska triangeln.16 Det resulterar i nedanstående figur.  

                                
16 Den didaktiska triangeln som figur är konstruerad utifrån figur 9:1 i (Hopmann, 1997, s. 
201). 

Figur 2 Den didaktiska triangeln med diskurser 



 86 

 
 

Professor Tomas Englund som forskat om utbildning och didaktik talar om 
den kommunikativa vändningen inom didaktik och avser hur didaktiken har 
förändrats när lärandet ses som en dialog mellan elev och lärare i motsats till 

en didaktik där läraren förmedlar kunskap till eleverna (Englund, 2007; 
2011). Lärare och elever interagerar och förhåller sig till varandra och till det 
innehåll som undervisningen genererar. Läraren designar sitt didaktiska upp-

lägg i förhållande till de elever hon eller han har och till det innehåll som ska 
undervisas. Eleverna i sin tur behöver förhålla sig till läraren och till innehål-
let (Hopmann, 1997; Kansanen, 2000). Eleverna erfar innehållet beroende på 

deras egen erfarenhet och den förförståelse de har, samt den upplevelse de 
får av undervisningen. Dessutom påverkas didaktiken samt lärarnas och ele-
vernas agerande av exempelvis den teknik som ska läras som en del av äm-

nets innehåll. Den didaktiska tringeln visar att de olika parterna, läraren, 
eleverna och innehållet, förhåller sig till varandra i undervisningen. Bero-
ende på det didaktiska upplägget och var i arbetsprocessen eleverna befinner 

sig förhåller sig parterna i olika grad och på olika sätt till varandra. Både 
lärare, elev och innehåll skulle också kunna vara på en digital arena där 
kommunikationen sker via internet. Det sker dock inte i denna studie. Lära-

ren behöver då didaktiska kompetenser för att hantera ett digitalt lärande där 
eleven och läraren själv inte är bunden till en fysisk position i klassrummet 
utan kan arbeta med innehållet vid tidpunkter som passar eleven och läraren 

själva (Buhl & Flensborg, 2011, s. 50ff).   
De diskurser som har framträtt i mitt material ryms inom den didaktiska 

triangeln. Den tekniska diskursen handlar i viss mån om tekniska lösningar 

kopplat till datorerna exempelvis var sladden från kameran ska anslutas, men 
det handlar framför allt om interaktioner mellan lärare och elever som rör 
frågor kopplat till lösningar i programvaran. Det vill säga programvaran som 

en dela av innehållet. Den arbetsstrategiska handlar om hur lärarna hjälper 
eleverna med arbetsstrategier i arbetet för att arbeta med innehållet. Den 
tredje diskursen handlar om hur lärare och elever interagerar och arbetar i 

den visuella praktiken som är en del av innehållet. De överlappande områ-
dena som i Shulmans modell är ämnesdidaktik representerar här i stället 
interaktioner där en diskursiv kamp utkämpas eller där de olika diskurserna 

samverkar och utnyttjas i undervisningen. 

Metod och urval för analys 

I varje del har lärarnas interaktioner först analyserats var för sig. Därefter har 
jag sammanställt vad som kommit fram ur dessa. De klipp som efter kod-

ningen valts ut för analys är sådana som är typiska för den delen och lärarna.  
Klippen är transkriberade med inspiration av konversationsanalysens sätt 

att transkribera, men jag har inte gjort det så detaljerat som en konversat-
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ionsanalytiker skulle göra. I transkriptionen har jag tagit med pausar och 
betoningar på ord. Jag har också samtidigt skrivit vad som görs och hur lära-

ren rör sig i rummet. Däremot har jag inte som i konversationsanalys tran-
skriberat ord som de låter, utan oftast som de stavas för att göra det tydligare 
för läsaren. Till exempel har jag skrivit ut och trots att man oftast säger å, 

medan andra ord skrivit som det sägs för att inte förlora känslan för hur per-
sonerna talar, exempelvis dom istället för de eller dem. Jag har även tagit 
med andra uttryck som till exempel Åh eller Mm om den som talat till ex-

empel ”hummat”.  
I transkriberingen markerar (0.2) cirka 2 sekunders paus. 
(.) är en mycket kort paus 

: betyder att det är en utdragen bokstav i ordet 
Ett understruket ord betyder att personen som talar betonar det ordet. 
[Meningar inom klammer] visar att personen talar samtidigt som någon 

annan. 
Kursiv text är något som sker förutom talet eller då jag inte uppfattat vad 
som sägs. 

Varje uttalande är markerat med ett radnummer, exempelvis 
 

59  Linus: 

60  Anna: 

Ska jag ta bort dom här? 

Nej nej låt dom ligga. 

Det visar om samtalet är i början eller som i det här fallet en bra bit in i in-
teraktionen. 

Analyserna är gjorda genom att läsa transkriptionen samtidigt som jag 
även tittat på varje klipp för att inte förlora de gester, tonfall och annat som 
påverkar uppfattningen av interaktionen. Genom att använda båda dessa 

delar tillsammans ges en tydligare bild av det som sker. Transkriptionen ökar 
tydligheten i det som sägs samtidigt som den visuella utsagan visar på sam-
manhanget som annars lätt går förlorat när endast transkriptionen används. 

De excerpter som presenteras i del 2 är valda för att visa olika delar i diskur-
serna. De har valts för att de belyser det jag vill visa på ett tydligt sätt och 
inte för att visa lika många interaktioner eller lika mycket från varje infor-

mant. 

Informanterna 

De bildlärare som valts ut till studien är bildlärare som valts ut därför att de 

hade undervisning där alla elever i klassen skulle ha möjlighet arbeta med 
datorer. Det visade sig sedan vara så att uppgifterna var konstruerade på det 
viset att alla elever skulle arbeta med uppgiften i ett speciellt datorprogram. 

Informanterna är inte valda därför att de undervisar mycket eller har en sta-
tus som exceptionellt duktiga i att arbeta med datorer i undervisningen. De är 
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bildlärare i grundskolan som har möjligheten att arbeta med datorer i under-
visningen. Viljan att släppa in mig som forskare i sitt klassrum visar emeller-

tid att informanterna har en säkerhet och en öppenhet samt en strävan mot 
utveckling av undervisning. 

De klasser som observerades bestod av tonåringar med olika bakgrund. 

Jag skulle dock inte säga att det rör sig om mångkulturella klasser utan av en 
ganska homogen grupp elever, men där det finns både hög- och lågpreste-
rande. Jag upplevde klasserna som ganska lugna men med något inslag av 

dispyter eller småbråk vid enstaka tillfällen. 

Första observationsplatsen  

Anna är bildlärare i en kommunal grundskola där hon undervisar i bild från 
år sju till nio. Hon är också lärare i svenska. Anna är utbildad till bildlärare 

på Konstfack och till svenskalärare på Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har 
arbetat på skolan i två år och det är hennes första arbetsplats sedan hon gick 
ut lärarutbildningen. Dessförinnan har hon under studietiden vikarierat på 

olika skolor för att få erfarenheten, som hon uttrycker det.  
Undervisning i bild sker i årskurs sju och nio. I årskurs åtta har de inte 

någon bildundervisning alls. På skolan har de undervisning i media som en 

del av bildundervisningen. Denna undervisning sker under en termin i års-
kurs sju. Jag observerade Anna under sex veckor då hon undervisade en 
klass i årskurs sju. Varje lektion var 80 minuter lång, totalt observerades 480 

minuter. Dessvärre stängdes kameran av vid ett tillfälle så totalt finns från 
dessa observationer 420 
minuter film eller 7 timmar. 

Dock togs anteckningar 
under hela lektionen. Annas 
lektion är timmen innan 

lunch. Klassen var uppdelad 
i halvklass så att den ena 
halvan arbetade i bildsalen 

med den andra bildläraren 
på skolan. I den grupp jag 
observerade var det 12 ele-

ver. På skolan får alla elever 
från årskurs sju egna dato-
rer, men arbetet skedde i 

datasalen därför att eleverna 
ännu inte hade fått sina egna 
datorer. I slutet av den pe-

riod jag var där, fick elever-
na dessa men arbetet skedde 
ändå på datorerna i datasa- Figur 3 Datasalen hos Anna 
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len eftersom de bildprogram som de arbetade i inte fanns på elevernas dato-
rer.  

Eleverna satt i bänkrader, vända mot läraren som stod längst fram, med 
sina datorskärmar emellan. På varje bord fanns två datorer. Anna arbetade 
från sin egna bärbara dator som hon tog med sig till lektionen och anslöt till 

projektorn.  Placeringen av läraren längst fram då hon projicerar bilder skil-
jer sig från äldre tider då läraren var tvungen att placera sig en bit längre bak 
i klassrummet när till exempel diabilder skulle visas, för att projektorn be-

hövde placeras längre bak. Läraren kan nu befinna sig framför klassen och 
därför även komma nära bilden som visas, då finns också möjligheten att 
peka på områden de pratar om. Detta görs däremot sällan eftersom kroppen 

skuggar bilden. Däremot kan muspekaren användas för att visa på olika om-
råden. Eleverna räcker upp handen när de behöver hjälp med något. Ef-
tersom de arbetar i dataprogram som är nya för dem är det hela tiden många 

som behöver hjälp. Anna hade fullt upp hela lektionerna med att hjälpa olika 
elever och tidvis fick eleverna vänta långa stunder för att få hjälp. Detta in-
nebar att de inte kunde arbeta med annat under tiden och skapade viss fru-

stration bland eleverna.  
Alla lektionerna startades med en kort information om vad som skulle gö-

ras och den första lektionen gavs en kortare genomgång där valaffischer 

visades som exempel. Dessa visas med hjälp av en storbildsprojektor som är 
placerad i taket. Under den sista lektionen visades några animerade filmer 
som inspiration till den nya uppgiften.  

Uppgifterna 

Under lektionerna arbetades det i huvudsak med en specifik uppgift, att göra 

en valaffisch för ett eget politiskt parti; ett parti som skulle arbeta för någon 
fråga som eleverna inte tyckte de ordinarie partierna tagit upp och som hon 
eller han själv tyckte var viktigt. På affischen skulle ett partinamn, en egen-

tillverkad partisymbol och en slogan finnas med. Uppgiften avslutades med 
en muntlig redovisning där eleven visade affischen på storbild. Syftet med 
uppgiften var göra en enhetlig affisch där olika delar kändes som en helhet. 

Det ingick också att få fram partiets budskap på ett bra sätt, samt att skapa en 
egen logotyp och lära sig vad logotyp är. Dessutom skulle de lära sig grun-
derna i dataprogrammet Photoshop. 

Anna pratar ganska kort tid om ämnet vid introduktionen. Hon använder 
bilder med valaffischer från valet för att visa exempel på hur de kan se ut. 
Programmet Photoshop hade de gått igenom lektionen innan jag startade min 

observation i klassen.  Anna betonar att det är en affisch som ska kunna läsas 
på håll och att den därför måste vara tydlig och hänga ihop, så att text och 
övriga delar ser ut som en helhet. Affischuppgiften avslutades med en ge-

mensam redovisning av varje elevs affisch. Eleverna arbetade även med att 
göra andra uppgifter när de blev klara med affischuppgiften. Under de sista 
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lektionerna startades en ny större uppgift där eleverna skulle göra var sin 
animerad film.  

Andra observationsplatsen 

Bea är bildlärare i en kommunal grundskola med klasser från förskolan till 
årskurs nio. Hon undervisar i årskurs fyra, sju, åtta och nio. Bea är utbildad 
till bildlärare på Konstfack. Hon har arbetat kortare perioder på två andra 

skolor men arbetat på denna skola i nio år. 
Jag observerade Bea under sex veckor när hon undervisade i bild i två åt-

tondeklasser där varje lektion var en timme lång. Totalt filmades under lekt-

ionstid 720 minuter eller 12 timmar. De båda klasserna som observerades 
arbetade i halvklass, och den andra halvan av klassen hade bild med skolans 
andra bildlärare i bildsalen. I den ena halvklassen var det 12 elever, både 

flickor och pojkar. I den andra klassen var det 10 elever. I denna grupp var 
det bara flickor. Den ena lektionen var på förmiddagen och den andra en av 
de sista lektionerna på eftermiddagen. Varje lektion var sextio minuter lång. 

Jag var även med och filmade när Bea och hennes kollega hade ett betygs-
möte under cirka en timme, när de satte terminens betyg på de elever som 
varit med vid de observerade lektionerna. 

Lektionerna hölls i data-
salen som låg i anslutning 
till bildsalen. I datasalen är 

de stationära datorerna 
placerade utmed de två 
längsgående väggarna och 

i två rader i mitten av sa-
len. Vid varje bord fanns 
fyra datorer. Det gör att 

alla elever sitter med sidan 
av kroppen mot läraren och 
måste vrida sig för att titta 

mot tavlan. Placeringen av 
datorerna gör att läraren 
har viss möjlighet att 

framifrån salen se vad en 
del elever som sitter utmed 

väggarna gör på sina dato-
rer. Däremot är det svårt att se de mittersta radernas skärmar eftersom de blir 
i rät vinkel mot lärarens position. Om läraren rör sig i sidled fram vid tavlan 

ges dock möjlighet att se även dessa utan att behöva röra sig ut i klassrum-
met. Den stationär dator som Bea arbetar på är placerad på lärarbordet. 

Figur 4 Datasalen hos Bea 
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Bea inledde några av lektionspassen med genomgångar. Den första lekt-
ionen var en lång genomgång där exempel på valaffischer togs upp. Bea 

använder Moderaternas grafiska manual med rekommendationer för hur de 
ska framställas i bild och text i offentliga sammanhang. Dessa rekommendat-
ioner har hon hittat på internet. Nästan hela första lektionen används till in-

troduktionen. De kommande lektionerna inleddes med gemensamma ge-
nomgångar av olika funktioner i programmet Photoshop som de arbetade i. 
Lektionerna i slutet av uppgiften inleddes inte med någon gemensam ge-

nomgång. 
Bea har liksom Anna tidvis väldigt stressigt i klassrummet för att hinna 

med att hjälpa alla elever. Hon hade till skillnad från de andra lärarna ett 

system med att eleverna skrev sitt namn på en ”hjälplista” på tavlan när de 
ville ha hjälp. Hjälplistan innebär att en elev som behöver hjälp går fram till 
tavlan och skriver sitt namn, sist i raden av namn som tidigare elever i behov 

av hjälp skrivit. Bea hjälper sedan eleverna i den ordning namnen står, vilket 
innebär att de inte behöver sitta och räcka upp handen utan kan kanske ar-
beta med andra saker under tiden. 

Uppgiften 

Under de veckor jag observerade hade de till uppgift att göra en valaffisch 

för ett eget parti där eleven skulle ha med ett partinamn, en egentillverkad 
symbol för partiet, en slogan samt en inklippt bild av sig själv. Arbetet avslu-
tades med att eleverna skickade sin affisch via e-post till läraren. Vissa som 

hade för stora filer för att skicka fick skriva ut sina bilder istället. Syftet med 
arbetet var att komponera affischen utifrån de kommunikativa och visuella 
aspekter Bea gick igenom vid första lektionen, samt att lära sig grunderna för 

programmet Photoshop.  

Tredje observationsplatsen 

Carina är bildlärare i en skola som tidigare varit kommunal men som sedan 
några år är i privat regi och drivs som ett aktiebolag. Hon är utbildad till 

bildlärare på Konstfack. Carina är relativt nyutbildad och har tidigare arbetat 
något år på en annan skola. Det här är hennes andra fasta arbetsplats som 
bildlärare och hon började arbeta på skolan vi läsårets start. Jag observerade 

Carina under sju veckor när hon undervisade en årskurs nio. Lektionen va-
rade i två timmar, totalt var jag med under 840 minuter eller 14 timmar. Alla 
elever på skolan har en egen dator som de får av skolan. De arbetar därför 

vid sina laptopar i den ordinarie bildsalen. Carina arbetar vid en stationär 
dator som är placerad på lärarbordet eller direkt på den interaktiva tavlan. På 
skolan använder de dataprogram som i stor utsträckning är gratis. Det finns 

fyra bord att sitta vid och bordet längst fram vid tavlan är det som alltid är 
fullsatt. Några sitter också vid bordet rakt bakom och en grupp alternerar 
med att sitta vid något av borden vid fönstret. 
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 Carina som arbetar 
första året på den 

här skolan har end-
ast träffat klassen 
en gång tidigare då 

uppgiften inleddes.  
Carina inleder 

varje lektion med 

en längre eller kor-
tare genomgång. 
Den första lektion-

en är det en lång 
genomgång där 
Carina går igenom 

olika kulturer samt 
vad uppgiften går ut 
på och vilka mål 

och betygskriterier 
som gäller. Andra lektioner kan hon gå igenom olika funktioner i program-
met Active Inspire som de arbetar i. Vid genomgången visar hon var de kan 

hitta fakta eller vad de bör tänka på när det gäller den visuella layouten på 
presentationerna som ska göras. 

Carina behövde inte hjälpa eleverna hela tiden och när någon räckte upp 

handen kunde hon hjälpa den eleven relativt snart. Om eleverna fick vänta 
någon längre tid rådfrågade de också kamrater i större utsträckning än ele-
verna i exempelvis Annas klass. Detta berodde antagligen på att de i Carinas 

klass hade grupparbete men också för att de gick i årskurs nio och därmed 
var mer självständiga till skillnad från Annas sjuor.  

Uppgiften 

Under de veckor jag observerade arbetade de med ett grupparbete där ele-
verna fick välja ett kulturellt område utifrån ett av Carina uppgjorda områ-

den. Dessa områden kunde vara till exempel Islams kultur eller vara ett om-
råde som innehöll flera länders kulturella uttryck. Det kunde också vara ett 
land till exempel Japan och deras kulturella uttryck. En del elever valde att 

arbeta själva medan andra arbetade i grupper om två eller tre personer. Varje 
grupp skulle presentera sitt arbete med hjälp av en visuell presentation i ett 
av programmen Active Inspire eller Power Point. Power Point fick användas 

om Active Inspire ännu inte installerats på elevens dator.  
Syftet var att lära sig om flera kulturer och deras visuella uttryck samti-

digt som eleverna skulle lära sig att göra en presentation som i form och 

utförande skulle kopplas till den valda kulturen. I layouten skulle medvetna 
val göras. En del av de betygskriterier Carina presenterade för eleverna 
handlade om att ha kunskap om olika kulturer och många kriterier handlade 

Figur 5 Bildsalen hos Carina 
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om kunskaper kring den visuella presentationen. De skulle dessutom lära sig 
använda presentationsprogrammet Active Inspire. Arbetet avslutades med att 

varje grupp redovisade sitt område, samt med ett prov med frågor från varje 
områdes redovisning. Jag var med och observerade många av redovisningar-
na, dock inte alla eftersom en del grupper inte blev klara under utsatt tid.  

 
Jag har i detta kapitel visat min metod i studien och hur den har förändrats 

under arbetets gång. Dels växte min metod för empiriinsamling fram genom 

olika förstudier och dels förändrades min användning av TPCK eftersom det 
visade sig vara svårt att sätta in mitt material i en färdig modell. Jag har be-
skrivit hur jag delat in mitt material med utgångspunkt i TPCK och hur jag 

konstruerat mina diskurser samt hur de kombineras med den didaktiska tri-
angeln. Jag har också belyst etiska aspekter och forskarens blick i studien. 
Jag har dessutom beskrivit mina informanter, de klasser jag följt och de salar 

de arbetade i samt de uppgifter som arbetades med. Därmed avslutas del 1 i 
avhandlingen. 
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DEL 2 

 
I del 2 i avhandlingen diskuteras och presenteras mina resultat.  
Kapitel 7-9 som består av min analys och tolkning av materialet är relativt 

omfattande eftersom de interaktioner som visas tydliggör hur arbetet i klass-
rummen gick till, och för att läsaren ska ha möjlighet att göra sin tolkning. 

I kapitel 7 presenteras den tekniska diskursen som behandlar hur lärare 

och elever använder datorerna och hur och vad de interagerar kring i det 
tekniska förfarandet. Kapitel 8 visar min analys och tolkning av arbetet i den 
visuella diskursen. Jag visar vilka delar lärare och elever samtalar om och 

hur de samtalar, samt vad de interagerar kring och vad som därmed lyfts 
fram och vad som utesluts. I kapitel 9 presenteras den arbetsstrategiska dis-
kursen som visar hur lärarna hjälper eleverna för att få dem att arbeta på ett 

visst sätt eller visar hur de kan tänka kring sitt arbete. 
I kapitel 10 presenterar resultatet med svar på mina frågeställningar. Av-

slutningsvis diskuteras undervisning i bildämnet i relation till bildpedagogik 

och bildämnets förutsättningar och med inriktning mot visuell kultur i kapi-
tel 11. 
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7 Den tekniska diskursen 

Den tekniska diskursen är den som är mest framträdande framför allt hos 
Anna och Bea. Med framträdande menar jag att det är det tekniska förfaran-
det som lärare och elever interagerar mest kring på olika sätt och det är den 

tekniska diskursen som tar mest utrymme i interaktionerna. Carina interage-
rar också en hel del kring det tekniska förfarandet, men hos henne är arbete 
med arbetsstrategier lika framträdande. Att den tekniska diskursen är den 

som är mest framträdande har sin naturliga förklaring i att lärarna introduce-
rar för eleverna, nya relativt svåra program. De nya program, som de genom 
att arbeta med ska lära sig, är också en del av uppgiften. Därför är det natur-

ligt att många interaktioner rör just hur de löser något i programmet. 
I den tekniska diskursen rör sig arbetet mellan de olika parterna i den di-

daktiska triangeln (se Figur 2 sid. 85), där läraren interagerar med eleverna 

och hittar lösningar med hjälp av tekniken. Tekniken som en del av innehål-
let påverkar också lärarens sätt att planera sin undervisning didaktiskt liksom 
den påverkar hur elever och lärare har möjlighet att samtala och interagera. 

Lärarna har gjort didaktiskt planerade gemensamma genomgångar för att 
visa valda delar av den programvara som används. Däremot finns inga ge-
mensamma didaktiska aktiviteter för att tydliggöra hur eleverna gör sina 

tekniska lösningar förutom av Anna där det tas upp i den gemensamma av-
slutande redovisningen.  

Interaktionerna i den tekniska diskursen rör sig dels om frågor kopplat till 

allmänna funktioner i datoranvändning dels interaktioner som rör använd-
ning av speciella dataprogram för bildarbete. Jag redovisar först analysen av 
de allmänna funktionerna sedan de som är kopplade till programfunktioner 

Undervisa och arbeta med datorer 

Lärarna har goda kunskaper i datoranvändning och de kan hjälpa eleverna 
med de flesta tekniska frågor som uppstår. Detta kan annars vara en orsak till 

stress, men det kan inte ses hos de här lärarna som vant hjälper eleverna med 
olika kommandon. Danielsson skriver att lärare hellre än att riskera att miss-
lyckas avstår från arbete med nya tekniker (Danielsson, 2002). Både Carina 

och Anna påpekar emellertid att de till viss del fått lära sig detta själva, ge-
nom att använda programmen på sin fritid. Det sätt de lägger upp sin under-
visning på visar att de har erfarenhet av undervisning med datorer, och de 
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förebygger många frågor genom att visa utföranden eller kommandon innan 
problemen uppstått. Deras sätt att agera positionerar dem som förtroendein-

givande när det gäller att hantera datorer, vilket påverkar stämningen i salen 
samt elevernas förståelse av arbetssituationen och tilliten till att lärarna kan 
hjälpa dem att lösa eventuella problem.  

Arbete i datasal eller bildsal  

Annas och Beas undervisningssituation skiljer sig från Carinas situation. De 
är i en datasal där de inte har tillgång till annat bildmaterial, vilket påverkar 
hur undervisningen kan genomföras. Det innebär till exempel att om några 

elever ska arbeta i datasalen och några med andra tekniker i bildsalen, så 
måste läraren förflytta sig mellan salarna. Det gör att läraren antagligen får 
en sämre överblick av varje elevs process och dessutom mindre tid att hjälpa 

eleverna. Bea sa även att de bara får boka datasalen ett visst antal gånger 
efter varandra, vilket gör att någon annan då kan ha bokat och att de därför 
inte kan vara garanterad att vara där kontinuerligt. Det gällde inte vid de 

lektioner jag var med eftersom dessa var schemalagda i datasalen. Eleverna i 
Beas och Annas klasser hade heller inte tillgång till bildsalen eftersom andra 
halvan av klassen var där. Carinas elever som hade bärbara datorer arbetade 

med dessa i bildsalen. Att inte ha möjlighet att arbeta i bildsalen är en ram-
faktor17 och ett uttryck för governmentality som påverkar undervisningen 
men som läraren inte rår över (Popkewitz & Brennan, 1998; Lindgren M. , 

2006). Arbetet i en datasal påverkar naturligtvis också elevernas upplevelse 
som skiljt från annan bildundervisning.  

Anna talar om att en medialärare och hon försöker få eleverna att förstå 

att det är lika mycket bild när de jobbar med en dator som vid arbete med 
andra tekniker. Trots detta visar följande interaktion med eleverna att läraren 
genom sitt sätt att uttrycka sig kanske inte heller anser att det är ”vanlig” bild 

när de arbetar i datorn. De samtalar om hur många veckor de har kvar att 
arbeta med datorer i bildundervisningen. På schemat benämns det som me-
dia, troligen för att markera att de ska ha med sina datorer och att undervis-

ningen är i datasalen och inte i bildsalen. De arbetar också med till exempel 
ljudinspelningar och upphovsrätt när de har media. 

 
1    Anna: 

2    Eva: 

3    Anna: 

Inte i 9:an heller då är det vanlig bild 

Har vi media i 8:an? 

Nej och inte nästa termin heller. Det är bara fram till jul sen är 

                                
17 Ramfaktorteori introducerades av Urban Dahllöf och innebär att i forskning om undervis-
ning tas aspekter som påverkar undervisningen men som inte läraren kan påverka i beaktande. 
Det kan vara sådant som läroplanen, ekonomi, undervisningstimmar och schema (Broady & 

Lindblad, 1999; Lindensjö & Lundgren, 1986). Forskning visar också att till exempel tillgång 
till datorer i undervisningen behöver se som en ramfaktor (Erixon, Marner, Scheid, 
Strandberg, & Örtegren, 2012). 
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4    Eva: 

5    Anna: 

6    Eva: 

7    Anna: 

8     

9    Anna: 

det slut 

I 9:an då? 

Inte i 9:an heller då är det vanlig bild 

Yes är det bild då? 

Jajamen 

(Flera elever i kör) Yes (andra) Nej 

Jaa och nej det är ju lika roligt båda två (.) äh hur som helst 

 

Eleven Eva anser att det inte är bild när de arbetar med datorer i datasalen 
eftersom hon i rad 6 säger; Yes är det bild då? 

Även hennes betoning på Yes kan tolkas som att hon tycker det är roligt 

eller kanske renat av roligare än media. De spridda rop, från olika håll i 
klassrummet tolkar jag som att det råder delade uppfattningar om detta. Lä-
raren Anna säger i rad 5 att det är vanlig bild, vilket visar att hon särskiljer 

det digitala arbetet från det hon kallar vanlig bild, trots att hon påtalat att hon 
och den andra läraren arbetar för att få in mer bildskapande så att eleverna 
ska förstå att det handlar om bild även när de arbetar med datorer. Det indi-

kerar att hon också själv brottas med hur hon ska förhålla sig till bild och 
media och att det tar tid innan en ”ny” teknik får fäste och är helt integrerad i 
undervisningen. Dunkels (2005) skriver att det tar tid innan ny teknik betrak-

tas och införlivas som en del av vardagen. Lärarens sätt att uttrycka sig på-
verkar elevens förståelse av media som en del i bildundervisningen. Genom 
att läraren använder uttrycket vanlig bild som kontrast till media behålls 

uppfattningen om det som något som särskiljs från bildundervisningen. 

Pedagogiska strategier 

Alla lärarna rör sig runt i klassrummet för att hjälpa eleverna. När lärarna 
behöver se vad eleverna gör måste de alltid befinna sig bakom eleverna för 

att se deras bildskärmar.  
I följande interaktion instruerar Anna eleverna vid lektionsstart. 
 

1     Anna: 

 

 

 

 

2     Anna: 

Vi gör så att äh även Tova flyttar framåt (.) äh (0.2) flytta lite 

längre framåt (0.4) Äh ni som har igång era datorer jag vill att 

ni vickar ner skärmarna så att jag vet att ni lyssnar och inte 

sitter. Det räcker med att vicka ner lite grann  

(Gör en nedåtgående rörelse med handen)  

Bara så att jag vet att ni inte sitter och tittar på dom för då 

lyssnar ni inte på vad jag säger (0.1) så va bra alla har fått sina 

datorer äntligen 
 

Anna placerar eleverna ganska samlat i den främre delen av salen för att ha 
bättre kontroll på vad de gör på sina datorer och att de följer med när hon går 
igenom vad de ska göra. I interaktion kan utläsas det Shotter (1995, s. 66f) 

benämner ”influence of past and present” samt materialet/redskapets påver-
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kan i interaktionen. Uttalandet läraren gör, att hon vill att de ska sitta längre 
fram och fälla ner skärmarna, görs för att hon har erfarenhet av detta sedan 

tidigare. Läraren vet och har erfarenhet av att det är svårt att lyssna koncen-
trerat med en bildskärm framför sig. Detta kan vara en erfarenhet från tidi-
gare undervisning eller från sin egen utbildning. Datorns närvaro i rummet 

påverkar därför det sätt läraren Anna agerar på och det sätt hon väljer att 
konstruera sin undervisning på. Med utgångspunkt i den didaktiska tringeln 
kan vi alltså se att inte bara innehållet i form av det som ska läras påverkar 

lärarens didaktiska upplägg utan också den teknik som ska användas. Genom 
sitt agerande visar Anna eleverna hur de förväntas agera i klassrummet, både 
nu men också i framtiden.  

Eleverna interpelleras genom lärarens agerande i en position där de blir 
elever som inte alltid gör som läraren säger. Även de elever som aldrig 
skulle kunna tänka sig att surfa på nätet utan tillåtelse, blir här positionerade 

som sådana. Genom denna inledning på lektionen visar också läraren sin 
maktposition där hon är den som har kontrollen i salen. Det ger inte bara en 
styrning av elevernas agerande utan inger även en viss trygghet eftersom 

eleverna kan förvänta sig en viss struktur och ordning.  
Bea använder sig av olika pedagogisk strategier när de ska arbeta i datasa-

len. Hon börjar första lektionen med att informera eleverna hur undervis-

ningen ska gå till. 
 

1       Bea: 

2       Bea: 

3       Bea: 

Så! Nu kan vi börja lektionen! (0.2) 

(Klappar händerna för att få uppmärksamhet)  

Så! För att det här nu ska gå smidigt och enkelt härifrån och 

resten av lektionen (0.1) äh så (.) ber jag er att ni försöker följa 

med så mycket som det bara går här framme och göra liksom 

det som jag inte göra egna utflykter ni kommer få massor med 

tid och utforska och prova och testa och så (.) det här pro-

grammet som heter Photoshop som vi nu går in i 

 
Bea säger att hon vill ha full uppmärksamhet vid genomgångar. Det skiljer 

sig antagligen inte från andra genomgångar men att risken för distraktion är 
större i en datasal, när eleverna har möjlighet att titta på sidor de själva är 
intresserade av till exempel sociala sidor. Det är även något som påtalats i 

andra undersökningar (Phelps & Maddison, 2008). Bea förtydligar också att 
hon naturligtvis hjälper till om de stöter på problem även med sådant hon 
visat under genomgångar. Det säger hon för att de ska förstå att de kan ställa 

frågor även när det är något som redan gåtts igenom. Det visar att läraren 
antagligen har erfarenhat av att elever kan stöta på problem trots att de 
kanske följt med på genomgången. Det är antagligen fallet även vid genom-

gångar av andra tekniker.  Däremot kan det vara så att det är mer vanligt 
förekommande i datorundervisning eftersom hon behöver påpeka detta. Här 
påverkar alltså datorn sättet lärare och elever agerar på. Shotter talar om 
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”responsiveness to the actions of all those others (and the other things) 
around us” och hur det påverkar vårt agerande (Shotter, 2006, s. 285). Da-

torns möjlighet till nätsurfande påverkar hur lärarna agerar. Liksom hos 
Anna antar Bea en viss subjektsposition där hon är den som leder. Beas age-
rande positionerar eleverna i liknande position som Annas elever, nämligen 

som att hon förväntar sig att om hon inte säger något om det så kommer 
eleverna att gå ut på andra webbsidor på nätet. Detta gör båda lärarna givet-
vis utifrån sin erfarenhet. Agerandet visar eleverna hur de förväntas agera nu 

och även i framtida genomgångar. Här påverkar därför lärarens erfarenhet, 
från tidigare händelser och det läraren anar kan komma i framtiden, sättet 
hon uttrycker sig på (Shotter, 1995). 

Elevernas sätt att förstå och uppleva undervisningen påverkas av att arbe-
tet sker med hjälp av en dator. Datorn med sina många funktioner konnoterar 
framför allt till en värld utanför skolan. Alla de möjligheter en dator har, till 

exempel sociala sidor eller spel gör att eleverna förstår sin situation utifrån 
det förhållande de har till datorn på andra platser utanför skolkontexten 
(Hernwall, 2001; Samuelsson, ICT use among 13-year-old Swedish children, 

2010). 
Bea har också strategier för att se att alla följer med och utför samma 

kommandon som hon gör, vid genomången. 

 
1      Bea: 

 

 

2 

 

3 

4      Bea: 

5  Pontus: 

6      Bea: 

 

7      Bea: 

8  

9      Bea: 

 

Vi gör så här att alla som har kommit in i Photoshop dom sätter 

upp händerna så här och vänder sig framåt (0.1) Så ser jag så att 

ja: (0.5) 

(Flera elever sätter upp händerna vid huvudet och vänder sig framåt 

tavlan) 

(En elev säger något ohörbart)  

Men det där är roligare 

Jaha så här 

Alla som har kommit in i Photoshop sätter händerna och vänder 

sig framåt för då vet jag att det inte (0.9) 

(Visar hur hon menar med händerna)  

(Eleverna sätter händerna vid öronen och viftar)   

Nej men va bra då är det bara Petra vi väntar på tror jag (0.4) 

 

Här kan vi se hur Bea vidtar en åtgärd så att eleverna intar en viss ställning 
för att hon ska ha möjlighet att se vilka som utfört kommandot utan att hon 
behöver ta sig runt i salen och titta på varje elevs dator. Hon gör detta så att 

det samtidigt blir en något komisk gest vilket lättar upp stämningen i klass-
rummet, som annars är väldigt koncentrerad för att alla ska följa med i ge-
nomgången. Hon visar hur hon menar för att eleverna ska förstå och för att 

inte bara låta eleverna göra en komisk gest utan även bjuda på sig själv och 
göra den tillsammans med eleverna. Detta gör att alla elever som är klara gör 
gesten gemensamt med Bea. Genom att göra på detta sätt blir det samtidigt 

tydligt vilka elever som inte utfört kommandot. När läraren uttalar att det är 
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Petra de väntar på i rad 9 interpellerar hon Petra i en viss subjektsposition, 
som den som ännu inte hunnit det de andra gjort. Petra som ännu inte kom-

mit in i programmet positioneras därmed som någon som inte förstår eller 
som inte är lika snabb som de andra, vilket gör att hon kan känna sig utsatt. 
Å andra sidan är det viktigt att alla gör kommandona samtidigt för att ge-

nomgången ska fungera, och denna lösning gör att läraren sparar tid genom 
att slippa gå runt till varje elev. Hon får också en indikation på vilket tempo 
hon kan hålla i genomgången. Detta är en avvägningsfråga som läraren 

måste behärska. Görs genomgången för snabbt hinner inte alla med. Tar den 
för lång tid riskerar hon att de elever som snabbt blir klara går in på andra 
sidor. Bea varierade sitt sätt att kontrollera att alla följde med, oftast genom 

att hon frågade om alla hängde med eller gick ett varv i salen för att se om 
alla var på rätt ställe i utförandet. Vid annan undervisning hade hon lättare 
kunnat se att alla hade utfört det förväntade när det arbetas på ett platt un-

derlag. Det som också utmärker datorn i bildundervisningen är att vid ge-
nomgångar utföra gemensamma kommandon, vilket påverkar den upplevelse 
och den förståelse eleverna får. När det finns möjlighet att höra andra elevers 

frågor om det kommando som just utfört skapas möjlighet till en annan kon-
struktion och förståelse av det de själv gör (Burr, 2003; Börjesson & 
Palmblad, 2007; Shotter, 1995). 

Administrera program och inloggning 

Andra ramfaktorer som påverkar arbetet är lärarnas administratörsbehörighet 
när det gäller administration av till exempel dataprogram. Anna och Carina 
vars elever har egna bärbara datorer har inte behörighet att göra något med 

elevernas datorkonfigurationer. Anna berättar till exempel att hon har för 
avsikt att arbeta i ett gratisprogram som eleverna också kan ladda ner 
hemma, men när dessa ska laddas ner i elevernas skoldatorer kan hon inte 

hjälpa till med det, utan det måste göras av en administratör. Självfallet är 
detta en säkerhetsåtgärd för att styra vad som finns på datorerna men det gör 
att det tar lång tid att förändra. Anna nämner även att om de skulle köpa in 

webbkameror så kan de inte använda dess utan att administratören först in-
stallerat programmet. Dessa ramfaktorer begränsar och påverkar det upplägg 
och det sätt de kan arbeta på. 

Bea har heller inte behörighet för att installera något i datorerna men har 
behörighet att gå in och förändra elevernas inloggningsuppgifter, vilket gör 
att de ganska smidigt kan sköta administrationen av inloggningsuppgifter 

direkt, istället för att alla elever måste göra det via en administratör. Dessa 
faktorer är sådant som påverkar lärarnas möjligheter, vilket också påverkar 
deras upplevelse och konstruktion av bildundervisning med datorer. Arbetet 

med datorer kräver mycket förberedelse för att allt ska flyta på smidigt. 
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Datavana hos eleverna 

Det går att utläsa en ovana hos eleverna att arbeta med datorer i undervis-

ningen i de klasser jag besökt. Både i de skolor där de har en hög datortäthet, 
där varje elev har en egen dator, och i den skola där de behöver ha tillgång 
till datasalen för arbetet. Eleverna behöver förutom hjälp med svåra datapro-

gram även hjälp med till synes enkla förfaranden, till exempel att skapa 
mappar för att spara sina arbeten så att de hittar sitt arbete nästa gång de ska 
arbeta med det. Jag tolkar en viss del av detta behov av hjälp som ett uttryck 

för en skoldiskurs, där eleverna av vana frågar när de inte kan. Till skillnad 
från om de arbetar vid sin dator i hemmet då de antagligen oftare provar sig 
fram. Skolan och elevrollen och det sammanhang eleverna befinner sig i styr 

alltså det sätt de agerar på (Popkewitz & Brennan, 1998). 

Datorn som arbetsredskap 

Analysen visar att hos Carina försiggår inte lika många interaktioner som rör 
de allmänna tekniska kunskaperna som i Beas och Annas klasser. Det kan 

bero på att Carinas elever är äldst och därför har mer datorvana. Det kan 
också bero på att de har egna datorer i skolan och därför använder datorer 
mer frekvent i skolarbetet, och därför inte bara har konstruerat sin förståelse 

om datorernas användning utifrån sitt liv utanför skolan. 
Interaktioner hos Carina kan röra sig om att eleverna behöver låna för-

längningssladd eller datorsladd till sin dator. Det kan också handla om att 

låna dator. På skolan finns ett system som möjliggör för eleven att låna dator 
om de skulle glömt eller inte har möjlighet att använda den dator de fått från 
skolan. Eleven får då ett intyg från undervisande lärare att de behöver låna 

dator för undervisningen. Detta intyg tar eleven till något som kallas data-
doktorn, där eleverna även kan få hjälp om det är några problem med datorn 
eller programmen, och kan låna en dator under lektionen. På detta sätt har 

eleverna alltid möjlighet att använda en dator i undervisningen. Följande 
interaktion visar att trots att skolan har hög datortäthet finns en ovana hos 
eleven att hantera arbeten som är gjorda i datorn. 

 
10       Lisa: 

11   Carina: 

12       Lisa: 

13   Carina: 

 

14       Lisa: 

Nu har jag arbetet på den andra datorn som är hemma 

Mm (0.2) Varför är den hemma då? 

För jag tänkte inte på att vi hade bild idag 

Men (0.1) det som jag har sagt hela tiden är att ni ska mejla 

eller spara det på era 

Men jag kanske har mejlat det 

 
Lisas kommentar att hon inte har med sig datorn därför att hon inte tänkte på 

att de hade bild visar att hon inte har någon vana i att spara sitt arbete så att 
hon kommer åt det från andra datorer också. Vid flera lektioner förekom det 
också att eleverna inte tagit med sig någon dator till skolan och därför fick 
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lov att låna, vilket tyder på att de trots att skolan är en skola där alla elever 
på högstadiet har en dator inte har ett arbetssätt där datorn förekommer fre-

kvent i undervisningen. Elevens förståelse av arbetssättet är därför inte väl 
etablerat. 

Spara arbetet  

I sparningsförfarandet uppstod olika frågor beroende på var de skulle spara. 
När eleverna skulle spara på det egna kontot uppstod många tillfällen till 

interaktion för att detta skulle göras på rätt sätt. Många frågor rörde just spa-
randet i de skolor där eleverna hade egna datorer. Detta var konstigt nog inte 
lika påtagligt i den skola där de arbetade vid stationära datorer i datasalen. 

Där gick istället mycket tid till att ta reda på sitt användarnamn och lösenord 
för att logga in, vilket kanske gjorde att de såg det som självklart att det spa-
rades på det egna kontot. I Annas klass där de arbetade på stationära datorer i 

datasalen, eftersom de ännu inte fått sina egna, och i slutet även på sina bär-
bara datorer, hade de problem med lagringsutrymme på det egna kontot. 
Photoshopfiler gick inte att spara eftersom de tog för stort utrymme. Detta 

har också konstaterats i tidigare undersökningar som ett problem, att lag-
ringsutrymmet vid arbete med till exempel bilder och filmer är för litet  
(Wood, 2004).  

När Anna visar eleverna hur de kan spara gör hon det ofta genom att låta 
eleverna själva utföra kommandona under hennes ledning. Hon gör ofta detta 
individuellt med eleverna och inte med hela klassen samtidigt. Vanligt före-

kommande interaktionerna hos Anna handlar om att visa eleverna vägar för 
att komma runt problemet med utrymmesbrist. När de sparat sina bilder un-
der arbetet med valaffischen har de gjort om photoshopfilen till en jpeg-fil 

för att det inte ska bli för stora filer. Detta innebär att de lager som de då 
skapat har slagits samman och gjorts till en bild som därför är svårare att 
förändra. I normala fall sparas inte bilden som en jpeg-fil förrän bilden är 

helt klar. Detta försvårar arbetet för eleverna eftersom alla de lager de skapat 
under föregående lektion är hopslagna till ett, vilket gör att förändrandet av 
bilden blir mer komplicerat. Detta visar på en svårighet som läraren får lösa 

på olika sätt och som påverkar hur undervisnigen görs. När de arbetar med 
bilder till sina filmer och behöver spara photoshopfilen som den är, får de 
alltså använda andra vägar för att spara. Dels sparar de då på den dator de 

arbetat på, vilket innebär att de måste sitta vid samma dator vid nästa till-
fälle, dels sparar de på alternativta sätt, till exempel genom mejl eller på ett 
USB-minne för att kunna använda filen på någon annan dator. Dessa olika 

förfaranden påverkar elevernas förståelse av det de gör. Till en början kan 
detta verka förvirrande för eleven men det ger även möjlighet för eleverna 
att tillägna sig kunskap om att de kan göra på olika sätt för att lösa problem, 

vilket de har användning för i andra situationer. Det hjälper dem också att 
konstruera förståelsen att det inte finns ett rätt svar utan olika möjliga lös-
ningar. 
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I följande interaktion kan utläsas att eleven är orolig för att någon annan 
ska komma åt hans bilder, där av frågan om det sparas på hans inloggning. 

 
59  Linus: 

60  Anna: 

61  Linus: 

62  Anna: 
 

Ska jag ta bort dom här? 

Nej nej låt dom ligga. 

Dom sparas på min inloggning? 

Ja så låt dom ligga där och så sätter du dej på den här nästa 

gång 

 
När Linus inte sitter vid sin egen dator är han osäker på om andra också 
kommer att kunna se de bilder han gjort. Det tyder på att han inte riktigt 

förstår vad den egna inloggningen har för betydelse. Kanske antar han bara 
att de behöver en inloggning för att kunna öppna programmen och arbeta vid 
datorn. Det visar att eleverna inte har stor vana av att arbeta vid olika dato-

rer. Trots att de ofta omtalas som en internetgeneration (Hernwall, 2001; 
Pedró, 2007) finns det många sätt att använda datorer som eleverna inte be-
härskar. Samuelsson (2010) visar i sin undersökning att den kunskap barn 

oftast har är begränsad till det de oftast använder datorn till. 
Liksom hos Anna visar Bea sparningsförfarande, men då handlar det om 

att visa eleverna hur de ordnar sina mappar och sparar på rätt ställe. På Beas 

skola har de inga problem med att lagra stora filer på elevernas konton. Där-
emot går mycket energi åt att hjälpa eleverna med deras inloggningar. Detta 
gör Bea genom att hon har behörighet att ta upp vilken inloggning varje elev 

har och sedan låta dem byta lösenord till något de själva kommer ihåg. Det 
behöver hon göra åt de flesta eleverna under de första lektionerna, vilket tar 
ganska mycket tid av lektionen. Det visar att trots att jag gjorde mina obser-

vationer i slutet av oktober har eleverna inte använt sin inloggning tidigare 
under terminen, vilket tyder på att de alltså inte använt datorer i något annat 
ämne under terminen. Bea lotsar även eleverna för att hitta rätt skrivare för 

utskrift. Flera kommandon behöver göras för att komma till färgskrivaren. 
Det är gjort på det sättet för att eleverna inte ska ha möjlighet att råka skriva 
ut i färg om de inte behöver. De har alltså arrangerat systemet så, därför att 

det är dyrt att skriva ut färgbilder. Även här styr yttre ramfaktorer vad som 
behöver interageras kring och på vilket sätt det görs (Barker & Galasinski, 
2001).  

Carina behövde istället förklara och påpeka för eleverna var de skulle 
spara, så att de andra i gruppen som de arbetade tillsammans med också kom 
åt filerna. Det löstes genom att de sparade i en gemensam mapp eller att de 

mejlade sina filer till varandra. Hon hjälper också eleverna med var de ge-
mensamma mapparna finns, och vilken de ska välja. I den gemensamma 
mappen finns instruktion till uppgiften de gör med kriterier för olika betyg. 

Genom att visa var de kan hitta denna uppmanas de indirekt att ta del av den 
även när de arbetar med andra uppgifter. Läraren ger alltså eleverna verktyg 
för att ta del av målen med uppgifterna så att de kan arbeta mot de betyg de 
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önskar. Därmed arbetar Carina mot framtida uppgifter så att eleverna kan 
utnyttja denna kunskap också i andra ämnen. Shotter (2006, s. 284f) talar om 

“what they anticipate its outcome is going to be”, vilket alltså påverkar hur 
och vad de interagerar kring. Elevernas ovana vid att hitta denna mapp är ett 
tecken på att de inte har som rutin att gå in och studera dessa dokument, i 

alla fall inte på den gemensamma mappen. I de gemensamma mapparna 
finns även exempel på andra elevers presentationer som de kan titta på för att 
få inspiration. 

Analysen visar att spara på en gemensam mapp inte är något eleverna är 
vana vid att göra, trots att detta är en skola som är datoriserad i hög utsträck-
ning. I följande sekvens arbetar två flickor tillsammans vid den ena flickans 

dator. Carina har sagt att de ska spara sina arbeten på den gemensamma 
mappen. 

 
1     Maria: 

2    Carina: 

3     Maria: 

4      Tova: 

5    Carina: 

6      Tova: 

 

7    Carina: 

 

8      Tova: 

9    Carina: 

10    Tova: 

11  Carina: 

 

 

 

 

 

12   Maria: 

 

 

 

13  Carina: 

Vad var det. Vad heter gemensam förkortat? 
G (Går mot elevernas plats)  

G (Vänder sig mot sin kamrat, Tova)  

(Säger något ohörbart)  

Ja sökte. Vad bra att ni var så. Det ligger ju där (.) G 

(Säger något ohörbart) (Gör först en gest mot skärmen vänder sig 

sedan mot läraren som för att vänta på ett svar)  

Hum  (0.2) Hur ser det ut på skrivbordet då? Det brukar ligga 

där som en egen liten ikon (0.2) 

A där? 

Mm om du klickar på den då 

(Vänder sig mot läraren) 

Ja där har du den. Så 

kan du gå in på elever 

och lärare (0.3) Nian 

(0.2) Om du vill så kan 

du lägga den (.) där 

(nickar) Mm 

Aha först sparar du på 

din fil i din vanliga 

mapp sen bara kopierar 

du över till (hör inte) 

(Ser upp och ut mot 

andra elever. Rör sig från 

Maria och Tova) 

 

Eleverna försöker hitta mappen och frågar vad den förkortas som. De hittar 
den inte på det ställe där de tror att den finns och läraren tipsar då om att den 
brukar finnas som en ikon på skrivbordet. Det visar elevernas ovana vid att 

arbeta på detta sätt. Den joint action som uppkommer styrs av datorn funkt-
ion vilket påverkar vilka frågor som ställs och hur de ställs av eleverna samt 
de svar läraren ger (Shotter, 2006). Det är alltså sparningsförfarandet, det vill 

Bild 4 Vy från lärarens position 



 107 

säga datorns funktion som initierar interaktionen och påverkar hur interakt-
ionen görs. Carinas erfarenhet av att de också kan hitta den gemensamma 

mappen som en ikon på skrivbordet signalerar att denna fråga har uppkom-
mit tidigare. Eleverna använder här både tal och gester, till exempel genom 
att titta på läraren med en frågande min när Tova inte förstår riktigt vad Ca-

rina menar. Maria säger också mot slutet i rad 12 ”Aha först sparar du på din 
fil i din vanliga mapp sen bara kopierar du över till”, när hon förstår hur 
själva sparandet ska gå till. I interaktionen kan vi se att det framför allt är 

eleven Tova och läraren som interagerar. Genom det samtal de för, förstår 
Maria hur det hela går till, vilket kan utläsas i rad 12. Här kan vi alltså se hur 
kunskap genereras för Maria trots att hon mest betraktar de andras interakt-

ion. Hon approprierar kunskapen, det vill säga assimilerar och bearbetar och 
infogar den i den kunskap hon redan har (Dysthe, 2003; Grøver Aukrust, 
2003), och ger sedan uttryck för sin förståelse till kamraten Tova. Bakhtin 

(1986) talar om passiv och aktiv förståelse. Här ger Marias kommentar ut-
tryck för aktiv förståelse. 

Interaktion kring det tekniska förfarandet 

Ofta handlar interaktioner om tekniska lösningarna om hur man löser något i 
programvaran, till exempel i Photoshop som är nytt för eleverna, men även 
till synes enkla kommandon behöver lärarna undervisa om. Det kan vara hur 

de skapar en punktlista i sin text eller hur de för över bilder från kameran. 
Interaktionerna utgår från elevernas frågor och läraren hjälper eleverna ge-
nom att förhålla sig till innehållet i form av det tekniska förfarandet. Det är 

anmärkningsvärt många som låter sig lotsas av läraren Bea när de ska ta in 
bilderna från kameran till datorn. Mitt intryck är att de i stor utsträckning 
interpelleras i en elevroll och därför tar hjälp av läraren.  Elevernas agerande 

konstrueras av den situation och den kontext de befinner sig i (Shotter, 1995; 
2006). När de befinner sig i en skolkontext frågar de istället för att prova sig 
fram. Det är alltså ett uttryck för governmentality där elevernas sätt att agera 

är ett invant beteende i den kontext de befinner sig (Popkewitz & Brennan, 
1998). Eleverna frågar ofta om vilka kommandon de ska använda. Dock kan 
det utläsas att de också provar sig fram på egen hand, när lärarna ibland frå-

gar vad de gjort, när de inte kan förstå hur ett problem uppstått. Eleven har 
då provat sig fram genom att klicka och vet sedan inte riktigt var de klickat 
eller vad de gjort.  

Den undervisning som sker är till stora delar monologisk där läraren hjäl-
per eleverna genom att visa eller lotsa dem genom de kommandon datorn 
kräver. Trots att interaktionerna ofta utgår från det eleven vill åstadkomma 

finns inte någon egentlig dialog om hur detta kan lösas. Det är naturligtvis 
svårt för eleverna att ställa frågor om vilka tekniska lösningar som skulle 
kunna användas när de inte har kunskaperna. Den förståelse av hur något ska 
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lösas förstärks och konstrueras därför genom detta förfarande. Uppfattningen 
blir att när de arbetar med datorn i skolan så har läraren lösningen på hur det 

ska göras. Därmed interpelleras läraren som den som sitter inne med svaren. 

Gemensamma genomgångar 

Bea och Carina har till skillnad från Anna många genomgångar av funktion-
er i programmen inför hela klassen. De utför då kommandona och projicerar 

bilden eller använder en interaktiv tavla så att eleverna kan se vad de gör. 
Genomgångarna sker oftast vid start av lektionen. Bea avbryter också arbetet 
ibland för att ha en gemensam genomgång när flera elever har frågat samma 

sak och hon inser att fler elever behöver hjälp med samma problem. Genom 
att samla klassen och ha en gemensam genomgång sparar hon tid eftersom 
hon förhoppningsvis inte behöver hjälpa så många elever med samma sak. 

Dock kan avbrott för gemensamma genomgångar upplevas som störande för 
eleverna som då måste avbryta det de håller på med för att följa med i ge-
nomgången. Genom detta förfarande finns även möjlighet för eleverna att 

konstrueras kunskap genom det som andra frågat om och arbetat med, vilket 
ger indikationer på hur de kan arbeta i sin affisch. Via andras frågor kan de 
konstruera sin egen förståelse (Shotter, 2011; 2006; Potter, 2010).   

När Bea talar om olika funktioner tar hon ofta hjälp av något utanför bild-
skärmen. Till exempel tar hon hjälp av olika storlekar på papper för att visa 
hur bilderna förhåller sig till varandra. Hon använder liknelsen med overhe-

adplast för att förklara hur olika lager fungerar. När hon ska förklara hur det 
blir om de målar en ton i ansiktet på en elevs bild, jämför hon detta med en 
underlagskräm för att de förstå. Då hon använder dessa liknelser underlättar 

hon för eleverna att förstå de olika funktionerna. Det hon gör är att hjälpa 
eleverna att appropriera (Grøver Aukrust, 2003) kunskapen genom att likna 
den vid något de redan har kännedom om. Anna liksom Bea använder också 

vardagliga begrepp. De använder begrepp som verktygslåda i programmet, 
där det finns olika fack, vilket förtydligar var de olika funktionerna i pro-
grammet finns. Genom att tala om och benämna de vågrätta funktionerna 

överst för meny och de lodräta för verktygslåda, introduceras de begrepp 
som används i programmen för eleverna. Dessa kan sedan utnyttjas vid ge-
nomgångar eller vid samtal med enskilda elever. Det ger också eleverna 

begrepp att använda när de frågar eller samtalar i interaktioner i arbetet.  
Carinas arbetssituation i klassrummet är inte lika stressig som Beas och 

Annas eftersom eleverna är mycket mer självgående och inte behöver så 

mycket hjälp med det tekniska. Liksom Bea har Carina gemensamma ge-
nomgångar med klassen och introducerar olika funktioner i det presentat-
ionsprogram de använder. Hon har alltid dessa genomgångar i början av 

lektionen, och liksom Bea delar hon upp det så att hon inte visar alla funkt-
ioner under en lektion utan visar olika funktioner olika gånger.  
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Programmet Active Inspire som Carinas elever ska arbeta i skiljer sig en 
hel del från andra program som Powerpoint eller Word. Carina har till ex-

empel en genomgång i hur de gör för att få in en bild i programmet, vilket är 
ett annat förfarande jämfört med andra program. När Carina har genom-
gången säger hon i början att de ska titta på storbilden och inte göra på sin 

egen dator samtidigt. Trots detta frågar hon ganska omgående om de hittar 
den funktion hon talar om vilket indikerar till eleverna att de måste klicka 
samtidigt på sina datorer för att följa med. Här ges alltså dubbla budskap, 

vilket i och för sig inte verkar skapa något problem bland eleverna som har 
följt med och gjort samma kommandon på sina egna datorer ändå. Det visar 
att de har en invand uppfattning om hur genomgångar i dataprogram går till, 

viket är ett uttryck för ett handlande där kontexten spelar in i agerandet 
(Barker & Galasinski, 2001; Shotter, 2006).  

Generella funktioner 

Bea undervisar bland annat eleverna i snabbkommandon. Hon visar några 

snabbkommandon genom att göra dessa gemensamt. Det läraren gör på sin 
dator projiceras på storbild. Hon inleder med att säga att ”nu kör vi lite såd-
ana där snabbkommandon” och att de är samma i Word. Genom att påpeka 

att det är samma kommandon som i programmet Word ger hon eleverna en 
viss förståelse om att vissa kommandon används i många olika program och 
också en indikation till de som redan kan detta, att det inte är nya komman-

don. Hon undervisar något som eleverna kan ha användning för även när de 
arbetar i andra program också i annan undervisning eller hemma. 

 
1       

2       Bea: 

 

3       Mia: 

4       Bea: 

5       Mia: 

6       Bea: 

 

7   Fanny: 

8       Bea: 

9     Alva: 

 

10     Bea: 

11   Alva: 

12     Bea: 

 

 

 

13 Fanny: 

14     Bea: 

(Läraren sitter vid sin dator och bilden projiceras på tavlan) 

Äh (0.1) nu så kör vi lite såna där snabbkommandon. Det är 

samma som i Word. Ni vet kopiera vad gör vi då? 

(Säger något ohörbart)  

Vem sa det? 

Jag 

Räck gärna upp handen Mia. Fanny har räckt upp handen. 

Hur gör man? 

(Säger något ohörbart antagligen kontroll C) 

Bra kontroll C. Sen så klickar vi här uppe [på] 

                                                                        [var ska man klicka] 

eller va? 

Öh när man har nånting markerat 

Ja 

För det är ju det vi har gjort så är det på tangenterna kontroll 

C. Snabbkommandot för att kopiera alltså. För nu kopierar vi 

den här lilla delen så går vi till våran bakgrund testbild (.) och 

vad är snabbkommandot för klistra in Fanny?  

Kontroll V 

Och V som i Viktor inte B. Kontroll V (Utför kommandot på sitt 
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15     Bea: 

16   Alva: 

17    Bea: 

18     Bea: 

19   Alva: 

20     Bea: 

21   Alva: 

22    Bea: 

23   Alva: 

24    Bea: 

25   Alva: 

26    Bea: 

 

 

27   Alva: 

28    Bea: 

 

29   Alva: 

30    Bea: 

31    Bea: 

 

32    Bea: 

 

 

 

33  

34    Bea: 

35 

36    Bea: 

37    Bea: 

tangentbord)  

WOHO! 

(Säger något ohörbart) 

(Läraren går till elevens plats) 

Hade du markerat nåt blad? 

Ja (.) men (.) va:? 

Och så tar du kontroll V (Pekar på tangenterna)  

Ja 

Kontroll och C samtidigt  

Vilken är det? 

(Pekar på tangenten) 

Ja ja 
Yes (.) ja och så släpper du (gör en gest mot bildskärmen)  nu har 

det kopierats och så går du till testbild (pekar på skärmen)  och 

så tar du kontroll V (0.1) 

(Eleven utför kommandot)  

JA::! (klappar ihop händerna) Där var den (0.3)  

(Vrider sig om för att gå)  

Men då blir det bara den? 

(Läraren vänder sig tillbaka mot eleven och håller upp sitt finger)  

(Börjar prata och går tillbaka till sin plats samtidigt som hon gest i-

kulerar något med armarna) 

Just det bara den som är markerad och just i det här fallet så 

va kanske bilden snyggare när den va he:l (.) Kanske den va (.) 

men  nu var det ju att vi skulle testa och se hur det gick till om 
man ville ha en bit av utav en.  

(Står framför sin dator och talar ut mot klassen)  

Till exempel om ni har fotograferat er själva (0.1)  

(Märker att alla inte tittar framåt utan på sina datorer)  

HALLÅ HALLÅ! 

Ni har fotograferat er själva men i en jätteful bakgrund och ni 

ska ju faktiskt se ut som att ni står i öknen så måste man ju 

klippa bort allting som är runt omkring. Då kan man göra på 

det här sättet 
 

När eleven Fanny har talat om kommandot upprepar läraren detta och utför 
samtidigt kommandot på sin dator, så att eleverna ska se vad hon gör. Fast 
eleverna ser bara resultatet eftersom kommandot utförs på tangenterna. Alva 

förstår inte och avbryter läraren och säger – ”var ska man klicka, eller va”? i 
en något stressad ton i rad 9. Bea svarar att ”man ska ha markerat någonting” 
och fortsätter sedan och berätta vad de har gjort och att de använder snabb-

kommandon. Hon ställer också frågan vad snabbkommandot för klistra in är 
till en elev som räcker upp handen. Läraren förtydligar att det är V som i 
Viktor och inte B, vilket antyder att detta har missuppfattats tidigare. Det 

visar att läraren vet att många elever inte kan detta utan att det är något hon 
behöver lära ut. Att Bea snabbt går vidare utan att direkt hjälpa Alva som 
inte kan, beror på att de bara hunnit utföra halva kommandot när Alva ställer 
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frågan. För att ett resultat ska synas på skärmen måste de också klistra in 
genom att använda Ctrl-V. Bea är medveten om detta och för att inte förvirra 

övriga elever utför hon hela kommandot innan hon hjälper den elev som inte 
förstår. Hon förstärker också uppdykandet av den inklistrade delen i bilden 
med ett ”WOHO”! vilket då indikerar för eleverna att något har hänt på bil-

den. I rad 17 lämnar läraren sin plats och går till Alva för att hjälpa henne. 
Hon frågar om eleven markerat något. Alva svarar att hon har det men är 
sedan helt oförstående i vad hon ska göra, därför att hon inte förstått vilka 

tangenter hon ska använda. Det kan förstås av frågan i rad 23 och tonfallet i 
rad 25 då hon säger ”Ja ja”. När Bea säger att du ska hålla ner Ctrl och C 
samtidigt, förstår Alva inte vilken C-knappen är innan läraren pekar. Hon har 

inte förstått att när de andra säger C menar de bokstavstangenten C. Det vi-
sar att hon inte använt snabbkommandon tidigare, eftersom hon annars hade 
vetat att det är Ctrl-knappen plus en bokstavsknapp som används vid snabb-

kommandon. När hon utfört hela kommandot blir hon förvånad av att det 
bara är en del av blomman hon valt. Varpå läraren förklarar för hela klassen 
att det var detta som var syftet att de kanske vill ha en del av en bild och 

klistra in den i en annan. Hon gör också en beskrivning, av hur eleverna tagit 
ett foto av sig själva och vill stå i en snyggare bakgrund, för att eleverna ska 
förstå. Hon försöker därmed göra förklaringen så att den konnoterar elever-

nas egna världar eller arbeten. I den joint action som uppstår konstrueras 
förståelse av kommandon som är användbara i olika program. Den förståelse 
som finns möjlighet för eleverna att skapa är i hur de utför kommandona 

men någon förståelse i varför de ska kunna dessa eller varför dessa ska an-
vändas i stället för att klicka i menyraden ges inte. Kunskap om varför det 
kan vara bra att kunna använda snabbkommandon lämnas åt eleverna själva 

att konstruera i sitt eget görande. Kunskap konstrueras därför kring hur något 
görs snarare än varför.  

Ställa frågor för att eleven ska tänka efter 

Anna visar ofta funktioner för enskilda elever istället för att göra det i hela 

gruppen. När hon gör det rör det sig om funktioner för att göra olika saker i 
Photoshop. Det kan röra sig om väldigt olika saker till exempel att ändra färg 
på bakgrund eller att byta storlek på pennan eller att arbeta med olika lager 

och få objekt att ändra läge eller att kunna vrida något så att det blir spegel-
vänt. Eleverna befinner sig på olika nivåer eftersom en del är mer datorvana 
än andra. När Anna hjälper eleverna gör hon det ofta genom att ställa frågor 

till eleverna så att de själva får tänka efter innan hon visar hur de ska göra. 
På så sätt blir eleverna mer aktiva i sitt tänkande om hur funktioner i datorn 
kan användas. 
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1       Anna: 

 

2       Anna: 

3     Linnea: 

4       Anna: 

5     Linnea: 

6      Anna: 

 

7      Anna: 

 

8     Linnea: 

 

9      Anna: 

 

 

10   Linnea: 

11     Anna: 

12     Johan: 

13     Anna: 

14     Anna: 

15   Linnea: 

16     Anna: 

17   Linnea: 

18     Anna: 

19   Linnea: 

20     Anna: 

 

21   Linnea: 

22     Anna: 

 

23   Linnea: 

24     Anna: 

 

 

25   Linnea: 

26     Anna: 

 

 

27   Linnea: 

(Sitter på huk bredvid en elev då Linnea kommer fram och frågar)  

(Anna talar med den elev hon sitter vid)  

Vad händer om du skriver med ännu tjockare då? 

Jag har bara en fråga 

Ja  

Men ä:h hur gör man färg i bakgrunden? Det var bara det? 
Ja hur var det man gjorde det? (Reser sig och följer med Lin-

nea till hennes plats)  

Kommer du ihåg att vi förra gången (.) bytte färg på bak-

grunden? 

Ja men jag kommer inte ihåg hur man gjorde. Det var nån-

ting med den där 

Ja det var nånting här ja precis för det är i bakgrunden du 

ska byta färg eller hur (.) och då är det i: (.) vilket lager ska 

du vara här då? 

Ska jag flytta upp den? (0.2) 

Nej det ska du inte göra för att  

Kan du hjälpa mej sen 

Jag kommer alldeles strax till dej 

Äh men däremot så är det bakgrund som du ska byta färg  

Mm 

Så då klickar du på bakgrundslagret där eller hur 

Jaha 

Och var har var väljer man färg nu då? (0.1) 

Är det där? Nej (0.1) 

Var kan det vara här i verktygslådan som man väljer färg? 

(0.2) Kommer du ihåg det? 

Pensel kanske? Nej (0.2) 

Här va (.) det är här vi har färgen. Då klickar man helt enkelt 

på den rutan vars det är färg 

Men kommer det bort då? 

Nej det gör det inte här Prova att välj nån färg vilken färg 

som helst som du gillar (0.5) och nu du har ju fortfarande inte 

gjort någonting på din bild du har bara valt färg där  

Ska man ändra här? 

Ja och sen så skulle vi (.) använda hinken använde vi förra 

gången va så klickar du på det vita så ser vi vad som händer 

(.) då har du ändrat färg 

Umh 
 

Samtalet utgår från elevens direkta fråga och Anna hjälper genom att ställa 

frågor för att Linnea ska reflektera och komma ihåg hur de gjort förra veckan 
när läraren visat det för eleverna. Linnea vet att hon först måste göra något 
med lager men vet inte riktigt vad. Anna förklarar att eftersom det är i bak-

grunden hon vill byta färg så är det den hon ska välja. När eleven klickat på 
detta lager säger hon ”jaha” i rad 17 i något frågande ton eftersom det inte 
hände något med färgen då hon klickar där. Anna uppfattar detta och fortsät-

ter att fråga var man ska välja färg någonstans. Hon frågar i rad 20 ”Var kan 
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det vara här i verktygslådan som man väljer färg?”, vilket ger signaler till 
eleven att hon ska leta i verktygslådan. När Linnea gissar fel visar läraren 

var färgen väljs och lägger till frågan ”här va”. Hon fortsätter sedan och in-
struerar eleven. Linnea undrar om färgen kommer dit bara genom att klicka 
på färgen, vilket det inte gör utan ytterligare kommandon måste till. Anna 

lotsar vidare steg för steg. Linnea provar inte själv utan frågar läraren hur 
hon ska göra. Anna försöker att med frågor få eleven att prova själv men 
måste guida Linnea då det är flera kommandon. Vid varje klick förklarar 

Anna vad de gör. Hon försöker genom frågor få eleven att tänka efter var det 
kan vara logiskt att klicka för att välja färg till exempel. Genom att göra 
detta hjälper hon eleven med en struktur för hur hon kan tänka i fortsättning-

en om hon inte vet var hon ska klicka eller lösa ett problem. I interaktionen 
finns alltså möjlighet för eleven att konstruera sin kunskap både om förfa-
randet för att byta färg och en struktur för att lösa kommande problem. 

Bea uppmanar ibland eleverna att fråga en annan elev om hur de ska göra 
något tekniskt när hon tidigare hjälpt denne med samma förfarande. Detta 
gör att eleven som ska förklara för sin kamrat behöver omvandla sin kunskap 

i ord och genom att visa. På så vis får de möjlighet att konstruera sin kun-
skap genom att formulera den. 

Förklara genom att visa 

Bea hjälper oftast eleverna genom att visa eller berätta vad de ska göra. Hon 

ställer sällan motfrågor för att få eleven att tänka efter. När problem uppstår 
tar Bea ibland över kommandot själv för att hitta vad problemet är. Eleven 
Lisa håller på att spara sin bild i Photoshop och har tidigare pratat med Bea 

om bilden och hur hon vill använda den. 
 

5       Lisa: 

6        Bea: 

 

 

7  

8       Bea: 

 

 

9      Lisa: 

10     Bea: 

 

11     Lisa: 

12     Bea: 

 

 

13     Lisa: 

14     Bea: 

15     Lisa:: 

(Tittar på skärmen och använder musen) 

Så går du bara in i mina bilder där ligger den nu (hör inte) (0.3) 

Nu kan det nog ta en liten stund innan den där kommer upp för 

den var ju (.) gigantisk (0.1)  

(Bilden kommer upp på skärmen) 

Nähä det (.) hur stor var den egentligen (hör inte) 

(Tar över musen) För då (.) öh (0.4) då gör du så här (0.3) Ta och 

(0.2) här har du beskärningsverktyget 

Mm 

Jag ska bara visa hur det fungerar. Du håller musknapp Du 

kanske vet? (0.2) Håller musknappen nertryckt 

Nej 

Du drar över bilden så (0.1) om du tänker a men så där ungefär 

vill du ha snittet eller ska det vara lite mer så där kanske (.) ja 

hur du nu väljer att det ska va: 

Mm 

Högerklicka välj beskär när du är nöjd 

Mm 
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16     Bea: 

 

17     

18     Lisa: 

19     Bea: 

 

Och sen så kan vi eftersom det var sån bra upplösning på den här 

bilden då kan vi förstora den sen så att den får ett A4  

(Gestikulerar med händerna)  

Okej 

Så (.) så fundera lite över vad du vill ha för utsnitt 

Här visar Bea eleven Lisa hur beskärningsverktyget används. Bea betonar att 
hon bara ska visa och frågar sedan också Lisa om hon redan vet hur man 

gör. Det visar en medvetenhet och kanske även en ovana och ovilja i att göra 
något i elevens bild, men genom att ta över musen och visa blir det mer lätt-
förklarat. När Lisa bekräftar läraren med att hon inte vet hur hon ska göra, då 

hon säger ”Nej” fortsätter Bea att visa. Bea betonar att Lisa kan välja hur 
hon vill ha snittet och sedan välja beskär. Med detta säger hon att hon inte 
utfört hela kommandot utan att detta först blir verkställt när hon klickar på 

beskär. Genom att säga så markerar hon att det är elevens val och att hon 
bara visat och inte förändrat bilden. Bea uppmanar innan hon går vidare, 
eleven att fundera vilket utsnitt hon vill ha. Denna joint action kommer där-

för att handla om hur förfarandet görs då de beskär, alltså hur kommandot 
utförs i programmet. Den kunskap som därmed är möjlig för eleven att kon-
struera är hur hon gör något för att förändra bilden. Det som därmed utesluts 

är samtal om vad det är eleven vill kommunicera och vilka utsnitt som då 
kan förstärka det. Här lämnas eleven helt till sin egen kunskap om detta. 
Visserligen har Bea vid en inledande genomgång gett exempel från Modera-

ternas skrift om hur personer och text ska framställas i moderaternas bilder, 
men frågan är om det hjälper eleven nu. Kanske har de gått igenom detta vid 
andra lektioner under tidigare terminer men läraren påminner heller inte om 

det, vilket skulle kunna hjälpa eleven i sin förståelse och de val hon behöver 
göra. Eleven lämnas därför helt själv i detta val. Det är ett exempel på en 
diskursiv kamp mellan den tekniska och den visuella diskursen. Eftersom 

läraren hjälper eleven med det tekniska förfarandet blir den visuella diskur-
sen outtalad men kämpar ändå om utrymme eftersom eleven arbetar med den 
visuella produkten. Bea berör frågan om utsnittet i bilden men säger i rad 19 

att eleven ska fundera på vilket utsnitt hon vill ha. Kompositionen och vad 
bilden ska kommunisera ligger till grund för interaktionen och styr de val 
och de kommandon som behöver göras. Eftersom läraren inte efterfrågar 

detta utan bara behandlar det tekniska förfarandet blir den visuella praktiken 
obehandlad och därmed blir också kunskapen om det outtalat. Det gör att 
elevens möjligheter att konstruera sin kunskap om komposition och visuell 

kommunikation försvåras eller missas vid denna interaktion.  
När Bea hjälper elever fokuserar hon ofta på det tekniska förfarandet för 

att hjälpa eleverna att snabbt komma vidare. Därmed utesluts möjlighet till 

samtal om betydelser i bilden och vad eleven vill kommunicera, vilket skulle 
hjälpa eleven i konstruktionen av sin förståelse. Min tolkning av det är att 
tekniken är viktig att lära sig och att det anses viktigt att det blir en slutpro-
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dukt vilket gör att de fokuserar på det tekniska förfarandet, för att ha en möj-
lighet att göra klart affischen. Processen till slutmålet förbises till viss del 

och de tar inte tillvara de möjligheter som ges för interaktion kring varför 
eleven löst något på ett visst sätt tekniskt eller varför eleven valt olika semio-
tiska bildtecken och vad de kommunicerar.  

Hur utnyttjas datorns funktioner?  

Datorns unika möjligheter för att diskutera den visuella utsagan utnyttjas 
relativt lite i undervisningen. Detta beror dels på att de uppgifter de arbetar 

med inte är konstruerade utifrån datorns möjligheter dels beror det på att de 
framför allt har fokus på den tekniska kunskapen och inte arbetar med att 
utnyttja exempelvis möjligheten att spara olika visuella varianter och sedan 

diskutera dessa. I vissa fall används dock datorn för att underlätta det visu-
ella praktiska arbetet och det visuella samtalet, och arbeta på ett sätt som 
annars inte skulle varit möjligt.  

Lättare att förstå och visa när det framställs visuellt 

Även om Anna oftast visar funktioner enskilt för den elev som behöver an-
vända funktionen händer det ofta att bänkkamraten också tittar på genom-
gången för att få tips om hur de kan göra och därmed får möjlighet att ap-

propriera kunskap. Det samtal som förs i nedanstående interaktion är dialo-
giskt eftersom det utgår ifrån elevens frågor. Anna behöver inte ställa några 
egentliga frågor då samtalet förs av Linus som vet vad han vill göra och vad 

han vill ha svar på. Anna ger positiv respons genom att bekräfta Linus. 
 

1     Linus: 

2     Anna: 

3     Linus: 

 

4     Anna: 

5     Linus: 

6     Anna: 

7     Linus: 

 

 

8     Anna: 

9     Linus: 

 

 

 

10   Anna: 

11   Linus: 

12    Max: 

Nu har jag ritat min gubbe här 

Mm 

Men problemet är (pekar med handen mot skärmen)  Han ska 

hoppa ut  

Mm 

Då ska han stå så här 

Mm 

Och här är flygplanet (gör en gest 

med handen framför skärmen och 

visar planets form) 

Mm 

Men sen när sen måste jag rita 

om honom så att huvudet är vänt 

neråt och fallskärmen äh om man 

se:r det (.) ryggsäcken 

Mm 

Okej men  

Från sidan? 

Bild 5 Vy från lärarens posit-
ion 
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13   Anna: 

14   Linus: 

 

15   Anna: 

16  Linus: 

17   Anna: 

18 

19   Anna: 

 

Mm 

Nej från baksidan men hur ska jag få in den här gubben liksom 

himlen molnet och flygplanet? 

Mm Mm  

Och då är det bara att trycka på ögonen va? 

Då klickar du på ögonen då har vi molnet där (0.1) 

(Flygplanet kommer upp på skärmen)  

Där har vi flygplanet (0.1) och så har vi bakgrunden 

I interaktionen frågar eleven Linus hur han ska göra trots att han kan nästan 
allt själv. Så egentligen handlar det mer om att få bekräftat att han tänkt rätt 
för att sedan kunna genomföra sitt arbete. Anna bejakar det eleven säger och 

nickar också instämmande vilket ger en positiv respons och en bekräftelse av 
eleven (Dysthe, 1996). Max som sitter bredvid följer också med i samtalet 
för att se vad den andre ska göra och kanske även för att få tips om hur han 

själv ska göra. Linus vill ha bekräftelse från läraren innan han går vidare. 
När han får sätta ord på och visa det han tänkt för Anna och Max konstruerar 
Linus sin kunskap som också görs tillgänglig för Max och Anna. Genom 

interaktionen kan de tillsamman konstruera sin kunskap om förfarandet i 
programmet och det Linus vill åstadkomma (Burr, 2003; Börjesson & 
Palmblad, 2007). I rad 16 kan vi se att orden som väljs i samtalet har att göra 

med hur programmet är utformat och vilka ikoner som används där. För att 
släcka ner ett lager i Photoshop klickas på ikonen i form av ett öga som till-
hör lagret. Därmed döljs eller tas lagret fram beroende på om de vill se lagret 

eller inte. Därför säger Linus i rad 16 – ”Då trycker jag bara på ögonen va?”, 
för att få bekräftat från Anna att det är rätt kommando. Här konstrueras alltså 
samtalet utifrån funktionen i programmet (Shotter, 2006). Interaktionen fort-

sätter och Linus förklarar och visar hur han vill att skeendet i filmen ska bli. 
 

36    Linus: 

37    Anna: 

38    Linus: 

39    Anna: 

40    Linus: 

41    Anna: 

42    Linus: 

 

 

43    Anna: 

44    Linus: 

 

45    Anna: 

46    Linus: 

 

 

 

 

Äh och om jag vill ha honom mindre? 

Mm 

Så tar jag det  

Mm 

Och sen så  

Jajamen 

Gör jag honom mindre (drar i 

bilden av gubben så att den blir 

mindre) 

Precis  

Jag flyttar honom dit (flyttar 

gubben på bilden)  

Ja 

Äh (.) okej vänta nu när jag 

har (.) Om jag flyttar ner den 
så här (Drar i gubben så att den 

vrider sig och vrider sedan till-

baka) 

Bild 6 Linus pekar och förklarar 
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47    Anna: 

48    Linus: 

 

49    Anna: 

50    Linus: 

51    Anna: 

52    Linus: 

53    Anna: 

54    Linus: 

55 

56    Linus: 

 

57 

58   Anna: 

59   Linus: 

 

60    Anna: 

Så kan du göra 

Man skulle kunna göra så här och så bara faller han så där 

 (Drar i gubben så att den omformas så att det ser ut som den faller)  

Det skulle du kunna göra (nickar) 

Det ser jättecoolt ut tycker jag  

Mm 

Sen så stannar jag där  

Mm 

Och då tänkte jag byta bild  

(Håller upp båda händerna mot skärmen)  

Jag ska rita typ (.) jag vet inte riktigt hur jag ska göra (.) mark 

därnere  

(Gestikulerar med handen) 

Ne:j just det 

Men sen i alla fall (pekar mot skärmen) äh och då ska han falla 

neråt 

Ja 

 

När Linus utför kommandot att dra i en del av bilden med gubben upptäcker 
han att han kan få gubben att röra sig på det sätt han vill. Anna bekräftar att 

han kan göra så och Linus tillägger att han tycker det ser jättecoolt ut. Vidare 
berättar Linus när han tänkt sig ett scenbyte och vad som ska hända då. Anna 
bekräftar honom och fyller i med hur han kan göra för att ha en kopia av 

gubben kvar eftersom eleven frågar om detta. Hon talar även om vilket lager 
han ska vara och arbeta på. Anna behöver i stort sett bara bekräfta det eleven 
redan kan. Hon avslutar också med att uppmuntrande säga bra jobbat. Här 

kan vi se att samtalet är dialogiskt eftersom läraren utgår från och bekräftar 
de idéer eleven har så att denne kan arbeta vidare. Vi kan även utläsa att 
eleven har en färdig berättelse och vet vilka scener han vill ha i sin film. Det 

gör att det är lätt för läraren att förstå med hjälp av bilderna på skärmen, 
samt då eleven visar med hjälp av de olika bilderna och hur han förändrar 
gubbens läge genom att dra i den, vad som ska hända. Anna behöver därför 

inte ställa några egentliga frågor utan kan bara bekräfta elevens förståelse av 
processen. Denna joint action påverkas alltså av dataprogrammet inte bara i 
hur samtalet förs utan också genom att eleven kan använda funktioner i pro-

grammet för att visa hur han tänkt och därmed upptäckta ett nytt sätt att göra 
det på. Om han istället hade ritat en analog bild hade detta förfarande varit 
omöjligt utan att göra flera bilder. Här utnyttjas därmed datorn på ett sätt 

som gör att förklaringen av berättelsen blir lättare och både lärare och elev 
använder datorns visuella funktioner för att förtydliga vad de menar och 
avser. I interaktionen kan utläsas att elevens avsikter eller mål med konver-

sationen spelar roll för agerandet, i den bekräftelse han söker för att kunna 
arbeta vidare (Shotter, 2006). Interaktionen visar hur den tekniska diskursen 
kommer till uttryck samtidigt som de också utnyttjar den för att visa det vi-

suella. Det vill säga hur bildtecknen används och kan förändras för det pla-
nerade skeendet i filmen.  
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Miniatyrer och lager 

Anna utnyttjar mapparnas funktion för att visa elever hur de kan se de bilder 

som gjorts till filmer genom att använda miniatyrer i mappen där bilderna 
sparas.  

 
11   Anna: 

 

 

 

 

 

12    Linus: 

13    Anna: 

 

 

 

14    Linus: 

Då får du (.) kan du göra så att du 

använder den (pekar på skärmen) 

och väljer miniatyr (0.1) och då 

ser du ett två tre fyra fem sex (0.1) 

sen är det ju inte mer. Så då ser du 

ungefär hur det ser ut 

A va coolt 

A så nu kommer du verkligen ha. 

Den kommer fram (.) vrrrr och 

sen srr och sen börjar den visa sej 

så smått kanske 

Okej 

Funktionen utnyttjas för att se de bilder som sparats vilket gör att eleven får 
en överblick av de bilder han har gjort och därmed en chans att se hur filmen 

kommer att bli. På så sätt kan eleven få en överblick och se hur bilderna i 
filmen förhåller sig till varandra och avgöra om fler bilder behöver göras 
eller om någon bild behöver ändras. Anna interagerar med Linus och Max 

kring bilderna i form av miniatyrer samt funktionen att förstora och för-
minska i programmet Photoshop, för att visa hur ett händelseförlopp i filmen 
kan göras. Genom att förändra det lager som eleven gjort ett flygplan på, kan 

Anna visa hur planets position lätt kan ändras. Innan hon gör något med 
lagret gör hon en kopia för att inte eleven ska tro att hon förstör eller ändrar i 
bilden. Det är ett tecken på att hon kanske även följer en bildlärarkonvent-

ion, att inte rita i elevens bild. Utifrån egen erfarenhet vet jag at det finns 
som en outtalad ”regel” bland många bildlärare att läraren inte ritar eller 
förändrar i elevernas bilder. Läraren förklarar oftast med ord eller använder 

ett annat papper för att visa hur eleven ska göra. Vid arbete med datorn när 
läraren lätt kan ångra det som görs behöver de inte ha denna begränsning 
utan kan klicka åt eleven och visa i det befintliga dokumentet. Ofta ångras 

eller raderas sedan det läraren gjort så att eleven själv får utföra komman-
dona. Här gör alltså Anna en kopia som hon använder för att visa.  

 
34     Max: 

35    Anna: 

36    Linus: 

37    Anna: 

 

 

38    Linus: 

39    Anna: 

Sen kan man förminska den så blir den 

Precis (0.1) Precis det är smart 

Mm 

För varje gång som den kliver högre och högre upp så kan man 

minska den lite grann så att den minskar (använder musen och 

klickar för att förminska bilden) 

Mm 

Och så nästa gång så minskar den lite till (0.1) Och nästa gång 

Bild 7 Exempel på hur 

mapp med minityrer kan 
se ut 
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40    Linus: 

41    Anna: 

 

 

 

så minskar den lite till (.) och sen när du är här uppe då kanske 

den är så himla långt borta så den är pytteliten. Det är smart 

(0.2) Bra tips dära 

Ja men det hade jag faktiskt tänkt 

(Tilltalar Max) Mm (0.3) Det är så bra att du kommer med tips 

så där det behövs. Det är jättesmart det är ju så som jag hade 

gjort med min snögubbe som rullade. Den började bli jätteliten 

och så blev den större och större 

 
Kamraten intill kommer med förslaget att förminska planet något varje gång 
så att det ser ut som det försvinner bortåt. Anna visar detta genom att vända 

planet och förminska något så att eleverna ser effekten. Hon tar sedan bort 
det hon gjort på uppmaning av Linus som vill göra sin film själv. Här utnytt-
jas alltså datorn för att beskriva och visualisera så att eleven kan se hur det 

skulle kunna bli. Det gör att de inte behöver tillverka en ny bild och dessu-
tom visas hur positioner kan göras i nya bilder. Det skulle inte vara möjligt 
att göra på ett enkelt sätt utan en dator. Programmets funktion hjälper här till 

att göra det möjligt att visa ett bildförlopp som annars skulle varit svårt att 
göra med en så liten arbetsinsats. Den joint action som uppstår i interaktion-
en påverkas av elevens intentioner med sin film och programmets utform-

ning som styr hur samtalet förs (Shotter, 2006). Den kunskap eleven därmed 
har möjlighet att tillgodogöra sig blir mer lättillgänglig och det är lättare för 
alla inblandade att förstå då det kan tydliggöras visuellt. Läraren förstärker 

också det som sker i bild genom att använda sig av ljudeffekter i sitt tal. In-
teraktionen är dialogisk eftersom eleverna och läraren tillsamman skapar 
förståelse för hur filmen ska bli. Anna ger också Max positiv respons genom 

att berömma honom för att han kom med ett bra tips och tillägger dessutom 
att det var så hon själv gjort, vilket bekräftar att Max uppfattat och förstått 
principen (Dysthe, 1996).  När hon gör det positionerar hon också Max och 

Linus, vilket vi kan se i den reaktion Linus visar i rad 40. Max interpelleras 
som duktig, vilket Linus reagerar på och påpekar att han också tänkt på det. 
På det sättet försöker han också positionera sig själv som en lika duktig elev.  

Nya möjligheter 

Carina uppmanar eleverna att söka nya vägar via datorn för att få informat-
ion. Till exempel uppmanar hon dem att söka filmklipp på YouTube för att 
få information om hur exempelvis en konstnär arbetar, men även för att vi-

sualisera sina presentationer med filmklipp. Eleverna uppmanas också att 
söka information och förståelse för hur till exempel firandet av en kulturell 
högtid kan gå till, när eleverna inte vet det.   

I följande interaktion kan vi se hur eleven Sofia, som arbetar med Indien, 
inte tycker att hon får fram det hon vill berätta med sin presentation. I pre-
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sentationen finns text som hon kortat ner för att det ska bli tydligt samt nå-
gon bild. 

 
1    Carina: 

 

2      Sofia: 

 

3    Carina: 

4      Sofia: 

5    Carina: 

6       Sofia: 

7     Carina: 

 

8       Sofia: 

9     Carina: 

 

 

10     Sofia: 

11   Carina: 

12     Sofia: 

13   Carina: 

14     Sofia: 

15   Carina: 

16     Sofia: 

17   Carina: 

18     Sofia: 

19   Carina: 

20     Sofia: 

21   Carina: 

22     Sofia: 

 

23   Carina: 

24     Sofia: 

 

25   Carina: 

(Följer med elev som hämtat henne för att få hjälp till dennes 

plats.)  

Jag tycker inte jag har fått med så himla (hör inte) 

(Carina bakom eleven och läser vad denna skrivit på skärmen )  

Tycker du inte det? Det var väl heltäckande He he 

Men alltså [jag] 

                   [vad är] det du saknar då tror du 

Jag (hör inte) 

Du får inte fram riktigt hur det ser ut och hur man upplever 

det? 

Ne:j 

Hur skulle du kunna (0.3) använda dej av då tror du? (0.2) Nu 

har du ju använt (0.2) Vad har du använt för att beskriva det 

här? 

En text 

Mm (0.1) Nåt annat? 

Alltså a bilder 

Ja och 

Och äh: (.) den här (visar en sida på skärmen)  

Nån film då. Hittar du nåt sånt  

Mm 

En liten filmsnutt kan du visa 

Typ om nån sån dära Bollywoodfilm 

Ja det måste ju ligga massor på (.) YouTube 

Ja  

Mm 

Alltså man kan ju ta så hära (.) öh äh en sån hära (.) ett num-

mer 

Mm ja men precis 

Den här (klickar på skärmen) vänta den här den här Bollywood-

filmen (hör inte) 

Mm 

  
Carina ger genom sitt agerande förståelse för hur de kan visa något och vilka 
medier som finns att använda för att beskriva något. Hon gör detta genom att 

ställa frågor och ge förslag för att få eleven att tänka på vad som saknas. 
Läraren frågar inget om de bildval eleven gjort men föreslår däremot någon 
film, vilket eleven genast tycker är bra och föreslår en del av en Bollywood-

film.18 Film som representation för en kultur i en presentation är inget eleven 
är van vid, och därför inte något hon tänkt på. Vi kan alltså se ett tecken på 
governmentality och på den styrning som skolan som kontext här utgör 

                                
18 Filmindustrin i Indien kallas Bollywood. De filmer som produceras innehåller ofta sång och 
dans, vilket därför kopplas samman med Bollywoodfilmer. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bollywood 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bollywood
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(Lindgren M. , 2006; Popkewitz & Brennan, 1998). Skoldiskursen gör att 
eleven inte tänker på film som en representationsform i sitt arbete. Den joint 

action som uppstår i samtalet är om hur bilder eller film kan förstärka det 
som ska kommuniceras. Här påverkas samtalet av den webbkultur som finns, 
där You Tube är en del som har stor betydelse för hur vi kan presentera nå-

got (Barker & Galasinski, 2001). Introduktionen av egengjorda webbfilmer 
samt utbud av annan produktion på nätet, skapar nya möjligheter att presen-
tera och förstå olika områden.  

Bea visar genom datorprogrammet hur typsnittet till exempel kan ändras 
för olika uttryck. När de provar olika typsnitt enas de om vad som ser bäst 
ut. Däremot pratar de inte om varför det blir bäst. Den kunskap som kon-

strueras handlar därför mest om hur de kan förändra typsnittet och att det då 
får olika uttryck. Det som utesluts är den bildretoriska kunskapen om varför 
det förstärker eller förtydligar ett visst uttryck. 

Spara som 

Funktionen spara som är något som kan utnyttjas för att spara olika utsagor  
(Wood, 2004). Bea uppmanar i följande interaktion en elev att spara en ko-
pia av sin bild. 

  
1     Bea: 

 

2     Kim: 

 

 

3     Bea: 

4     Kim: 

5     Bea: 

6     Kim: 

 

7     Bea: 

 

 

 

8     Kim: 

9     Bea: 

10   Kim: 

11   Bea: 

Ja ja använd jajamensan ha 

ha (skattar) Vilken scary 

Borde jag göra hela bilden 

svartvit eller är det coolare 

om det är så där? 

Jag tycker det där är bra 

Tack 

Mm 

Äh men jag bara undrar 

alltså 

Det skulle i och för sej 

kunna göra svartvit också 

en gång. Du kan ju spara 

spara den här 

Ja 

Äh  (0.2) spara den som den är (0.2) hurru 

Okej 

Spara den som den är (.) och sen så kan du nästa gång göra en en 

svartvit kopia 
 

I interaktionen, som inträffar i slutet av lektionen, är det eleven som ställer 
frågan om Bea tror att bilden skulle vara bättre svartvit. Bea säger att hon 
tycker bilden är bra men då eleven fortsätter sin fråga uppmanar hon henne 

att spara en kopia i svartvitt som kan jämföras med den bild hon gjort i färg. 
På detta sätt används datorn på ett sätt som kan underlätta samtalet om vad 

Bild 8 Vy över Kims skärm 
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bilden kommunicerar när möjligheten att jämföra olika varianter av samma 
bild finns.  

Den kunskap som konstrueras i denna joint action handlar om vad som 
inom visuell kultur benämns visuality eller blick, det vill säga att vi ser ge-
nom en kulturellt färgad blick (Rose, 2001). Det handlar om hur bilden upp-

fattas genom någons blick, om den uppfattas som bra eller kan bli ”coolare” 
genom att göras svartvit. Hur bilden ska göras beror naturligtvis på vad ele-
ven vill kommunicera med sin bild. Läraren anser att bilden är ”scary” vilket 

är subjektivt och ger signaler om hennes upfattning och intryck av bilden, 
men säger inte något om vad som uppfattas som ”scary” eller vad hon egent-
ligen menar med det. Därför har eleven bara möjlighet att konstruera sin 

förståelse om hur läraren uppfattar bilden och om hon anser bilden är bra 
eller inte. Möjligheten att tillägna sig kunskap om vad som kan uppfattas 
som ”scary” ur ett visuellt perspektiv eller varför läraren anser något är bra i 

bilden utesluts genom att inget i samtalet berör detta. Det gör att förståelsen 
istället handlar om lärarens blick och upplevelse av bilden, och därför även 
kan komma att handla om queseeking, alltså att eleven istället för att lära sig 

om bildkommunikation lär sig vad som genererar gott omdöme från läraren. 
 
Ovan har jag visat hur den tekniska diskursen tar plats i undervisningen. 

Jag har visar på vilket sätt lärare och elever använder och interagerar med 
hjälp av datorn och tekniken när de arbetar med uppgifterna. I nästa kapitel 
belyser jag hur den visuella diskursen kämpar om utrymme i undervisningen. 
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8 Den visuella diskursen  

Genom att studera hur och om vad lärare och elever interagerar synliggörs 
vad som blir framträdande i arbetet och på vilket sätt bildämnets visuella och 
kommunikativa aspekter behandlas i en bildpedagogisk kontext, samt vilka 

möjligheter eleverna har att utveckla sin visuella läskunnighet.  
Den visuella kommunikationen och kunskaper om detta, behandlas av lä-

rarna främst i ett inledande skede av uppgiften. Eleverna arbetar sedan med 

detta under hela processen men utan någon större inblandning eller respons 
från läraren. Visuella aspekter så som färg och form behandlas i den skap-
ande processen.  

I den didaktiska triangeln behandlas det visuella innehållet framför allt av 
lärarna inledningsvis genom det didaktiska upplägg de gör i sina introdukt-
ioner, exempelvis genom att visa exempel på olika affischer. Eleverna för-

håller sig i arbetet till det innehåll läraren visat inledningsvis samt hur upp-
giften ska gestaltas. Någon planerad didaktisk aktivitet för att tydligöra ele-
vernas visuella och kommunikativa arbete, och möjliggöra kunskapsbildning 

i interaktion med övriga i klassen under processen finns inte. Däremot blir 
det visuella och kommunikativa aspekterna förtydligade i den redovisning 
Anna genomför med sina elever som avslutning på uppgiften med valaffi-

scher.  

Hur presenterar lärarna uppgiften? 

Läraren Anna säger att syftet med uppgiften framför allt är att få ihop en 

enhetlig bild där text och bild samspelar och inte känns som lösa delar utan 
koppling till varandra. Hon introducerar uppgiften genom att dels visa valaf-
fischer från årets val och dels berätta vad de ska göra och vilket program de 

ska använda.  
 
1   Anna: 

 

 

2   Eva: 

3   Anna: 

4   Anna: 

 

Men det ni ska göra (.) det är alltså att ni ska (.) hitta på ett eget 

parti och de vet ni att ni har pratat om på so:n så några har 

[redan] 

[Får man jobba själv?] 

Ja man får jobba helt själv (.) bara 

Ähh några har ju redan (.) ähh skapat ett nytt parti och då kan 

man använda sig av det partinamnet (.)  
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5   Anna: 

6   Eva: 

7   Anna: 

8   Anna: 

 

 

9   Anna: 

 

 

 

10   Malin: 

11   Anna: 

12   Anna: 

 

13   Max: 

14   Anna: 

 

 

15   Erik: 

Ähh det ni ska [göra] 

                          [Måste man] 

Man måste inte nej 

Det ni också ska göra är att ni ska skapa eran egen logga. Åh då 

kan man ju titta på exempel. Hur ser loggorna ut här? Och så 

kan man ju få lite tips och ideér utifrån dom här loggorna. 

Ähh sen dessutom ska det finnas en text med på eran affisch. 

Och den här texten det ska ju kanske va de (.) eller ha med 

partiets budskap att göra. Dom viktiga frågor helt enkelt. Vad 

är det för frågor som ni har saknat i årets val? 

Skolmaten 

Skolmaten kanske kan va viktig precis  

Hur som helst ni ska alltså skapa en egen affisch (.) Och det ska 

ni göra i vilket program då? 

Photoshop 

I Photoshop precis (.) Det betyder att alla kan nu (.) pronto 

öppna upp Photoshop. Kommer ni ihåg hur man hittar Photos-

hop? 

Ja 
 

I interaktionen kan vi se att uppgiften som ska göras har tydliga ramar för 
vad som ska finnas med. Interaktionen visar att ämnet är något som diskute-
rats gemensamt av lärare och att de planerat att arbeta med valet i flera äm-

nen. I SO-ämnet har eleverna arbetat två och två med att ta fram ett parti 
som står för frågor eleverna tycker saknas i årets val. Anna utnyttjar och 
knyter samman ämnena genom att säga att de kan använda sitt eget parti-

namn när de ska göra sin egen valaffisch. I interaktionen kan uttydas att det 
uppstår ett dilemma för eleven Eva när hon frågar i rad 2 om man får arbeta 
själv och sedan i rad 6 om de måste använda det parti de redan gjort i SO:n, 

vilket tyder på att hon inte vill jobba med samma parti även på bildlektionen. 
Här är inte elevens uppfattning den samma som lärarens om att använda 
samma parti igen. Lärarnas samarbete för att skapa helhet och kontinuitet för 

eleverna påverkar hur eleverna konstruerar sin förståelse av uppgiften. Det 
finns alltså en koppling till tidigare lektioner i SO-ämnet vilket gör att det 
Shotter benämner ”influence of both past and present others” (1995, s. 66f) 

syns i interaktionen. Elevernas erfarenheter från SO-lektionen påverkar det 
sätt de förhåller sig till uppgiften. Lärarna konstruerar och påverkar med sin 
planering den upplevelse eleverna får av uppgiften, vilket också naturligtvis 

är syftet.  
Genom att koppla ihop olika ämnen kan samband skapas i lärandet, men 

det kan även begränsa eleverna i deras arbete. Det eleverna upplevt under 

tidigare lektioner påverkar också deras upplevelse under denna lektion. Hos 
Eva uppstår en konflikt mellan det arbete hon gjort på SO-lektionen och det 
arbete hon förväntas göra i bildämnet. Det kan utläsas från sättet hon säger ” 

måste man” i rad 6. Hade detta inte upplevts som ett problem för henne hade 
hon inte ställt frågan. Kanske intar hon olika positioner som elev i dessa 
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ämnen, vilket då inverkar på den position hon vill ha på bildlektionen. Eller 
så har hon en idé om vad hon vill göra med sin affisch och känner sig låst av 

att behöva jobba med samma parti som tidigare. På SO-lektionen har de 
dessutom arbetat tillsammans med någon annan elev och de ska de inte göra 
på bildlektionerna vilket kan utläsas i rad 3, när Anna säger att de bara får 

arbeta själva. Det innebär att åtminstone en elev till arbetar med samma par-
tinamn, vilket erbjuder en möjlighet att jämföra olika lösningar, men som 
också kan skapa en osäkerhet hos eleverna då jämförandet kan skapa prestat-

ionsångest. En styrning skapas även i det förväntade arbetssättet och det 
program som ska användas genom att läraren talar om vilka delar som ska 
finnas med i affischen och att det är bestämt vilket program de ska arbeta i. 

Genom introduktionen får vi veta att det ska finnas ett partinamn och att 
de ska göra en logga och att de då kan titta på exempel. Hon visar olika par-
tiers loggor. När hon visar loggorna pratar de om vilka partier de olika log-

gorna representerar.  När Anna säger att de kan titta på olika exempel intro-
duceras också ett sätt att arbeta som eleverna kan lära sig av för kommande 
uppgifter. Ordet kan indikerar att det inte är något tvingande utan kan vara 

ett sätt att komma in i arbetet och att få idéer från hur andra logotyper ser ut. 
Anna uppmanar eleverna i rad 8 att titta på exempel och säger ”  Hur ser log-
gorna ut här? Och så kan man ju få lite tips och idéer utifrån dom här log-

gorna”. Detta visar, liksom de exempel på affischer Anna visar, att loggorna 
ska ses som inspiration till hur elevernas egna loggor kan vara utformade. 
Eftersom hon säger ”Hur ser loggorna ut här?” Om syftet varit att visa log-

gornas uttryck och vad de signalerar hade hon istället sagt - Vad uttrycker de 
här loggorna? Anna tillägger också att det ska finnas en text som kan ha 
med partiets budskap att göra. Ordet kan används också här men det framgår 

ändå att den text som ska finnas med ska handla om de frågor partiet vill 
lyfta fram. Annas sätt att uttrycka sig indikerar att hon inte vill styra för 
mycket utan ge utrymme för eleverna att göra egna val i hur uppgiften kan 

lösas rent visuellt. Anna bekräftar också eleven Malin genom att upprepa 
och bejaka hennes förslag till viktig fråga för partiet. Genom att göra det 
visar hon att hon anser att elevens förslag är bra och att hon har tillit till att 

eleverna kan komma på frågor de vill ta upp i sitt parti. Hade hon haft tvivel 
om det hade hon också bjudit in ytterligare till att ge förslag på vad sådana 
frågor kan vara. Det gör hon inte utan verkar angelägen om att eleverna ska 

komma igång med sitt arbete och sätter stopp för ytterligare förslag genom 
att i rad 12 säga ”Hur som helst ni ska alltså skapa en egen affisch”, och 
sedan ställa en retorisk fråga. ”Och det ska ni göra i vilket program då”?  

Den joint action som uppstår i den här interaktionen styrs till stor del av 
lärarens intentioner med uppgiften. Det finns ingen dialog om vad som ska 
göras, däremot finns ett visst utrymme för egen tolkning när det gäller hur 

eleven ska utforma sin affisch. Av interaktionen kan förstås att det viktiga 
inte är på vilket sätt de uttrycker något utan snarare att kunna kombinera text 
och bildtecken på ett bra sätt. Anna säger också att syftet framför allt är att 
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de ska få ihop de olika elementen i bilden till en enhet så att de inte ser ut 
som lösryckta delar utan har ett sammanhang och utläses som en helhet. Det 

handlar alltså om hur olika semiotiska tecken i affischen samverkar till att 
kommunicera en enhet. Eleverna ska också kommunicera vad partiet står för 
i sin affisch men lärare och elever interagerar inte explicit kring detta i det 

inledande skedet. Det berörs däremot implicit genom att de delar som ska 
finnas med i affischen. Hur något kan kommuniceras får eleverna tillgodo-
göra sig genom att titta på exemplen, men läraren talar inte om vad som gör 

att de kommunicerar något. 
Läraren Bea använder Powerpoint för sin genomgång av valaffischer och 

vad uppgiften består i. Hon skriver även på tavlan för att tydliggöra de delar 

som ska finnas med i uppgiften. I sin genomgång pratar hon om uttryck i 
valaffischer. Hon visar hur olika personer framställs i bild på olika valaffi-
scher. Läraren talar om vilka positioner och ställningar personerna på bild 

har när de sitter eller står. Bea visar och använder utsnitt från Moderaternas 
föreskrifter, där de kan läsa om riktlinjerna för att framställas i bild. Det 
finns fotorekommendationer och rekommendationer om bildmanér för hur 

personer från partiet ska framställas i bild. När bilder av partiaffischer visas 
talar lärare och elever om de olika personernas positioner i bild och vad det 
betyder för uttrycket. Till exempel konstaterar de att personer som sitter ner i 

en något framåtlutad men avslappnad ställning, med benen något isär, fram-
står som förtroendeingivande och familjär, vilket också hämtas från modera-
ternas föreskrifter. Det finns även rekommendationer kring hur budskap, 

typografi och layout ska se ut.  Läraren och eleverna kan läsa hur texten ska 
se ut och vilket papper som bör användas med mera. Dessa riktlinjer har Bea 
hittat på nätet och använder för att beskriva olika faktorer eleverna kan tänka 

på vid skapandet av affischerna. Det gör att uppgiften känns mer autentisk 
och kopplad till verkligheten utanför skolan. Det visar också att det eleverna 
nu lär sig, i och med att de skapar sin egen affisch, är sådant som används 

vid framställning av olika bilder i samhället och därmed visas att detta är 
något de kan ha nytta av även utanför bildsalen. Föreskriftens innehåll styr 
också det upplägg av undervisningen som Bea har. Hon utgår från och ele-

verna förväntas arbeta utifrån de riktlinjer de får beskrivet för sig och som 
moderaterna arbetar efter. Här kan vi se att utformningen av den grafiska 
manualen på Moderaternas webbsida inverkar på hur elevernas affischer ska 

utformas vilket Barker och Galasinski (2001) talar om som governmentality 
där även digital teknologi påverkar. Det vill säga att webbsidans råd och de 
bilder som finns på nätet påverkar lärarens upplägg och den uppgift eleverna 

ska göra.  
Carina introducerar också uppgiften med hjälp av en Powerpoint där hon 

presenterar exempel på olika kulturer. När hon introducerar visar hon bilder 

och berättar om det som är typiskt för olika kulturer. Hon förklarar även ord 
till exempel ornamentik så att eleverna ska förstå. När hon gör det använder 
hon sig i viss utsträckning av retoriska frågor för att aktivera eleverna vid 
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genomgången. Till stor del är det en interaktion som Dysthe (1996) skulle 
benämna som enstämmig, där Carina belyser olika kulturer. Bilderna visas 

för att illustrera kulturen Carina pratar om. Trots att presentationens layout 
är en del av uppgiften berättar hon inte varför hon valt en viss bild eller vilka 
bilder som inte skulle passa. Hennes inledande presentation kommer därför 

att handlar om olika kulturer och inte om hur presentationer kan göras med 
hjälp av bilder. Hon talar dock om vad eleverna kan tänka på då de gör en 
presentation, som att inte ha för mycket text och att det är viktigt med bilder. 

Hur presentationer kan göras presenteras mer under en annan lektion när 
Carina förstår att eleverna inte arbetar aktivt med sina presentationer. Att 
dela upp när olika delar i uppgiften presenteras är naturligtvis ett didaktiskt 

val Carina gör för att inte introduktionen ska bli för omfattande. Den kun-
skap eleverna har möjlighet att konstruera vid introduktionen handlar därför 
i stor utsträckning om olika kulturer, vilket också påverkar elevernas förstå-

else av uppgiften. Genom att störst fokus läggs på fakta om olika kulturer 
konstruerar eleverna sin förståelse av uppgiften som att detta är det primära. 

Hur kommunicerar lärarna med eleverna om det visuella 

innehållet? 

Anna liksom de andra lärarna använder sig av retoriska frågor för att få med 

eleverna i genomgången när hon pratar om och visar olika valaffischer. I 
följande interaktion, som behandlar några av de affischer Anna förevisar, 
uppmanar hon eleverna att jämföra olika valaffischer från årets val genom att 

fråga vad det är som skiljer dem åt. 
 

1     Anna: 

 

2     Erik: 

3     Anna: 

4     Erik: 

5     Peter: 

6     Anna: 

7     Erik: 

8     Peter: 

9     Anna: 

 

10   Erik: 

11   Anna: 

 

12   Linnea: 

13   Anna: 

I det här fallet vad är det som skiljer dom 

här affischerna åt? (0.2) 

Äh: 

Låt höra 

(hör inte) på miljöpartiet 

Tvärt om 

Nej tvärtom (något viskande)  

Nej jag sa fel (.) förlåt  

(säger något ohörbart) 

På: vilket parti är det här då? (klickar fram en 

ny bild)  

Sossarna 

Sossarna precis. Här har dom ju faktiskt valt 

att ha med (0.1) 

Mona 

Mona Sahlin (0.1) för att det är ju hon som 

är huvudfiguren i partiet eller hur.  

 

 

Bild 9 Socialde-

mokraternas 

affisch 
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Genom att involvera eleverna med retoriska frågor blir det mer av ett samtal 
än en genomgång där läraren berättar om bilderna. Trots detta blir inte inter-

aktionen dialogisk eftersom elevernas åsikter om affischerna inte efterfrågas 
(Dysthe, 1996). Samtalet blir monologiskt eller enstämmigt då elevens röst 
endast används för att fylla i ett förväntat svar. Det gör att läraren styr den 

joint action som uppstår, men det gör också att eleverna tvingas delta aktivt i 
genomgången. Eleven Erik säger fel om affischen, som bänkkamraten rättar 
till, vilket visar att det finns ett givet svar på frågan. Läraren Anna hjälper 

också till att rätta till detta med en något viskande röst. Jag tolkar detta som 
att ett sorts sufflerande, där sufflörens/lärarens röst inte ska höras, för att 
hjälpa eleven. Därmed positionerar sig läraren som lierad med Erik genom 

att vara behjälplig utan att det ska höras tydligt till de andra. När Erik sedan 
svarar rätt på nästa fråga i rad 10, bekräftar Anna honom genom att upprepa 
hans rätta svar. Detta agerande förstärker den joint action som läraren gene-

rerar. Det gör också att eleverna positioneras i en viss förväntad roll. Både 
lärarens position och elevens utgår från en traditionell lärare- elevroll där 
läraren vet svaren. Det kan ses som ett exempel på govenmentality där ele-

ven fostras och interpelleras mot ett visst sätt att vara (Lindgren M. , 2006; 
Popkewitz & Brennan, 1998).  

Det Dysthe (1996) benämner autentiska frågor, där elevernas åsikter om 

till exempel uttryck i affischerna, förekommer inte. Även om eleverna är 
med i samtalet, är de bara med för att aktiveras och för att ge givna svar. 
Frågornas funktion är snarare att aktivera elevernas lyssnande. När de vet att 

de förväntas svara är de också mer alerta i sitt lyssnande. I interaktionen 
tittar de på en valaffisch från socialdemokraterna där Mona Sahlin finns med 
i bild. Detta kommenteras och att det är för att hon är huvudfigur i partiet. 

Genom denna kommentar ges indikationer på att en person som förestår 
partiet kan finnas med också i elevernas affischer. Däremot utesluts förståel-
sen om vad som gör att det här uppfattas som en enhetlig affisch, vilket var 

ett syfte med uppgiften. Inget samtal förs om de olika bildtecknen, fotogra-
fiet, texten och logotypens placering i bilden. Det förs inte heller något sam-
tal om det färgval som finns på bakgrund och texter. Det är kanske något 

som eleverna registrerar men eftersom inget samtal förs om det får de svå-
rare att tillgodogöra sig och konstruera sin kunskap i interaktion med andra 
(Dysthe, 1996; Wetherell, 1998; Shotter, 2011). Detta har kanske arbetats 

med under tidigare lektioner men läraren påminner inte om det, vilket skulle 
kunna hjälpt eleverna i deras förståelse. 

Ytterligare en bild som visas är en affisch från Kristdemokraterna där par-

tiledaren kan ses i profil, och som tittar eller snarare stirrar på en oxe eller 
tjur med stora horn. Detta är en affisch som skiljer sig relativt mycket från 
andra valaffischer.    
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30   Anna: 

 

 

 

 

31    Eva: 

 

32   Anna: 

33     Eva: 

34   Anna: 

 

35   Anna: 

 

36     Eva: 

37   Anna: 

 

 

 

38   Lotta: 

39   Anna: 

40     Erik: 

41   Anna: 

 

Precis här har man ju kanske valt att 

bara fokusera på budskapet i form av 

text (0.1) Medan (.) kristdemokraterna 

(.) har valt att ha med en bild för att 

styrka sitt budskap eller hur (0.5) 

Jag fattar inte vad den där bilden alltså 

det där djuret säger 

Den är svår att förstå (.) Mmm  

Va 

Den är svår att förstå. Det håller jag 

med om Äh: (byter bild)   

Vad har vi för parti här nu då? (0.1) 

Eva? 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet (.) jajamen (0.2) Den 

här till (.) vänster me:d händerna.  

Vad kan det (.) ha för betydelse.  

Varför har man med händer där? 

Omsorg 

Omsorg 

Alla hjälper till  

Alla hjälper till. Alla hjälps åt. (.)  

Vi ska hålla ihop (.) Sverige (0.5 

Eleven Eva säger i rad 31 att hon inte förstår den här bilden. Varpå Anna 

endast svarar att hon håller med om att den är svår att förstå men undviker 
att inleda en diskussion med Eva eller de andra eleverna om vad som kan 
menas med bilden. Istället byter hon snabbt till nästa bild. Här finns en möj-

lighet att genom gemensam interaktion hjälpa eleverna att konstruera sin 
förståelse om varför vissa uttryck ger vissa signaler och vilka bildtecken som 
tillsammans kommunicerar något. Dock utnyttjar inte läraren det och därmed 

utesluts möjligheten för både lärare och elever att konstruera sin förståelse 
utifrån den sociala kontext de nu är i. Det gör att förståelsen av bilden läm-
nas till eleven Eva själv. Det kan tolkas som att i detta läge av lektionen är 

läraren inte intresserad av att elevernas egna åsikter ska göras hörda. Eleven 
Eva är en elev som frågar och ifrågasätter och bryter något från övriga ele-
vers agerande i klassen. Hon är också ganska högljudd och pratar utan att 

räcka upp handen, vilket de andra eleverna inte gör. Genom att inte gå in i en 
diskussion om bildens uttryck med Eva visar läraren vad som förväntas i 
denna situation. Därmed styr läraren elevernas förväntade agerande och po-

sitionerar dem som åhörare snarare än aktiva deltagare. Det gör också att den 
förståelse som eleverna konstruerar genom förevisningen av affischer blir 
outtalad. Läraren förklarar eller talar inte heller om sin egen tolkning av 

affischerna vilket gör att kunskapsutbyte och skapande av gemensam förstå-

Bild 10 Kristdemo-

kraternas affisch 

Bild 11 Vänsterparti-

ets affisch 
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else försvåras. Genom lärarens introduktion ges ingen möjlighet till att ta del 
av olika uppfattningar av det affischerna uttrycker. Att introduktion görs 

med hela gruppen inverkar kanske på lärarens vilja ett låta elevernas åsikter 
ta plats. Anna är antagligen också angelägen om att inte ta för mycket tid till 
genomgången utan vill att eleverna snabbt ska komma igång med sitt eget 

arbete, vilket i så fall kan vara ett uttryck för den bildtradition som finns där 
lärare och elever anser att görandet och skapandet är något som förväntas i 
bildämnet (Wetterholm, 2001; 1999). Anna byter därför snabbt till nästa 

bild, och ingen ytterligare kommentar om bilden görs. Därmed uteblir en 
möjlig diskussion om vad affischerna kommunicerar och elevernas förståelse 
utifrån deras blick av dessa. Läraren poängterar också att det bara var exem-

pel vilket betyder att affischerna visas mer som inspiration än för att initiera 
ett samtal om vad de kommunicerar. Det gör att jag uppfattar att det inte är 
vad affischen kommunicerar som är det viktiga i denna uppgift. Anna har 

även sagt att syftet med uppgiften är att eleverna ska lära sig vad som gör att 
en bild uppfattas som enhetlig, samt att lära sig dataprogrammet, det vill 
säga tekniken. Då kanske inte vad den kommunicerar är det viktiga, utan det 

viktiga är att delarna, de olika bildtecknen uppfattas som en enhet. I rad 37 
frågar dock Anna vad de tror att händerna som finns i bilden har för bety-
delse. Detta indikerar att bildtecknens betydelse, bildens budskap och vad 

som kommuniceras ändå är av vikt i uppgiften. Utan att gå in på någon dju-
pare mening vad olika bildtecken konnoterar, visas emellertid bara att det 
finns olika sätt att uttrycka sig. 

Bildspråkliga begrepp 

När Anna liksom de andra lärarna talar i det inledande skede av uppgiften 
använder hon få bildspråkliga begrepp. Med bildspråkligt begrepp avses i 
studien vedertagna begrepp som används för att tolka och samtala om bilder. 

Det kan till exempel vara semiotiska begrepp. Att Anna inte använder bild-
språkliga begrepp tyder på att hon vill förenkla språket för att inte göra det 
svårt för eleverna. Hon använder dock ordet logga eller logotype, vilket kan 

räknas som ett bildspråkligt ord i någon mån. Eftersom hon undviker bild-
språkliga begrepp missar hon tillfället att introducera begrepp som eleverna 
sedan har möjlighet att göra till sina egna och därmed få en förståelse för. 

Bakhtin liksom Vygotsky talar om vikten av språket för vårt sätt att tänka. 
Vår förståelse skapas i dialog med andra. Det innebär att när lärare och ele-
ver använder bildspråkliga begrepp, skapas också en gemensam förståelse av 

dessa (Bakhtin, 1986; Vygotsky, 1994; Burr, 2003; Börjesson & Palmblad, 
2007) .  

Beas introduktion visar att bildkommunikation, det vill säga vilka bild-

tecken som används, på vilket sätt och vad det konnoterar, är viktigt i upp-
giften. När hon visar bild 12 följer nedanstående interaktion med eleverna. 
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Bea inleder med att man kan göra valaffischer utan ett porträtt men att ele-
verna ska ha det i sina affischer. Genom att säga så förtydligar hon att de 

1           Bea: 

 

 

 

 

2           Bea: 

 

 

 

 

 

3           Bea: 

 

4           Bea: 

5           Bea: 

 

6            

7           Bea: 

8     

9       Anneli: 

10         Bea:       

 

 

 

11 

12         Bea: 

13 

14         Bea: 

 

 

15         Bea: 

16      Maria: 

17         Bea: 

18      Maria: 

19         Bea: 

20      Maria: 

21         Bea: 

22         Bea: 

23      Maria: 

24         Bea: 

25         Bea: 

Äh man kan ju också göra 

affischer (.) utan porträtt 

även om jag ju har sagt att 

ni ska ha porträtt så kan 

man ju kombinera det. 

2 Här är ju andra (.) verktyg 

som man kan jobba med när 

man gör en affisch mera 

liksom grafiskt. Att man 

jobbar med bokstäver och 

symboler. 

3 Ä:h är ju (0.2) ä:h (0.3) den 

här. Det står håll ihop! 

4 Hur tänker dom då? (0.5)  

5 Vad är det för symbolik liksom? (0.2) Det står skolan på 

klossar så här (0.1) 

6 (Visar med händerna hur händerna håller klossar)  

7 Ja Anneli 

8 (Pekar mot elev längst bak i salen som räcker upp handen)  

9 Alltså det är liksom fler händer som samarbetar  

10 Ja precis. Det är precis det som hela liksom deras politik går 

ut på att man många tillsammans hjälps åt och tillsammans 

bygger vi ett samhälle. Håll ihop och så håller man ihop klos-

sar som bildar skolan. 
11 (Gestikulerar med händerna för att förstärka det hon säger)  

12 Den här (0.1) Tummen ner och tummen upp. Du väljer.  

13 (Visar med handen tummen ner och tummen upp)  

14 Alliansen dom hade (.) en liknande precis där liksom 

upploppet där det stod framåt eller bakåt. (0.2) Ä:h och dom 

tar uppåt eller neråt. 

15 Vad menar man med uppåt? (0.3) 

16 (Säger något ohörbart)  

17 Ja och neråt är? 

18 (Elev säger något) 

19 Ja Framåt då? (0.2) 

20 Det är bra 

21 Det är bra (skrattar till) 

22 Och bakåt är? 

23 (Säger något ohörbart) 

24 (Nickar)  

25 Jaa om man skulle filosofera lite så kanske man inte kan säga 

så där helt kategoriskt att uppåt och framåt alltid är bra (0.1) 

Man det beror ju på vad det är som ligger där framme och 

där uppe (0.1) men det är ju så dom vill att vi ska uppfatta 

det. 

Bild 12 Exempel på valaffi-

scher 
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finns vissa bildtecken som ska finnas med i elevernas affischer vilket i viss 
mån styr elevens möjligheter för hur affischen kan se ut. Läraren säger ”att 

man jobbar med bokstäver och symboler”. Här används begreppet symboler 
vilket tyder på att de är något som eleverna vet vad det är. Antingen för att 
de arbetat med symbolik tidigare eller för att läraren räknar med att elever 

som går i klass åtta har en förståelse för vad som menas med symbolik. I den 
affisch hon talar om, är klossarna och händerna symboler. Hon inbjuder ele-
verna att delta i rad 4 då hon säger – ”Hur tänker dom då”? När eleven svara 

bekräftar läraren elevens svar och tillägger att man bildar ordet skola med 
klossarna. Vad de då har gjort är att beskriva vad som finns i bilden. Den 
joint action som uppstår, handlar om en beskrivning av bilden. Det som ute-

sluts, är vad de olika bildtecknen i bilden symboliserar. Genom att genast gå 
vidare till nästa bild utesluts ett samtal om på vilket sätt de olika bildtecknen 
i bilden konnoterar den tolkning de gjort. Eleven säger i rad 9 att det är flera 

händer som samarbetar. Här har läraren en möjlighet att följa upp och att ta 
vara på elevens inlägg och vidareutveckla vad det är i bilden som gör att de 
tycker att det handlar om samarbete, nämligen händerna i olika hudfärg som 

tillsammans bildar ordet skola samt texten håll ihop, men det gör hon inte. 
Detta gör att förklaringar till hur symboliken i bilden fungerar uteblir. Ele-
verna förstår troligtvis symboliken men när detta inte blir uttalat får de inte 

begrepp för beskriva och sätta ord på sin förståelse. Det gör också att inte 
någon gemensam eller ny förståelse kan konstrueras för eleverna eftersom de 
inte får tillgång till andras förståelse av bilderna. Här ges möjlighet att intro-

ducera bildspråkliga begrepp för att tydliggöra olika delar i bilden.  
Semiotikerna Sonesson och Marner förespråkar användandet av semiotik 

i bildundervisningen för att skapa en allmän kompetens att göra och tolka 

bilder. Till exempel skulle med ett bildsemiotiskt begrepp, händerna i bilden 
kunna förklaras som ett indexikalt tecken där vi endast ser armarna men vi 
tolkar detta som människors samarbete (Marner, 1997, s. 17; Sonesson, 

1992, s. 30f). Läraren kan även i detta sammanhang tala om vad klossarna 
konnoterar för att begripliggöra för eleverna vad som styr vår tolkning av 
bilden.  Läraren skulle också kunna tala om symbolspråket där de använder 

ett konventionellt tecken. Det vill säga ett tecken som vi lärt oss symbol-
språket för (Marner, 1997, s. 17). I rad 25 talar läraren om att de kanske inte 
alltid kan tolka en uppåtvänd tumme som positiv och säger att det beror på 

vad som ligger ”där framme”. Hon talar om att bilden kan uppfattas olika 
beroende på vilken kontext de finns i, men detta tydliggörs inte ytterligare 
och framgår därför inte speciellt tydligt. Genom att läraren inte använder 

begrepp som tydliggör skillnaden på symboliken i dessa bilder, utesluts för-
ståelsen för hur olika tecken kan användas i nya sammanhang. Elevernas och 
lärarens förståelse för symboliken synliggörs inte och eleverna får inte möta 

ett språk där skillnader kan tydliggöras. Vygotsky talar om ett akademiskt 
och ett vardagligt språk och Bakhtin om neutrala ord och ord som används 
av andra till att slutligen bli ett eget ord som kan användas av eleven själv 
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(Bakhtin, 1991; 1986; Vygotsky, 1994). Genom att använda bildspråkliga 
eller akademiska begrepp ökar möjligheterna för eleven att skapa kunskap, 

genom att förstå och förtydliga sina egna val när de gör bilder eller skapar 
andra visuella objekt. Då bildspråkliga begrepp används i undervisningen för 
att förtydliga vad bilder kommunicerar ges en möjlighet för eleverna att ap-

propriera kunskapen och därmed kunna omsätta den i sitt eget skapande och 
i sina samtal om bilder (Dysthe, 2003; Grøver Aukrust, 2003).  

Bea talar om folkpartiets affisch med början på alfabetet, a b c d e och se-

dan fp, som i folkpartiet.  
 

Här säger hon att de skojat till de lite grann som en vink om vad det handlar 
om. I nästa rad tilltalar hon en specifik elev. Jag tolkar detta som att hon vill 
att just den här eleven ska vara mer delaktig eller uppmärksam. Frågan som 

läraren ställer ”Vad står det här”? gör eleven något osäker på vad som för-
väntas av honom så han säger i rad 28 ”Vad det betyder”? i en frågande ton. 
Lärarens inledning med att det skojas i bilden följ upp i rad 31 och 37. Vilket 

inte säger mycket om symboliken i bilden. Eleven ger en förklaring i rad 30, 
men eftersom elevens uttalande är väldigt kort tolkar jag det som att inget 
utförligt resonemang om symboliken förs. Likaså i rad 33 ges endast ett kort 

svar. När vi använder tecken eller bilder på ett oväntat sätt kan det talas om 
som en del av bildens retorik (Marner, 2009, s. 26f). I denna sekvens an-
vänds bokstäverna för att göra ett retoriskt grepp. Bea talar om det retoriska 

greppet som humoristisk, men själva förklaringen om varför hon uppfattar 
det som humor eller ett resonemang kring hur retorik i bilder kan användas 
uteblir. Hon inleder med att de har skojat till det, men i rad 37 säger hon att 

de försöker skoja till det lite. När hon ändrar ordet till försöker tyder det på 
att hon kanske inte anser att de lyckas så bra. Även här handlar den joint 
action som uppstår om hur något framställs men inte specifikt vad det är i 

bilden som gör att det uppfattas på ett visst sätt. Därmed försvåras möjlig-

26         Bea: 

 

27         Bea: 

28    Martin: 

29        Bea: 

30     Martin: 

31        Bea: 

 

32        Bea: 

33     Maria: 

34        Bea: 

35        Bea: 

36 

37        Bea: 

26 Den här då här har dom skojat till 

det lite grann. (0.5) 

27 Vad står det där Martin? 

28 (0.4) Vad det betyder? 

29 Mm 

30 (Säger något ohörbart)  

31 Aa (.) skojigt (0.1) Hur tänkte dom 

där då? (0.3) 

32 Ja Maria 

33 (Säger något ohörbart)  

34 Ja partiförkortningen ja 

35 Ja så att man kan (0.1)  

36 (Gestikulerar med ena handen)  

37 Ja dom dom försöker skoja till det 

lite. 

3 

Bild 13 Folkpartiets 

valaffisch 
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heten för eleverna att konstruera en förståelse av det. Inte heller här används 
bildspråkliga begrepp för att underlätta samtalet eller förståelsen. Samtalet 

som förs är enstämmigt då det styrs av det sätt läraren väljer att samtala om 
bilder och eftersom det är läraren som i denna inledande genomgång be-
stämmer hur interaktionen och samtalet ska föras. Det gör att eleven inter-

pelleras som relativt passiv åhörare och har i denna situation då samtalet förs 
med hela klassen, svårt att agera på annat sätt än det som förväntas, vilket är 
att besvara lärarens retoriska frågor. Det är också något som finns inbyggt i 

en skoldiskurs och kan därför även ses som ett tecken på governmentality, 
där det inte ska ses som direkt makt utan där systemet gör att vi förväntas 
agera på ett visst sätt (Lindgren M. , 2006; Popkewitz & Brennan, 1998). 

I nästkommande sekvens används en annan färg på texten för att skapa en 
retorisk avvikelse.  

 

Bea pratar om färgen som en retorisk avvikelse då hon säger att det är fyn-
digt i rad 38 och att det gör att man hajar till lite grann. Hon förklarar även i 
rad 38 till 46 vad som gör effekten, nämligen att använda en annan färg en 

det som texten indikerar. Läraren kopplar bildens färger till något eleverna 
lär sig tidigare, komplementfärger. Frågan är dock om det är viktigt för det 
retoriska i bilden. Läraren indikerar för eleverna att det svar hon vill ha är 

något de bör kunna då de arbetat med det tidigare. Här kan vi se hur det som 
varit tidigare, ”influens of past” (Shotter, 1995, s. 66f) får betydelse för lära-
rens agerande. Eleverna förstår inte direkt vad hon menar när hon något upp-

fodrande säger “Ni som nu kan allt om färglära”.  Det ger då en signal till 
eleverna vad det är de ska förstå. Hon pressar dem ytterligare i rad 39 där 
uttalandet kan tolkas som en viss besvikelse att eleverna inte genast kopplar 

 

38        Bea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

39        Bea: 

40    Kenth: 

41        Bea: 

42    Carina: 

43        Bea: 

44    Jonna: 

45        Bea: 

46 

47        Bea: 

 

26  

38 Det här alliansens gröna röst och så har 

dom skrivit det med rosa, det är lite fyn-

digt också (0.3) Det det är ju så här när 

man liksom ser ett ord och sen så är det 

skrivet i en annan färg man hajar till lite 

grann. Men varför tror ni att de har an-

vänt just ro:sa? När dom har grönt som 

kamp, ni som nu kan allt om färglära och 

så (0.4) 

39 Snälla! vi gjorde det här i 7:an men (0.4) 

40 (Kenth svarar något som är ohörbart)   

41 Vad hette det nu då ja Carina 

42 Det är det där med motsatser 

43 Ja 

44 Komplementfärg 

45 Ko:mplementfärg bra!  

46 (Slår ihop händerna i en klapp)  

47 Det är klart att dom har valt det för att det är 

komplementfärg till grönt förstås  

Bild 14 Valaf-

fisch 
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vad hon menar. Lärarens uttalande i rad 41 kan förstås som att eleven på rad 
40 är på rätt spår trots att det sagda är ohörbart. Ytterligare elever hjälper till 

i rad 42 och 44 för att svara på frågan. Detta belönas med ett ”bra!" och an-
tydan till en applåd. Här är det är eleverna som med sina gemensamma an-
strängningar lyckas tillfredsställa Bea och svara på den fråga, som de vet att 

det av läraren finns ett förväntat svar på. När Bea säger ”Ni som nu kan allt 
om färglära”, tilltalar hon eleverna som en gemensam klass eller grupp som 
lärt sig om färglära. Det gör att eleverna försöker hjälpas åt att komma på det 

svar de förväntas lärt sig och som läraren vill ha.  Här upprätthålls också de 
traditionella lärare- och elevrollerna och föreställningen om att det finns ett 
rätt svar.  

Liksom hos Anna är interaktionen här monologisk. Även om eleverna in-
bjuds att svara på retoriska frågor uppstår aldrig någon egentlig dialog där 
elevernas åsikter kommer fram. Det finns inga autentiska frågor därför att 

läraren inte fördjupar samtalet med eleverna om deras tankar om affischerna. 
Elevernas egna uppfattningar och tolkningar av budskapen utifrån sina livs-
världar kommer inte fram. Många tillfällen till en fördjupad förståelse för 

symbolspråk finns men utnyttjas inte i detta skede i undervisningen av lära-
ren. Bildspråkliga begrepp används i väldigt liten utsträckning för att tydlig-
göra bildtecknens funktion för det bilden ska kommunicera i det inledande 

skedet av uppgiften. För att vi ska kunna tillgodogöra oss kunskap behövs en 
interaktion med andra så att vi kan assimilera det som synliggörs i samtalet 
och bearbeta detta till vår egen kunskap (Shotter, 1992; Dysthe, 1996). Lik-

som Shotter anser Bakhtin att dialogen inte bara sker mellan människor utan 
även med de artefakter vi använder (Bakhtin, 1986; Dysthe, 1996; Shotter, 
2006). Det gör att kunskap också skapas genom användandet av bilder och 

genom samtal om dessa, men eftersom något utvecklat samtal om bildteck-
nen inte förs uteblir den kunskap som skulle kunna genereras. De joint act-
ions som skapas genom dessa interaktioner handlar om vad bilderna kom-

municerar. Dock tydliggörs inte vad det är som gör att de upplevs på ett visst 
sätt, vilket gör att möjligheten för eleverna att appropriera den kunskapen 
uteblir. 

En förklaring till varför läraren inte ger större utrymme till detta kan vara 
att hon redan i det inledande skedet vet att det är knappt om tid för ett så 
omfattande arbete och därför vill begränsa den tid hon tar till genomgång. 

Det kan ses som ett uttryck för att ramfaktorer spelar roll för arbetet då det 
finns begränsad tid. Det kan även bero på att hon av erfarenhet vet att det är 
viktigt att eleverna kommer igång med sin egen skapande process för att inte 

tappa intresset. Begränsningen av möjlighet till samtal om bilders betydelse 
och symbolik i bilder skulle därför kunna vara en didaktisk strategi i lärarens 
konstruktion av uppgiften. 



 136 

Bildernas innebörd 

För att förtydliga och påminna eleverna om hur viktigt det är med bilder och 

om vad som är viktigt med uppgiften behöver Carina under den fjärde lekt-
ionen från uppgiftens start återigen gå igenom vad de bör tänka på i sina 
presentationer.  

Carina vill få eleverna att förstå att de måste börja arbeta med sina visu-
ella layouter och inte bara arbeta med faktatexter. Hon börjar med att fråga 
om de har siktet inställt på någonting, som om de, eleverna har ett mål med 

dagens lektion. En elev svarar ”typ”, varpå Carina upprepar detta med en 
något frågande/irriterad ton.  

 

 

Carina har förstått att eleverna arbetar på ett sätt som de antagligen är vana 
vid i andra ämnen, och därför arbetar mest med faktatexter. Av elevernas sätt 
att arbeta kan utläsas att de inte förstått att uppgiften har flera syften. Dels att 

1      Carina: 

2   Andreas: 

3      Carina: 

 

 

 

 

 

 

 

4      Carina: 

5      Carina: 

 

6      Carina: 

 

7      Carina: 

 

 

 

 

8      Carina: 

9      Carina: 

 

 

 

 

 

Har ni siktet inställt på någonting? 

Typ 

Typ (0,1) Jag tror att vi behöver börja sy ihop det lite grann. 

(.) För att liksom få ihop allting. Förra: veckan så var det 

många som jobba med stukturen om inte jag missminner 

mej. Att ni började lägga upp flera olika sidor efter 

varandra. Och att dom fick var sin överskrift, sen kanske 

det inte var helt påfyllt med fakta och bilder i varje. Men 

det jag tänker att ni gör idag det är att ni gör en tydlig 

struktur.(0.10)                         

(Skriver TYDLIG STRUKTUR på tavlan)   

Och jag hade tänkt att visa er exempel på ungefär hur det 

kan se ut. Får vi se om datorn är med mej här. (0.20) 

(Startat upp datorn och skriver RUBRIK, TEXT, BILD på tav-

lan) 

Så här tänker jag mej att sida ser ut i eran presentation att 

den har en rubrik, att den har en text och bild. Bild är i och 

med att det är bild ni har här så är bilden given. Det ska va 

minst en bild tycker jag till varje litet textavsnitt som ni 

presenterar. (.) För dom är viktiga. (0.6)  

(Skriver VKTIGT vid ordet bild på tavlan)  

Visar man ett bildexempel så förstår man ganska så omgå-

ende vad det är ni pratar om. Man kan behöva säga ganska 

mycket för att förklara någonting som en bild omgående (.) 

förklarar och berättar om. (nickar) 

Så försök att hitta många förklarande och berättande bil-

der. 

Ähh den här texten har vi pratat om att den behöver inte va 

så lång i själva presentationen utan att ni jobbar då paral-

lellt med ett (.) Worddokument eller ett ordbehandlingsdo-

kument där ni lägger en lite längre förklarande text. Den får 

ni gärna ha när ni presenterar.  
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lära sig om kulturer, vilket de tagit till sig som det primära, dels att det hand-
lar om att kommunicera det de lärt sig om kulturen i en visuell presentation. 

Det sistnämnda verkar de inte förstått. De har förstått att de ska göra en pre-
sentation men inte vikten av att olika bildtecken som presenteras ska belysa 
kulturen, både genom bilder men också andra visuella tecken, till exempel 

färgval i bakgrunder och typsnitt. De ska dessutom lära sig ett dataprogram. 
En diskursiv kamp mellan den visuella diskursen och den arbetsstrategiska 
diskursen kan identifieras, där läraren poängterar den visuella praktiken ge-

nom att visa hur eleverna kan lägga upp sitt arbete, och den arbetsstrategiska 
genom elevernas vana vid ett visst arbetssätt. Elevernas sätt att arbeta tyder 
på en vana att arbeta på ett traditionellt sätt där faktainhämtning är det som 

har framstått som det viktigaste. Här kan vi se att interaktionen och arbetet 
påverkas av det som varit tidigare men även av det som eleverna antar för-
väntas av dem i arbetet och av de mål de har med sitt arbete (Shotter, 1995). 

Att det finns kopplingar till andra konkurerande diskurser i andra ämnen där 
de arbetar med faktainhämtning kan också utläsa. 

 Av Carinas något irriterade kommentar i rad 3, när hon upprepar elevens 

kommentar typ, förstås att hon känner en viss frustration över att eleverna 
bara letar fakta. Hon fortsätter genomgången och visar en översiktsbild där 
de kan se en annan tidigare grupps upplägg av presentationen. 

 
17    Carina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18    Carina: 

19    Carina: 

 

 

20     Sofia: 

Så jag tänkte att det här 

kunde ge er en tydlig 

bild av vad ni siktar 

emot. Att äh (0.1) ni har 

en framsida. Det här är 

ju strukturen som ni ser 

nu. Att man har dom här 

överskrifterna. Och det 

kan har man äh: (0.2) 

vad ska vi säga Japan, 

då kanske man inte har 

just rubriken klippmål-

ningar utan här kanske 

det står Geishor eller nåt 

liknande. Så att dom här 

rubrikerna bestämmer 

ni ju själva vad som är 

lämpligt. Men ungefär så här tänker jag mej att det ser ut 

när ni är redo för att presentera. (0.3) Ja 

så att den här strukturen då kan man börja med och sen så 

kan man avsluta lite med att jobba kring layouten. (0.5) 

(Skriver LAYOUT på tavlan) 

Vad tror ni jag menar med det? Att om man först bygger 

upp en struktur och sen jobbar med layouten, vad menar 

jag då? Jaa 

(Ohörbart) 

Bild 15 Vy över den interaktiva 

tavlan där en presentations olika 
sidor visas 
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I rad 19 använder Carina ordet layout och frågar vad de tror hon menar med 
att arbeta med layouten. Här förutsätts att eleverna vet vad det är, men hon 

vill ändå förtydliga detta så att alla elever förstår vad hon menar. En elev 
svarar att de menas att de ska bli snyggt. Carina använder sig av en så kallad 
uppföljning (Dysthe, 1996) genom att upprepa elevens ord att det ska bli 

snyggt. Genom att använda elevens svar bekräftar hon också eleven. Carina 
pratar sedan vidare utifrån elevens svar. 

Hon visar en presentation av en grupp från en annan klass, men visar bara 

översikten av de bilder som finns, alltså små bilder bredvid varandra för att 
de ska få en idé om hur presentationen kan vara uppbyggt utan att därför låsa 
dem vid en speciell bildlayout. Hade hon istället valt att visa hela presentat-

ionen hade detta kunnat tas som normen för hur layouten skulle vara. Detta 
tyder på att hon undviker att styra eleverna för mycket. Nu blir det istället 
strukturen av arbetet som normeras. Hon talar om olika saker att tänka på när 

de arbeta med i sin layout, till exempel färg och text. När det gäller text pra-
tar hon om storlek på texten, och att tänka på var den kan placeras i förhål-
lande till bilder. Hon talar dock inte om vilken storlek som är lämplig för vad 

eller vad olika typsnitt eller storlek kan signalera. Hon talar heller inte om 
hur bild och text kan placeras för olika uttryck. Den kunskapen förväntar sig 
Carina antagligen att eleverna redan har eftersom hon inte tar upp hur de ska 

skapa olika uttryck utan endast vilka delar de förväntas arbeta med. Genom 
denna uteslutning går möjligheten förlorad för eleverna att konstruera ny 
kunskap om på vilket sätt olika teckens placering påverkar det som kommu-

niceras. Eller på vilket sätt typsnitt kan ge olika konnoteringar. 
Carina jobbar på fler nivåer i sin genomgång. Dels med bilder, dels ge-

nom att skriva stödord på tavlan samt prata. När hon pratar lägger hon även 

betoning på de ord som är viktiga och som hon också skriver på tavlan. Hon 

21   Carina: 

 

 

 

 

 

 

22    Carina: 

23    Carina: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Så att det det blir snyggt. Det är ungefär det jag tänker. 

Precis. (.) Så det blir snyggt och jag tänker på äh när du 

säger sätter in bilder då. Att man (0.1) placering. Hur place-

rar man då den här (.) överskriften. Hur placerar man bil-

derna och hur placerar man texten? Det är lite layout. Hur 

ordnar man sin information. Och sen också kanske storlek 

på text.(0.3)  

(Skriver STORLEK på tavlan)  

Och äh storlek på bilder och text. Och  (.) olika färger kan 
vi väl tänka oss. (0.4) (skriver FÄRGER på tavlan) som man 

tycker passar. Man kanske har uppfattat att ett land eller en 

kultur har mycket utav en färg. Den kanske kan va (.) en 

bakgrundsfärg. Eller en färg som återkommer i eran pre-

sentation. (0.2)  

Ähh den här biten också att ni har nån samtids äh konstnär. 

Den kan va lite knivig att hitta ibland. Så där får ni gärna 

fråga och be om hjälp. 
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talar om delar som ska ingå, till exempel en samtidskonstnär, vilket hon på-
pekar kan vara knivigt i rad 24 och att de därför kan be om hjälp. Ordet kni-

vigt indikerar dels att detta kan vara besvärligt dels att det andra faktasökan-
det anses lättare. Interaktionen är liksom hos de andra lärarna monologisk 
och den joint action som uppstår handlar framför allt om hur strukturen på 

arbetet ska göras och att det är viktigt att de också arbetar med visuella ele-
ment i sina presentationer. Det är läraren som förmedlar hur arbetet ska gå 
till genom att ge ett exempel, vilket styr elevernas förståelse och uppfattning 

om hur uppgiften ska lösas. Den kunskap som finns möjlighet att konstruera 
handlar därför mer om hur upplägget på en presentation kan göras men inte 
om hur olika bildtecken kan användas för det eleverna vill kommunicera i 

sina presentationer, vilket gör att en diskursiv kamp uppstår där den arbets-
strategiska diskursen tar överhanden och den visuella diskursen finns med 
och kämpar om utrymme för att den är en förutsättning för en tydlig presen-

tation, men tydliggörs i liten grad av läraren. 

Hur interagerar lärare och elever kring det visuella och 

kommunikativa? 

Samtal kring den visuella kommunikationen förekommer i ganska liten ut-
sträckning under arbetets gång, och när det förekommer handlar det inte i 

första hand om hur bildelement kan användas för det eleverna vill kommuni-
cera med sina bilder eller vad de anser om bilder. Eleverna ställer inte frågor 
kring vad bilder konnoterar eller vilka bildtecken de kan använda för det de 

vill kommunicera med sina affischer eller presentationssidor i någon större 
utsträckning. Samtalen handlar om hur bilden kan förbättras eller göras tyd-
ligare på ett mer allmänt plan, det vill säga de samtalar om visuella aspekter 

som exempelvis färg eller hur formen kan förstärkas med hjälp av skugga. 
När de interagerar kring visuella aspekter är det ofta direkt kopplat till hur de 
löser det rent tekniskt. Till exempel om en färg ska göras ”tunnare” för att 

strukturen på den underliggande bilden ska synliggöras så talar man om hur 
och var opaciteten kan ändras i programmet. 

Vid interaktion med enskilda elever och deras bilder finns sällan utrymme 

för att ta reda på mer om elevens intentioner med bilden. Eleverna uttrycker 
ofta ganska diffust vad det är de vill åstadkomma. Det beror naturligtvis på 
att eleverna inte har kunskaper på ett djupare plan om detta så att de kan 

ställa relevanta frågor till läraren om hur det kan arbeta med bildens uttryck. 
Eleverna har inte heller något språk för att specifikt kunna formulera vad de 
vill säga eller skapa i sina bilder eller presentationer. Lärarna initierar inte 

heller samtal om elevens eget syfte med bilden och vad de vill kommunicera 
med sin bild. Med utgångspunkt i den didaktiska triangeln förhåller sig lä-
rarna till elevernas frågor i interaktionerna och till innehållet, men då oftast 
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till en teknisk lösning, det vill säga till den tekniska diskursen och inte till 
det visuella innehållet och den visuella diskursen. 

Diskursiv kamp mellan den visuella och den tekniska diskursen 

I interaktionerna finns en diskursiv kamp mellan den visuella och den tek-
niska diskursen. I följande interaktion kan vi se exempel på hur olika saker 
inverkar på samtalet som växlar mellan den visuella praktiken och det tek-

niska. Denna interaktion mellan lärare och elev utspelar sig en bit in i en 
lektion. Bea har under tidigare lektioner gått igenom viktiga aspekter för en 
bra layout samt olika funktioner i dataprogrammet. Det är ca 3 veckor kvar 

till terminens slut. Klassen har en ytterligare lektion kvar för att göra klart 
uppgiften. Eleverna får skriva upp sig på ”hjälplistan” på whiteboarden när 
de behöver hjälp och Bea hjälper eleverna i turordning.  

Interaktionen inleds med att Bea kommer fram till eleven vars tur det är 
på hjälplistan. Under samtalet använder Bea autentiska frågor för att få fram 
vad Maria vill. Det vill säga hon ställer frågor som inte finns givna svar på, 

till skillnad från vid till exempel genomgångar. 
 

1       Bea: 

2 

 

3    Maria: 

4       Bea: 

5    Maria: 

6 

7       Bea: 

 

8       Bea: 

9    Maria: 

10     Bea: 

 

 

11     Bea: 

12  Maria: 

 

13     Bea: 

14  Maria: 

15  Maria: 

 

16   

17     Bea: 

18  Maria: 

 

 

19 

20     Bea: 

Nu Maria 

(Går bakom ryggen på eleven och ställer sig på elevens högra sida 

och tittar mot skärmen) 

Ah bra (0.2) kolla 

Mm (0.3) 

Ehh här (.) Kan jag göra min bakgrund här? (0.3) 

(Tittar på skärmen men vrider huvudet något mot läraren) 

Ja: eller du ka:n (.) eller vad är det du ska göra alltså bara en 

färg? (0.1)  
Eller vill du du 

Jag ska ha en bild 

(Böjer sig framåt 

närmare skärm och 

elev) 

Bara tunnelbanan? 

Ja här är en tunnel-

bana 

Mm: 

(Klickar fram bild) 

Å den här den andra 

bilden 

(Klickar fram ny bild)  

Mm: 

Klippa ihop dom 

såhär så: du vet på 

mitten 

(Visar med handen framför skärmen som om hon delar skärmen)  

Ja 

Bild 16 Tunnelbanetåg & gammalt tåg 



 141 

21  Maria: 

22 

 

23     Bea: 

24     Bea: 

25  

26  Maria: 

27  Maria: 

28    Bea: 

29    Bea: 

30   

31    Bea: 

Så ska det så här så ska det se ut i mitten 

(Gör gester med båda händerna och rör händerna utåt ifrån 

varandra i en delande rörelse)  

Jaa ja fattar  

Men öppna den där först då 

(Pekar på skärmen) 

Okej (.) å då gör jag? (.) 

Nej vänta jag måste gå in här (0.1) 

Ja det är ju det enklaste 

Nej inte öppna som utan öppna är bättre faktiskt (0.2) så där  

(Ruskar på huvudet)  (0.20) 

Mm: det var den och sen så öppnar du den andra (0.1) äh:  

arkiv (.) och det där gamla tåget 

 

Läraren befinner sig hela tiden snett bakom eleverna när de interagerar för 

att se vad eleverna arbetar med. Detta gör att det inte uppstår så mycket 
ögonkontakt vilket kan försvåra konversationen något. Eleven försöker å t-
gärda detta med att vrida sig något åt lärarens håll och emellanåt titta upp 

mot läraren. Bea i sin tur böjer sig närmare elev och skärm.  
Redan i rad 5 uppstår en oklarhet i vad eleven egentligen efterfrågar. Ele-

ven Maria säger ”Ehh här Kan jag göra min bakgrund här”? Ordet här tyder 

på att det är en speciell plats eller position hon menar. Detta kan tyckas vara 
en underligt ställd fråga, men eftersom programmet Photoshop är uppbyggt 
så att olika lager skapas, som sedan kan läggas ihop till en bild, är frågan 

väldigt relevant. Maria vill helt enkelt veta om hon befinner sig på rätt lager 
för att skapa en bakgrund. Shotter talar om ” responsiveness to the actions of 
all those others (and the other things) around us” (Shotter, 2006, s. 285), 

vilket jag menar är vad datorprogrammet gör för samtalet. Programmet ut-
formning styr vad som är möjligt att säga. Frågan startar också med ett kan, 
vilket signalerar att eleven vill visa att hon förstått men har en specifik fråga. 

Hon inleder inte med hur ska jag göra min bakgrund, vilket hade varit natur-
ligare om hon inte vetat hur hon skulle göra. Svennevig anser att vi talar på 
det sätt vi vill att vår omgivning ska uppfatta oss (Svennevig, 2001). Här är 

det ett tecken på att elevens agerande, är ett uttryck för den skolkontext hon 
befinner sig i och hur hon vill framstå som elev, påverkar hennes sätt att 
fråga. Shotter talar om sambandet mellan agerandet och omständigheterna 

för agerandet ”between their actions and their action ś circumstances” 
(Shotter, 1995, s. 56).  Alltså genom att ställa frågan på detta sätt har eleven 
signalerat att hon inte är okunnig. Bea svara först ja men tvekar sedan och 

undrar vad det är hon ska göra på rad 7 och 8. Beroende på om eleven ska ha 
en enfärgad bakgrund eller en bild blir förfarandet rent tekniskt något olika. 
Här styr dataprogrammet igen vad som är möjligt att säga. Bea svarar ja men 

detta ja är närmast ett kanske eftersom hon ännu inte vet vad eleven ska ha 
för bakgrund. Hade Bea svarat nej eller du kan, hade detta kunnat tolkas som 
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felaktigt av Maria och därför varit hindrande. Genom att säga ja, som egent-
ligen är ett kanske uppmuntras eleven att fortsätta sin redogörelse.  

Elevens svar på rad 12-22 tyder på att Maria vet vad hon vill och hur det 
ska se ut genom att hon redan har två bilder. Läraren svarar egentligen aldrig 
på elevens utgångsfråga, om platsen som hon kan göra sin bakgrund på är 

den rätta. Bea ställer en fråga som får betydelse för fortsättningen av samta-
let då hon säger ”eller vad är det du ska göra bara en färg”? Samtalet styrs 
av ordet färg som signalerar att det handlar om layouten. Hade hon stannat 

vid att säga – Vad är det du ska göra? hade samtalet kanske fått en annan 
fortsättning. Bea försöker dock ändra sin fråga när hon säger i rad 8 ”Eller 
vad vill du du”. Kontexten, sammanhanget och vad läraren har för avsikt 

påverkar alltså sättet hon uttrycker sig på (Svennevig, 2001; Shotter, 2006).  
Maria har dock redan börjat svara på lärarens första fråga och samtalet tar 

riktningen mot layout snarare än att fortsätta från hennes utgångsfråga. Ge-

nom att Maria tolkar Beas fråga som att det handlar om layouten i bilden, så 
inleds istället samtalet mot bilderna och hur de ska förhålla sig till varandra. 
Elev och lärare försöker enas om vad de pratar om, men det är lärarens frå-

gor och kommentarer som styr vilken riktning samtalet tar. Detta utmynnar i 
att den joint actions som de enas i är om layouten. Nämnandet av färg gör att 
eleven också svarar ”Jag ska ha en bild”. Lärarens fråga på rad 7, bara en 

färg kan ses som en värdering, men skulle även kunna tolkas som en fråga 
som bara handlar om att få klarhet i vad eleven vill. Eftersom om hon bara 
ska ha en färg som bakgrund blir förfarandet i programmet ett annat. Likaså 

på rad 11 där läraren säger ”bara tunnelbanan”. Här spelar återigen pro-
grammets utformning in för vad som är möjligt att säga (Shotter, 2006).   

Efter detta förklarar eleven hur hon tänkt sig och då ändrar läraren rikt-

ning på samtalet igen genom att på rad 24 börja förklara hur hon ska göra 
rent tekniskt. Därmed kopplas samtalet åter till elevens ursprungsfråga. I rad 
26 och 27 visar eleven åter igen sitt kunnande genom att själv svara på sin 

fråga, som sedan läraren svarar bekräftande på och ger då positiv respons 
(Dysthe, 1996). 

Den visuella praktiken och den tekniska konkurrerar om utrymme genom 

samtalet eftersom det tekniska förfarandet är beroende av den visuella layou-
ten. Även senare i interaktionen, på rad 93-96, visar eleven att hon inte är 
okunnig i det tekniska utan vet vad hon talar om. Det är inte bara läraren 

som undervisar om det tekniska förfarandet utan också här tar Maria tillfället 
i akt och visar sin kunskap genom sättet hon uttrycker sig på (Svennevig, 
2001). 

 
93  Maria: 

94 

95    Bea: 

 

 

Arton kommer inte bli nån skillnad 

(Elev trycker in 18 på tangenterna)  

Åh sen så måste du upp, höja upplösningen då till hundrafem-

tio också. Det kan bli lite, Den här kanske [blir lite knasig nu 

men vi]                                           
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96  Maria:                                                                    [den kan bli suddig] 

Maria visar att hon förstår hur storleksförhållandena påverkar bilden. Bea 

säger att bilden kan bli knasig. Maria förtydligar att hon vet hur förändringen 
påverkar bilden genom att säga att den blir suddig. Därmed positionerar sig 
Maria som en kunnig elev. 

En annan aspekt som spelar in i interaktionen är det faktum att eleverna 
snart ska vara klara med sitt arbete eftersom terminen strax är slut och de ska 
få sitt första betyg. Elevens önskan att komma så långt som möjligt i sitt 

arbete och dessutom att få bilden så lik sin föreställning om layouten som 
möjligt, påverkar hennes snabba följd av läraren i samtalet, eftersom det 
endast återstår en lektion för arbete med uppgiften. Hennes tankar om fram-

tiden kan därför antas påverka vad som sägs i samtalet.  
Shotter säger att ”a joint action: it is open to the influences of both past 

and present others at the very moment of its performance” (Shotter, 1995, s. 

66f). Beas tillsägelse med höjd röst till andra elever i salen, i rad 34, kan 
antas har en sådan effekt på arbetet. 

 

34    Bea: 

35    Erik: 
ERIK OCH FELIX JOBBA NU SÅ ATT NI (.) HINNER NU! 

JA  Ja BEHÖVER HJÄLP 

 

Yttrandet med höjd röst påverkar hur Maria uppfattar situationen, vilket gör 
att en viss stress kan infinna sig då det är tidskrävande arbete och inte myck-
et tid till förfogande. Yttrandet tyder även på att läraren kan känna stress i 

arbetet, dels med att tiden ska räcka för att hinna färdigt med uppgiften dels 
för att hinna hjälpa alla, så eleverna ges förutsättningar att bli färdiga med 
sina affischer. Vi kan se i rad 35 att fler elever behöver hjälp. Likaså lärarens 

användning av kösystem på whiteboarden, kan ses som vad Shotter benäm-
ner som en yttre närvaro, ”present others” som också bör tas i beaktande 
(Shotter, 1995, s. 66f).  Hjälplistan tyder på att det råder en viss stress och att 

hon förutsätter att många kommer att behöva hjälp. Detta styr troligen hur 
lyhörd Bea är för elevernas frågor och intentioner. Hennes stress påverkar 
kanske också att eleverna känner sig stressade. 

Vad vill eleven uttrycka med sin bild? 

Interaktionen visar att det är läraren som styr samtalet med sina frågor och 

kommentarer, men att hon inte ställer någon som helst fråga kring varför 
eleven vill ha bilden på detta sätt. Rad 51-54 visar att Bea inte heller riktigt 
förstått Marias intentioner med bilden men att Maria har en klar föreställning 

hur bilden ska se ut. 
 

51     Bea: 

 

52 

53  Maria: 

Det här tåget det ser vi ju framifrån så det kommer ju inte se ut 

som att dom sitter ihop på riktigt liksom 

(Pekar med mot skärmen och drar sedan tillbaks armen)  

Nej dom ska inte göra det det är bara så att de åker så här 
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54 

55     Bea: 

 

 

56 

(Visar en pilrörelse med båda händer emot varandra)  

Ah: ja: då fattar jag. A va coolt (0.2) Äh vi måste titta på  

(.)bi:ldstorleken här. Den här har bara nittisex pixlar per tum 

men den är ganska sto:r  

(Tar över musen och klickar)  

 
Här ges läraren en möjlighet att prata om bildens uppbyggnad och ta reda på 
varför eleven vill ha layouten på detta sätt och vad den ska kommunicera, 

vilket var en del av uppgiften. Med hon utnyttjar inte denna möjlighet trots 
att hon på rad 55 kommenterar att hon anser det är ”coolt”, utan fortsätter på 
den inslagna tekniska linjen. Yttrandet att det är coolt är ett uttryck för Beas 

blick (Rose, 2001) och en subjektiv uppfattning om hur hon uppfattar bilden. 
Det kan ses som positiv bedömning, vilket kunde lockat Maria att berätta om 
sin idé. Hon yttrar dock inte något om varför hon vill göra bilden på detta 

sätt, trots att hon antagligen har en klar inre bild av hur hon vill att det ska se 
ut. Eftersom läraren inte berör detta gör inte eleven det heller. Bea skulle här 
kunna använt bildspråkliga begrepp för att få tillgång till elevens tankar om 

bilden. De skulle kunnat tala om tågen som ikoniska tecken i bilden och vad 
valet av ett gammalt och ett nytt tåg konnoterar (Marner, 1997; Sonesson, 
1997). Valet av bilder och bildernas placering gör att min tolkning blir att 

hon valt bilderna utifrån att hon vill skapa ett visst uttryck, då hon placerat 
ett tunnelbanetåg och ett gammaldags tåg som åker ifrån varandra från 
samma centralpunkt. De skulle därför kunna tala om bildens retorik (Marner, 

2009). Eftersom det är omöjligt för tågen att åka på detta sätt skapas det som 
med bildspråk skulle kalla ett retoriskt grepp för att väcka uppmärksamhet. 
Läraren skulle även kunna fråga vad sändaren, i detta fall eleven vill signa-

lera för budskap och hur en tänkt mottagare kan tänkas uppfatta detta 
(Marner, 1997). Inget av detta tas upp utan bara kommentaren ”A va coolt”, 
vilket gör att det är omöjligt för eleven att förstå vad som uppfattas som bra 

eller varför det av Bea uppfattas som coolt. Maria ges och tar heller inte 
möjligheten att berätta om sitt retoriska grepp och sin intention med bud-
skapet, vilket gör att den förståelse som skapas i samspel med andra uteblir, 

när hon inte får någon respons på bildens uttryck. När de samtalar om bilden 
gör de det utifrån hur det ska se ut, det vill säga vilka bildtecken som ska 
finnas med i bilden och hur de ska vara placerade. De samtalar inte om bild-

tecknens betydelser och vad Maria vill kommunicera med sin bild. Den joint 
action som handlar om bildens utformning rör sig därför om bildtecknens 
placering.  

Maria förklarar hur hon tänkt men inte varför hon villa att de ska se ut på 
ett visst sätt. 

 
70     Bea: 

71  Maria: 

72 

73     Bea:  

Ja är det så du har tänkt? 

Jag ska klippa lite [hä:r]                        [ja] 

                                     (Eleven pekar mot skärmen)  

                          [Ja] precis  (0.2) åh 



 145 

 

74 

75  Maria:  

76     Bea: 

77  Maria: 

78    Bea: 

79    

ja ja men va bra mm då är jag med 

(Läraren nickar)  

Det blir rätt så bra 

Jag tror att vi (.) ändrar vi vi provar med åh (0.4) 

Va ska vi göra? 

Vi vi gö:r så hä:r (med lite gnällig dialekt) 

(Läraren trycker på siffertangenterna)  

 

Eleven påpekar i rad 75 att hon tycker att det blir bra vilket markerar att hon 
anser sig ha en bra idé om layouten. Trots att Bea sagt att hon förstår hur 
Maria vill att det ska se ut säger hon att ”vi ändrar, vi provar med åh” i rad 

76. Lärarens sätt att uttrycka sig kan vara ett uttryck för att läraren har en 
egen idé om hur hon anser det ska vara eller så handlar uttalandet mer om att 
hon kommenterar hur de ska göra för att få det att se ut som eleven vill. Här 

förändras också samtalet och läraren börjar prata i vi-form från att i inled-
ningen mer talat om vad du menar eller att jag förstår, vilket genast föranle-
der eleven att fråga ”vad ska vi göra?” Läraren svarar på elevens ton och 

svarar med att ”vi vi gör så här” med en annan dialekt. Kanske använder hon 
dialekten för att förstärka vi-yttrandet och för att förstärka att det är en ge-
mensam aktion. 

I rad 56 kan vi se att läraren tar över musen och gör arbetet åt eleven. Ofta 
ångras eller raderas sedan det läraren gjort så att eleven själv får utföra 
kommandona. De utnyttjar dock inte ångrafunktionen här utan läraren utför 

kommandona åt eleven.  
Den joint action som upptar störst utrymme i interaktionen handlar om det 

tekniska förfarandet för att både lärare och elev är mest upptagna av den 

tekniska delen av uppgiften, därför att läraren styr samtalet i den riktningen. 
Det är också det som Marias inledande fråga handlar om. Den diskursiva 
kamp som uppstår mellan den visuella diskursen och den tekniska diskursen 

visar sig genom att det tekniska förfarandet är beroende av den visuella ut-
formningen och vad den ska kommunicera. Trots att layoutens utformning 
betonats och lagts stor vikt vid i det inledande skedet av arbetet behandlas 

det endast indirekt och blir inte uttalat mer än att läraren säger att det blir 
coolt. Det gör att den tekniska diskursen hela tiden får företräde och blir 
framträdande i förhållande till den visuella diskursen. Läraren frågar inte 

heller senare under den tid som är kvar med arbetet, varken under denna 
lektion eller efterkommande, varför eleven gjort bilden på detta sätt.  Det gör 
att förståelsen av uppgiftens syfte för eleven, handlar om utförandet och inte 

av vad affischen kommunicerar. Möjligheten att konstruera sin kunskap 
kring vad bilden kommunicerar begränsas därför. 

Här visas också lärarens maktposition gentemot eleven (Lindgren M. , 

2006; Hörnquist, 1996). Dels genom att hon är den som ska bedöma uppgif-
ten dels genom att det är hon som styr och avgör när eleven fått tillräckligt 
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med hjälp. Eleven är naturligtvis väldigt medveten om att hennes frågor och 
arbete spelar roll för det betyg hon strävar efter. 

Samtal om bilder 

I följande interaktion kan vi se hur eleven inte hittar begrepp för att uttrycka 
vad han vill göra med sin bild, vilket gör att läraren inte förstår vad han vill 
åstadkomma. Interaktionen utspelar sig under den sista lektion de har för att 

slutföra arbetet. 
 

1          Erik: 

2           Bea: 

3       James: 

4           Bea: 

5          Erik: 

6           Bea: 

 

7          Erik: 

8          Erik: 

9           Bea: 

 

 

10         Bea: 

 

 

 

 

 

11        Erik: 

12         Bea:         

 

13        Erik: 

 

14        Bea: 

 

 

15        Erik: 

16        Bea: 

 

17        Erik: 

18        Bea: 

19        Erik: 

20        Bea: 

21        Erik: 

22        Bea: 

23        Erik: 

24        Bea: 

 

Så det blir lite co:lare (0,2) roligare (0,8) 

Aa (0,5) aa (0,2) Ähh (0,4)  

Du den här går inte att ta bort 

Alltså roligare? 

Ja eller alltså några häftiga effekter riktigt 

Mmm (.) Jag skulle nog rösta fö:r att du (0,3) att du på nåt 

sätt tänker över färgskalan 

På den där?  

(Pekar med muspekaren på objekt på skärmen)  

På he:la fader-

tuttan (skakar på 

huvudet) 

Hela bilden för 

att om man tän-

ker sig rött och 

svart det är ju 

deras färger vad 

jag förstår (0,1) 

Jaha 

Eller hur? (nick-

ar) 

A (knappt hör-

bart) 

Sen så är det du 

som är där och du har dina färger, det går inte att göra så 

hemskt mycket åt  

Nä 

Ähh det går att att justera lite så att det blir liksom lite kraf-

tigare färger  

Ja 

Men nu när du har fläskat i med den där knallgröna 

Mmm 

Då ser ju du jätteblek ut  

Aa 

Eller hur? 

Ja 

Så att (0,1) fundera lite över om det är så att om du skulle 

dämpa färgen på texten att (0,2) det skulle liksom bli snyg-

Bild 17 Vy från Beas position 
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25       Bea: 

 

gare (ruskar på huvudet)  

Då skulle den där röda bli kännas klatschigare å. Så det är 

nog mitt första råd. 

 

Som Bild 17 visar så är Bea placerad bakom eleven för att se det som finns 
på skärmen. Det gör att de inte har ögonkontakt när de samtalar. Läraren 

förstår inte vad Erik menar då hon i rad 4 upprepar ”Alltså roligare?” Ele-
vens önskan att det ska bli coolare eller roligare är ju inte lätt att förstå. Dock 
är detta också det språkbruk som läraren använt när hon samtalar om bilder i 

till exempel introduktionen, när hon talar om att de har skojat till det lite då 
hon pratar om en valaffisch. Efter att Erik i rad 5 sagt att han vill ha några 
häftiga effekter börjar läraren direkt komma med förslag att ändra färgska-

lan. Beas sätt att uttrycka sig visar att hon inte anser att färgskalan fungerar i 
bilden. Detta tyder på att hon tittar på komposition och om färgerna harmo-
nierar med varandra i bilden snarare än vad eleven vill kommunicera med 

sin affisch. Hon ställer dock en fråga om svart och rött är partiets färger i rad 
9. Erik svarar något tveksamt i rad 10 varpå Bea förtydligar att hon vill ha ett 
ja eller nej, när hon säger ”Eller hur?” I rad 11. Erik svarar då ett knappt 

hörbart ” a”. Det tolkar jag som att han inte har tänkt riktigt så, utan valt 
färger utifrån andra premisser. Kanske har han valt färgen för att han anser 
att det passar eller för att det var de färger som var förvalda i programmet. 

Han håller dock med läraren till slut, om än något tveksamt. Erik frågar i rad 
7 och pekar på ett objekt på skärmen om det är det som färgen ska ändras på, 
vilket kan tyda på att det är denna del som han själv inte är riktigt nöjd med. 

Beas svar att han bör ändra på allt upplevs antagligen inte så upplyftande för 
eleven. Genom att säga att eleven bör ändra på allt positioneras eleven som 
mindre duktig. Läraren pratar vidare om elevens egna färger som inte går att 

göra mycket åt mer än att förstärka och göra kraftigare. Genom detta utta-
lande interpelleras eleven ytterligare i denna position. En yttre aspekt som 
måste tas hänsyn till i denna joint action är att eleverna förväntas bli klara 

under lektionen med affischen. Det gäller alltså att få till ett så bra resultat 
som möjligt från elevens sida. Shotter (2006) talar om att också annat run-
tomkring påverkar vårt sätt att agera och den knappa återstående tiden är en 

sådan aspekt liksom att eleven snart ska få betyg för första gången. 
När läraren talar är det mest konstateranden som eleven snällt håller med 

om. Hon kommer sedan med konkreta förslag i rad 23. Det finns inte mycket 

utrymme för någon diskussion eller samtal kring vilket uttryck han vill åt när 
han vill ha mer effekt i sin bild. Kanske är det så att läraren vet att detta är en 
elev som behöver tydliga förslag och därför agerar som hon gör. Om eleven 

varit mer specifik i sin fråga hade det kanske inbjudit läraren att ta till sig 
vad eleven ville med sin bild. Även här blir det samtalet enstämmigt därför 
att eleven inte framhåller någon egentlig åsikt om vad han vill med sin bild. 

Läraren inbjuder inte heller till det i interaktionen eftersom hon inte frågar 
eleven om det är något speciellt han är missnöjd med eller om han kan preci-
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sera vad det är för effekter han vill ha. Här utgår Bea från sin egen blick och 
uppfattning och något utrymme för elevens egna tankar inbjuder hon inte till. 

Hennes agerande hjälper till att positionera eleven som ganska viljelös där 
hans egen önskan underordnas att göra som läraren vill. Detta speglar också 
den maktposition läraren har då det är hon som ska sätta betyg på elevens 

arbete, vilket gör att eleven är beroende av att hon tilltalas av den bild han 
skapat. Elevens diffusa fråga kan därför även vara ett uttryck för att han vill 
ha lärarens åsikt för att kunna skapa en tillfredsställande bild för ett önskat 

betyg. Den joint action som uppstår beror på det sätt eleven ställer sin fråga 
och hur läraren tolkar den. Läraren väljer att inte fråga om vad eleven vill 
kommunicera vilket skulle kunna vara ett spår av en tradition i bildundervis-

ning där eleven ska uttrycka sitt inre och där läraren inte ville påverka detta. 
Illeris kallar den The subjective strategy som en tradition i bildundervisning 
då eleven skapar och uttrycker sig utifrån sitt inre (Illeris, 2004). Det läraren 

talar om är hur hon uppfattar bildens färgskala, snarare än vad bilden ska 
kommunicera. Därmed utesluts samtal om vad bilden konnoterar och vad 
eleven vill kommunicera genom till exempel sitt färgval. Genom att läraren 

uttrycker sig på detta sätt konstrueras uppgiften för eleven som att det hand-
lar om att bildtecknen ska harmoniera och att han ska arbeta med färgskalan. 
Om eleven var ute efter att förstå vad läraren lägger vikt vid i bedömningen 

av arbetet, så får han veta att det handlar om färgval och någon slags har-
moni i färgvalet. I interaktionen utesluts även möjligheten för läraren att ta 
del av Eriks värld och tankar i uppgiften och vad han vill kommunicera i sin 

valaffisch. För eleven missas en möjlighet att konstruera sin kunskap om hur 
hans bildbudskap uppfattas och handlar istället om det färgval han gjort. Han 
får heller inte möjlighet att konstruera sin kunskap om färgvalets betydelse 

för uttrycket. 

Att samtala om bilder och vad de kommunicerar 

Det är svårt att få eleverna att prata om sina bilder. I nedanstående interakt-
ion kan vi se en konflikt som uppstår hos eleven Peter när Anna försöker få 
honom att prata om sin affisch. Bänkkamraten Erik är också med i samtalet 

och intar en stödjande roll för att hjälpa sin kamrat då Anna pressar Peter att 
berätta om de val han gjort. Anna står mellan Peter och Erik och sätter sig 
sedan under samtalet på huk. 

 
16    Peter: 

17   Anna: 

 

18    Peter: 

19     Erik: 

 

 

 

 

Maskulint initiativ 

Maskulint initiativ aha: Hur kommer sig att du har (pekar på 

skärmen) valt att göra dom här små hornen då? 

Jag vet inte jag alltså jag lekte runt med den där 

Det är för att han är ond och då blir det en djävul 
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20   Anna: 

 

 

 

21   Peter: 

 

 

22   Anna: 

 

23    Peter: 

 

24   Anna: 

 

 

25    Peter: 

26   Anna: 

 

 

27    Peter: 

28   Anna: 

29    Peter: 

30   Anna: 

 

31   Peter: 

32   Anna: 

33   Peter: 

34   Anna: 

 

35   Peter: 

36   Anna: 

 

 

37   Peter: 

38    Erik: 

39   Anna: 

 

 

 

 

40   Peter: 

41   Anna: 

42   Peter: 

43   Anna: 

 

 

44   Peter: 

 

45   Anna: 

 

Maskulint initiativ och då 

har du horn där. Nu får du 

förklara för mej hur du 

tänkte 

Jag vet inte jag bara gjorde 

nånting (säger detta i en 

skrattande ton) 

Du bara gjorde nånting så 

det bara råkade bli så eller 

Jag bara gjorde så så glöm-

de jag (.) jag tryckte på okej 

Okej (.) Men om du nu skulle kunna i efterhand konstruera en 

anledning till att du gjorde hur skulle den konstruktionen kunna 

se ut då? 

Jag vet inte  

Jag tänker så här du valde ju du har valt att dra upp som horn 

här eller hur. Du hade lika gärna kunnat välja att dra ner dom 

(pekar på skärmen)  eller dra upp hornen mot mitten här eller 

Men jag vet inte 

Du har ingen aning 

Jag vet inte 

Okej jag förstår. Finns det nån anledning till att affischen är 

svart och vit då? Och inte (0.1) färg. 

Ne:j 

Nej 

Jag bara valde dom 

Okej (.) Tunnelbana åt mej inte nån annan (0.1) Hur tänkte du 

då? 

Jag vet inte (skrattar) 

Men man kan ju inte bara göra saker utan att tänka nåt. Man 

måste väl ha en tanke eller har man inte en tanke med allt man 

gör? 

[Jag var inte så seriös] 

[Man behöver inte ha en tanke med allt man gör] 

Då: tycker jag att du ska va seriös och göra en seriös affisch (.) 

och verkligen tänka på varför gör du dom valen som du gör var-

för väljer du att jobba i svart och vitt exempelvis (.) varför har 

du valt att göra ho:rn och inte något annat med bokstäverna 

alltså att du har en tanke med det 

Okej 

För sen så småningom så kommer ni få presentera era affischer  

Ja okej 

Och då måste man ju kunna berätta för klassen hur man har 

tänkt varför man har gjort som man har valt och sen (.) men helt 

enkelt motivera sina val (.) på det man har gjort 

Men om man inte (.) om man bara gjort så (.) för man har gjort 

så 

Ja då tänker jag så här (.) äh dom politiska partierna tror du att 

dom bara gör saker av en slump eller dom bara gjorde så för att 

Bild 18 Anna pekar på skärmen 
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46   Peter: 

47   Anna: 

 

 

 

48   Peter: 

49   Anna: 

 

 

50   Peter: 

51   Anna: 

dom gjorde så eller har dom en tanke med det dom gör 

Dom tycker ju så  

Dom tycker så (.) aa och då tänker man tänk på miljöpartiets 

valaffisch finns det nån anledning till att dom har valt just att 

göra som dom har gjort eller var det bara en slump (gestikulerar 

medan hon talar)  

Dom tycker ju så  

Dom tycker så och det är precis det du ska göra också (0.1) Du 

ska ha en tanke bakom det du gör så att du kan förklara hur du 

har tänkt och vad du har gjort för nånting 

Okej 

Okej mm 
 

Anna ställer frågor till Peter för att få honom att berätta om de val han gjort i 

skapandet av affischen. Hon ställer specifika frågor om till exempel varför 
han gjort hornen uppåt och inte nedåt i rad 26 eller varför han valt att göra 
den svart och vit i rad 30. Trots dessa mycket specifika frågor är Peter ovillig 

att berätta varför han valt att göra så. Peter har naturligtvis tänkt något när 
han gjort sin affisch och den anledning han själv uppger, är att han inte anser 
att de val han gjort känns seriösa och därför kanske inget han vill stå för. En 

av anledningarna till att han inte vill prata om vad han gjort i sin bild är an-
tagligen för att han pratar med läraren. Hade istället en kamrat frågat samma 
sak hade han kanske berättat på ett annat sätt, beroende på hur han vill fram-

stå för den han talar med. Både lärare och elev samtalar här på ett sätt som 
bestäms av den situation de befinner sig i och den avsikt de har med samtalet  
(Svennevig, 2001; Shotter, 1995). Annas avsikt är tydlig, hon vill få Peter att 

berätta om de bildtecken han skapat i bilden och vad de ska kommunicera. 
Genom att ställa dessa frågor till eleven ger Anna också en sorts instruktion-
er om vad eleven bör tänka på när han gör sin affisch. 

Peter säger när läraren gör en jämförelse med miljöpartiet att ” dom tyck-
er ju så”. Det indikerar att han inte har den uppfattning som det parti han 
gjort. Detta är inget krav från läraren sida men instruktionen har varit att de 

ska göra ett parti om något de tyckte saknades i valet, vilket ju inte behöver 
vara något som eleven själv sympatiserar med. Det uppstår därför en konflikt 
hos eleven och den bild han gjort, vilket gör att han får svårt att tala om sin 

bild. Annas frågor till Peter interpellerar honom i en subjektsposition han 
uppenbarligen inte känner sig bekväm i. I Peters namn på partiet, Maskulint 
initiativ, kan vi förstå att han tagit fasta på det existerande partiet Feminist-

iskt initiativ. Vi kan se hur vardagen omkring oss påverkar vårt sätt att agera 
och i det här fallet hur den politiska diskursen utanför skolan inverkar på de 
val eleven gjort  (Shotter, 2006)  

Denna joint action handlar om de val av bildtecken eleven gjort i sin af-
fisch och vad som kommuniceras. När de inte arbetat specifikt med vad olika 
bildtecken konnoterar utan mest har haft partiernas loggor som inspiration 

blir det dock svårt för eleverna att själva hitta ord eller ens formulera sina 
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tankar om varför han gjort på ett visst sätt. Genom att påpeka för Peter att 
han måste kunna motivera sina val ger Anna honom förståelse för att de 

arbeten han gör under bildlektionen måste vara genomtänkta och inte något 
han bara kan skapa utan reflektion. Det styr förmodligen hur han gör sina 
arbeten i fortsättningen och är också en hjälp då han blir medveten om detta. 

Anna får kämpa i denna interaktion för att få Peter att prata om sin affisch 
och för att få samtalet att bli dialogiskt. När hon sedan ändrar sin taktik i 
andra interaktioner jag observerat, och sätter in eleverna i en roll som desig-

ners av sina affischer snarare än partisympatisörer, blir det lättare för elever-
na att tala om sina bilder. Det hjälper eleverna att ha en viss distans till sina 
bilder och därmed lättare kunna tala om hur de framställt något. Anna gör en 

jämförelse med att riksdagspartierna anlitar företag som gör deras affischer. 
Hon ber eleven föreställa sig att den skulle arbetat på ett sådant företag och 
har gjort affischen, och får dem att tänka efter hur de då skulle presentera de 

val de gjort. Genom att lägga fram det på detta sätt behöver eleven själv inte 
stå för de värderingar partiet står för, utan har endast haft i uppdrag att skapa 
deras affisch. När hon gör detta hjälper hon eleverna till en annan subjekts-

position och undviker att hamna i en situation där eleven inte vill tala om 
sina val därför att han eller hon tror att de inte bara måste stå för de val de 
gjort i sina affischer utan också partiets åsikter. Detta gör att eleverna lättare 

samtalar om de val de gjort. Flensborg och Buhl talar om möjligheten att 
skapa förutsättningar för eleverna att inta olika positioner i arbetet för att på 
så vis kunna reflektera kring olika bildval och visuell kommunikation (Buhl 

& Flensborg, 2011). Även om dessa elever får lättare att prata om de bildval 
de gjort som designers, har de inget språk som hjälper dem att formulera det 
de vill säga om sina bilder vilket gör att de har svårt att uttrycka sig då de 

pratar om bilder.  

Lärarens frågor genererar möjlighet att utveckla förståelse 

I följande interaktion frågar Carina eleven Sofia om det färgval hon gjort i 
sin presentation och därigenom ger hon eleven möjlighet att presentera och 
utveckla sina tankar om sin presentation. 

 
1     Carina: 

 

2       Sofia: 

 

3     Carina: 

4       Sofia: 

 

5     Carina: 

6       Sofia: 

7        Lisa:  

8       Sofia: 

9       Sofia: 

Det var ju en snygg färg du hade valt den kändes (0.2) Hur 

tänkte du när du valde färgen där? 

Alltså Indien har ju väldigt såna färger och färgpulver (0.1) ett 

färgpulvsland  

Mm (nickar) 

Liksom det ska ju va varma (0.1) lite ljusa färger (hör inte) 

mörka färger och så där 

Kändes det som en indisk färg där? 

Ja (.) det gör det 

Få jag se 

(vrider skärmen mot kamrater på andra sidan bordet)   

Seriserosa 
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10      Lisa: 

11     Sofia: 

12   Carina: 

 

13     Sofia: 

14   Carina: 

15     Sofia: 

16   Carina: 

17     Sofia: 

18   Carina: 

19     Sofia: 

20   Carina: 

 

 

21     Sofia: 

22   Carina: 

 

 

 

 

23    Sofia: 

24  Carina: 

 

25    Sofia: 

26  Carina: 

 

 

27    Sofia: 

28  Carina: 

 

Ja det gör det 

Ja för jag tycker också att den är väldigt snygg 

Mm absolut (0.2) Det var bara intressant att höra hur du hur 

du tänkte kring färgen 

Alltså liksom den hära 

Mm 

Den är ju så här lite utåt liksom (gestikulerar med händerna)   

Att den står ut lite? Varför gör den det då vet du det? 

Ja:  

Varför studsar den till? 

(hör inte) 

Vet du varför den här studsar till lite när den ligger på den? 

Det handlar om att den ligger alltså att det är två färger som 

ligger intill varandra. Det här heter komplementfärger 

Ja: 

Just egentligen rött och grönt men just (.) nu har du en ljusgrön 

och en (.) ljusröd eller lite rosa magenta (0.2) och då är det 

faktiskt dom färgerna om man lägger dom bredvid varann så 

studsar dom till dom upplevs som mycket starkare utav (gör en 

gest mot huvudet eller ögat) 

Jaha 

Mm det är samma sak med gult och lila om man lägger dom 

bredvid varann. Det heter också komplementfärger 

Jaha det lärde vi vi oss om (.) litegrann i åttan 

Mmm (nickar) exakt och det där har man oftast en lite så där 

instinktiv känsla kring men som finns mer som en vetenskap 

som förklarar varför det är så 

Dom här är ju rätt så bra 

Mm 

 
I rad 1 kan vi se att Carina i den inledande formuleringen trevar men kom-
mer på sig själv och ändrar formuleringen till en fråga istället för att kom-

mentera vad hon anser att färgvalet konnoterar. Genom att göra så får hon 
igång ett samtal med Sofia som försöker berätta hur hon tänkt. Sofia har 
antagligen svårt att uttrycka sig därför att hon inte är van att verbalisera sina 

val. Carina hjälper henne genom att fråga om det känns som en indisk färg. 
När Carina ställer frågor hjälper hon eleven att tala om sitt val. Carina ger 
också Sofia positiv respons genom att bekräfta att det är en snygg färg och 

förtydliga att hon bara ville höra hur Sofia tänkt i rad 12. Genom att säga så 
signalerar hon till Sofia att det inte är någon kritik och att det inte är därför 
hon frågar. Därav kan utläsas att det i en skolkontext ofta kan uppfattas som 

kritik om läraren frågar om elevens val. När Carina pratar om hur komple-
mentfärger uppfattas av ögat kan Sofia koppla det hon får veta till det hon 
redan lärt sig i årskurs åtta och därmed appropriera kunskap (Dysthe, 2003). 

Sofia passar också på att visa med sitt svar i rad 2 att hon har kunskap om 
Indien genom att beskriva det som ett ”färgpulvsland” (Svennevig, 2001). 
Hon talar även om att hon lärt sig om färglära i årskurs åtta. Elevens avsikt 
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att göra så bra intryck som möjligt på läraren för att visa sin duglighet av-
speglas i det sätt hon uttrycker sig på (Dysthe, 1996; Shotter, 1995; 1992).  

Heteroglossi i bildkulturer 

Olika generationer eller kulturer har olika referensramar och därför skiljer 
sig också uppfattningen om bilder åt. Dagens unga har ett annat förhållande 
till bilder än tidigare generationer. Deras uppfattning om bilder skiljer sig 

från andra generationers beroende på den bildvärld de mött och den kultur de 
tillhör. De möts även av ett större utbud och mer variation genom att de ofta 
använder till exempel internet. 

 
1       Bea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2       Bea: 

3      Lina: 

4       Bea: 

5    Anna: 

6       Bea: 

7    Anna: 

 

8      Bea: 

 

9    Anna: 

10    Bea: 

11  Anna: 

12    Bea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är det ett gäng (.) bilder 

helt enkelt (.) äh med hur 

man  väljer att visa si:na (.) 

representanter (0.1) äh kan ni 

(.) se nån skillnad eller tycker 

ni att ni liksom att det finns 

nån skillnad i hur socialde-

mokraterna visar sina (0.2) 

representanter eller sina por-

trätt utav människor och hur 

folkpartiet gör det? (0.3) 

Lina 

(Hör inte vad Lina säger) 

Mm (0.2) jaa Anna 

Folkpartiet är så där enkelt (hör inte) 

Hur menar du då? Det var ju intressant hur enkelt och med 

Alltså dom har bara en bild och så är det så här (.) symboler mer. 

Den andra är mer så här (0.5) (Hör inte) 

Men fotat det känns mer som ett konstfoto på nåt sätt? Aa okej 

det va   

(Säger nåt ohörbart) 

Ja ja 

(Säger nåt ohörbart) 

Ja (0.2) Håller ni med om det? Att det här ser liksom mera ut 

som nån slags öh konstfoto eller och det här ser mera ut som typ 

som en passbild nästan eller nåt sånt där tycker du? (0.1)Fast jag 

tycker det va i allafall här när Nianko Sabuni hon ser ut som 

värsta filmstjärnan tycker ni inte det? Och så här liksom lite så 

hära (gestikulerar) mm nånting i blicken och liksom så här leen-

det och (.) även hon Lotta Edholm ser också lite så hära glamo-

rös. Hon har det är ju inte retuscherat några rynkor eller så men 

det är liksom lite glamoröst så där tyckte jag. (0.1) Medan dom 

här känns som att dom äh så här mera liksom (.) vardagsnära 

eller så. men det det kanske är bara jag som tyckte det? (.) Du 

tyckte precis tvärt om (.) intressant. Har ni finns det nån annan 

som har nån synpunkt. Felix vad tycker du? 

Bild 19 Bilder av politiker på affi-

scher 
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13   Felix: 

14    Bea: 

15   Felix: 

16    Bea: 

 

17  Jonte: 

 

18    Bea: 

19  Jonte: 

 

20    Bea: 

 

Nej jag tycker som Anna 

Du tycker som Anna?  

Mm 

Att det här ser mera liksom arty ut och det här ser mera var-

dagsaktigt ut? 

Det där ser mer intressant ut liksom man ser så här Nianko 

Sabuni då ser man liksom bakgrund 

Ja 

Att bakgrunden är liksom (0.1) liksom lite text där så är det bara 

bilden. Det ser inte intressant ut. 

Nää (0.2) Där ser man (.) spännande (.) ja det blev ju lite fusk för 

att jag kunde jag hittade ingen med bild med när det bara var 

Mona (.) äh så att hon hon fick ju kanske lite hjälp där att det 

var en massa folk runt omkring henne. (0.1) Vi hoppar vidare  

 
Elevernas uttalande här visar att de inte uppfattar bilderna som läraren, vilket 
visar att de faktiskt har en annan syn på vad som exempelvis är en tilltalande 

bild eller inte. De anser att de affischer som har text är mer intressanta. När 
läraren talar om bilderna, talar hon om sin upplevelse av dem. Hon säger till 
exempel att personen i bild ser glamorösa ut och hon talar om blicken. Ge-

nom att göra det leds samtalet mot en visuell upplevelse. Något vidare sam-
tal om vad bildtecknen har för betydelser för hennes visuella upplevelse eller 
vad de ska kommunicera framkommer dock inte. Eleven Jonte försöker för-

klara varför han inte anser att bilden ser intressant ut genom att prata om 
bakgrunden. Han tillägger också att i de andra finns det text, vilket han då 
säger är skillnaden. Eleven gör då det som Bea inlett interaktionen med, att 

de kan jämföra bilderna. Här skulle de kunna tala om vad texten gör för 
kommunikationen eftersom Jonte säger att det är det som skiljer dem. Lära-
ren väljer dock istället att hoppa vidare till nästa bild, vilket gör att samtal 

om vad bilderna kommunicerar uteblir. Den joint action som uppstår kom-
mer därför att stanna vid samtal om hur personerna fotograferats. Den kun-
skap som därmed konstrueras i denna interaktion handlar om olika visuella 

upplevelser och hur olika personer genom sin blick uppfattar bilder olika, det 
Rose (2001) benämner visuality. Läraren talar till exempel om att hon anser 
en person ser ut som en filmstjärna i bilden. Hon använder begrepp som arty 

och vardagsaktig för att beskriva sin uppfattning om bilderna. Vi kan utläsa 
att eleverna inte uppfattar bilderna på samma sätt som läraren. Genom att 
eleverna håller med varandra och inte har samma uppfattning som läraren 

positioneras de också som en enhetlig grupp där läraren interpelleras i oppo-
sition. Möjligheten att konstruera kunskap kring vad bilderna kommunicerar 
och på vilket sätt olika bildtecken kommunicerar något blir dock inte tydlig-

gjort i interaktionen. 
Samtalet som förs är dialogiskt eftersom Beas fråga är autentisk då hon i 

rad 6 bekräftar Anna genom att säga att hennes svar var intressant och undra 

hur hon menar (Dysthe, 1996; 2003). Anna ges möjlighet att berätta om sin 
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syn på bilden och flera elever håller med. Detta gör att flera röster kommer 
till tals och en förståelse för olika synsätt ges. Bakhtin använder begreppet 

heteroglossi då han talar om olika kulturers språk (Bakhtin, 1981; Dysthe, 
1996). Här visas att elevernas och ungdomskulturens uppfattning av bilderna 
skiljer sig från lärarens. Det indikerar att lärarna måste låta eleverna berätta 

om sin syn på bilder, egna och andras. Det visar att när eleverna gör bilder 
och inte får tala om sina tankar bakom dessa finns en stor risk att de inte 
uppfattas på det sätt de vill av läraren, därför att de inte har samma uppfatt-

ning om bilder. Om eleven inte ges chans att berätta om sina bilder kan där-
för läraren heller inte göra en rättvis bedömning, om läraren endast bedömer 
utifrån sin uppfattning om bilden och inte tar del av elevens intentioner och 

val av bildtecken. Det visar att det är viktigt att läraren även förstår elevens 
tankar om bilder.  

Elevernas bildspråk 

Under arbetsprocessen kunde jag se hur elever provade och arbetade med att 
exempelvis placera text och ändra typsnitt på olika sätt för att få fram ett 

önskat resultat utan lärarens inblandning. Eleverna arbetade med sina bilder 
utifrån sina egna bildvärldar och i vissa fall verkade inte läraren uppmärk-
samma de kopplingar och konnotationer eleverna gjorde till andra bildut-

tryck. Till exempel gjorde en elev en valaffisch till sitt påhittade parti Super-
partiet. Han utgick ifrån den färgsättning och det typsnitt som finns i dator- 
och tv-spelet Super Mario. Eleven använde figuren själv i affischen och 

dessutom en manipulerad bild av en katt i Stålmannendräkt, som har samma 
färgsättning om Super Marios kläder. Eleven själv fanns också med i bilden, 
och arbetade mycket med att få sin egen klädsel i samma färgskala. Dessu-

tom valde han ett typsnitt, likande det typsnitt som används i Super Marios 
för att det skulle passa till. Han utgick alltså antagligen från sin egen digitala 
värld och skapade ett parti med konnotationer till det. Men det var något 

läraren inte tog notis om. Det kommenterades varken av lärare eller eleven i 
något samtal. Den koppling som eleven arbetade med, till spel eller seriegen-
ren, kom därför aldrig fram. Här finns troligen också en heteroglossi i bild-

kulturer där läraren inte förstod eller tog notis om elevens bildkultur. 

Att positionera sig genom sina val 

I nedanståend interaktion kan vi se hur Bea försöker hjälpa en elev med vad 
hon bör tänka på inledningsvis för att komma igång. Vi kan också se att ele-
vens tankar om vad som är viktigt när hon gör sin affisch skiljer sig från hur 

läraren tänker om arbetsprocessen.  
Bea samtalar med eleven Jonna som ligger lite efter, eftersom hon var 

sjuk gången innan. Hon har därför inte startat arbetet med sin affisch. Eleven 

tittar på kamraten bredvids bild och undrar om det är hennes valaffisch. Det 
är inte helt självklart eftersom affischen inte är färdig. På kamratens affisch 
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är bakgrunden en öken. Det finns också en inklippt bild av eleven samt en 
bild av en tiger. Tigern är placerad så att det ser ut som den jagar eleven. 

 
1        Bea: 

2        Bea: 

3     Jonna: 

4        Bea: 

5     Jonna: 

 

6        Bea: 

7     Jonna: 

8        Bea: 

9 

10      Bea: 

11   Jonna: 

12      Bea: 

13    Vera: 

14   Jonna: 

15      Bea: 

 

 

16   Jonna: 

17      Bea: 

 

18  

19   Jonna: 

20      Bea: 

 

 

 

 

 

21   Jonna: 

 

22      Bea: 

23   Jonna: 

24      Bea: 

 

 

25   Jonna: 

Äh: Jonna (går till elev) 

Va 

Jag var borta förra veckan 

Jag vet (0.3) äh du har ju har du nån plan (.) för det första 

Alltså är det där liksom hennes valaffisch  (pekar på bänkkamra-

tens skärm) 

Det där är hennes valaffisch 

Den är snygg 

Mm 
(Båda eleverna skrattar)  

Tycker du (0.2) Mm 

Är det din kropp är det du? 

Ja (nickar) 

Ja 

Va fan är det för bild 

Du så så det är det liksom som du måste utgå ifrån att du har 

nån slags plan (.) Vad ska det va för parti eller de eller om det 

är nån organisation eller 

Vänta får man komma på en (hör inte) 

Ja (.) jag tror inte att Vera gör en affisch för nåt parti som finns 

redan 

(Eleverna och läraren skrattar)  

Vad ska ditt parti heta 

Eller i och för sej Kristdemokraterna hade ju lite åt det där 

hållet. Djur och partiledare (.) äh (.) Nämen en plan (.) det är 

det du ska ha och sen så får du antingen så hjälper jag dej och 

fota dej eller så ber du nån av dina kompisar och fota om det är 

så att du ska ha nåt speciellt. du ser att Lisa hon står uppe på 

ett berg (.) Rebecka hon står ute i en [liten ett litet vattendrag] 

                                                               [men om man redan har] 

nån bild då? 

Va sa du? 

Kan man inte ta nån bild från Facebook 

Jo om du har en bild som funkar till den idén som du har men 

du ska ju utgå ifrån din (.) äh affischidé inte utgå ifrån vad har 

jag för bilder liksom utan tänk nytt och tänk stort tänk fritt 

(Riktar sig till Vera) Tog du den där bilden (hör inte) 

 

Bea försöker få eleven att förstå att hon först måste ha en strategi i sitt ar-
bete. Hon försöker få Jonna att tänka ut en plan för vilket parti hon vill göra 
en affisch för och hur den ska se ut innan hon börjar leta bilder. Jonna däre-

mot är mer intresserad av att utgå ifrån en bild hon anser är bra av henne 
själv. Jag uppfattar att Jonnas idé om vad som är viktigt är främst att framstå 
på ett tilltalande sätt i bilden. Det kan vi se genom hennes vilja att först utgå 

från bilden av sig själv. Eleven vill genom sitt arbete positionera sig på ett 
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visst sätt genom att använda någon bild som förstärker det sätt hon vill fram-
stå på. Hon positionerar sig därmed som en person som är mån om att fram-

stå på ett som hon uppfattar som fördelaktigt sätt och därmed att utseendet är 
viktigt (Hörnquist, 1996).  Hennes kommentar i rad 11 och 14, där hon säger 
”Är det din kropp är det du?”, och sedan ”Va fan är det för bild?” förstärker 

tolkningen att hur eleven ser ut i bild är viktigt. Eftersom hon endast kom-
menterar bilden av eleven och inte bakgrunden eller tigern, kan vi förstå hur 
hon konstruerar vad som är av betydelse för henne. Interaktionen fortsätter 

och Bea försöker få Jonna att förstå hur det är tänkt att hon ska göra sitt ar-
bete. 
 

30   Jonna: 

31      Bea: 

32   Jonna: 

33     Bea: 

 

34   Jonna: 

35      Bea: 

36   Jonna: 

37      Bea: 

 

38   Jonna: 

39      Bea: 

40   Jonna: 

41      Bea: 

42   Jonna: 

43      Bea: 

44    Jonna: 

45       Bea: 

46    Jonna: 

47       Bea: 

  

Så man kan typ ta vilken bild som helst och så klippa in sej 

Jaa 

Men då måste jag hitta en bild 

Um du måste ha en plan först (0.1) och så kan du logga ut från 
Facebook (pekar på skärmen) för det behöver 

Jag måste hitta en bild 

Vart då 

På mej 

Fast det var ju inte säkert (.) utan det viktigaste det är ju att du 

vet vad du ska göra för affisch 

Jag vet vad jag ska göra 

Mm (.) och då behöver du? 

Men 

Vad behöver du för typ av bilder då? 

Alltså bild på mej eller bild på bakgrunden 

Både och 

Äh öh (0.2) okej jag har inte (hör inte) 

Mm berätta 

Jag vet inte 

Ha Ha Ha Ha (skrattar) 
 

Jonna vill gärna vara inne på den sociala mediet Facebook därför att hon har 
bilder av sig själv där. Kanske har hon många ”Selfies”19 där som framställer 
henne på det sätt hon önskar. Läraren framhärdar och säger att hon istället 

ska utgå från sin affischidé och inte en bild av sig själv. Här kan vi se att 
elevens och lärarens utgångspunkter skiljer sig åt. Läraren försöker till slut 
motverka elevens önskan att vara på Facebook genom att säga att hon ska 

stänga ner detta, vilket eleven inte alls håller med om utan säger att hon ju 
ska ta en bild. Detta visar att hon trots att hon lyssnat på läraren ändå tänker 
utgå från en bra bild av sig själv. Genom sitt agerande positioneras hon som 

motsträvig samtidigt som hon positionerar läraren som någon som hon lyss-
nar på därför att hon befinner sig i en skoldiskurs, men vars instruktioner 

                                
19 Selfie är en bild som tas av personen själv i en vinkel eller position som förstärker det 
uttryck som önskas eller det sätt man vill uppfattas på. Se Ungas identitet och sociala nätverk 
sid. 22. 
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eller uppmaningar hon sen inte nödvändigtvis följer. Elevens position och 
det bildval hon gör påverkas av den kontext hon befinner sig i. Hennes skol-

kamrater som finns omkring henne kommer att kunna se hennes bildval un-
der arbetet vilket påverkar hur hon vill framstå i sin bild. Den bakgrund hon 
väljer och det parti hon avser att göra har också betydelse för hur hon vill 

framstå inför sina kamrater. Likaså hur hon vill att läraren ska uppfatta 
henne (Shotter, 2006). 

Interaktionen visar att det finns en förutbestämd struktur för hur uppgiften 

ska lösas som avgörs av lärarens förståelse av hur det bör göras. Den visar 
också hur svårt det kan vara att få eleven att arbeta på ett förutbestämt sätt. 
Eleven har inte någon större vana i att tänka på sitt arbete utifrån att först 

bestämma vad hon vill uttrycka och sedan skapa bilden utifrån sin idé. Lära-
rens idé om hur uppgiften ska lösas för att eleverna ska förverkliga det visu-
ella uttryck de önskar skapa, konstrueras utifrån hennes erfarenhet och för-

ståelse av arbetet. Om uppgiften istället löstes med Jonnas utgångspunkt, 
utifrån en bild som sedan genererar en idé om vilket uttryck som kan passa 
till den, uppnås ett annat sätt att arbeta och lösa uppgiften. 

Respons för att utveckla förståelse 

Både Anna och Carina låter sina elever presentera de arbeten de gjort inför 
klassen. När Carinas elever presenterar sina arbeten pratar de inte om hur de 

gjort sina presentationer eller de bildval de gjort. Presentationerna handlar 
uteslutande om de fakta de hittat om den kultur de arbetat med. Carina ställer 
heller inga frågor och kommenterar inte de bildval de gjort eller hur de arbe-

tat med att skapa visuella konnotationer till kulturen. Därmed blir samtalet 
inriktat mot att handla om kulturerna och fakta om dessa. Det som då ute-
sluts är samtal och respons om de visuella val eleverna gjort i sina presentat-

ioner för att spegla den kultur de arbetat med samt andra tankar om till ex-
empel layout. Likaså uteblir samtal om hur de löst något tekniskt när de gjort 
presentationen. Denna brist på dialogiska samtal om presentationerna tyder 

på att också läraren, trots att hon påpekat att de visuella elementen i presen-
tationen är viktiga, är styrd av den skoltradition som avspeglar sig i elever-
nas sätt att arbeta, där fakta om kulturerna blir det viktigaste i uppgiften. 

Skolan som kontext påverkar både lärarens och elevernas agerande och sam-
tal (Lindgren M. , 2006; Popkewitz & Brennan, 1998).  

I Beas klasser redovisas inte uppgiften. Jag uppfattar att intentionen fanns 

från början att göra det. Samtal om detta sker mellan Bea och den andra bild-
läraren på skolan. Den andra bildläraren påpekar dock att detta skulle ta för 
mycket tid och att det är viktigt att det görs på ett bra sätt, då hon befarar att 

eleverna annars kan ta illa vid sig. Det eleverna vill uttrycka med sina affi-
scher får de därför ingen möjlighet att förmedla till läraren eller andra elever. 
De får heller ingen möjlighet att berätta om hur de gjort vissa tekniska lös-
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ningar som också kunde medfört en fördjupad kunskap. När det inte ges 
något tillfälle till interaktion mellan lärare – elever eller elever – elever mis-

sar eleverna chansen att förstå hur deras arbete uppfattas och mottas; de mis-
sar ett tillfälle till ökad kunskap och förståelse (Bakhtin, 1986; Dysthe, 
2003). 

Eleverna som aktörer i samtal om sina bilder 

Anna avslutar arbetet med affischerna genom att eleverna får projicera bil-
den av valaffischen som storbild. Eleven får stå framför klassen och berätta 
hur han eller hon gjort sin bild, och varför de har valt att göra den så. De 

talar till exempel om vilken logga de gjort eller det färgval de gjort i affi-
schen. De får även berätta hur de gjort vissa saker rent tekniskt och beskriva 
processen eller vilka verktyg eller effekter de använt. 

Presentationerna är till en början 
trevande och Anna får ställa auten-
tiska frågor för att få igång eleverna i 

sitt tal om bilden. Emellertid kommer 
fler och fler relevanta kommentarer 
fram, både från den som gjort bilden 

men framför allt från kamraterna som 
betraktar bilden, vart eftersom fler 
elever presenterar sina bilder. Elever-

na tillgodogör sig snabbt vad som kan 
pratas om och vad de kan kommentera 
och på vilket sätt detta kan göras. De samtal som förs är dialogiska där både 

lärarens och elevernas åsikter kommer fram (Dysthe, 1996; 2003). På detta 
sätt genereras ny kunskap, inte bara för eleverna utan och också för läraren 
som får insikt i elevernas tankar om sitt arbete. När eleverna får berätta om 

sina val med hjälp av lärare och klasskamrater görs detta till en medveten 
handling som gör att eleverna reflekterar över sitt arbete. Den respons ele-
verna får av andra elever och läraren gör att de kan reflektera över sitt arbete 

och omvandla det till kunskap. När vi gestaltar något eller skapar något krea-
tivt är det svårt att bilda sig en uppfattning om det själv. Detta behöver göras 
genom andras förståelse av det vi gestaltar (Bakhtin, 1986; 1991). Därför är 

det viktigt att eleven får möjlighet att visa och berätta om det den gjort samt 
att eleven får respons från läraren eller i dialog med andra elever (Dysthe, 
1996; Bakhtin, 1981).  

Vid redovisningarna i Annas klass visade och berättade till exempel en 
elev om sin bild och sina intentioner med denna. Han hade gjort en affisch 
med en svartvit panda på en grön bakgrund. Avsikten med bilden var enligt 

eleven att visa att alla ska räknas lika och får vara med, både svarta och vita. 
Det var alltså en antirasistisk bild, och han talade om människor och inte om 
djur eller pandor. Detta budskap hade inte gått fram till Anna och de övriga 

Bild 20 Redovisning 
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eleverna, som hade uppfattat att det handlade om naturen, på grund av vad 
färgvalet och motivet konnoterade. Genom att detta kunde diskuteras vid 

redovisningen fick eleven samt övriga elever förståelse för hur bilden upp-
fattades och därmed kunde ny kunskap genereras om hur bildens uttryck 
påverkar våra uppfattningar. Likaså kunde de diskutera och komma fram till 

vad det var i bilden som gjorde att de uppfattade den på ett visst sätt. På detta 
sätt kunde eleven liksom de andra eleverna appropriera kunskap om det och 
använda kunskapen i kommande arbeten. När eleverna redovisade sina arbe-

ten fick de möjligheten att ge uttryck för hur de uppfattade bilder. De fick 
möjlighet att dela sin blick, det Rose (2001) benämner visuality. Det vill 
säga på vilket sätt vi med vår blick uppfattar och förstår något. 

 Vid redovisningen uppkom också en diskussion om färgval när en elev 
hade gjort ett annorlunda färgval i sin affisch som handlade om miljön. Till 
exempel var gräset rosa i olika nyanser. Diskussionen som uppstod handlade 

om huruvida färgvalet konnoterade miljö, men i diskussionen framkom 
också att det kunde användas som ett retoriskt grepp i bilden. Både lärare 
och elever kunde därmed konstatera att den något oväntade lösningen var 

spännande och ändå fungerade till det bilden skulle kommunicera, vilket 
gjorde att nya insikter kunde göras. 

När Anna ställer frågor och kommenterar elevernas bilder använder hon 

få bildspråkliga begrepp. Därmed utesluts kunskap om bildspråkliga begrepp 
som eleverna kan använda när de samtalar om bilder. Hon förtydligar dock 
det som kommit fram under presentationerna och därmed finns möjlighet för 

eleverna att appropriera dessa kunskaper så att de kan använda dem i kom-
mande arbeten.  

 

Jag har i det här kapitlet visat hur den visuella diskursen tar sig uttryck. 
Hur lärare interagerar med eleverna om den visuella praktiken och hur den 
får kämpa om utrymme. Jag har visat vad läraren samtalar med eleverna om 

och hur det görs då det gäller det visuella innehållet. De områden som be-
lysts är viktiga för det bildpedagogiska arbetet eftersom det tydliggör på 
vilket sätt lärare och elever interagerar och vad som därmed utesluts i under-

visningen. I nästa kapitel belyser jag den arbetsstrategiska diskursen. 



 161 

9 Den arbetsstrategiska diskursen 

Jag har redan visat exempel både från den tekniska och den visuella diskur-
sen på hur lärarna interagerar och hjälper eleverna med strategier eller funkt-
ioner i program som kan användas av eleverna i kommande arbeten på olika 

sätt, även när andra frågor behandlas. I detta kapitel kommer jag att gå när-
mare in på hur lärarna hjälper eleverna i deras arbetsprocess med att delge 
arbetsstrategier för arbetet. De hjälper eleverna med hur de kan tänka inför 

uppgiften eller inför enskilda moment samt hur de kan lägga upp sitt arbete. 
Detta sker inledningsvis men även under arbetets gång. I kapitlet visas också 
när och på vilket sätt respons ges i arbetet. I den didaktiska triangeln rör sig 

undervisningen mellan de tre parterna. Didaktiken påverkas av vad uppgif-
terna kräver liksom elevernas frågor och vad lärarna anser att eleverna behö-
ver hjälp med i arbetsprocessen när det gäller hur arbetet kan göras. Carina 

har också planerade didaktiska aktiviteter i form av gemensamma genom-
gångar för att hjälpa eleverna med arbetsstrategier, samt för att visa vad som 
bedöms i uppgiften. 

Tankekonstruktioner 

De samtal som förs handlar ofta om allmänna strategier för exempelvis tyd-
lighet i bilden. Lärarna talar om hur eleverna kan tänka när de gör sin bild 

men uppmanar sällan eleverna att jämföra olika varianter. Under arbetet 
ställer läraren Anna frågor till eleverna om deras val och ger instruktioner 
om hur de kan titta på sina bilder för att kunna förbättra dem. 

 
1     Max: 

 

2    Anna: 

 

3     Max: 

4    Anna: 

 

5     Max: 

6    Anna: 

 

 

 

Anna kan jag få hjälp med 

(svårt att höra)  

Det kan du få (.) ja. Det ska va 

vitt här i bakgrunden? 

Ja 

Mm (.) är det här det som är 

loggan för ditt parti eller? 

Ja det är loggan 

Mmm (.) Då får du fundera på 

(.) Tänk dej att din affisch (.) 

den kan sitta uppe på stan 

nånstans utomhus, den kan 
Bild 21 Vy från Annas position 
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7    Max: 

8    Anna: 

 

9    Max: 

10  Anna: 

 

11  Max: 

12 Anna: 

 

finnas i en tidning, den kanske kan finnas (.) på tv till och med.  

Ja 

Och då måste det va så tydligt som möjligt så att (.) det som det 

här partiet jobbar för det måste framgå tydligt 

Ja 

Och då får du fundera på (.) syns den här texten tillräckligt tyd-

ligt? Är den svår att läsa för att den är lite sne exempelvis? 

Jaa 

Så att du funderar på såna saker så att när du om du skulle se 

den här så ska du fastna för den här och se ja det där är nånting 

som jag tycker är viktigt 

 
I interaktionen uppmanar Anna eleven att försöka tänka sig in i att hans af-
fisch är en valaffisch som sitter någonstans på en offentlig plats och därför 

ska texten och budskapet synas tydligt även på håll. Genom att föreslå denna 
strategi ger hon Max verktyg för hur han ska kunna titta kritiskt på sin bild. 
Anna hjälper Max att inta en annan position för att få distans till sin bild och 

för att förstå på vilket sätt den kan uppfattas. Hon ger också indirekt indikat-
ion på vad i bilden som kanske inte fungerar så bra i rad 10, när hon nämner 
den sneda texten som eleven får ta ställning till. Annas inledande fråga om 

bakgrunden ska vara vit kan också tolkas som något som hon inte anser fun-
gerar så bra eftersom hon frågar om detta. De frågor som läraren ställer är 
indikationer på sådant eleven bör fundera över i sin bild. Den joint action 

som uppstår i interaktionen handlar om hur något kommuniceras och inte 
vad som kommuniceras. Den kunskap som ges möjlighet för eleven att ap-
propriera handlar alltså om strategier för att distansera sig från sin bild och 

tänka sig in i vilket sammanhang den ska finnas. Det finns även möjlighet 
för eleven att indirekt tolka vad som behöver förändras genom de delar lära-
ren kommenterat. Möjligheten att interagera om vad som kommuniceras 

utnyttjas inte av läraren, vilket gör att möjligheten för eleven att konstruera 
sin kunskap om hur budskapet uppfattas uteblir. Likaså möjligheten för lära-
ren att bilda sig en uppfattning om elevens intentioner och vad han vill 

kommunicera. Dock är målet med uppgiften främst att de olika bildtecknen i 
affischen ska samverka och uppfattas som en helhet. Bristen på samtal om 
vad som kommuniceras kan därför vara ett didaktiskt val läraren gör för att 

eleven ska fokusera på uppgiftens huvudsyfte. 

Frågor för att hjälpa 

Anna använder ofta frågor för att på ett pedagogiskt sätt få eleven att själv 

tänka efter. I följande interaktion vill Anna hjälpa eleven Eva så att hon för-
står att många program är uppbyggda på samma sätt. Anna vill också förmå 
Eva att engagera sig i arbetet samt att förstå att hon kan prova sig fram om 

hon inte vet hur hon ska göra. Eva har ännu inte börjat göra bilder till sin 
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animerade film. Anna försöker alltså förmå Eva att komma igång med sitt 
arbete och gör det genom att ställa frågor. Eva säger att hon vill arbeta till-

sammans med någon. Kanske bero det på att hon då vet att kamraten kan, 
och därmed behöver hon själv inte sätta sig in i hur hon ska göra. Genom att 
inte bara visa eleven hur hon ska göra utan även ställa frågor, aktiveras ele-

ven och tvingas ta eget initiativ. 
 

25   Anna: 

26     Eva: 

27   Anna: 

28   Anna: 

29     Eva: 

30   Anna: 

 

31     Eva: 

32   Anna: 

 

33     Eva: 

 

34   Anna: 

 

35     Eva: 

36   Anna: 

 

 

 

 

 

37     Eva: 

38   Anna: 
 

Hur gör du nu då? Det här har ju du gjort förut. 

Men jag kommer inte ihåg 

Om du ska öppna en ny. Var kan du tänka dej (.) att du tror 

Du får prova dej fram om du inte kommer på 

Där Jag vet inte jag har ingen aning (med gnällig röst)  

Hur skulle du göra i Word om du ska öppna ett nytt doku-

ment? 

Gå in på arkiv 

Ja då kan du ju prova och 

göra det här också (0.5)  

(eleven klickar på arkiv på 

skärmen)  

Och så ska du öppna ett 

nytt (0.3) 

Där? 

Ja (.) och det är ju en tom 

fil för du ska ju göra helt 

nytt ett nytt lager helt 

enkelt (.) Och storleken 

där skulle va femton 

gånger femton centimeter 

Vart står det storlek? 

Det får du lista ut. Du har 

två ögon som du kan använda och titta. Femton gånger femton 

centimeter 
 

Genom att ge eleven tips om att hon kan prova sig fram och tänka efter hur 
hon gör i program hon kan, hjälper läraren eleven inte bara att hitta rätt i 

programmet utan också hur hon kan tänka om liknande situation inträffar vid 
något annat tillfälle. Eleven har därmed möjlighet att konstruera sin förstå-
else av det som ska göras utifrån den erfarenhet hon redan har. Anna försö-

ker även få eleverna att minnas den storlek på dokumentet, hon gången innan 
sagt att de ska ha. Detta är inte något eleverna kommer ihåg, eftersom de 
kanske inte uppfattat detta som viktigt, därför att de inte har kunskap om 

varför det skulle ha betydelse. I rad 37 undrar eleven var det står storlek och 
vill att läraren ska visa även detta trots att det har kommit upp en ruta på 
skärmen som visar just storlek och där hon måste välja storlek eller trycka 

ok. Genom sina frågor och sitt agerande till exempel genom tonfallet, posit-
ionerar sig eleven inför läraren som ganska oföretagsam och ovillig att börja 

Bild 22 Skärmvy 
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arbeta (Svennevig, 2001; Potter, 1996; Shotter, 1995). Läraren i sin tur blir 
då interpellerad av eleven och positioneras därmed som pådrivande och lite 

osamarbetsvillig eftersom hon vill att Eva ska agera och tänka själv. Anna 
anser antagligen att eleven inte anstränger sig tillräckligt utan säger att hon 
ska använda sina ögon. Det gör hon inte för att lämna eleven i sticket, utan 

därför att det inte finns någon annan möjlighet att komma vidare om hon inte 
gör något åt den ruta som visas, det vill säga att hon väljer storlek. Den joint 
action som uppstår handlar därför om att förmå eleven att använda sin kun-

skap för att komma igång med arbetet. Det handlar också om makt och att 
förändra elevens position från passiv till aktiv, liksom att ge eleven strategier 
för att ta sig in i arbetet. 

Arbetsstrategier 

Carinas intentioner med uppgiften, att eleverna ska fördjupa sig i ett område 
och göra en presentation av detta för de andra eleverna i klassen med hjälp 

av en visuell presentation där även den visuella presentationen är en viktig 
del, begränsas av elevernas uppfattning om och förståelse av denna typ av 
arbeten. Arbetssättet att först inhämta fakta är ett traditionellt sätt att arbeta 

på, som gjordes när man ännu inte hade datorer. Presentationsmaterial i form 
av en poster eller liknande har ofta använts som ett sätt för elever att visuali-
sera något de arbetat med. Då behövde de alla fakta som skulle vara med 

innan presentationen skapades. Nu kan de lätt förändra presentationen i da-
torn, allteftersom nya fakta tillkommer. 

 Carina uppmanar eleverna att börja arbeta med sina presentationer och 

lägga in bilder och text och sedan förändra vartefter de hittar nya områden de 
vill ha med i sina presentationer. Eleverna är dock inte vana vid detta arbets-
sätt och vill helst skriva ner det de hittar i ett Worddokument för att sedan 

när de hittat all fakta de vill ha med, börja göra en presentation.  
 

1     Carina: 

2     Fanny: 

3     Carina: 

 

4     Fanny: 

 

5     Carina: 

6     Fanny: 

7     Carina: 

8     Fanny: 

9     Carina: 

10   Fanny: 

 

11    Carina: 

Hur ser det ut för er har ni börjat att jobba i presentationen? 

Nej (hör inte) 

Mm (0.3) för (.) så som jag tänker är att ni jobbar parallellt 

med att ni har en presentation och [sen] 

                                                            [men vi måste först ha] 

grundtexten 

Ja ni måste ha grundbilderna också 

Ja men alltså 

Har ni sparat dom då på: (.) skrivbordet eller hur gör ni? 

Hej Sara 

He:j vad bra du har din grupp där 

Nej men vi spar man sparar ju ner bilderna så att man kan 

plocka upp dom igen sen när man 

Mm okej 
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12    Fanny: 

13    Carina: 

14    Fanny: 

15    Carina: 

 

 

 

16    Fanny: 

17    Carina: 

 

18    Fanny: 

 

Jag lägger upp bilderna i en liten mapp bara 

Mm 

(Säger nåt ohörbart)  

Det jag tänker är att man (0.4) att det är lite ett lite långsam-

mare sätt att jobba när ni gör så för att om ni hela tiden jobbar 

med presentationen (0.1) så liksom bygger ni succesivt på den 

hela tiden (nickar) 

Mm mm 

Och sen kan man ändra i presentationen om man inte känner 

att det blev bra 

Mm det kan man göra men (0.1) vi kan göra det här faktiskt 

 

I interaktionen frågar Carina en grupp elever hur det går med deras presen-
tation. En av eleverna i gruppen svarar. Det visar sig att de inte påbörjat sin 
visuella presentation utan arbetat på ett traditionellt faktasökande sätt. Lära-

ren försöker få eleverna att förstå att det sättet är mer tidsödande och förkla-
rar hur hon vill att de ska arbeta för att också arbeta med presentationen som 
är en viktig del i biluppgiften. Eleverna vill dock inte höra på detta då de 

fortfarande inte börjat med det, trots att läraren även påpekat det tidigare. 
Eleven menar att de först måste ha grundtexten. Carina replikerar då i rad 5 
att de också måste ha grundbilderna. Detta visar att elevernas sätt att arbeta 

är djupt rotat i tidigare skolerfarenheter och att de inte förstår poängen med 
att göra presentationen först och sedan fylla på med fakta i den. Istället arbe-
tar de med att först leta fakta, vilket signalerar att i en skoldiskurs är detta 

det som har ansetts viktigast. De konstruerar alltså sin förståelse av uppgif-
ten utifrån den erfarenhet de har och den skolkontext de befinner sig i 
(Shotter, 2006). Carina får lägga mycket kraft på att få eleverna att komma 

till avslut inför de redovisningar som ska göras. Redovisningar vill Carina ha 
samlat till en eller två lektioner så att alla har avslutat den delen innan de går 
in på nästa del, som är mer praktiskt bildarbete. Carinas elever ska även ha 

ett skriftligt prov på de olika kulturerna som redovisas. Detta prov görs efter 
presentationerna av det som redovisas, och eleverna tillåts att ha med sina 
anteckningar från redovisningen. Det signalerar att fakta ses som viktiga. 

Det signalerar också till eleverna att anteckna under redovisningarna, vilket 
gör att de måste vara uppmärksamma på vad som sägs. Genom detta upplägg 
konstruerar eleverna sin förståelse av uppgiften, nämligen att fakta är viktigt 

för det är det de kommer att ha prov på. På så sätt skapas också en diskursiv 
konflikt mellan en text- och en bilddiskurs. Där textdiskursen får företräde 
som kunskapsdiskurs.  

Strategier för bildsökning 

Analysen visar också hur Carina försöker att hjälpa eleverna till ett arbetssätt 
och ett agerande som de kan ha användning för också i övriga ämnen. Ef-
tersom Carina inte behöver ägna så mycket tid åt det tekniska i det program 
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eleverna använder, hjälper hon istället elever med till exempel hur de kan 
använda datorn för bildsökning. 

 
1     Carina: 

 

2     Carina: 

 

3     Felicia:   

4     Carina: 

5     Felicia: 

6     Carina: 

7     Felicia: 

8     Carina: 

9     Felicia: 

10   Carina: 

 

 

 

11   Felicia: 

12   Carina: 

 

13   Felicia: 

14   Carina: 

15   Felicia: 

16   Carina: 

 

17   Felicia: 

18   Carina: 

 

19   Felicia: 

20   Carina: 

 

 

21   Felicia: 

22   Carina: 

23   Felicia: 

24   Carina: 

 

 

25   Felicia: 

26   Carina: 

 

27   Felicia: 

28   Carina: 

(Rör sig sakta bakom eleverna och stannar till snett bakom på 

vänster sida om eleven) 

Vad är det för bilder du är intresserad av nu då? Hur tänker 

du när du  

Jag vill ju ha lite av varje  

Ja vad har du skrivit om då? 

Nä alltså jag har bara samlat  

Mm vad är det du har samlat då? 

Det är ju det hära  

Mm  

Små beskrivningar av [olika] stammar 

                                       [Du kanske] du kanske ska då kanske 

man får gå in mer specifikt  för att hämta nåt (pekar på skär-

men) (0.2) äh (0.1) här till exempel skulpturer i brons och 

mässing där kanske de även har nån liten skön bild på  

Mm 

Äh så att då kanske du ska söka just där (pekar på skärmen)  

minifolket brons och se om det kommer upp nån bild på det 

Okej (skriver på tangenterna)  

Se hur det går (0.3) oj  

Oj hoppsan (0.13) 

Du kanske ska ta bort konst (.) Konst är så vitt begrepp (.) ja 

kolla här (0.1) där har du den 

Aa 

Ska du kolla på (0.2) Då finns ju den faktiskt under afrikansk 

konst där då får man väl se om [den] 

                                                       [fast det är ju] wikipedia typ 

Mm (0.2) de kan man ju dubbel (0.2) nu så tror jag att du får 

söka dej lite mer väldigt specifikt så tar du afrikansk konst 

alltså (.) det blir för stort  

Mm 

Man vill ha ganska specifika bildexempel på det du pratar om  

Okej  

Att så här ser faktiskt det ut som jag pratar om så att man 

inte har nån helt annan bild på en giraff bara för att det är 

Afrika 

Ja 

Förstår du för det är lätt att man hamnar där när man gör 

såna här stora sökningar 

Nä men jag fattar  

Mm (0.1) kanon 
 

Carina rör sig bakom eleven för att först bilda sig en uppfattning om vad hon 
gör innan hon ställer sina frågor. Genom att ställa inledande frågor får hon 

Felicia att berätta lite vad hon söker för bilder. Detta sätt att närma sig eleven 
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med autentiska frågor gör att samtalet blir dialogiskt eftersom läraren utgår 
ifrån de svar eleven ger (Dysthe, 1996). Rad 5-9 visar att Felicia svarar 

ganska ospecifikt på vilken information hon hittat om sitt område. Carina 
uppfattar sökningen som lite för diffus och försöker få henne att beskriva 
mer vad hon har hittat fakta om. Carina lotsar sedan Felicia att göra mer 

specifika sökningar på det hon samlat fakta om för att få bilder på just dessa 
områden. Carina uttrycker det som att hitta ”någon liten skön bild” i rad 10, 
vilket inte säger något om vilken typ av bild som skulle passa bra och varför. 

Däremot påpekar hon i rad 24 att bilden måste ha en tydlig anknytning till 
det Felicia berättar om. Carina säger också att konst är ett så vitt begrepp att 
det kanske ska uteslutas i sökningen. Genom att instruera Felicia att ta bort 

ett sökord specificeras sökningen mer och hon får ett bättre urval av träffar. 
Det Felicia lär sig om sökningar här kan hon sedan använda i andra sam-
manhang när hon gör sökningar på internet. När de sedan hittar något påpe-

kar Felicia att det är ”Wikipedia typ”.  Av denna kommentar kan utläsas att 
eleven konstruerat sin förståelse som att hon inte kan lita helt på fakta som 
finns på den sidan och att den kanske inte är den bästa sidan att hänvisa till.  

Webbsidans konstruktion och den typ av webbsida det är, påverkar och har 
betydelse för hur den uppfattas (Barker & Galasinski, 2001). Carina avfärdar 
Felicias tveksamhet med att det kan man ju dubbelkolla och verkar mena att 

hon visst inte ska bortse från sidor som Wikipedia. Hon har konstruerat sin 
kunskap om sidan utifrån tidigare erfarenheter och att de är viktigt att vara 
källkritisk (Shotter, 2006). När eleven inte tror att det är tillåtet att söka in-

formation via Wikipedia försvårar det också arbetet för eleven som kan ha 
svårt att veta vika sidor som är godtagbara källor.  Carina har också vid flera 
tillfällen hjälpt eleverna med sidor kopplade till de områden de valt, som är 

bra faktasidor. Carina visar genom sitt agerande att också sidor som Wikipe-
dia eller andra liknande sidor kan användas om de kontrollerar och jämför 
det de hittar där med ytterligare sidor. Tidigare undersökningar visar att ele-

ver anser det är svårt att veta vad som är relevant fakta och vilka sidor de 
kan lita på (Hernwall, 2001; 2002). Carina uppmanar eleverna att göra sina 
sökningar via bilder för att på så sätt få en bättre överblick om hur området 

ser ut. Hon säger till eleverna att de genom bildsökning lättare kan få en 
överblick och då hitta sidor som visar det de söker. När de får en överblick 
via bilderna kan de lättare klicka vidare in på sidor kopplade till ämnet utan 

att behöva läsa så mycket text. Det ger eleverna alternativ i sökandet. Den 
kunskap som finns möjlighet för eleven att konstruera handlar dels om nätsi-
dor som kan användas dels om strategier för sökningar på nätet. De får alltså 

möjlighet att konstruera kunskap om e-proficiency - att söka information, e-
credibility – att värdera källor och e-designing – att utveckla känslan för hur 
internetsidor kan användas (Kimber & Wyatt-Smith, 2009).  
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Betyg och bedömning 

Carina är den enda av de tre lärarna som talar om bedömning och vad som 

krävs för att nå olika nivåer i uppgiften. Hon får ett par gånger gå igenom 
betygskriterier för uppgiften. Hon gör det genom att på storbild visa de krite-
rier som gäller för olika nivåer. Hon delar också ut ett papper där samma text 

finns. Carina går igenom detta noggrant i början av projektet. Hon har dock 
uppfattat det som att eleverna inte förstått en del av syftet med uppgiften och 
går därför igenom det igen några lektioner in i arbetet, eftersom hon förstår 

att eleverna bara fokuserar på faktainhämtning. Hon går då igenom arbetet 
med att göra en visuell presentation och talar om vad som kan finnas med 
och tar dessutom fram betygskriterierna för att läsa innantill vad som ska 

bedömas. Det ger också en klarhet i vad skillnaden i de olika betygen är. 
Eftersom eleverna inte verkar arbeta aktivt med detta dokument har de bara 
fokuserat på att hitta fakta om kulturerna. Att jobba aktivt med kriteriedo-

kument verkar därför inte vara något som är väl inarbetat. Kanske därför att 
de inte haft Carina som lärare tidigare. 

 
En elev ställer i rad 26 en fråga om detta påverkar betygen. Här är det något 

oklart om eleven talar om animeringar, som Carina nämnt precis innan, eller 
om hon menar layouten. Carina tolkar det som att hon menar hela layouten 
och säger att det påverkar betygen. I rad 37 tar eleven upp animeringar igen, 

vilket indikerar att det var det hon menade. 
 

 

 

25:   Carina: 

 

26     Maria: 

27    Carina: 

 

 

 

28     Carina: 

29     Carina: 

 

30     Carina 

 

Ähh (0.1) placering, storlek, färger äh och sen har ni ju 

också dom här animationerna. (0.1) att man JAA 

Får man alltså måste man ha dom? Påverkar dom betygen? 

Jag tänker att den (.) att den ska bli intressant och tydlig på 

nåt sätt. Jag har det i betygskriterierna i varje fall. Sen är ju 

det lite hårfint hur man (0.3) Det här kan ju va lite svårde-

finierat ibland. (0.7)  

(Bläddrar i pärm) 

Jag letar efter arbetsplanen. (0.4) Är det nån som har den 

på papper tillgänglig? Ni har fått ut den. (0.2) Nej.(0.7) 

(Bläddrar i pärm) 

31     Carina: 

 

 

      

32  Andreas: 

33     Carina: 

 

34       Sofia: 

35     Carina: 

Här har jag den. (0.2) För G så ska man kunna använda, nu 

står det Power Point, men för er då Active Inspire som en 

ett presentationsverktyg. Det är godkänt. (0.4) (nickar) Det 

säger inte så mycket om layout och så eller hur? Nej. 

Nej 

På VG så ska ni skapa utrycksfulla presentationer. (0.2) 

Och vad menar man med uttrycksfull då? Ja 

(Ohörbart) 

(Nickar) 
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Carina använder uppföljning i rad 32 då hon bejakar elevens svar med en 
nick. Hon tar också stöd i de betygsdokument de gått igenom under tidigare 

lektion. När hon går igenom styrdokumentet säger hon att det kan vara svårt 
att sätta ord på det här och menar olika nivåer i bedömningen. Hon gör sam-
tidigt klart för eleverna att det påverkar betygen genom att nicka och att tyd-

ligt säga att layouten inverkar på betyget. Det framgår också att det är bra att 
våga prova sig fram och se vad de kan göra i programmet samt att eleverna 
ska vara medvetna om vad de vill kommunicera med sina sidor i presentat-

ionerna. I interaktionen förekommer hänvisning till en bank där de kan se 
hur verktyg i presentationsprogrammet har använts, vilket då påverkar den 
uppfattning eleven får om hur något kan göras (Barker & Galasinski, 2001). 

Framtiden finns också med i interaktionen när lärare och elever talar om 
betyg de strävar mot, vilket gör att även det påverkar interaktionen och för-
ståelsen av det som sker (Shotter, 1995). 

36    Carina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37     Maria: 

38    Carina: 

 

39     Maria: 

40    Carina: 

41     Maria: 

42    Carina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: det är ett exempel eller hur? (0.1) Mmm  Ähh och för 

MVG då så är det kan använda det här utifrån egna ideer. 

Och ni finner förebilder. Det kan ju va lite småsvårt just 

med active men det finns ju en bank. Jag ska ta upp den  

ähh där ni kan titta på såna här presentationer och se vad 

man kan göra. Ähh söker metoder och tekniska lösningar 

och det handlar ju mest om att ni kanske är lite orädda här 

och provar runt (.) och kollar och ser vad har det här pro-

grammet att erbjuda. (0.2) Ähh ja (0.1) och att ni bearbetar 

på ett konstruktivt sätt idémässiga, formmässiga det är ju 

lite layout då och praktiska problem som uppstår i det här 

egna arbetet med presentationen. (0.2) (nickar) Det här vill 

jag göra, hur kan jag få till det. Att ni försöker att att ni 

bearbetar det på ett konstruktivt sätt. (0.2) Jaa 

ibland kan det va svårt att sätta ord på det här (0.1) men det 

är just layouten det har med betyget att göra. Ja 

Men dom här animationerna ljud eller (hör inte) 

Jag kommer ju inte kräva ett inlagt ljud för ett MVG till 

exempel.  

Ja 

Men det kanske är en väg att nå MVG. 

Ja 

Ja men det kan ju finnas många vägar att nå till ett VG eller 

ett MVG. (nickar) Men det förutsätter kanske att man änd-

rar lite färg att man har tänkt på layout och storlek att det 

kommunicerar någonting. Att du är medveten med vad du 

kommunicerar med din bildsida så att säga.  (0.1) Att det 

har en koppling till den kulturen som du ska. Ett exempel 

var det här med färger. Om du har uppfattat att din kultur 

har mycket av just en färg, kan ju det va medvetet val. (0.1) 

som gör presentationen lite mer uttrycksfull än att man 

bara har den svart och vit. (0.1) Mmm (nickar) 
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De val eleverna sedan gör när de skapar sina presentationer, presenteras 
dock aldrig för läraren eller för de andra eleverna. Läraren som ska bedöma 

vet därför inte om eleven har provat olika varianter för att sedan välja ett 
visst uttryck. Eleverna tar inte upp detta när de gör sin redovisning och lära-
ren frågar heller inte om det. Det gör att kunskap om de val eleverna gjort 

förblir outtalad. 
Bea som har åttondeklassare går inte igenom några betygskriterier för 

uppgiften med eleverna. Hon går igenom vad som ska finnas med i uppgiften 

och eleverna får även ett papper med uppgiften och vad de förväntas lära sig 
utav den. De får däremot inte veta på vilken nivå de ska arbeta för de olika 
betygen. Den förståelse av uppgiften som därmed konstrueras handlar om 

vad den ska innehålla och vad som kan läras i uppgiften. När de inte talar om 
betyg utesluts möjligheten för eleverna att förstå olika nivåer för arbetet och 
vad läraren betygsätter. Det gör att den förståelse eleverna har möjlighet att 

göra om uppgiften handlar om hur tekniken ska användas och de delar som 
ska finnas med samt hur till exempel olika poser vid fotograferingen kan 
skapa olika konnotationer, men inte hur dessa delar värderas av läraren. Frå-

gor om betygsnivåer under arbetet förekommer inte heller. Däremot frågar 
en elev om bedömning av tidigare uppgifter. I följande interaktion frågar en 
elev om betygen är satta för den förra uppgiften de gjorde. 

 
Beas svar att det gjorde vi faktiskt i rad 4, visar att hon och den andra bildlä-

raren på skolan sätter betygen tillsammans. Reaktionen på flera av eleverna 
kan förstås som att de naturligtvis är nyfikna på när de kan få veta sina be-
tyg. Bea förklarar att lärarna har snärjigt men med vad, får eleverna inte 

veta. Hon säger att de heller inte bara vill ge betyget utan också kommentera 
detta så att eleverna förstår motiveringen till lärarnas bedömning. Läraren 
vill också att eleverna ska hinna färdigt med den uppgift de nu arbetar med 

och eftersom läraren behövs för att hjälpa till, kan hon inte avsätta tid på 

1      Lisa: 

2      Bea: 

3      Lisa: 

4      Bea: 

5     Lisa: 

 

6     Bea: 

7     Lisa: 

8     Bea: 

9     Bea: 

 

 

 

 

10   Bea: 

Har ni betygsatt det där andra som vi 

Öh trycken? 

Mm 

Ja vi gjorde faktisk det sista (.) förra tisdagen tror jag 

När kan man få veta 

(Flera elever frågar) 

Hå:  

Alla bara 

(Skrattar) 

Ja: de: va en bra fråga. Frågan är nu (0.5) kanske (0.2) näst 

nästa vecka. (nickar) Det känns som att det är rätt snärjigt för 

oss lärare också. (0.1) Kanske näst nästa för vi vill inte gärna 

bara liksom klämma ur oss en bokstav utan att ni får liksom 

lite mer. 

Då dubbelklickar du där 
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lektionen för att prata med varje enskild elev. Samtalet kan först ske senare, 
antagligen när betyget för den nuvarande uppgiften också kan vara satt. 

Därmed behöver läraren bara tala med varje elev en gång och kan dessutom 
kanske ge en tydligare förklaring till bedömningen utifrån elevens olika ar-
beten. Längden på samtalet, innan Bea går vidare med att hjälpa till med den 

nuvarande uppgiften, visar att betygsprat inte är något hon vill gå djupare in 
på, utan eleverna får nöja sig med detta. Genom att Bea också ger en förkla-
ring till varför de inte bara vill säga betyget godtar eleverna detta. Beas svar 

visar att lärarna inte anser att det är en enkel sak att sätta betyget utan att de 
även vill ha möjligheten att förklara sitt beslut.  

När Bea och hennes kollega bedömer elevernas bilder talar de om hur de 

uppfattar affischerna som helhet och hur de är i sin utformning. Till exempel 
kommenterar de om bilder känns röriga och ogenomtänkta. När de samtalar 
om elevernas affischer är det i första hand om bilden tilltalar samt att den 

känns sammanhängande och som en helhet där olika bildtecken inte bara 
känns inklistrade. Mycket lite i deras samtal rör sig om hur eleverna har löst 
något tekniskt, även om det också förekommer. Till exempel visar deras 

samtal att om de olika bildelementen inte känns inklistrade tyder det på att 
eleven löst uppgiften bra tekniskt. De samtalar inte om vad affischerna 
kommunicerar.  

Någon specifik genomgång av mål eller syfte sker inte hos Anna som jag 
följer i en årskurs 7. Däremot talar hon om vad som ska finnas med i valaffi-
schen. Hon säger också till eleverna att deras affisch ska kännas som en hel-

het och inte som olika delar som klistrats in, vilket är ett mål med uppgiften. 
Anna har också lagt upp alla uppgifter som arbetas med i alla årskurser på 
skolportalen så att eleverna i viss mån själva kan välja vilken ordning de vill 

göra uppgifter om de till exempel är klara med något tidigare än andra. På 
denna sida på skolportalen kan de även läsa om uppgifterna och deras syfte 
och mål. 

Hur och på vad ges respons?  

Respons sker under arbetet genom uppmuntrande kommentarer eller genom 
att läraren eller andra elever uttrycker sitt gillande eller sitt ogillande. Ele-
verna får också respons genom att läraren bekräftar det eleven sagt eller vi-

sat. Detta sker ofta i det tekniska förfarandet då läraren bekräftar att eleven 
löst något på ett adekvat sätt. När det gäller det bildval eleven har gjort och 
arbetar med kommenteras detta sällan mera utförligt utan läraren uttrycker 

ofta bara sitt gillande. Det vill säga att läraren säger att det är snyggt eller 
liknande, men kommenterar inte varför det till exempel är ett bra val av bild. 
Däremot ger Anna mer utförlig respons om det visuella och vad bilden 

kommuniserar när eleverna redovisar sina affischer. Under redovisningen 
ställer hon frågor för att hjälpa eleverna med vad de kan berätta om. Genom 
att ställa autentiska frågor ges en positiv inverkan på lärande. Anna uttrycker 
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också varför hon anser att eleven gjort en passande logga, vad det är i logo-
typen som konnoterar och kommunicerar något och vad den skulle signalera 

om den till exempel hade en annan färg. De samtal som förs vid presentat-
ionerna är dialogiska eftersom många synpunkter om det visuella uttrycket 
berörs. Genom den respons som ges vid redovisningstillfället hos Anna, 

finns möjlighet för eleverna att förstå hur deras affischer uppfattas av andra 
samt möjlighet att konstruera sin kunskap utifrån andras val av bildtecken 
och komposition i affischerna och genom de kommentarer som framkommer 

om det egna och andras arbeten (Bakhtin, 1986; 1991; 1981; Dysthe, 1996).  
Hon förtydligar också den lärandesituation de varit med om när de redovisat 
sina affischer. 

 
   Anna: Äh för det första så vill jag (.) säga till hela gruppen (.) att ni har 

gjort ett jättebra jobb (.) och jag tycker att presentationen funge-

rade bra för det blev kom upp väldigt många intressanta syn-

punkter 

Äh (0.1) nåt som jag vill att ni tar me:d er till framtiden dels när 

ni jobbar med bilder här i datasalen men också när ni jobbar 

med bild nere i bildsalen så småningom (.) Det är att tänka på 

dom här sakerna (.) äh tänka på dom val man gör och varför 

man gör ett val äh (0.1) och också fundera över sin bild när man 

väl har producerat en bild (.)  

Hur skulle man kunna ha gjort annorlunda. Vad skulle man 

kunna gör för att bilden skulle bli ännu bättre så att man tänker 

till (.) efter att man har gjort nånting. För att man helt enkelt ska 

kunna utveckals till nästa gång man jobbar med en liknande 

uppgift (.)  
 

Genom att belysa lärosituationen för eleverna ges möjlighet för eleverna att 
konstruera sin kunskap om hur de kan utnyttja det de lärt sig i kommande 

arbeten.  
Carinas elever redovisar de kulturer de forskat om med hjälp av den pre-

sentation de gjort för ändamålet. När Carina ger respons till sina elever på de 

redovisningar de gör handlar det om fakta de hittat om den kultur de fördju-
pat sig i. Hon ger respons och betonar och förtydligar vissa delar vilket gör 
att eleverna har möjlighet att förstå dessa bättre eller förstå dem som till 

exempel särskilt typiska för kulturen.  Eleverna ges därmed möjlighet att få 
bekräftelse på att de fakta de redovisar om kulturen är adekvata. Ingen re-
spons ges dock på de presentationer de gjort trots att Carina har betonat vik-

ten av dessa. Eleverna pratar heller inte om de val de gjort i sina presentat-
ioner utan presentationerna gäller endast den kultur de forskat om. Det ges 
därför ingen möjlighet i responssituationen att konstruera gemensam kun-

skap om den visuella layouten i presentationerna. Om eleverna hade berättat 
om sina val och om läraren och andra elever gett respons på detta hade den 
visuella praktiken synliggjorts och därmed blivit tillgänglig kunskap även för 
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de elever som lyssnat på presentationerna. Carina hade också fått tillgång till 
elevernas intentioner och därmed haft lättare att koppla elevernas val till de 

betygskriterier hon visat och använder. 
Den respons Beas elever får ges i enskilda interaktioner med läraren och 

då främst som ett gillande, till exempel med uttryck som snyggt eller lik-

nande. Bea frågar också ibland elever hur de gjort något, exempelvis hur de 
gjort en viss effekt, vilket då av eleven kan uppfattas som positiv respons när 
hon eller han får beskriva hur det gjorts. Beas elever redovisar inte sina 

valaffischer och därmed uteblir deras tankar om det val av bildtecken de 
gjort och vad de vill kommunicera i sina valaffischer. Det gör att Bea inte 
vet vad eleverna vill uttrycka i bilderna och vika ställningstaganden de gjort 

genom val av exempelvis olika bildtecken. Liksom hos Carina uteblir den 
kunskap som skulle kunna verbaliseras vid en dialog om uttrycket i elever-
nas affischer. Likaså uteblir möjligheten att konstruera kunskap för eleverna 

kring den bildkommunikation de åstadkommit. När de inte ges möjlighet att 
visa sina arbeten och ta del av andras val av bildtecken och visuella kommu-
nikation ges ingen möjlighet att utveckla någon gemensam förståelse för 

detta. Bakhtin anser att vi genom andras förståelse av det vi gestaltar, får syn 
på hur våra gestaltningar mottas och därmed ges möjlighet att konstruera vår 
kunskap utifrån det (Bakhtin, 1986; 1991). Det gör att i undervisning är det 

viktigt att eleven får möjlighet att visa eller redovisa det den gjort och att 
eleven får respons från läraren och av andra elever (Dysthe, 1996; Bakhtin, 
1981). Lärarna går dessutom miste om möjligheten att få en inblick i elever-

nas visuella kultur och om deras tankar om den, likaså om olika tekniska 
lösningar som eleverna gjort. 

Eleverna positionerar sig 

I nedanstående sekvens vill Carina ge en grupp respons på hur deras bete-

ende uppfattas under redovisningen. Gruppen har flamsat och inte framstått 
som seriös. Carina ger inte denna respons inför hela klassen utan talar med 
gruppen enskilt i klassrummet. 

 
1    Carina: 

 

2    Fabian: 

3    Carina: 

4    Carina: 

 

 

5    Fabian: 

6    Carina: 

7      Kalle: 

8    Fabian: 

9      Kalle: 

Hörrni humorgänget ni skulle vinna jättemycket på att bara 

tänka att det vi har det duger gott och vi tar det på allvar. 

Va? 

( bläddrar i papper medan hon pratar) 

Ni skulle vinna mycket på att ta det ni liksom det ni har och ta 

det på lite mer allvar (.) Ja (.) inte (.) humor kommer man 

långt med men det känns som ni tramsar bort lite grann 

Just det Petra 

Ne:j du står och pillar Petra i håret å 

Det va. Jag gjorde det en gång 

Jag gjorde det bara en enda gång 

Jag gjorde också bara en enda gång men ni flamsade ju 
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10  Fabian: 

11  Carina: 

12  Fabian: 

13  Carina: 

 

 

14    Petra: 

15    Kalle: 

16  Carina: 

 
 

Nä jag gjorde knappt nåt flamsande 

Mm annars va det bra (.) ni har fått med alla delar liksom 

Mm Mm 

Mm Mm För det är det jag menar. Det var bra (.) så därför så 

känner jag att onödigt av er att liksom visa att ni inte tyckte 

att det var bra 

Vi tyckte ju det var bra 

Ja vi tyckte det var bra 

Ja men det förmedlade ni inte när ni tramsar och säger varför 

har ni gjort så här och vilken text och hit och dit (.) ni ger lite 

dubbla budskap. Det var mer det jag ville 

När läraren påpekar agerandet för gruppen, lägger en av eleverna direkt över 

skulden på flickan i gruppen i rad 5. Läraren påpekar detta och menar att det 
inte bara var en av dem som flamsade utan att de var delaktiga alla tre. Lära-
ren anser att de signaler gruppen förmedlar i sitt framträdande är att de inte 

själva anser att de gjort ett bra arbete. Hon påpekar också att deras arbete var 
bra och det är därför hon vill att de ska förstå att deras agerande förringar det 
verkliga arbetet. Läraren försöker här att ge tips för framtida arbeten men 

eleverna tar mest emot det som kritik och försöker lägga bördan på varandra. 
Här uteblir dialogen därför att eleverna inte har förmåga att ta till sig denna 
kritik. De har åtminstone inte förmåga att möta den på ett konstruktivt sätt. 

 Den kontext eleverna befinner sig i påverkar naturligtvis hur de vill fram-
stå och därför agerar (Shotter, 2006; Svennevig, 2001). Eleverna hamnar i en 
konflikt beroende på hur de vill framstå inför sina klasskamrater och hur de 

vill att läraren ska uppfatta dem och deras arbetsinsats. Kalle i gruppen är 
väldigt mån vid andra tillfällen om att framstå som kunnig och duktig inför 
läraren när det gäller teknik och bildskapande i datorn. Inför sina kamrater 

vill han dock inte framstå som alltför seriös. De positioner eleverna intar 
påverkar såväl hur de framträder för varandra och läraren, som hur deras 
arbete framstår. När Carina påpekar detta i sin respons till gruppen finns 

möjlighet för eleverna att förstå hur deras agerande kan uppfattas och har 
därmed även möjlighet att förändra det i kommande redovisningar eller arbe-
ten. 

 
Jag har i dessa kapitel redovisat valda delar av min analys för att belysa 

de olika diskurserna och områden som jag anser viktiga ur ett bildpedago-

giskt perspektiv. Dels har jag visat hur jag tolkat interaktionerna med det 
tekniska arbetet, dels har jag visat min analys av den visuella praktiken och 
hur lärare och elever interagerar i den, vad som blir framträdande och vad 

som utelämnas. Jag har också visat den tolkning jag gjort av interaktioner i 
den arbetsstrategiska diskursen. I nästa kapitel redovisas resultatet utifrån 
mina frågeställningar. 
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10 De didaktiska rummen 

 
Min avsikt med studien har varit att undersöka vad som sker i bildundervis-
ningen när eleverna använder datorn i bildarbetet. I studien har jag undersökt 

och visat hur tre bildlärare lägger upp sin undervisning och vad elever och 
lärare gör när de interagerar kring datorn och den digitala bilden. Jag har 
beskrivit och tolkat det sätt lärare och elever interagerar på och vad de sam-

talar om. Det vill säga på vilket sätt olika delar i bildundervisningen behand-
las. Jag har särskilt varit intresserad av hur de behandlar det kommunikativa 
och visuella när de arbetar. Genom att se vad interaktionerna innehåller har 

jag också kunnat reflektera kring vad de utesluter i en bildpedagogisk kon-
text. 

Syftet med studien har inte varit att granska eller bedöma de tre lärarnas 

arbete, utan med hjälp av dessa lärare och deras elever synliggöra de inter-
aktioner och de processer som sker i klassrummet när de arbetar vid datorer 
med digitala bilder i bildundervisningen. Jag vill påpeka att jag endast följde 

dessa lärare under en begränsad tid, cirka en halv termin, vilket gör att det 
bara är ett nedslag i deras undervisning. Det är dock min övertygelse att de 
förhållanden som jag beskriver och har analyserat kan kännas igen av flera 

bildlärare.  

Undervisningens didaktiska upplägg 

Undervisningen rör sig mellan de olika parterna i den didaktiska triangeln 

(se Figur 2 sid.85). Lärarna har utifrån uppgifternas innehåll och det de har 
som mål att eleverna ska lära sig designat sina didaktiska upplägg. Dels ge-
nom en första gemensam introduktion av uppgiften och dels genom gemen-

samma genomgångar av teknik eller arbetsprocess under arbetet. Didaktiken 
påverkas sedan under arbetsprocessen av eleverna och de behov dessa har i 
sitt arbete. Den kommunikativa vändning Englund (2007; 2011) beskriver, 

kan ses och gör att didaktiken påverkas av både lärare och elever. Lärarna 
förmedlar inte bara kunskap till eleverna utan didaktiken påverkas också i 
viss utsträckning av elevernas agerande. Lärarna vet redan innan arbetets 

start, vad som ska göras och vilket innehåll som ska behandlas, samt i stora 
drag hur elevernas processer kommer att se ut.  
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Uppgifter och innehåll 

De bilduppgifter som var aktuella under de veckor jag var hos respektive 

informant hade ett upplägg som innebar att eleverna skulle arbeta med dem i 
datorn. De områden de arbetar med i uppgifterna är sådant som traditionellt 
har arbetats med tidigare i bildundervisning utan datorer. Uppgifternas ut-

formning är konstruerade utifrån en traditionell skolkontext och från ett van-
ligt förekommande sätt att lägga upp uppgifter inom bildämnet, det vill säga 
där olika delar från det centrala innehållet i kursplanen för bildämnet bearbe-

tas. 
 Kursplanen för bildämnet innehåller tre områden där eleverna ska ut-

veckla sin förmåga. Dessa är bildframställning, redskap för bildframställ-

ning och bildanalys (Skolverket, 2011). När det gäller bildframställning 
arbetar eleverna med informativa bilder, som ska signalera de politiska parti-
ernas budskap, eller i Carinas klass en kultur. Beas elever använder sig av 

fotografering. Redigering i datorprogram använder de alla tre.  När det gäller 
delen som i kursplanen heter redskap för bildframställning är det datorn som 
är verktyget. De funktioner som finns i de dataprogram som används är red-

skapet för bildarbetet. Till den återstående delen av det centrala innehållet i 
kursplanen, som är bildanalys, kan den kunskap eleverna har möjlighet att 
tillägna sig om valaffischer, hur de är utformade och hur de kommunicerar, 

samt om olika kulturers uttryck och hur dessa kan presenteras kopplas. Lä-
rarna har alltså lagt upp uppgiften så att eleverna arbetar på olika nivå men 
med alla de olika delarna från kursplanens centrala innehåll samtidigt, vilket 

är vanligt i bildämnet och något som Skolverket förespråkar i sitt kommen-
tarmaterial (Skolverket, 2011) 

Uppgifterna är gjorda för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kun-

skap i speciella program avsedda för bildbearbetning samt kunskap i visuell 
kommunikation. Dessutom ges möjlighet att lära sig om visuell kultur i form 
av valaffischer och om olika kulturer i världen. Uppgifterna är gjorda för att 

eleverna ska lära sig viss mediekunnighet20 och framför allt visuell läskun-
skap.21 Mediekunnighet i form av att eleverna hämtar bilder eller text från 
internet och att de får möjlighet att tillägna sig kunskap om hur de hämtar 

bilder och vilka bilder som får användas, samt sidor där bilder får lånas och 
användas. Till exempel bilder på webbsidan Flikr där personen som tagit 
bilden och lagt upp den på sidan, markerar om det är tillåtet att använda bil-

den och på vilket sätt. Carinas elever ges möjlighet att utveckla kunskap om 
vilka sidor som lämpar sig för faktasökning samt hur sökningar kan göras. 
Det ges även möjlighet för eleverna att tillägna sig visuell läskunskap genom 

val av passande bilder och bildtecken som tillsammans med text kombineras 
för att kommunicera ett budskap. Uppgifterna är multimodala där både bil-

                                
20 Här använder jag det begrepp som UNESCO har använt för att beskriva olika förmågor som 
används för att förstå och använda media. Se sid 44. 
21 Se Visual literacy – visuell läskunskap sid.43. 
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der, symboler och text används. Dessutom används även ljud i uppgiften 
med presentationer om en kultur i form av ljudeffekter i programmet men 

också i de fall de använder filmer i sina presentationer. 
Uppgifternas konstruktioner är i sig dialogiska i den meningen att det inte 

finns några förutbestämda utsagor för hur elevernas arbeten ska se ut. Däre-

mot finns en tydlig struktur för hur eleverna ska arbeta med uppgiften samt 
tydliga ramar för vad som ska finnas med i affisch eller presentation.  

Lärarna är kunniga i de datorprogram som används och vet hur de behö-

ver agera för att få eleverna att följa med vid till exempel gemensamma ge-
nomgångar. 

Möjligheter och begränsningar 

När lärarna beskriver vad uppgiften går ut på och vilket program eleverna 

förväntas använda, styr det elevernas eget utrymme att bestämma möjliga 
sätt för att lösa uppgiften. Läraren styr alltså vad som ska göras men även i 
viss mån hur det ska lösas. De ramar eleverna får ger endast en viss styrning 

av hur de utformar sin affisch eller presentation vilket skapar utrymme för 
individuella tolkningar. Eleverna har möjlighet att utifrån sin egen förståelse 
gestalta och kommunicera en politisk fråga eller gestalta hur de uppfattar en 

kultur. De ramar som ges utgör också ett stöd för hur deras arbete ska göras 
och vad de ska innehålla.   

Det finns dock litet utrymme för andra ingångar eller alternativa sätt att 

lösa uppgifterna, beroende på att de ska arbeta i en viss teknik, det vill säga 
ett speciellt datorprogram. Lärarna har lagt upp uppgiften ifrån det sätt de 
vill att eleverna ska lösa uppgiften på med hjälp av ett visst program. Upp-

gifterna och upplägget ifrågasätts heller inte i någon större utsträckning av 
eleverna. En elev kommer med en förfrågan om att få arbeta i ett annat pro-
gram, annars förekommer inga förslag på alternativa arbetssätt eller förslag 

på att göra någon annan produkt än den förväntade. Det visar att eleverna 
inte har för vana att ifrågasätta eller påverka hur arbetet och uppgifterna ska 
utformas. Lärarna inbjuder heller inte till det genom att fråga hur de vill ar-

beta eller lösa uppgiften. Uppgifterna är utformade så att vissa moment eller 
objekt som de vill att eleverna ska arbeta med kommer med. Genom att styra 
vad som ska finnas med i affischen, exempelvis partilogotyp och partiets 

budskap, förvissar sig lärarna om att dessa delar och de moment som det 
genererar kommer med i arbetet. Utan dessa förutbestämda objekt eller mo-
ment, skulle uppgiften mer kunna utgå ifrån elevernas egna uppfattningar om 

hur de vill utforma och tillkännage till exempel ett partis valfrågor. Lärarnas 
genomgångar bidrar även till en viss typ av styrning, då de visar att det finns 
en speciell typ av bilder som är vanligt förekommande i genren och därmed 

visar ett visst sätt att uttrycka sig, vilket ju också är syftet med undervisning 
om bildkommunikation och visuell kultur.  
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Uppläggen på uppgifterna gör att det finns möjlighet till dialogiska samtal 
där elevens eget uttryck är utgångspunkten. Denna möjlighet används dock 

inte i någon större utsträckning, förutom att det behandlas implicit när lärare 
och elever interagerar kring hur uppgiften kan lösas rent tekniskt.  

Ramfaktorer så som tillgång till datorer och om de arbetar i en bildsal el-

ler datasal påverkar hur lärarna har möjlighet att arrangera sin undervisning. 
Liksom hur datorerna är placerade i salen. Dessutom påverkar tillgången på 
program och lagringsutrymme förfarandet för det de arbetar med. När de har 

bärbara datorer och tillgång till en bildsal ges större utrymme för alternativa 
lösningar, där alla inte behöver arbeta med samma teknik.  

Positioneringar 

Upplägget på uppgifterna styr både elevernas möjligheter att välja arbets-

form och innehåll samt de subjektspositioner de intar, liksom det också på-
verkar lärarens positionering. De blir interpellerade i en konventionell lärare 
– elev relation där eleverna förväntas lösa uppgiften på ett visst sätt och där 

läraren förväntas hjälpa eleven i det förevisade arbetssättet. Detta upplägg 
och den subjektsposition läraren intar framför eleverna medger därför en 
traditionell lärarroll, där läraren har kontroll på processen och vad som för-

väntas av eleverna (Hörnquist, 1996). Eleverna blir därmed också position-
erade som elever som ska prestera något, och läraren guidar dem genom 
arbetet för att komma fram till en slutprodukt. Detta är ett uttryck för go-

vernmantality där skolan som institution och dess tradition påverkar hur 
lärare och elever agerar (Popkewitz & Brennan, 1998). Eleverna får dock 
bestämma hur deras visuella produkt ska utformas, vilket ger utrymme för 

eleven att positionera sig till exempel som miljöaktivist genom uttrycket i sin 
affisch eller presentation. I de fall där arbetet görs genom ett grupparbete 
behöver eleverna också positionera sig i förhållande till varandra inom grup-

pen och förhandla om vad som ska finnas i presentationen och vad det ska 
signalera. Svennevig (2001) talar om hur vi genom vårt språk positionerar 
oss på olika sätt. Det sker också genom det bildspråk eleverna använder. Ju 

medvetnare eleverna är om bildkommunikation i olika genrer desto lättare 
har de att inta olika positioner i sitt skapande (Buhl & Flensborg, 2011).  

Den konventionella elevroll eleverna interpelleras i påverkar även hur 

eleverna konstruerar sin förståelse i förhållande till det uppgifterna syftar till 
att lära. Likaså signalerar uppgifterna att det finns ett rätt sätt att lösa dem 
på. Uppgifternas utformning gör att både lärare och elever känner igen sig i 

formen och agerar utifrån invanda mönster. Det skapar också en trygghet för 
eleverna som vet hur de förväntas agera. Likaså för läraren som därmed har 
en förståelse för vad som kan komma att inträffa under arbetet. Dysthe har i 

sin forskning visat att lärare ofta använder vissa mönster i sin undervisning 
som de upprepar om och om igen (Dysthe, 1996). 
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Målet med uppgifterna 

Det upplägg som lärarna har på dessa uppgifter visar framförallt hos Anna 

och Bea att de anser att tekniken som används är en stor del av uppgiften. 
Det tolkar jag som ett uttryck för en tradition som finns inom bildämnet där 
teknik och material är en viktig del (Wetterholm, 1999; 2001).  

I årskurs sju är det viktigt att lära sig tekniken även om affischens för-
måga till tydlig kommunikation också är en viktig del. Anna bekräftar också 
detta och hon liksom Bea säger att eleverna i de högre årskurserna framför 

allt i år nio får välja i vilken teknik de vill arbeta och att några då väljer att 
arbeta med datorer. Det viktiga är att de då kan tekniken så att fokus kan 
läggas på annat. Det tyder på att de ser på undervisning som att eleverna 

först måste lära sig tekniker för att sedan mer arbeta med det visuella ut-
trycket, men det kan även vara ett uttryck för att de anser att eleverna är mer 
mogna i de högre årskurserna och därför kan arbeta på ett friare sätt där de 

själv får välja teknik för det de vill kommunicera. Genom att låta alla elever 
arbeta med samma teknik har läraren lättare att skapa struktur i arbetet för 
eleverna, där de yngre eventuellt har mer behov av det.  

Alla lärarna betonar på olika sätt vikten av att tänka på det visuella ut-
trycket. Bea gör det i sin genomgång och Anna bearbetar det mest vid redo-
visningarna. Carina tar upp detta flera gånger och presenterar också be-

tygskriterier för den visuella layouten i presentationerna och hur de kan be-
lysa kulturen som beskrivs. Trots det får den visuella diskursen inte någon 
framträdande plats i undervisningen. 

När jag frågar lärarna om de arbetat med uppgifter som utgår ifrån elever-
nas bildvärldar till exempel sociala sidor, YouTube eller liknande, svarar 
lärarna att de anser att detta skulle vara intressant men att de ännu inte lagt 

upp sin undervisning så. Återigen går det att identifiera Dysthes (1996)  
kommentar om att lärare använder vissa mönster som återkommer hela tiden 
i undervisningen. Att uppgifterna är sådana som inte skapats och designats 

för att utgå från datorns möjligheter utan är traditionella uppgifter som gjort 
tidigare i bildundervisning, tyder på att nya eller andra arbetsmetoder ännu 
inte fått utrymme. Lärarnas pressade arbetssituation gör naturligtvis också att 

det är svårt att hinna med att förbereda nya typer av arbeten eftersom det tar 
mycket tid i anspråk. 

Den inledande presentationen 

Utifrån den didaktiska tringeln är lärarnas fokus i första hand riktat mot in-

nehållet i det inledande skedet av uppgiften. Alla lärarna inledde uppgiften 
med en genomgång där de talade om uppgiftens utformning och vad som 
skulle göras och visade exempel på valaffischer eller berättade om olika 

kulturer. Vid genomgångarna använde alla lärare ett visuellt presentations-
material för att förtydliga och illustrera det de talade om. De bilder lärarna 
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använde vid sina presentationer påverkar naturligtvis och styr elevernas upp-
fattning om hur uppgiften kan och bör lösas, vilket också är avsikten. Ef-

tersom det är en viss typ av bilder de arbetar med, till exempel politiska bud-
skap i valrörelsen, har eleverna möjlighet att tillägna sig kunskap om hur 
denna visuella kultur ser ut och fungerar i en speciell kontext.  

De joint actions som förekommer i det inledande skedet vid lärarnas ge-
nomgångar leds av läraren och är ofta monologiska. De frågor läraren ställer 
till eleverna är retoriska för att eleverna ska aktiveras under föreläsningen för 

att ge givna svar. Genom att bjuda in eleverna i samtalet skapas en interakt-
ion så att eleverna inte blir helt passiva. Detta sätt att arrangera sin undervis-
ning inledningsvis kan ses som spår av den föreläsningskultur som finns i de 

utbildningar lärarna själva har gått och som ett spår av den skoltradition som 
finns. Det didaktiska upplägget styr det sätt som uppgiften förväntas lösas 
på. Hade lärarna till exempel uppmanat eleverna att gå ut på nätet och leta 

efter hur partierna framställer sig i valet och sedan redovisa detta för klassen, 
hade det blivit en annan struktur på arbetet och andra möjligheter att fram-
ställa partier hade skapats. Det hade dock gjort att läraren förlorat viss kon-

troll över arbetsprocessen och dess didaktiska struktur. Detta är något varje 
lärare naturligtvis tar med i beräkningen då de konstruerar sina uppgifter. 
Hur fritt ska det vara? Hur mycket vill läraren styra? Hur får läraren med det 

eleverna förväntas lära sig och hur ska bedömningen göras? Detta är frågor 
lärarna redan innan undervisnigen har tagit ställning till. 

Upplägget liksom lärarens fysiska placering i klassrummet gör att elever 

och lärare positioneras på ett visst sätt i förhållande till varandra (Hörnquist, 
1996). Positionen längst fram är något vi är vana att den som talar intar, vil-
ket underlättar arbetet. Men ger också eleverna en uppfattning om vilken 

position de förväntas inta som åhörare, det vill säga relativt passiva. Den 
position läraren intar förstärker att det är läraren som har kommandot i salen. 
Läraren intar en traditionell position som den som sitter inne med kunskapen 

som förmedlas till eleverna. Det är något som finns inbyggt i den skolkon-
text de befinner sig i. Det ser jag som ett uttryck för governmentality där 
kontexten och skolan ger oss ett förväntat sätt att vara eller bete och uppföra 

oss på (Popkewitz & Brennan, 1998; Lindgren M. , 2006).  
Läraren pratar om bilder och ställer retoriska frågor, men elevernas åsik-

ter om bilder eller uttryck kommer inte fram i någon större utsträckning. 

Lärarna inbjuder heller inte eleverna till samtal om vad bilderna kommunice-
rar trots att många tillfällen till det uppstår.  

När eleven ges möjlighet att få sin åsikt eller kunskap bekräftad i samtal 

och interaktion med andra skapas möjlighet att konstruera förståelse. Uteblir 
detta på grund av att eleverna är passiva och endast förväntas svara på reto-
riska frågor ges inte möjlighet till det (Bakhtin, 1986; Shotter, 1992).  

Det innebär inte att det endast ska finnas dialogiska samtal i klassrummet. 
Det är också nödvändigt att till exempel vid genomgångar använda sig av det 
monologiska. Däremot är det viktigt att göra genomgångar på ett sådant sätt 
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att eleverna ges möjlighet att appropiera kunskap (Dysthe, 1996). Studier 
visar att om lärare bekräftar elevernas bidrag till samtalet och signalerar 

förväntningar på korrekt kunskap ger det positiv inverkan på elevers lärande 
(Grøver Aukrust, 2003, s. 177). Genom att till exempel använda uppföljning 
av elevens svar kan eleven göras mer delaktig även i en monologisk genom-

gång.  
Det visade sig också i undersökningen att eleverna inte alltid hade samma 

uppfattning om vilka bilder som till exempel uppfattades som mest tillta-

lande, vilket gör att möjlighet till samtal och dialog om olika uppfattningar 
finns.  

Arbetsprocessen 

Efter den inledande genomgången förväntas eleverna börja sitt arbete med 

valaffischen genom att arbeta i Photoshop. Carinas elever börjar i första 
hand med att leta information på internet om den kultur de valt innan de 
startar arbetet med att göra en visuell presentation i Active Inspire. Fokus i 

den didaktiska tringeln ligger nu främst på interaktion med eleverna och de 
frågor som genereras genom deras arbetsprocesser. Eleverna interagerar 
naturligtvis också med varandra under arbetsprocessen på olika sätt, exem-

pelvis genom kommentarer eller frågor. Jag har noterat att det sker men ele-
vernas interaktion med varandra har inte varit mitt fokus i studien, utan istäl-
let lärarnas interaktion med eleverna. 

Eftersom interaktionerna främst utgår ifrån elevernas frågor i arbetspro-
cessen berörs framförallt de tekniska och arbetsstrategiska diskurserna. Den 
arbetsprocess lärarna genererar genom uppgiftens upplägg öppnar för en 

estetisk lärprocess där det skapande arbetet utgör en stor del. Eleverna ges 
genom sin skapande process möjlighet att ge sin syn på och sin förståelse av 
en valfråga eller en kultur. I en estetisk lärprocess är en viktig del det reflek-

terande arbetet, för att identifiera hur något ser ut eller uppfattas och för att 
hitta vägar att utveckla och gå vidare i sitt arbete. Antingen tillsammans med 
övriga i klassen eller med hjälp av läraren (Hetland, 2007). Under de arbets-

processer jag observerat sker det dock inte kontinuerligt under speciella till-
fällen, till exempel genom gemensamma delredovisningar, utan i enskilda 
interaktionen med lärare eller andra elever. I interaktionerna med läraren, 

sker detta relativt outtalat och ofta mer som konstateranden från lärarnas sida 
än en dialog där elevens avsikter kommer fram. Om till exempel en elev 
säger att ”jag vill att det ska se ut som om hon eller han springer efter en 

annan person i bilden”, frågar inte läraren varför det ska se ut så eller hur 
eleven tänkt. Utan svaret som ges blir ofta: – Då gör du så här. Klicka där! 
och så visar läraren rent tekniskt hur eleven kan komma vidare och utföra 

kommandon för att få det önskade resultatet. Det gör att reflektion kring 
bildtecknens placering och det kommunikativa tillstor del blir osynligt och 
därmed inte tydliggjort som en del av lärandet för eleven. Det gör att den 
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estetiska lärprocess som det finns möjlighet till, där kunskap genereras i 
interaktion mellan olika deltagare till stor del tillintetgörs eftersom inget 

gemensamt samtal förs. De val eleven gör i sin skapande process görs utan 
att eleven blir medveten om dessa. Det kan handla om att eleven flyttar olika 
bildtecken och placerar dem där det ser bra ut, men är antagligen inte med-

veten om vad det är som gör att de passar bättre på ena eller andra stället 
eller vad placeringen gör för vad bilden kommunicerar. Det visade sig också 
att när eleverna skulle redogöra för de val de gjort hade de väldigt svårt att 

verbalisera detta. Det beror naturligtvis på att de inte har någon vana att 
prata om sina arbeten på det sättet och ingen vana att reflektera över de val 
de gjort. De har heller inte begreppen för att tydliggöra vad de menar. 

Carina säger att eleverna ofta frågar vid annat bildskapande om det de gör 
blir bra, vilket gör att ett samtal om detta kan inledas. Den frågan säger hon 
att hon aldrig får när de arbetar i datorn. Kanske beror det på att det är lätt att 

göra om, men Carina tror att de även kan vara så att eleverna inte ser sig 
själv som skapare på samma sätt utan att det är datorn som gör bilden. Det är 
inte lika påtagligt elevens eget verk som vid annat bildskapande när avtryck 

av elevens arbete syns på ett mer direkt sätt, genom exempelvis tecken på att 
eleven suddat och gjort om.  

Emellertid får produkterna en annan visuell kvalité när de använder da-

torn för att göra en affisch eller presentation. Bea påpekar att hon tror att 
eleverna blir nöjda med sina bilder.  

 
Bea:   

 

Jag: 

Bea: 

Så blir det ju liksom, det blir snyggt bara för att det är en dator 

och för att man skriver ut  

Mmm  

Och så att dom, äh för att jag tror att ganska många är ganska 

nöjda, även fast kanske resultaten kanske inte är så himla bra, 

men att dom ändå känner sig ganska nöjda 
 

När bilder kan sammanfogas och text läggas till, utan att några spår av en 
mänsklig hand syns i arbetet verkar alltså eleverna bli nöjda enligt läraren. 
Resultatet blir också mer likt till exempel en riktig affisch vilket antagligen 

påverkar att de upplever resultatet som bra.   

Process och produkt 

Carina uttrycker att hon tidigare inte har arbetat så processinriktat men att i 
och med att hon sett att det är framskrivet i den nya kursplanen22 så har hon 
börjat arbeta med digitala portfolios där eleven ska samla sina arbeten. An-

nas elever arbetar med portfolios i bildsalen och sparar sina digitala arbeten 
på skolportalen. Anna betonar att det är snabbare och enklare att arbeta med 

                                
22 Lgr11 är vid tiden för observationen under arbete och delar läggs ut på skolverkets hemsida 
så att lärare och andra kan kommentera och ge respons på de förslag som görs. Denna process 
gör att lärare redan innan läroplanen är fastställd kan se vilka delar som lyfts fram. 
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en vanlig pappersportfolio eftersom hon i den digitala måste starta upp olika 
program när hon ska titta på bilderna. Dessutom tar det längre tid att ta sig in 

i varje elevs digitala profil, vilket gör att arbetet blir mer tidskrävande. Bea 
säger att processen visst är viktig men att det är den färdiga bilden de bedö-
mer, men att det också tar hänsyn till om eleven har haft mycket krångel 

eller gjort något som är väldigt svårt. 

Synen på datorn i bildämnet 

I interaktionerna och i samtal med lärarna kan utläsas att både lärare och 
elever uppfattar arbete med datorer i undervisningen som annorlunda än 

annan bildundervisning. Lärarna vill till exempel att eleverna också ska 
skapa en egen logga som kan göras för hand och scannas in eller ritas i da-
torn. Det visar att de ser på användandet av andras bilder och sammanfoga 

dessa till nya som mindre ”egen-skapat” än den bild som skapats helt själv 
genom att rita den. Det har även påtalats i andra undersökningar (Burke & 
Hammett, 2009). När eleverna ”plagierar” andras texter eller bilder ses detta 

inte som riktigt i en skolkontext. Jenkins anser att detta synsätt måste föränd-
ras hos lärare och säger att elever genom tiderna har lärt sig genom att av-
bilda och härma andras konstverk och bilder (Burke, 2009; Jenkins, 2008).  

Carina säger att hon tycker sig märka att även elever som inte annars är så 
intresserade av bildämnet kan nås när de använder datorer för arbetet: 

Att man kan nå elever (0.2) ja man når dom på ett lite annorlunda 
sätt så att man når dom som är teknikintresserade och det behöver 

inte alltid vara dom som är bildintresserade. /…/ Det kan man 

märka att det att såna som annars kanske inte har haft så jättestort 
driv blir jättepeppade liksom. 

 
Det framkommer också att det naturligtvis finns elever som tycker att det 

inte är så roligt att arbeta i datorn. Carina tror att de ofta kan vara de som 
annars är väldigt duktiga i ”traditionell” bild.  

Samuelsson skriver att det skiljer sig mycket från elev till elev vilken da-

torvana de har och vad de använder datorn till (Samuelsson, ICT use among 
13-year-old Swedish children, 2010). Det kan även vara en orsak till hur 
eleverna uppfattar användandet av datorer i bildundervisningen. De elever 

som har mer datorvana och använder datorn till bildredigering på fritiden har 
lättare när de redan kan vissa grunder. De har förmodligen också ett annat 
intresse för den sortens arbete.  

Krokmarks studie visar att lärare förändrar sin didaktiska utgångspunkt 
från att planera för undervisning till att planera för lärande när arbetet sker 
med hjälp av datorer och digital teknik (Kroksmark, 2013). Formativ under-

visning används som begrepp där undervisningsprocessen beskrivs som öp-
pen, och där inte förutbestämda vägar tas mot målet (Sohlberg & 
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Kroksmark, 2013). Det innebär att lärarna istället för att planera undervis-
ningen för att styra hur eleverna ska lära sig något och därmed också elever-

nas arbetsprocesser, istället utgår ifrån vad som ska läras och låter eleverna 
själva välja väg i sina processer. Lärarna i denna studie har dock planerat 
undervisningen för ett visst sätt att arbeta i särskilda program vilket påverkar 

och styr elevernas arbetsprocesser. Implementeringen av datorer i undervis-
ningen hos dessa lärare skulle kunna betecknas som det Marner och Örtegren 
(2013) benämner addering. Det vill säga att datorn ses som ett verktyg eller 

en ny teknik som adderas till undervisningen. 

Skapa, inte prata 

Samtalen som förs med eleverna i klassrummet rör det tekniska förfarandet 
men lärarna säger även att det blir färre samtal när de arbetar vid datorerna. 

 
Carina: 

 

 

 

     Jag: 

Carina: 

Alltså jag får nog överlag mindre frågor med datorn för att (0.1)  

dom det är sånt sug i datorn på nåt sätt man är så fokuserad på 

den, skärmytan, det jobbet och det är (.) dom blir mer liksom 

slutna i sig själva och inte så lärarorienterade tror jag.  
Tycker du att det är positivt eller?  

Både och tror jag. Man känner själv och när det har varit långa 

stunder med datorn att man känner att man vill liksom få igång 

mera, ja mera samtal. Det blir kanske mindre samtal helt enkelt. 

 
Intrycket jag fått under mina observationer bekräftar detta. Om eleverna inte 
har några tekniska frågor så frågar de heller inte om visuella uttryck eller 

liknande i sitt arbete. Både Carina och Bea påpekar att de inte tänkt så 
mycket på att de inte är så mycket frågor om visuella element eller kommu-
nikation. Det verkar alltså som att lärarna faktiskt inte reflekterat över att det 

inte samtalas lika mycket om visuella och kommunikativa aspekter i uppgif-
terna. När det under våra samtal funderat på detta konstaterar de att dessa 
samtal förekommer mer naturligt i annan bildundervisning.  De påpekar båda 

att de kommer att vara mer uppmärksamma och själva ställa fler frågor till 
eleverna om exempelvis olika bildtecken och vad bilderna ska kommunicera, 
i framtiden. Dock uttrycker Bea att det också finns ett visst motstånd mot att 

det blir för mycket samtal för hon vill att de ska få arbeta och producera. 
Hon säger  

Att få va liksom praktiskt, producerande (.) äh (.) man ska reflektera 
och man ska äh (.) analysera och tänka så mycket (.) med ord och så 

mycket liksom helt intellektuellt i alla andra ämnen. /…/ Om man inte 

ens har lagt fram ett papper utan bara pratar, om det vi gjort lektioner-
na innan. Det kan va väldigt intressanta samtal och så, men jag tror att 

dom upplever det lite som att (.) nämen vänta hade vi nån bild. 

 



 185 

Jag tolkar det som att hon är mån om att de ska få arbeta rent praktiskt vilket 
gör att hon anser att reflektionen och samtalet eller analyser av bilder inte får 

ta för stort utrymme. Detta är något som i den nationella utvärderingen av 
bildämnet också framkommit, att lite tid ägnas åt analys av bilder (Marner, 
Örtegren, & Segerholm, 2005). Bea uttrycker också att det finns en förvänt-

ning från eleverna att bildämnet ska vara praktiskt arbete. Det är ett uttryck 
för den skoltradition och den syn som finns hos lärare och elever, där tekni-
ken och skapandet ses som den viktigaste delen i ämnet. Wetterholm visar i 

sina studier bland grundskolelärare i låg- och mellanstadiet, att bildämnet till 
stor del handlar om att producera bilder. Tolkning och förståelse av bilder 
förekommer inte i lika hög grad (Wetterholm, 1999; 2001). 45 % av lärarna 

som var med i den nationella utvärderingen NU03 ansåg att bildämnet är ett 
praktiskt-estetiskt ämne. Något färre tyckte att det i huvudsak var ett kom-
munikativt ämne (Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005). Det kan även ses 

som ett uttryck för The subjective strategy23 där eleverna förväntas skapa 
utifrån sitt inre och uttrycker det i bild. En tradition där barnen ska uttrycka 
sig och där analys av bilder inte förekommer i någon större utsträckning för 

att inte påverka barnens egna uttrycksformer. 

Diskursiv kamp i interaktionerna 

De interaktioner som observerats har huvudsakligen skett när eleverna själva 

har arbetat med sina uppgifter, vilket är naturligt då enskilt arbete upptar 
merparten av lektionstiden. Som jag visat i analysdelen har jag delat in dessa 
i tre olika diskurser. Den arbetsstrategiska, den visuella och den tekniska 

diskursen.  
Det finns två områden som interaktionerna mestadels rör sig kring, dels 

den tekniska och dels den om stukturer i arbetet. Det som dominerar inter-

aktionerna hos Anna och Bea är den tekniska. Carinas interaktioner med 
eleverna domineras av frågor kring faktainhämtning och strukturer i arbets-
sättet. Men var och när behandlas den visuella diskursen? Inte så ofta, visar 

det sig. Det går dock att identifiera en diskursiv kamp mellan den tekniska 
diskursen och den visuella, där arbetet inom den visuella hela tiden finns i 
elevernas arbetesprocess, men där den visuella praktiken i stor utsträckning 

blir okommenterad. Denna kamp finns också mellan den visuella och den 
arbetsstrategiska diskursen när lärarna hjälper eleverna med hur de kan tänka 
och lägga upp sitt arbete. Den visuella praktiken ligger också då till grund 

för hur lärarna uppmanar eleverna att arbeta, men även då förblir det ganska 
outtalat. Det gör att den visuella diskursen inte blir framträdande trots att den 
hela tiden finns med och kämpar om utrymme, som en del av uppgiften och 

för att den också är en förutsättning för det tekniska agerandet och arbetet. 

                                
23 Se Undervisning i bild – ett visual event sid. 53. 
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Dock är den visuella praktiken också beroende av den tekniska och den ar-
betsstrategiska. Beroende på vilka kommandon eleverna lär sig ges olika 

möjligheter för val av och förändring av visuella uttryck i bilderna. Det på-
verkar också hur eleverna väljer att göra sina arbeten. Det bild-, färg- och det 
typsnittsval eleverna gör sker förmodligen inte helt oreflekterat av dem men 

deras tankar om det kommer sällan fram och diskuteras. Det arbetssätt och 
de bilder eleverna är vana att använda påverkar även de val av bildtecken 
eleverna gör. Under arbetet fokuseras mer på tekniska och strukturella lös-

ningar, men dessa lösningar görs ganska snabbt utan att lärarna har några 
egentliga samtal med eleverna om vad de faktiskt vill kommunicera med 
sina affischer eller presentationer. 

Datorn och tekniken, en styrande aktör i interaktionerna 

Anna och Bea behöver hela tiden hjälpa någon elev och det är nästan alltid 
någon elev som väntar på att få hjälp. I Carinas klass är eleverna mer själv-
gående när det gäller den tekniska biten. 

 Det är få problem med datorer som inte fungerar hos informanterna, även 
om det förekommer. De tekniska lösningar som visas av lärarna, i interakt-
ioner med enskilda elever, utgår från elevens direkta frågor om hur något 

kan göras. Ofta är det frågor av till synes enkel karaktär som rör det all-
männa datorkunnandet. Till exempel hur och var de ska spara något. Frågor 
som rör det tekniska förfarandet i bildredigeringsprogrammen framkommer 

oftast genom att eleven frågar hur de ska göra en förändring. Till exempel att 
få bort något i bilden eller vilket lager ett bildtecken ska placeras på. När 
lärarna hjälper eleverna gör de det ofta genom peka eller helt enkelt ta över 

musen för att visa hur de ska göra. Anna använder i större utsträckning frå-
gor för att hjälpa eleverna att själv tänka efter och hitta lösningar. När detta 
görs blir samtalen mer dialogiska och eleven får möjlighet att själv reflektera 

över vad de ska göra och hur de utför något. 
Det är inte bara personerna som påverkar interaktionen utan också pro-

grammets utformning. Det vill säga att programmets funktioner till stor del 

styr interaktionen och hur samtalet förs, även om de kommandon som samta-
las om utgår ifrån elevens intentioner med bilden. När interaktionen endast 
sker utifrån programmens funktioner utesluts samtalet om den visuella prak-

tiken och därmed även förståelsen av elevens val och livsvärd, läraren annars 
kunde tillägnat sig kunskap om. 

Det är skillnad på de frågor de interagerar kring när de arbetar med en da-

tor i undervisningen, säger lärarna. Anna säger att vid traditionell bildunder-
visning frågar eleverna innan de till exempel ska välja färg på en bakgrund, 
därför att det är relativt svårt att förändra i efterhand utan att bilden behöver 

göras om helt. När de arbetar i en dator kommer dessa frågor sällan eftersom 
det är så lätt att förändra, vilket gör att eleverna provar olika möjligheter 
innan de bestämmer sig. Bea påpekar också att det är andra typer av frågor 
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när de arbetar med en dator. ”De frågar inte vilken färg utan hur de väljer 
färg liksom”. 

Anna påpekar att eleverna har en annan grundkunskap när det gäller trad-
itionella tekniker i bildarbetet, vilket gör att de inte behöver lägga lika stort 
utrymme i undervisningen på just tekniken. När eleverna arbetar med en 

dator finns inte grunderna i datoranvändandet och särskilt inte i dataprogram 
för bearbetning av bilder som de kanske bara använder under bildlektioner. 
Det gör att de måste ägna mer tid åt det tekniska förfarandet. 

För att diskutera olika estetiska eller kommunikativa uttryck kan, exem-
pelvis funktionen” spara som” användas. Detta görs i väldigt liten utsträck-
ning i studien. Däremot används datorn för att visualisera hur de menar att 

bilden ska bli eller hur det förlopp de skapar i en film blir. Likaså används 
rörlig bild från internet för att illustrera något i presentationerna. När datorns 
funktioner utnyttjas i undervisningen för samtal om de visuella och vad det 

kommunicerar, blir processen tydliggjord på ett sätt som annars inte skulle 
vara möjligt. 

Den förståelse som blir möjlig för eleverna att konstruera utifrån under-

visningen blir till största delen kopplad till det tekniska utförandet och 
mindre till det den visuella kommunikationen. Den kompetens eleverna ges 
möjlighet att utveckla är en allmän datakunskap som gäller grundläggande 

kunskaper i hur datorn kan användas. Eleverna ges också möjlighet att 
tillägna sig kunskap i de speciella bildbehandlingsprogram som används. 
Eftersom programmen ofta är omfattande får eleverna en grund de sedan kan 

arbeta vidare med vid andra tillfällen. De får en förståelse för vad som kan 
göras med bilder i bildbehandlingsprogram utan att därför behärska tekniken 
fullt ut. Både Anna och Bea pratar om upphovsrätt och vilka bilder som får 

användas. Annas elever har dessutom en specifik uppgift där de ska läsa och 
svara på frågor om upphovsrätt för att få djupare kunskap i det. Carina hjäl-
per eleverna med var de kan hitta fakta och vilka sidor som är lämpliga att 

söka på. Dessutom uppmanas de att kontrollera fakta genom att jämföra 
olika sidor. De får alltså en grund i mediekompetens de sedan kan utveckla 
vidare. Den kompetens som eleverna får är alltså en start på den mediekom-

petens som enligt UNESCO (2011) är en mänsklig rättighet och som en del i 
det livslånga lärandet. 

Den fysiska positionen i rummet inverkar  

Lärarna påpekar också att arbetet skiljer sig från annan bildundervisning 

bland annat på grund av att de måste befinna sig bakom eleven för att se vad 
de gör. Vid annan undervisning där eleverna oftast arbetar på ett liggande 
papper eller med ett objekt på bordet får läraren en helt annan överblick av 

vad eleverna arbetar med, vilket gör att de lättare kan få kännedom om ele-
vernas arbetsprocesser. Dessutom är arbetet med olika kommandon snabbt 
när de arbetar med en dator, och därför kan mycket hända i elevens arbete på 
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kort tid utan att läraren lagt märke till det, medan det vid till exempel teck-
nande eller målande är en mycket långsammare process där exempelvis spår 

av övermålade delar eller suddande kan ses i bilden. Det blir därför svårare 
för läraren att följa elevernas arbetsprocesser när spår av olika utföranden 
inte syns i datorn. Det visar hur datorn fysiskt påverkar eleverna och lärarens 

sätt att interagera. Bea påtalar också att vid annan bildundervisning, samlar 
hon in elevernas bilder vid lektionens slut och har då möjlighet att exempel-
vis se hur långt eleven hunnit med sin bild och om förändringar gjorts, me-

dan vid arbete med datorer stängs bara programmen ner och hon har ingen 
möjlighet att se hur långt varje elev kommit eller om bilden förändrats. 

Analysen visar också att läraren behöver påpeka och markera att det är 

viktigt att eleverna följer de kommandon hon utför när hon visar hur de ska 
göra. De förekommer också gemensamma genomgångar där alla utför 
samma kommandon samtidigt i en annan utsträckning än vid andra tekniker. 

Vid arbete med andra tekniker är det vanligare att läraren visar inför klassen 
som sedan får arbeta och prova tekniken efter lärarens demonstration. Lära-
ren behöver också positionera eleverna i förhållande till datorn för att ge-

nomgångar ska fungera så bra som möjligt. Lärarna har olika strategier för 
att få eleverna att följa med under genomgångar och inte titta på sociala sidor 
eller andra webbsidor som lockar. Datorn med dess konnoteringar till ett liv 

utanför skolan gör att det finns en föreställning och en förståelse hos elever-
na om vad datorn kan användas till (Hernwall, 2001; Samuelsson, ICT use 
among 13-year-old Swedish children, 2010). Denna kunskap om användning 

av till exempel sociala sidor påverkar undervisningssituationen på ett sätt 
som andra tekniker och material i bildundervisningen inte gör. Hos lärarna 
finns en medvetenhet om och en vaksamhet för vilka nätsidor eleverna går in 

på. Arbetet med datorer skiljer sig också i det avseendet från annan under-
visning där inte lika mycket annat pockar på uppmärksamhet. En elev som 
surfar på nätet har svårt att fokusera på det läraren säger. Det är även svårt 

för läraren att upptäcka när eleverna tappat fokus på undervisningen. Något 
jag själv har erfarenhet av och som jag såg i studien, som ett tecken på att 
eleven gör något på datorn som inte är relaterat till undervisningen, är att de 

vrider skärmen något så att det inte ska gå att se den från lärarens håll. 
Denna möjlighet eller distraktion inverkar alltså på lärarens sätt att agera och 
interagera med eleverna (Shotter, 2006). Datorn inverkar på det sätt lärare 

och elever interagerar, både hur läraren rör sig och placerar sig i rummet och 
hur de samtalar. 

Arbetsytans uppresta position gör att läraren inte ser elevernas arbetspro-

cess lika tydligt, vilket medför att samtalet mellan lärare och elev blir viktigt 
för förståelsen av elevens arbete och intentioner i arbetet. Det innebär att de 
mer måste förlita sig till samtalet och de begrepp som används blir därför 

viktiga för förståelsen. Den avskärmade arbetsytan erbjuder också en möj-
lighet för eleverna att våga ta ut svängarna i sitt skapande, eftersom de enkelt 
kan klicka ner sidan om de inte vill att någon ska se. Likaså kan uppfattning-
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en att datorn är delskapare i det eleven gör, där de personliga spåren i till 
exempel penseldrag inte finns, göra att de vågar uttrycka sig på ett annat sätt. 

När eleverna inte kan se vad kamraterna gör får de inte möjlighet att 
tillägna sig kunskap via andra om hur något kan lösas i samma utsträckning 
som när de arbetar på en plan yta men andra tekniker. Däremot blir detta 

tydligare genom de gemensamma genomgångarna när andra elevers frågor 
kan ge kunskap om hur de kan arbeta. 

Visuell läskunskap och bildkommunikation  

Samtal och interaktioner som rör den visuella praktiken behandlas till stor 
del i ett inledande skede av uppgiften. Lärarna föreläser då för eleverna och 
beskriver på olika sätt uttryck i bilder. Bea ägnar nästan hela den inledande 

lektionen till att visa bilder på valaffischer och prata om hur olika bildtecken 
i bilder används. Anna visar affischer och loggor men ägnar inte lika mycket 
tid åt det som Bea. Carina visar bilder från olika kulturer och pratar om 

dessa. 
Lärare och elever diskuterar endast i liten utsträckning den layout eller det 

bildval som görs och varför. Det gör att kunskap om området förblir outtalad 

i uppgiften. Samtal om layouten förs, men då med fokus på hur de kan lösa 
layouten rent tekniskt. Frågan om varför eleven gjort sin layout på ett visst 
sätt och vad det kommunicerar är inte framträdande i interaktionerna. Kom-

munikativa aspekter skulle dock kunna lyftas fram mer genom att frågan 
varför behandlades mer aktivt i interaktionerna. Visuella aspekter behandlas 
genom att de till exempel interagerar kring hur formen kan göras för att likna 

något eller vilken färg som ska väljas. 
De olika typer av joint actions som framkommit i interaktioner kring det 

visuella och kommunikation visar att lärare och elever framför allt arbetar 

med hur olika bildtecken i affischer och presentationer kan placeras i förhål-
lande till varandra. Det vill säga de interagerar kring vad som blir en bra 
enhet, om text och bild fungerar på ett bra sätt tillsammans och om det finns 

harmoni i färgval till exempel. När de gör det förs samtalet oftast om vad 
som ser bra ut men inte varför det blir bra och vad det kommunicerar. Inte 
heller talar lärare och elever om vad som gör att de uppfattar bilden på ett 

sätt jämfört med ett annat. Eriksson och Göthlund (2012) säger att det inte 
räcker att bara kunna beskriva olika delar i en bild. Analys och tolkning av 
bilder behöver läras på ett djupare plan anser de.  

Bea och hennes elever talar om vad de valaffischer hon presenterar kom-
municerar för budskap, men väldigt lite om vad i affischerna som gör att de 
förmedlar detta. Bea belyser dock med exempel på hur personers olika 

kroppspositioner kan påverka hur de upplevs och tar hjälp av moderaternas 
manual för detta när hon inleder uppgiften. Lärarna inbjuder inte heller till 
några diskussioner om hur uttryck kan uppfattas utifrån olika betraktarposit-
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ioner. Det vill säga hur olika människor kan tänkas uppfatta budskapet, det 
vill säga det som inom bildkommunikation benämns reception. 

Anna för samtal om det visuella uttrycket vid elevernas avslutande redo-
visningar. Under arbetsprocessen när eleverna arbetar med sina valaffischer, 
filmer eller presentationer försiggår väldigt lite interaktion om vad eleverna 

vill kommunicera i sina arbeten. Det gör att eleverna inte har möjlighet att 
konstruera någon uttalad visuell kunskap utifrån hur deras val av bildtecken 
uppfattas och hur placering av bildtecken i bilden kan göras för olika konno-

tationer eller för kommunikation. 

Visuell kommunikation 

Anna ger under arbetet hjälp med bildkommunikationen genom att instruera 
eleverna hur de kan tänka kring att deras affisch ska exponeras. Däremot 

förekommer inte samtal om vad eleven vill kommunicera förrän vid redovis-
ningen då de interagerar kring detta. Beas elever ges inte någon gång möj-
lighet att samtala om vad de vill kommunicera med sin affisch, varken i form 

av en avslutande redovisning eller under arbetet eftersom frågor angående 
bildens uttryck sällan ställs. Carina ägnar mycket tid i undervisningen till att 
få eleverna att förstå hur de kan arbeta med sina presentationer för att kom-

municera hur de uppfattar den kultur de valt. Hon går tydligt igenom och 
påtalar vid genomgång av uppgiften samt vid genomgångar av vad som be-
döms i uppgiften att den visuella presentationen är viktig. De samtalar dock 

inte om vad som väcker betraktarens intresse förutom att Carina nämner att 
för mycket text inte fungerar i en visuell presentation. Hon talar om att text 
och bild är viktigt men inte om vad olika typsnitt eller placering av bildteck-

en får för betydelse för det som ska kommuniceras. Kunskapen om varför 
vissa visuella uttryck fungerar bättre än andra blir därför outtalad och där-
med inte tillgänglig för eleverna. Carina visar ett exempel med olika sidor 

som kan förekomma i en presentation om kulturer, men i övrigt lämnas ele-
verna åt sin egen erfarenhet kring hur presentationer kan se ut. Det gör natur-
ligtvis att utrymmet för egna tankar om hur något kan presenteras ökar. 

Emellertid konstruerar eleverna sin kunskap och sitt arbete utifrån sin erfa-
renhet av visuell kommunikation som är en tradition av hur presentationer 
sett ut i den skolkontext de befinner sig i (Lindgren M. , 2006; Popkewitz & 

Brennan, 1998).  
Eftersom lärare och elever inte diskuterat hur bilder kan användas utan lä-

raren mest talat om att ha representativa bilder för det de vill visa med kul-

turen, kan det vara en möjlig förklaring till att eleverna inte lagt stor vikt vid 
arbetet med den visuella presentationen. Eleverna i den skolkontext de be-
finner sig är helt inställda på att arbetet handlar om att hitta faktatexter. Ele-

verna är låsta i ett traditionellt sätt att arbeta där fakta i form av text är nor-
men. Carina uppmanar eleverna att titta efter film på Youtube för att an-
vända dessa i sina presentationer eller för att förstå något i en kultur. Det ger 
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signaler att hon vill att de inte ska vara låsta i traditionell sökning utan även 
använda andra vägar som kanske inte ses som traditionella i en skolkontext. 

Trots det väljer de flesta eleverna att göra sina sökningar via texter, vilket 
kan ses som ett tecken på att de är mer tränade i att avkoda och tolka skrift-
liga texter än de är att avkoda och utläsa bilder.  

Bildspråkliga begrepp  

Inledningsvis bearbetar lärarna alltså det visuella och kommunikativa i sina 
genomgångar. När de gör det använder de inte bildspråkliga begrepp i någon 
större utsträckning. Bildspråkliga begrepp används inte heller under arbets-

processen, vilket gör att eleverna inte tillägnar sig något språk för att ut-
trycka vad de vill uppnå när de samtalar om bilder. Bristen på ett språk om 
bilder gör att de samtal som förs blir svårbegripliga och diffusa när det gäller 

vad eleven vill åstadkomma eller uttrycka. Det kan exempelvis ses i ex-
cerpten där eleven Erik interagerar med Bea och säger att han vill att bilden 
ska bli coolare utan att kunna uttrycka vad han menar (se sid.146). Det blir 

därmed svårt för läraren att förstå vad eleven vill med sin bild och svårt för 
eleven att beskriva vad han eller hon vill uppnå. Även om eleverna förstår 
olika bildkonventioner och vad bilder kommunicerar blir detta outtalat och 

eleverna får därför inte de begrepp de behöver för att samtala om bilder. 
Genom att använda bildspråkliga begrepp skulle också olika aspekter i bild-
skapandet tydliggöras. Samtalen som sedan förs under arbetet skulle därmed 

bli mer nyanserade och både elev och lärare skulle kunna kommunicera 
kring bilder på en annan nivå. 

Det visar sig också i materialet att när Annas elever ska prata om sina ar-

beten går det till en början ganska trögt och trevande. När Anna hjälper till 
och ställer frågor ger hon eleverna hjälp med vad de ska prata om men även 
vad de som betraktare av andras presentationer kan tala om och kommentera. 

Eleverna tar till sig detta väldigt fort och efter några inledande presentationer 
är eleverna mycket mer aktiva i bildsamtalet. Det visar att när tillfälle och 
struktur för detta ges är eleverna snabba att uppfatta hur de kan samtala om 

bilder. Genom detta samtal får de också del i andras tankar och arbeten som 
de sedan kan använda i sitt eget arbete med bilder. Bakhtin säger att ”Vi ser 
och hör oss själva genom den andras ögon och röster”( i Dysthe, 1996, s. 

228). 
Sonesson talar om hur viktigt bildspråket är för förståelse av bilder och 

anser att bildsemiotiken är viktig för skolans bildundervisning som han säger 

inte syftar till att utbilda konstnärer utan syftar till att utbilda för en allmän 
kompetens i att skapa och tolka bilder (Sonesson, 1997). Det är även något 
som poängteras i den nationella utvärderingen och som framskrivits tydli-

gare i nuvarande kursplan för bildämnet genom att i det centrala innehållet 
från årskurs fyra formuleras att eleven ska lära sig ”Ord och begrepp för att 
kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap” 
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(Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005; Skolverket, 2011). Om ”varför-
frågan” och bildspråkliga begrepp användes, till exempel varför eleven valt 

olika bildtecken och varför den placerats på ett visst ställe och vad det gör 
för bildens retorik, skulle det visuella samtalet berika uppgifterna och eleven 
skulle ges möjlighet till konstruktion av djupare förståelse om visuella ut-

tryck.  
När eleverna inte ges chans att utveckla ett språk och inte uttrycka sina re-

flektioner ges inte möjlighet att tillsammans konstruera ny kunskap (Burr, 

2003; Börjesson & Palmblad, 2007).  

Återkoppling för att lära 

Respons ges på olika sätt under arbetes gång. Anna och Carina ger eleverna 
möjlighet att redovisa sina arbeten vid uppgiftens slut. Det var också avsik-

ten från början när Bea introducerade uppgiften för eleverna, men det ge-
nomfördes aldrig.  

Annas elever ges också möjlighet att beskriva hur deras process varit och 

hur de löst något tekniskt när de gjort olika delar i sin affisch, vilket ökar 
deras chanser till djupare förståelse. När de redovisar sin arbetsprocess och 
sina val för kamrater och lärare skapas dialog som gör att respons kan ges 

och därmed också möjlighet till fördjupad kunskap för alla deltagare. Ele-
verna har ofta svårt att samtala och berätta om sina bilder därför att de är 
ovana att göra det. De är heller inte vana att aktivt reflektera över vilka val 

det gör, vilket gör att de har svårt att redogöra för dessa. Beas elever uppma-
nas ibland att hjälpa varandra med det tekniska förfarandet, vilket gör att 
eleverna tvingas omsätta sin kunskap och förmedla den till andra.  

Eleverna hos Carina får veta att det är viktigt att de provar sig fram och 
testar vad som kan göras i programmet och att de är medvetna om vad de vill 
kommunicera med sina sidor i presentationerna. Eftersom eleverna inte pra-

tar om vilka val de gjort i presentationerna och vad de ville kommunicera, 
förblir det outtalad och icke-tillgänglig kunskap för läraren och de övriga 
eleverna. Det gör också att om inte ett sådant samtal förts vid arbetet med 

presentationerna, uteblir kunskap om hur sidorna i presentationen uppfattas 
(Bakhtin, 1986). Carina hjälper heller inte eleverna genom att fråga om detta 
vid redovisningen. 

Analysen visar att det inte är självklart att elever och lärare har samma 
uppfattning om bilder vilket betyder att det är oerhört viktigt att eleverna får 
möjlighet att prata om bilder för att lärarna ska få tillgång till elevens per-

spektiv. Inte minst är det viktigt när lärarna ska bedöma elevens arbete. Har 
läraren inte förstått det som eleven vill få fram i sin bild tas detta inte med i 
bedömningen. I en tidigare undersökning har det konstaterats att: 

De flesta eleverna hade en klar avsikt med vad de gjorde, men den framgick 
inte av bilden förrän man fått den förklarad för sig. De lyckades inte kommu-



 193 

nicera vad de haft i tankarna på ett effektivare sätt med stigande ålder och 

ökad erfarenhet (Lindström, 1999, s. 103). 

 

I forskning påtalas elevens möjlighet att uttrycka sig via bild som en demo-
kratisk aspekt av undervisningen, vilket eleverna ges möjlighet till genom att 
via visuella uttryck kommunicera sina åsikter (Chung, 2007; Danielsson, 

2002; Lindstrand, 2006; Öhman-Gullberg, 2006; 2009). Det förutsätter dock 
att de får möjlighet att verbalt tydliggöra det som ska kommuniceras och att 
de får respons på sitt arbete för att lärande ska kunna ske (Dysthe, 1996; 

Bakhtin, 1981; Shotter, 1992).  Lind talar om elevernas bildspråk som ett 
minoritetsspråk som sällan får komma till uttryck. Hon säger att bildspråket 
ska ses som en kunskapshandling där bilden inte bara ger uttryck för ett be-

fintligt innehåll utan också genererar kunskap (Lind, 2010, s. 352). Genom 
samtal om det som skapas ges utrymme för att undervisningen blir mer av en 
visuell händelse där annan kunskap skapas i mellanrummet mellan det inte-

ragerande och produkten (Göthlund & Lind, 2009). Interaktionen kan då 
kanske utmynna i nya oväntade banor. Olika tolkningar kan diskuteras och 
ny kunskap genereras både för elever och lärare.   

Upplägget på de uppgifter jag studerat gör att det finns möjlighet att de 
skulle kunna genomföras med utgångspunkt i det som betecknar en visuell 
händelse, där interaktionen mellan lärare och elever eller mellan elever och 

deras arbeten skulle kunna diskuteras och ge möjlighet till nya tankar, frågor 
och lösningar. Upplägget gör att olika positioner skulle kunna intas i skap-
andet av exempelvis valaffischer eller andra uttrycksformer, för att ge ut-

tryck för en ståndpunkt. De många styrningarna och de traditionella rollerna 
som intas, samt bristen på dialoger gör dock att detta inte sker. 

När samtal om bilderna kommer i slutet, ofta i form av en redovisning, 

finns det ingen tid för eleven till förbättring av arbetet utan det är något som 
eleverna förhoppningsvis får ta med sin kunskap om, och praktisera i en 
kommande uppgift. Forskarna Nicol och Macfarlane-Dick säger att feedback 

eller formativ bedömning har bättre effekt på elevers lärande än betyg. De 
säger också att det bör finnas möjlighet till förbättring av arbetet efter att 
feedback har getts. Om eleverna får möjlighet att förbättra sitt arbete efter en 

respons från läraren ökar elevens motivation i arbetet (Nicol & Macfarlane-
Dick, 2006).  

Bea och hennes kollega samtalade vid avslut och betygssättning av upp-

giften om de skulle låta eleverna redovisa sina arbeten. Vid samtalet fram-
kom att kollegan tyckte att detta var känsligt och ansåg att det behövde göras 
mycket genomtänkt för att inte riskera att såra elever. Det sammantaget med 

tidsbrist gjorde att de avstod från detta. Hellman beskriver i sin studie hur en 
av hennes informanter efterlyser positiv feedback från lärare. Informanten i 
Hellmans studie uttrycker att hon blir ledsen vid kritik, vilket visar att det är 

känsligt hur respons ges. Hon säger dock samtidigt att hon saknar positiv 
respons för att få bekräftelse i sin process (Hellman, 2013, s. 97).  När Ca-
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rina frågar en elev om hennes val behöver hon förtydliga att det inte är för att 
hon är kritisk utan för att hon vill veta hur eleven tänkt. Det visar att i en 

skolkontext kan frågor lätt uppfattas som kritik. Det är något lärare behöver 
vara medvetna om och arbeta med så att de inte avstår från att ge respons för 
att det är svårt att ge på ett utvecklande sätt. Den konstruktiva respons Anna 

gav sina elever när de redovisade sina affischer skapade möjligheter för ele-
verna att utvecklas och omsätta sin kunskap i kommande arbeten. Den visu-
ella händelse som uppstod i mötet mellan läraren, eleverna och deras alster 

skapade utrymme för nya tankar och kunskap genererades som eleverna och 
läraren kan använda i andra situationer. 

 

Jag har i detta kapitel besvarat de frågeställningar jag haft. En redogörelse 
har gjorts för hur tre lärare i högstadiet skapar didaktiska rum för bildpeda-
gogiskt lärande i undervisningssituationer där digitalt bildarbete står i fokus. 

Hur lärarna lägger upp sin undervisning när eleverna använder datorn i bild-
arbetet har behandlats. Jag har också beskrivit hur bildämnets visuella och 
framförallt kommunikativa aspekter behandlas i uppgifterna, samt på vilka 

sätt läraren interagerar med eleverna och vad som påverkar interaktionen, 
och vad som möjliggörs och utesluts genom interaktionerna.  
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11 Bildämnets förutsättningar och möjligheter 

I detta sista kapitel diskuteras undervisningen och uppgifterna i relation till 
bildpedagogik och bildämnets förutsättningar med inriktning på utveckling. 
Här diskuteras möjligheter att skapa undervisningssituationer med utgångs-

punkt i en estetisk lärprocess där avstamp tas i elevernas visuella kultur. 

Datorn i undervisning 

Forskning kring implementering av IKT i undervisning har visat att det finns 

tre huvudområden som är problematiska men som är en förutsättning för 
lyckad implementering. Dessa är om det inte finns tillräckligt med datorer, 
om läraren inte har den nödvändiga tekniska kunskapen samt att det behöver 

finnas bra ett material eller innehåll som kan användas i undervisningen 
(Demetriadisa, o.a., 2003). Hos de lärare jag besökt finns tillräckligt med 
datorer och de har god teknisk kunskap. De har även funnit användningsom-

råden för datorer i undervisningen men de uppgifter de gör är snarare sådana 
som också gjorts tidigare med andra tekniker och inte nya användningsom-
råden. Jag anser att en stor utmaning för lärare är att hitta nya områden där 

datorer ses som en förutsättning för arbetet, samt att skapa didaktiska upp-
lägg i undervisningen för att möta de behov som skapas när eleverna arbetar 
vid en dator. Det vill säga där digital teknik implementeras och används med 

utgångspunkt i dess förutsättningar istället för att adderas som inslag i bild-
undervisning (Marner & Ötregren, 2013).  

Denna studie visar att de tekniska redskap som används, det vill säga tek-

niken; datorn och programmet, påverkar undervisningen och hur lärare och 
elever interagerar. För att möta problematiken med för få datorer kan en 
lösning vara att arbeta med olika tekniker samtidigt. I de processer jag följde 

var datortillgången inte ett problem, däremot fanns problemet att inte vara i 
en bildsal och ha möjlighet att använda andra tekniker, vilket då förutsätter 
ett annat didaktiskt upplägg. Emellertid är den stora utmaningen oavsett hur 

ramfaktorerna ser ut att förhålla sig till datorernas möjligheter och begräns-
ningar i undervisningen. Lärare har att ta ställning till på vilket sätt datorn 
ska implementeras och hur undervisningen då kan arrangeras på bästa sätt.  

Demetriadisa med flera (2003), som undersökt premisser för att datorer ska 
användas på ett utvecklande sätt i undervisning, föreslår att undervisningen 
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mer bör kopplas till livet utanför skolan för att IKT ska kunna användas på 
ett bättre sätt.  

We propose that this complex sociocognitive process can be described as a 
negotiation process between the two cultures. The ‘‘negotiation’’ concept 
implies that when ICT enters school a ‘‘give and take’’ process is initiated 

for the establishment of an accepted mode of use of the innovation by accep t-

ing and/or adapting and/or rejecting the various possibilities offered 
(Demetriadisa, o.a., 2003, s. 33). 

 
Med de två kulturerna menas här skolans kultur och kulturer utanför den. 

Genom att se hur datorer och program används utanför skolan kan nya upp-
gifter skapas med erfarenhet från dessa. Både lärare och rektorer påtalar i en 
studie vikten av förändring av arbetssätt när man mer aktivt använder datorer 

i skolan (Åkerfeldt, 2013).  
Datorn i bildundervisningen måste ses som en ny artefakt som kräver 

uppgifter som skapar förutsättningar för eleven ska ges möjlighet att ut-

veckla sin mediekunnighet, 24 men kan naturligtvis också vara ett nytt verk-
tyg för redan existerande uppgifter. Oavsett vilka uppgifter som görs behö-
ver didaktiken utgå från datorns förutsättningar och de förhållanden i under-

visningen som jag har visat förekommer när datorn används. Till exempel 
behöver hänsyn tas till skärmens uppresta position som gör att läraren inte 
kan följa elevens arbetsprocess lika lätt. Hänsyn behöver också ta till den 

snabba process som förekommer där eleven själv provar exempelvis bak-
grundsfärg eller placering av olika bildtecken innan hon eller han bestämmer 
sig, och därför inte ställer samma frågor som i annan undervisning. Proces-

sen kan istället utnyttjas så att eleven exempelvis sparar olika varianter för 
att kunna diskutera dessa med andra elever och läraren. Detta är något som 
är unikt för datorn och mycket svårare att göra vid arbete med andra tekni-

ker. Min studie visar att initiativet till att utnyttja datorns unika möjligheter 
behöver komma från läraren och planeras i det didaktiska upplägget, så att 
samtal om såväl den tekniska som den visuella praktiken möjliggörs.  

Med den snabba tekniska utveckling vi har är det nödvändigt att eleverna 
får en grundläggande kunskap i det tekniska förfarandet. Fördjupade kun-
skaper i olika program kan sedan byggas på. Dock menar jag att den absolut 

viktigaste aspekten för bildundervisningen är att eleverna ges möjlighet att 
utveckla visuell kompetens, där bildlärarens kunskaper och kompetens är 
specifik. Likaså är det viktigt att eleverna utvecklar mediekunnighet för att 

ges möjlighet att aktivt delta i samhället på olika sätt. Bildläraren med sin 
visuella kompetens har en viktig funktion även i denna typ av lärprocesser. 

                                
24 Se Media literacy – mediekunnighet sid. 44. 
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Didaktiskt upplägg  

I de arbetsprocesser jag studerat är min uppfattning att lärarna i ett inledande 

skede har en didaktiskt planerad struktur som ger balans mellan att dels lära 
sig en ny teknik och dels att lära sig om visuell kultur och dess uttrycksfor-
mer. I den inledande genomgången ges en förståelse för att uppgifterna 

handlar om att lära sig om visuell kultur i form av valaffischer eller olika 
kulturer i välden, samt att arbeta i en ny teknik. Under arbetets gång förloras 
sedan arbetet med det visuella innehållet och fokus i arbetet ligger på tekni-

ken därför att som lärarna uttrycker, elevernas frågor rör det tekniska förfa-
randet. Fokus i undervisningen flyttas då mot att svara mot elevernas frågor 
och direkta behov. Intrycket är att lärarna, om jag generaliserar, har gått så 

långt i sin intention att möta varje elev där hon eller han är, att de bara utgår 
från de frågor eleven ställer. När eleverna inte specifikt ställer frågor om det 
de vill kommunicera i sin bild är det något som förbises. Lärarna svarar oft-

ast på elevernas frågor med en teknisk lösning. Tiden räcker ofta inte till för 
att bearbeta den visuella kommunikationen ytterligare. Det visar att de ar-
betsområden som arbetas med behöver minskas eller så behövs längre tid för 

arbetet. Oavsett om längre tid används eller om arbetsområdet minskas be-
höver läraren dessutom lägga in aktiviteter som gör att eleven ges möjlighet 
att delge sina tankar om uttryck och process och dessutom få respons på 

detta av lärare och klasskamrater så att kunskap kan skapas i den dialog som 
då uppstår.  

Flera forskningsrapporter pekar på att den avgörande faktorn när det gäller 
elevernas kunskapsutveckling är läraren och hans eller hennes didaktiska 

kompetens (Hattie, 2011: Kroksmark, 2013). Lika viktigt är dialogen med 

andra elever för att få relief till det egna tänkandet, med andra ord handlar det 
om helt andra saker än att fokusera på tekniken i sig eller vilka färdigheter 

eleverna har för att hantera tekniken (Segolsson, 2013, s. 190). 

 
Genom att öppna upp för interaktioner mellan elever, lärare, tekniken och 
den visuella artefakten skapas förutsättning för en estetisk lärprocess där 

möjlighet även kan ges att inta olika positioner i både tolkning och skapande, 
så att undervisningen blir en så kallad visuell händelse, med möjlighet till 
ifrågasättande och förståelse av visuell kultur samt vad den visuella kulturen 

gör för vårt sätt att förstå och agera i vår vardag (Buhl, 2004; Buhl & 
Flensborg, 2011; Göthlund & Lind, 2009; Illeris, 2004; Lind, 2010). 

Estetiska lärprocesser 

I en estetisk lärprocess kan lärare och elever mötas med olika utgångspunkt 
och arbeta undersökande så att olika vägar kan tas och olika åsikter komma 
fram. I en estetisk lärprocess läggs stor vikt vid interaktionen och responsen 
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från andra för att få syn på möjliga vägar i den skapande processen och för 
att synliggöra olika förståelse. I arbetsprocessen skapas möjligheter att kon-

tinuerligt synliggöra processen, när eleven får berätta om sina intentioner 
med arbetet och reflektera över vad de hittills åstadkommit. Det gör eleven 
tillsammans med andra, med läraren eller i mindre elevgrupper, för att få 

respons men också för att få förståelse för andras lärprocesser (Hetland, 
2007). Proffessor John Hattie som gjort en stor forskningsöversikt om vad 
som påverkar elevers studieresultat visar att återkoppling och feedback har 

stor betydelse för ett effektivt lärande (Håkansson, 2011; Hattie, 2012). 
Bakhtin konstaterade att förståelse och respons hänger samman och att vi 
genom att få respons kan konstruera förståelse. Vi definierar oss genom vår 

kommunikation med andra. I en skapande process är det svårt att bilda sig en 
uppfattning om det vi själva skapar. Det behöver göras genom andras förstå-
else av det vi gestaltar (Bakhtin, 1986; 1991).  Det är därför viktigt att eleven 

under processen får respons från läraren eller i dialog med andra elever 
(Dysthe, 1996; Bakhtin, 1981). Det samtal som sker mellan lärare och elev 
eller mellan elever skapar möjligheter för att nya tankar kan komma till ut-

tryck. När eleven ges möjlighet att inför andra sätta ord på vad han eller hon 
vill kommunicera i sitt arbete ges även tillfälle till att kanske skapa ny för-
ståelse i interaktion med andra och reflektera kring det egna uttrycket och 

arbetet. Bakhtin talar om passiv och aktiv förståelse och säger att när lyssna-
ren förstår meningen intar denne en aktiv förståelse. Det gör att även den 
som lyssnar till ett samtal har möjlighet att skapa sin förståelse. Det är i sam-

spelet mellan den som talar och den som lyssnar förståelsen uppstår 
(Bakhtin, 1986). Gemensamma samtal i arbetsprocessen ger också möjlighet 
att få hjälp med det fortsatta arbetet och möjlighet att förändra och förbättra. 

Något som i de processer jag följt inte var möjligt eftersom redovisning av 
arbetet endast har gjorts av ett färdigt arbete.  

Elevernas processer skiljer sig naturligtvis åt. Till viss del beror det på hur 

datorvana eleverna är. De elever som inte är så vana får lägga mer tid på att 
förstå tekniken och därmed ställa många frågor om just det till läraren för att 
hantera sitt arbete. De elever som har mer datorvana arbetar mer självstän-

digt och deras arbetsprocess kan därför vara relativt snabba. Eftersom läraren 
blir upptagen med att hjälpa de elever som först måste erövra tekniken blir 
de vana elevernas process relativt ouppmärksammade av läraren. När olika 

uttryck kan provas snabbt i datorn, förloras många tillfällen till gemensam 
reflektion om till exempel vilket bildutsnitt eller vika bildtecken som funge-
rar bäst för det eleven vill kommunicera. Som redan nämnts är ett enkelt sätt 

att lösa detta genom att uppmana eleverna att ”spara som” under processen. 
Då kan flera utsagor visas och processen kan enkelt göras synlig även för 
läraren och andra elever. Genom gemensamma reflektioner under arbetet ges 

också större inblick i alla elevers processer för läraren, som därmed även bör 
få lättare att sedan göra en bedömning av elevernas arbete. 
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Digital portfolio 

Läraren Anna talar om att det tar längre tid att ta sig in och arbeta med ele-

vernas digitala portfolios. När läraren behöver öppna flera program för att se 
elevernas arbeten tar det längre tid än tidigare. Det är antagligen också svå-
rare att få en överblick av elevens arbeten. Fördelen med en fysisk portfolio 

är att läraren kan sprida ut innehållet och få en visuell överblick. Den digi-
tala portfolion kan dock även arbetas med från andra platser än skolan. Port-
folion kan även kompletteras med till exempel en blogg eller liknande där 

eleverna kan skriva om sina arbetsprocesser. Det gör att dessa också kan 
användas för att ge respons.  

Lärandet som sker genom interaktion och socialt samspel med andra kan 

vara både fysiska och digitala. Sociala relationer kan utvecklas på ett stimu-
lerande sätt även via digitala mötesplatser (O´Donovan, Price, & Rust, 2004; 
Dysthe, 2003). Inte bara av läraren utan även av elever. Genom att använda 

digitala lärplatser gynnas en flerstämmig dialog där elever och lärare har 
möjlighet att byta erfarenheter och där parbedömning mellan elever kan gö-
ras. När detta görs nätmedierat underlättar det för de elever som annars har 

svårt att snabbt formulera sig och komma till tals i fysiska möten. Den re-
spons som ges eller de samtal som förs kan också bli mer genomarbetad 
eftersom den inte behöver ges i realtid utan kan bearbetas innan den formul-

eras via nätet  (Dysthe, 2003). Forskning visar att studenter lär sig bättre när 
de får respons från andra studenter och inte enbart från lärare (Laurillard, 
2009). När elever får kunskaper om hur de kan utvärdera arbeten ges också 

ökad förståelse för det egna lärandet och därmed bättre resultat (Dysthe, 
2003; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Självbedömning är något som strä-
vas efter att eleverna i skolan ska tränas i och bli medvetna om. Ju duktigare 

eleven är att bedöma sin egen prestation desto mindre beroende blir de av 
respons från läraren (Laurillard, 2009; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). 

Mediekunnighet 

Trots att eleverna tillhör det som kallas nätgenerationen (Hernwall, 2001; 

Pedró, 2007; Samuelsson, ICT use among 13-year-old Swedish children, 
2010) fanns en ovana att hantera olika funktioner i datorerna i de klasser jag 
observerat. Forskning visar att de funktioner som oftast används utanför 

skolan är att umgås på sociala sidor, se på film, lyssna på musik och spela 
spel (Hernwall, 2001; Samuelsson, ICT use among 13-year-old Swedish 
children, 2010). Det program och kommandon som har använts i studien har 

eleverna lite kunskap om innan. Det visar att det inte kan förutsättas att ele-
verna själv tillägnar sig den kunskapen i sitt liv utanför skolan, vilket gör att 
det är viktigt att digitalt bildarbete kommer in frekvent i undervisningen. Det 

är också en demokratisk aspekt menar jag, att den digitala kompetensen inte 
avgörs utifrån den möjlighet eleven har att lära sig detta utanför skolan. 
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Kursplanen i bildämnet i läroplan Lgr11 bäddar för att detta kommer att ske 
eftersom det finns inskrivet att digitalt bildarbete ska göras redan i de tidiga 

årskurserna. När digitala tekniker kommer in redan tidigt i undervisningen 
ges större möjlighet till ett arbetssätt, även i yngre åldrar, där man kan utgå 
ifrån att kommunicera visuellt och där möjlighet ges till eleverna att själva 

välja teknik. När eleverna redan i de tidiga årskurserna har tillgång till och 
kunskap i olika tekniker kan arbetet inriktas mot visuell kompetens där för-
ståelsen av visuell kultur och förmågan att använda visuella bildtecken för 

att kommunicera behandlas. Genom att arbeta med visuell och digital kom-
petens ges förutsättningar för elever att också utveckla sin mediekunnighet. 

Språket en förutsättning för dialog 

Det är genom kommunikativa processer med andra vi lär. Vår förståelse av 

något skapas alltså i samspel med andra, där samtalet ses som en viktig del 
och där respons från andra är avgörande för hur vi uppfattar och förstår nå-
got (Shotter, 1992).  Därför är det viktigt att också elevernas röster blir hörda 

i en skapande process. Lärarna behöver mer aktivt ställa autentiska frågor, 
alltså frågor med inte på förhand givna svar, där elevernas förståelse kom-
mer fram. Om lärare och andra elever tillåts fråga och ifrågasätta de val ele-

ven gör blir dessa också uttalade och medvetna. Dysthe (1996) anser att lära-
rens uppgift är att få eleverna att tänka efter och reflektera kring sitt arbete 
och att stimulera till att olika röster görs hörda. Samatalen som förs behöver 

därför också vara av mer frågande karaktär från lärarens sida, så att det som 
samtalas om inte enbart styrs av det eleven frågar om. Som jag visat i ana-
lysen handlar elevernas frågor till stor del om det tekniska förfarandet, vilket 

gör att samtal om till exempel den visuella kommunikationen sällan kommer 
till stånd.  

En bidragande faktor till den svårighet elever och lärare hade, att förstå 

och enas om vad de menade och pratade om, har sin förklaring i att de inte 
har ett gemensamt språk med begrepp för samtal om det visuella och visuell 
kommunikation. Genom att använda olika analysmetoder beroende på vilken 

typ av bilder som behandlas och använda de begrepp som genereras via 
dessa, kan ett gemensamt språk för bildsamtal skapas.25 Semiotisk analys och 
de begrepp som används där kan användas för att skapa förståelse om bilder 

och bilders uttryck.26 Om begreppen används frekvent i undervisningen 
skapas förutsättningar för eleverna att tillägna sig dessa och därmed kan 

                                
25 För exempel på hur olika analysmetoder kan användas se till exempel Eriksson, Y., & 
Göthlund, A. (2012). Möten med bilder: att tolka visuella uttryck  (2, [rev.] uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 
26 För exempel på hur dessa kan användas i undervisningen se exempelvis Marner, A. (1997) 

.Rapport från CD-semiotiskt : semiotik och moderna medier i bildämnet.Umeå: Institutionen 
för estetiska ämnen, Umeå universitet.  
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samtalen bli mer fokuserade och lättförståliga för alla parter. Vygotsky beto-
nade vikten av att använda akademiska begrepp som vid användning övergår 

till att bli spontana när de blir en naturlig del av språket (Øzerk, 1998; 
Vygotsky, 1994). Bakhtin talar om ett neutralt ord som övergår i att vara ett 
ord som används av andra till att slutligen bli ett ord som man själv kan an-

vända (Bakhtin, 1986; 1991) När dessa begrepp blir mer och mer använda av 
eleven blir det till slut en naturlig del av vardagsspråket. För att kunna ut-
trycka en djupare förståelse av visuell kommunikation behövs också begrep-

pen. 
I UNESCOS rapport om medie- och informationskunnighet för elever och 

lärare föreslås att elever ska arbeta med olika former av textanalys, däribland 

medietexter, till exempel videofilmer från YouTube. I deras förslag på ar-
betsformer tar de upp arbete med semiotisk analys för att få bättre förståelse 
för nyckelbergrepp. De säger också att de ska arbeta med att lära sig både 

tekniska, symboliska och narrativa koder i medietexter (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2011, s. 37). 

Visuell kulturdidaktik 

I vårt samhälle idag kommunicerar vi till stor del med hjälp av bilder. Både 

vuxna och barn är stora ”konsumenter” av bilder via olika medier. Om elever 
i större utsträckning utbildas för de bilder de möter och använder, skulle en 
bättre balans mellan att arbeta med avkodning och produktion uppnås. Alltså 

där avkodning och läsandet av bilder får större utrymme i undervisningen än 
tidigare. Det finns emellertid en tradition i bildämnet som ett ämne där en 
produkt produceras. I bedömningsstödet för bildämnet skrivs. 

Den betoning på material och tekniker som under lång tid har varit förhärs -
kande blir tydlig även i forskningsstudien. Enligt Lars Lindström uppfyller 
grundskolans bildverksamhet produktmålen i högre grad än processmålen, 

vilket tyder på att skolan inte behärskar eller har utvecklat tillräcklig kunskap 

om processorienterade arbets - eller kunskapsformer, som har med tyst kun-
skap eller reflektion av innehåll att göra. Studien visar att eleverna ˈunder 

grundskoletiden tillägnar sig vissa kunskaper och färdigheter i bildämnet, 

men de utvecklar i allmänhet inte den förståelse och förtrogenhet som krävs 
för att tillämpa vad de lärt sig i nya s ituationer eller lita till sitt eget omdömeˈ.  

I studien framkommer att skolor som arbetar med att ge estetiska lärprocesser 

den tid och fördjupning som behövs samt arbetar med bildsamtal får fram 
andra resultat när det gäller processmålen i kriterierna (Skolverket, 2012, s. 

39).27
 

 

Den skapande processen blir endast ett utövande av tekniker om inte mer tid 

läggs på den visuella förståelsen. För att kunna kommunicera med visuella 

                                
27 Den forskning som hänvisas till av Lars Lindström finns i Läroplanerna i praktiken. 1999 
s.102.  
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tecken på ett medvetet sätt måste kompetensen, att förstå vad till exempel 
olika bildtecken konnoterar i olika visuella kulturer och i olika kontexter 

utvecklas. Den avkodande och den producerande delen behöver emellertid 
inte stå i kontrast till varandra utan kan istället befrukta varandra i undervis-
ningen och generera ny kunskap. Båda dessa aspekter kan arbetas med i en 

skapande estetisk process. Till exempel kan de frågor som Roswell (2009) 
föreslår användas för att samtala om de val som görs i en estetisk process.28 
Likväl som de kan användas som stöd i produktion av visuella objekt. De 

kan även användas som stöd för läraren i den didaktiska planeringen för att 
tillgodose att olika delar behandlas. 

Olika positioner kan öppna upp för en vidare syn på hur vi kan lära om 

visuell kultur. Buhl och Flensborg (2011) använder begreppet visuell kultur-
didaktik och talar om avkodningskompetens och betydelsebildningskompe-
tens för att kunna avkoda, avläsa och även uttrycka sig i olika visuella kul-

turer. Den avkodande kompetensen handlar om att lära sig om olika visuella 
uttryck och vad de betyder i olika kontexter. Den betydelsebildande kompe-
tensen handlar om att omsätta den kunskap som tillägnats genom den avko-

dande kompetensen och kunna göra aktiva val i en visualisering. De anser att 
det kan göras genom att i undervisningen skapa möjligheter för eleverna att 
aktivt inta olika positioner och skapa visuella uttryck utifrån dessa (Buhl & 

Flensborg, 2011; Buhl, 2004; Flensborg, 2004).29 
I de processer jag följt ges inte många tillfällen till det avkodande arbetet. 

Det gjordes av lärarna med hjälp av retoriska frågor i det inledande skedet. 

Anna ger även eleverna möjlighet till det i den avslutande redovisningen. 
Om det görs mer aktiv under arbetsprocessen skulle eleverna ges större möj-
lighet att skapa ny förståelse och även använda den direkt i uppgiften i den 

betydelsebildande processen.  
Unga i dag är vana att inta olika fiktiva positioner, till exempel genom 

skapande av avatarer i olika dataspel och därmed inta olika roller, eller ge-

nom att helt enkelt utge sig för att vara någon annan på nätet (Buhl, 2009). 
Hellman visar i sin studie hur elever inta olika positioner när de gör video-
dagböcker. Genom dagböckerna rör de sig i mellanrummet mellan skolan 

och sitt liv utanför skolan (Hellman, 2013). 
De positioner som intas i en sådan undervisning skulle exempelvis kunna 

bestämmas tillsammans av elever och lärare. Olika elever kan inta olika po-

sitioner och inställningar och skapa sina arbeten utifrån dessa. Dessa skulle 
sedan kunna diskuteras utifrån de fiktiva positionerna vilket innebär att ele-
ven själv inte måste stå för den åsikt eller det uttryck den skapat. Denna möj-

lighet öppnar upp för en djupare diskussion där olika uttryck kan behandlas 

                                
28 Se Roswells tabell sid.52. 
29 Före exempel på hur man kan arbeta med visuell kompetens se Buhl, M., & Flensborg, I. 
(2011). Visuel kulturpedagogik. Köpenhamn: Hans Reitzels forlag. 
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på ett mer aktivt sätt. Anna försöker i sin undervisning att få eleverna att inta 
positionen som designers för den valaffisch som ska skapas för ett parti, för 

att på så sätt hjälpa eleven att distansera sig till sin affisch. Det visar sig då 
att samtalet om bilder inte blir lika laddat och det blir lättare för eleven att 
tala om de val den gjort, vilket tyder på att det är ett fruktbart sätt att arbeta i 

bildundervisning. 

Med utgångspunkt i elevernas visuella kultur 

Skolan behöver aktivt arbeta med barn och ungas visuella kultur. I UNECOS 
skrift om medie- och informationskunnighet skriver de att 

Produktionen och användningen av medier bör bygga på en  elevcentrerad pe-
dagogik som uppmuntrar ett undersökande arbetssätt och en reflekterande 
hållning hos eleverna. Att lära genom att göra (learning by doing) är en viktig 

del av dagens kunskapsinhämtning och medieproduktion. Det ger eleverna 

utrymme att fördjupa ett aktivt lärande, genom egen produktion av text och 
bilder inom ramen för en miljö präglad av delaktighet. Om eleverna ska u t-

veckla kompetenser för sådant lärande måste lärarna kunna inta en aktiv ro ll 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO, 2011, s. 28). 

 

Det finns många goda exempel på detta, till exempel där elever genom att 
skapa egen film och ge uttryck för något också kan arbeta med att bli med-
vetna om olika genrer inom rörliga bilder.30 I de klasser jag följde fanns goda 

möjligheter till både produktion utifrån elevernas egna tankar och även möj-
lighet att arbeta med hur olika åsikter kan kommuniceras, men detta utnytt-
jades i liten utsträckning.  

I ett bildämnesperspektiv innebär det att arbetet måste utgå mer aktivt 
ifrån elevernas visuella kulturer så att de känns bekant och inspirerande för 
eleverna. Genom att skapa gemensamma referensramar med utgångspunkt i 

deras visuella kultur kan fruktbara dialoger komma till stånd och ny kunskap 
genereras. Med utgångspunkt i elevernas egna visuella kulturer kan åter-

                                
30 För exempel se Chung, S. K. (2007). Media/Visual literacy art education: Sexism in hip- 

hop music videos. Art Education, 60(3) , 33-38. Danielsson, H. (2002). Att lära med media – 

Om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video, Diss. Stockholm: 
Pedagogiska institutionen Stockholms universitet. Lindstrand, F. (2006). Att göra skillnad: 

representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film. Diss. 

Stockholm: Stockholms universitet. Öhman-Gullberg, L. (2006). Movere - att sätta kunskap i 

rörelse : en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap, Lic. Malmö: 

Lärarutbildningen, Malmö högskola.Öhman-Gullberg, L. (2009). Laddade bilder – 
Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande, Diss . Stockholm: 

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. 
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koppling åt båda håll mellan elever och lärare göra att undervisningen blir 
inspirerande och dynamisk för alla parter. 

Återkoppling till elever innehåller, enligt Hattie, information och förståelse 

av arbetet i ljuset av skillnader i förhållande till vad eleverna redan förstår, 

missförstår och föreställer sig. Återkoppling från elever till lärare innehåller 

information och förståelse av arbetet i ljuset av skillnader i förhållande till 

vad lärare redan förstår, missförstår och föreställer sig om lärandet hos sina 

elever. Det har betydelse, säger Hattie, när lärare ser lärandet genom sina ele-

vers ögon under tiden som eleverna brottas med att skapa kunskap om vilket 

lektionsmål det än må vara, men detta är aldrig en linjär eller enkel process 

utan innehåller vanligen många misstag och felgrepp och kräver både an-

passning till tidigare kunskaper och en mission att veta, förstå och göra skill-

nad (Håkansson, 2011, s. 49). 

 
Med ett arbetssätt utan givna utgångar där både elevers och lärares kunskap-

er och synpunkter kommer till uttryck finns möjlighet till lärande på ett an-
nat sätt och en annan nivå. Om också datorns förutsättningar utnyttjas kan 
andra möjligheter till visuellt och multimodalt lärande skapas. Arbete med 

till exempel sociala sidor, som eleverna själva har en vana att använda, kan 
öka elevernas förståelse för vad olika bildtecken konnoterar och hur de kan 
användas i bildkommunikation. Analyser och samtal om vilka bilder som 

olika personer lägger upp på sina sociala sidor, till exempel på Instagram 
eller Facebook, och vad det konnoterar kan skapa förståelse för de val vi gör 
för att iscensätta oss själva och vad vi vill signalera med dessa. Arbete med 

så kallade Selfies där vi fotograferar oss själva på olika sätt skulle kunna 
användas för att skapa medvetenhet kring hur vi framställer oss själva på 
internet och i andra sammanhang. Den heteroglossi i visuella kulturer som 

kan finnas mellan eleverna och läraren eller mellan olika elever kan då över-
byggas, och kunskap om olika visuella kulturer kan genereras. 

Bildundervisning som en visuell händelse 

Om bildundervisningen arrangeras som en så kallad visuell händelse där 
både lärare och elever kan inta olika positioner, öppnas nya möjligheter att 
agera och interagera och göra upptäckter som annars kanske inte skulle 

gjorts, och därmed skapas möjlighet att tillsammans lära nya saker och på 
olika sätt (Buhl & Flensborg, 2011; Göthlund & Lind, 2009; Illeris, 2004). 
Rogoff använder begreppet ”The Curious eye” för att beskriva hur vi genom 

nyfikenhet och fantasi kan se visuell kultur från olika håll och för att inta 
olika positioner för att förstå, avkoda och skapa visuell kultur (Rogoff, 
2002). Genom att använda vår nyfikenhet kan frågor ställas och nya infalls-

vinklar användas. Undervisning som visuell händelse förutsätter dialog mel-
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lan de interagerande där också tekniken och artefakten ses som en del av 
interaktionen.  

Upplägget på uppgifterna styr både elevernas möjligheter och den sub-
jektsposition de intar, liksom det också påverkar lärarens position. I de pro-
cesser jag följde interpellerades elever och lärare traditionellt, där eleven 

förväntas lösa uppgiften på ett visst sätt och där läraren förväntas hjälpa ele-
ven i det förevisade arbetssättet. Genom att ta utgångspunkt i undervisningen 
som en visuell händelse (Illeris, 2004; Mirzoeff, 2002) skulle andra position-

er kunna intas. I processen blir också läraren en medskapare och inte enbart 
någon som sitter inne med rätta svar och styr mot ett förutbestämt mål. 
Undervisningens mål behöver då inte vara en produkt utan kan arrangeras 

för att interagera kring olika frågor. 
Emellertid är undervisning och lärande komplext och många aspekter 

måste naturligtvis tas i beaktande. Det förutsätter en genomtänkt didaktisk 

planering för vad som ska läras och varför. Det förutsätter också en väl ge-
nomtänkt och belyst planering av vad som ska bedömas eftersom betyg eller 
omdömen ska kunna ges av lärarna, och för att eleverna ska veta vilka mål 

de arbetar mot. Emellertid öppnar det upp för nya sätt att arbeta och inbjuder 
till olika arbetssätt där elevens visuella kultur och vår vardag kan ligga till 
grund för vidare utforskande, där också digitala arenor kan utforskas. Det 

förutsätter också tillit till elevens eget utforskande och en reflexiv hållning 
av läraren. Det möjliggör ett utbyte av och tillgång till nya erfarenheter 
(Illeris, 2004).   

Lärarrollen 

I en estetisk lärprocess och om undervisningen i bild blir mer av en visuell 
händelse förskjuts lärarens roll från att vara den som sitter inne med ett givet 
svar som på olika sätt förmedlas till eleverna. Lärarens roll förändras i en 

kreativ lärprocess och blir en iscensättare av kunskapssituationer (Marner, 
2005). Lärare behöver god kunskap i hur bedömning i en sådan process kan 
göras. Lindström (2012) har undersökt och beskrivit bedömning i bildämnet. 

Det finns även ett bedömningsstöd för bildämnet (Skolverket, 2012). Dock 
behövs mer forskning kring bildskapande och bedömning i estetiska lärpro-
cesser där processen ses som en visuell händelse och där digitala resurser 

används.  
Med den tekniska och digitala utvecklingen förändras också lärarrollen 

och det didaktiska förutsättningarna i undervisningen. Det handlar om att 

hantera tekniken, men det handlar emellertid inte bara om att använda tekni-
ken i klassrummet utan att klassrummet också kan finnas utanför skolan i en 
digital arena. Lärare har också att förhålla sig till de kompetensmål UNE-

SCO skapat, för att eleverna ska ges möjlighet i undervisningen att utveckla 
medie-och informationskunnighet (se sid.36). 
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När läraren till exempel använder en Power Point i sin introduktion förlo-
ras ögonkontakten mellan läraren och eleverna, som istället tittar på skärmen 

(Buhl, 2008). Det kan liknas vi tidigare förhållanden när läraren visade dia-
bilder och talade till dessa. Skillnaden ligger i att kopplingar direkt kan göras 
genom länkar så att till exempel filmer eller sidor på nätet kan visas. Det gör 

att presentationen kan göras på olika sätt och inte behöver ha en viss ordning 
som vid visning av diabilder. Det ger läraren frihet att ta olika vägar och gör 
även att läraren kan och behöver vara lyhörd för elevernas gensvar. En ge-

nomgång där läraren hoppar fram och tillbaka bland sina Power Pointsidor 
och visar olika länkar kan lätt uppfattas förvirrande om inte läraren är tydlig 
med vad som ska kommuniceras. Både lärare och elever behöver lära sig att 

välja av det stora utbud internet erbjuder (Buhl & Flensborg, 2011, s. 71; 
Åkerfeldt, 2013). Kunskap om vilka sidor som är lämpliga att söka informat-
ion på och hur dessa identifieras är något som behöver utvecklas. I studien 

hade Carinas elever problem med att veta vilka sidor som ansågs innehålla 
bra och korrekt information. Carina hade svårigheter att få eleverna att förstå 
hur de kunde använda bilder i sina sökningar. Andra studier visar också att 

detta är ett område där elever känner sig osäkra (Hernwall, 2001; 2003).  
Aktivt arbete med digital portfolio och blogg, där reflektion kan göras och 

respons kan ges ställer andra krav på läraren. Det kväver planering och aktivt 

utövande för att det ska upplevas och ses som utvecklande både för elever 
och lärare. För att diskussioner ska bli meningsfulla behöver läraren generera 
intressanta diskussionsfrågor visar Dysthes (2003) undersökning.  

Arbete med olika media kväver kunniga lärare och att det arbetas med på 
ett utvecklande sätt på lärarutbildningar och att det finns möjlighet till fort-
bildning för lärare på fältet. 

 

Medie- och informationskunniga lärare måste tillägna sig de pedagogiska 
färdigheter som krävs för att kunna undervisa elever i MIK. Denna undervis-

ning måste ske med målet att befrämja god samhällstyrning, utveckling och 
interkulturell dialog. De måste skaffa sig kunskaper om elevernas  interaktion 

med och respons på medier, som ett första steg i utvecklande av elevernas 

MIK. Lärarna måste även förstå centrala begrepp, lämpliga undersöknings-
verktyg, samt strukturerna för MIK som akademisk disciplin. Det behövs för 

att undervisningen ska göra så att lärandet ter sig meningsfullt för eleverna 

och kan förbereda dem i rollen som medborgare (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2011, s. 29). 

 

 

För att lärarna ska kunna möta och skapa möjligheter för eleverna att tillägna 

sig den kompetens som krävs i samhället behöver lärarutbildningarna arbeta 
för att förbereda och erbjuda blivande lärare adekvat visuell kompetens och 
mediekompetens samt didaktisk kunskap om hur dessa kan arbetas med i 

skolan (se sid. 35ff). Fortbildning för yrkesverksamma lärare behövs samt att 



 207 

förutsättningar ges ute i skolorna för att tillgodose de behov som finns för att 
kunna arbeta på bästa sätt med detta. Åkerfeldts studie bekräftar det problem 

lärarna i min studie hade med att inte kunna administrera program i datorn. 
Lärare ute i skolorna vill gärna ha en IT-pedagog att vända sig till när det 
gäller frågor om digitala medier i undervisningen (Åkerfeldt, 2013). Det är 

ett problem som måste behandlas på skolor för att se hur det kan förändras 
för att underlätta arbetet. 

Förändring tar tid 

Förändring och implementering av nya arbetssätt och redskap tar tid. Jag har 

dock stor förhoppning om att läroplan Lgr11 hjälper till att få fart på föränd-
ringen. De inskrivningar som finns om digital bearbetning av bilder redan i 
årskurs 3, plus teknikens utveckling kommer förhoppningsvis att göra att 

undervisningen inte i första hand behöver handla om att lära sig teknik utan 
att fokus kan läggas på att lärare och elever tillsammans kan skapa förståelse 
för hur vi kan utveckla vårt sätt att kommunicera visuellt. Likaså borde den 

användning av datorer och annan digital teknik som börjar i unga år, påverka 
undervisningen. Hälften av landets treåringar och 40 % av tvååringarna an-
vänder internet (Findahl, 2012). Det gör att barnen redan innan de börjar 

skolan har kunskap om hur digital teknik kan användas. 

Avslutande reflektion 

När jag fick chansen att göra den här studien såg jag möjligheten att bättre 

förstå den komplexa situation lärare hanterar i undervisning när datorer an-
vänds för digitalt bildarbete. Jag hoppas att jag genom studien kan bidra med 
att belysa bildundervisning med hjälp av datorer och därmed ge en förståelse 

för de förhållanden som råder i skolan. Min avsikt var också att göra en 
undersökning yrkesverksamma bildlärare kan ha användning för. Förhopp-
ningen är därför att lärare som arbetar i skolan kan ta till sig den analys och 

den tolkning och förståelse jag presenterat, och därmed ges möjlighet att 
själva reflektera kring undervisning, didaktik och sin egen roll för elevernas 
möjlighet att appropriera kunskap.  

Min position som bildlärare och forskare har påverkat det jag sett och lyft 
fram i studien. Den diskursordning jag valt har styrt vad som varit möjligt att 
studera. Likaså påverkar de teorier och den bakgrundsforskning jag valt i 

studien vad som synliggjorts. De frågor som lyfts fram och de områden som 
jag belyst är gjorda utifrån min blick och syn på bildämnet. Framför allt har 
ämnets kommunikativa och visuella aspekter behandlats. Att fokusera på de 

kommunikativa och visuella aspekterna är ett val jag gjort och inte något 
som informanterna uttalat att de särskilt betonar i dessa uppgifter. I stället 
har det snarare varit så att deras fokus legat på att eleverna ska lära sig en 
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teknik eller om olika kulturer. Det finns naturligtvis också andra aspekter 
som genom mina val inte belysts, exempelvis hur elevernas kreativitet inte-

rageras kring och får komma till uttryck. Likaså är elevernas perspektiv nå-
got som saknas i studien. Därför skulle en liknande studie vara värdefullt att 
göra, där elevernas perspektiv och förståelse kan belysas. En annan fråga 

som dykt upp under arbetet är hur bildämnets visuella och kommunikativa 
aspekter behandlas i andra undervisningssituationer med ”traditionella” bild-
tekniker. 

 Jag har även funderat en del kring bedömning, som upptar mycket av lä-
rarens tid, och som berörs väldigt lite i studien. Bedömningsområdet är 
centralt i läraryrket och något som behövs mer forskning kring, särskilt när 

vi nu har ett nytt betygssystem. Mina funderingar har framför allt rört under-
visning som en visuell händelse i ett bedömningsperspektiv. Om lärare och 
elever arbetar i estetiska lärprocesser som också är rhizomatiska, hur kan 

dessa processer verka tillsammans med de kunskapskrav som finns i styrdo-
kumenten och hur kan bedömning göras?  

En fråga som dock väckts starkare än andra är vad det är som gör att lä-

rare arbetar så lite med att ställa frågan varför till eleverna i den skapande 
processen. Min studie visar att de frågor som behandlas i den skapande pro-
cessen till stor del styrs av de frågor eleverna ställer. Likaså beror svaren till 

stor del på att lärarna svarar på frågorna med tekniska lösningar. Lärarna 
frågar sällan varför eleverna gjort sina val av bildtecken och vad eleverna 
vill kommunicera i sina gestaltningar. Varför arbetar bildlärare i så liten 

utsträckning med att avkoda bilder och framför allt elevernas bilder i den 
skapande processen? Flera tidigare undersökningar pekar mot samma sak, att 
lite tid i undervisningen används till analys och samtal om bilder (Lindström, 

1999; Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005; Wetterholm, 1999; 2001). Vad 
är det då som är orsak till detta?  

Kan det vara så att lärarutbildningar inte erbjuder möjlighet för studenter-

na att erövra kunskap kring didaktik för att arbeta med detta i undervisning-
en? Hur och när används bildspråkliga begrepp i lärarutbildningar? Är det så 
att tekniker, material och gestaltningar arbetas med i vissa kurser och analys 

och didaktik behandlas i andra kurser så att studenterna inte ges möjlighet att 
appropriera kunskap om detta på ett sådant sätt att det känns naturligt att 
sedan använda det i sin egen lärarutövning och undervisning? Eller skiljer 

sig undervisning i olika tekniker så att exempelvis didaktik eller visuell 
kommunikation inte berörs på samma sätt när studenterna undervisas i digi-
talt bildskapande? Är det så att det förväntas att den didaktiska kompetensen 

ska tillägnas under den verksamhetsförlagda utbildningen? Det förutsätter att 
de lärare som studenterna har som handledare arbetar på ett annat sätt än vad 
min och andra studier visar. Annars kommer den bildämnestradition att fort-

sätta, där tekniker och produktion blir dominerande och där avkodning och 
tolkning av bildtecken förblir underordnat.  
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Förslag för framtida forskning är därför att studera hur det arbetas med vi-
suell kommunikation i olika typ av bildundervisning. Om och hur lärarut-

bildningar arbetar med didaktik och utbildar så att studenterna erbjuds möj-
ligheten att konstruera kunskap om didaktik för användning av bildspråkliga 
begrepp samt didaktik för att avkoda och skapa betydelser i visuellt arbete.  

Vidare behövs undersökningar som visar hur lärarutbildningar arbetar med 
och möter de mål om mediekompetens som UNESCO satt upp för lärare, för 
att utbilda eleverna till medvetna medieanvändare.31 

Inom en snar framtid tror och hoppas jag att alla skolor och alla elever har 
tillgång till och möjlighet att arbeta med digital teknik. Då behövs också 
ämnesdidaktisk kompetens hos lärarna för att använda tekniken. Jag hoppas 

att nästa utvärdering av bildämnet, visar att digitala medier förekommer i 
större utsträckning än tidigare. Min förhoppning är också att bildlärare i 
större utsträckning kommer att skapa didaktiska rum där elever och lärare 

arbetar i estetiska lärprocesser där olika positioner kan intas, och där arbetet 
sker med hjälp av digital teknik med utgångspunkt i olika digitala arenor för 
att arbeta med visuell kultur. Kanske kan denna studie vara till hjälp i didak-

tisk planering av undervisning där processer synliggörs och där interaktion 
och reflektion om visuell kommunikation har en framträdande plats.  
 

 
 

If we teach today as we taught yesterday, then we rob our children of  

tomorrow.  
John Dewey  

                                
31 Se UNESCO:s skrift Medie- och informations-kunnighet i skola och lärarutbildning. 



 210 

English summary 

My interest in this research project concerning the use of computers in art 
education started when I was working as an art teacher in compulsory public 
education. I noticed that it was difficult to follow students’ processes when 

they used computers. I also found it hard to establish a dialogue with them 
about different aspects of the visual process. So when I got the opportunity 
to do research I wanted to study how art teachers in compulsory schools 

design lessons and how they work with computers. 
   I start from the premise that teaching visual culture offers opportunities to 
think about what visual expressions do and how they produce meaning; and, 

more generally, show new ways to develop education as a whole.  
 

Background and research questions 

In society today there is a need for people to acquire digital knowledge. In 
2006 the European commission defined eight key competences that all peo-
ple in Europe should have the opportunity to acquire, one of which being 

digital competence (European Commission, 2007). In my opinion this is 
something that we should work with in art education. 

In Swedish compulsory schools, the subject “Art” contains many aspects 

of visual culture including digital technology. A Swedish national inquiry 
into art education in compulsory schools (2005) expressed the need for art 
education to be more focused on visual communication, so that the analysis 

and interpretation of visual information would receive more attention 
(Marner, Örtegren, & Segerholm, 2005). The national curriculum of 2011, 
(Lgr11) requires explicit attention to digital technology as well as interpreta-

tion and visual communication. 
Digital media in art education allows students to use images from the in-

ternet and convert them to something of their own, as well as the opportunity 

to create and communicate visual culture in ways that are not possible using 
traditional methods. 

Visual culture is not a traditional discipline, then, because before very long 
there may not be anything like the current array of disciplines. Rather it is 

among a number of critically engaged means to work out what doing post -
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disciplinary practice might be like and, further, to try and ensure that it is not 

simply a form of pre-job training. That might mean, for example, trying to 
find ways to think about what digital culture does and why, rather than simp-

ly teaching software, either as practice or as what Lev Manovich calls `soft-

ware studies´ (Mirzoeff, 2002, p. 6). 

 

In my research I study the teacher’s role when pupils are using computers to 
create their art work. Working with digital technology requires teachers to 
develop new pedagogical, educational and classroom-oriented strategies. 

The aim of this study is to investigate these strategies and what kinds of 
challenges and questions arise from them. I also study the way in which 
teachers design lessons in order to help students understand the impact of 

images, and to develop their creativity and understanding of the visual cul-
ture they meet in their everyday lives. I also study in what ways teachers 
interact with their pupils so as to encourage them to develop visual and me-

dia literacy. In particular this study concerns the following questions: 
How do art teachers design lessons for pupils using computers?  
How do they work with the visual and above all communicative aspects of 

the subject? 
In what ways do teachers and pupils interact, and what influences their in-
teractions?  

What possibilities do the interactions offer, and what do they exclude?  

New millennium learners 

Children and the youth of today are frequent users of digital arenas and digi-

tal technology. In Sweden the internet is used every day by 94 % of young 
people from the age of 14 (Statens Medieråd, 2013, p. 20); and more of these 
young children have access to a computer in their own room than the aver-

age child in Europe (Dunkels, von Feilitzen, & Findahl, 2011).  
Searching for facts on the internet and word processing are the most 

common ways to use digital technology in school  (Almén, 2013). However, 

the internet also gives the opportunity for young people to communicate in 
multimodal ways, most obviously as frequent users of social networks. 
Within these social sites one has the opportunity to create digital rooms, and 

through them create and show an identity (Alexandersson & Hansson, 2011, 
p. 14; Dunkels, 2005). It is important to have friends and to show how you 
are connected within social media.  

If you’re not on MySpace, you don’t exist —Skyler, 18, to her mom (Boyd, 
2008, p. 119). 
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These social networks offer control over how you describe yourself. The 
massive impact of the media and the internet on young people’s lives leads 

to increased needs for education in these aspects of communication.  

Children are escaping into the wider adult world – a world of dangers and 
opportunities, in which the electronic media are playing an ever more im-

portant role. The age in which we could hope to protect children from that 
world is passing. We must have the courage to prepare them to deal with it, 

to understand it, and to become active participants in their own right  

(Buckingham, 2000, p. 207).  
 

We need to throw light on different areas of visual culture in both analogue 
and digital arenas.  

ICT in school 

Research shows that there are many advantages in using ICT in education, 
such as increased motivation and independence amongst pupils; and it has 

also been shown to have good effects on group work  (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). These benefits demand a suitable pedagogy (Myn-
digheten för skolutveckling, 2007; Hernwall, 2002; 2001; 2003). With this 

demand in mind, Kroksmark notices a change in teachers’ competence when 
moving from analogue to digital techniques insofar as their roles transform 
to become more like that of supervisors (Kroksmark, 2013, p. 57ff). 

Knowledge to develop 

E-proficiency, e-credibility and e-designing are forms of knowledge that 
pupils need to develop to be able to use the internet in a reliable way. In 
particular they need to develop knowledge of how to search the internet (e-

proficiency), and evaluate sources (e-credibility). Digital media can be read 
in other ways than, for example, a book, so pupils need to develop 
knowledge of how to read digital sources, and how to communicate their 

own messages on their own internet sites (e-designng) (Kimber & Wyatt-
Smith, 2009). 

The subject of visual culture 

In Sweden the subject “Art” contains an array of aspects including digital 
technology, and so much so that it would be more appropriate to name the 
subject “Visual Culture”. Also in other countries there have been develop-

ments of the subject away from art as traditionally conceived to incorporate 
different aspects of visual culture. This transformation is debatable. Some 
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like it whilst others would like the subject to deal strictly with art, as in “fine 
art”. When a curriculum subject changes so substantially, a need arises for 

knowledge of new areas such as “visual literacy” and “media literacy”. 

Visual literacy 

Visual literacy is the ability to decode and make meaning of all the visual 
aspects of communication. Through the creation, analysis and interpretation 

of images, we are able develop visual literacy. There are different ways of 
reading images. We read them in school books in one way because they are 
there to illustrate and help us understand the text in a particular educational 

context, while, for example, cartoons are read in a completely different way.  

Knowing how to read interior designs in homes, modernist art in museums, 
and videos on MTV are other forms of visual literacy (Gee, 2003, p. 13). 

 

Semiotics tells us that signs can be interpreted in different ways depending 
on their context. A cross can be a religious symbol in one context and in 

another, the different points of a compass (Gee, 2003, p. 14ff; Eriksson & 
Göthlund, 2012). Only when pupils have the opportunity to develop different 
ways of reading in connection with different contexts can they take an active 

role in society. 

Media literacy 

The meaning of literacy transforms according to the needs of society. In 
schools, new forms of literacy need to be developed that include multimo-

dality, for this provides a base on which pupils can develop multiliteracy 
(Bearne, 2009; 2003). Multimodality is involved in different areas of com-
munication, such as music and sound, how we interact with gestures and 

facial expressions, as well as how we read and talk (Selander & Kress, 2010, 
p. 26f; Kress, 2010, p. 79f). 

A related term to multimodality, “media knowledge”, has been defined by 

UNESCO as knowledge that is needed to be able to critically analyse the 
media and understand its possible meanings, along with the ability to read, 
analyse, evaluate and to communicate in different media forms (United Na-

tions Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2011, p. 
186). 

Visual event 

The concept of “visual event” was introduced by Mirzoeff (2002). A visual 

event is a span of time wherein objects and individuals can interact, cooper-
ate, and take up different positions (Illeris, 2004; Mirzoeff, 2002). 
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The object position, the image position, the subject position, and the vision 
position are all possible names for the most important positions which are in-
volved in visual events /…/. The choice of the word «positions» indicates 

that these are not necessarily connected to traditional understandings or pa r-

ticular objects or persons, but can be occupied in different ways. For example 
a person (a physically present human being) can occupy all of the different 

positions: she or he can be positioned as a viewer in the subject position, as  a 

thing to be looked at in the object position, as a representat ion in the image 
position, and as adopting a particular way of looking at things in the vision 

position. The same thing counts for an image: to take the most unusual aspect 

I think it is possible for e.g. a photograph or a painting to occupy a vision p o-
sition in a visual event. As explored by theorists like Roland Barthes (1983) 

and Jacques Lacan (1994, 91 ff.) it is in fact possible to experience pictures 

or even objects looking back at you with a sort of gaze that makes the o b-
served person experience her- or himself as an object in the visual event and 

not as a subject (Illeris, 2004, p. 257f).  

 
If the school subject of art/visual culture is considered as a visual event it 
invites both pupils and teachers to interact and work from different positions 

within it. Rogoff talks about “The curious eye” that allows us to take up 
different positions, and thus have new or different experiences and opportu-
nities to learn new things (Rogoff, 2002, p. 28). Buhl proposes that, when 

working with visual culture, questions can be posed rather than answers giv-
en. This approach requires teachers to be reflexive and trust in pupils’ explo-
rations (Illeris, 2004, p. 262f; Lind, 2010).  

Theory 

The theory I use for this research is Discourse Psychology combined with 
Bakhtin’s theory of dialogue and learning. Discourse Psychology stresses 

context and how people construct knowledge of the world in dialogue with 
others.  

Discourse analysis, which Discourse Psychology is a part of, which 

comes out of post-structuralism and social constructionism, assumes that we 
interpret the world through language (Burr, 2003; Börjesson & Palmblad, 
2007, p. 10; Foucault, 2002, p. 37ff; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

However, language is not only spoken or written, but it also involves images 
and how they combine with other signs. The approaches of social construc-
tionism can be different, though with some areas in common. 

 
 We construct our reality from our way of categorizing the world. 
 How we categorize the world depends on culture, identity and our 

history. 
 Social processes maintain our knowledge of the world, and 

knowledge is created through social relations. 
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 The way we construct the world depends on our ideas of it (Burr, 
2003, p. 2ff). 

Discourse psychology analysis 

Discourse psychology uses a poststructuralist method of conceptualizing, 
which means that identity can change depending on discourse and context. 
This approach stresses interactions between people in particular situations 

and contexts (Edwards & Potter, 1992, s. 15ff). The concept of “interaction” 
includes how teachers and pupils interact by means of verbal language and 
gestures, and how a computer can be an actor. Discourse psychology often 

uses a concept of “repertoires of speech”, though I prefer John Shotter’s 
concept of “joint action” (Potter, 2010, s. 670; Shotter, 1995; 1992; 2011).  

Interactions and Joint action 

To analyse flexible social interaction, I make use of the theoretical term 
“joint action”. Shotter talks about the complexity of our actions.  

It almost goes without saying, that when one person reacts bodily to another, 
they do not simply react to the fact of the first person’s physical movements, 
but to what they anticipate its outcome is going to be, i.e., to the direction or 

intention of those  movements—and many such anticipatory  reactions occur  

immediately and spontaneously without deliberation. Thus, we can say that, 
prior to our self-conscious awareness of the existence of meaning in people’s 

actions, meaning is nonetheless spontaneously present in our mutually re-

sponsive, living interactions with each other (Shotter, 2006, p. 284f) 

 

How we interact and talk to each other depends on the context as well as the 
other person’s actions, which further depend on what the other person says 
and does. Shotter compares this idea with Bakhtin’s dialogical perspective  

(Shotter, 2011; 1992).  

Power and positions 

To analyse a person ś subject position I use the concept of “interpellation”, 
which means how a person positions themselves in a discourse with others 
or by themselves (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, p. 48f). Interpellation 

can also be used to analyse different power positions. When people assume 
different positions, in relation to each other, power is established. 

I also use the concept of “governmentality”. Governmentality is not the 

same as power, but is that which constitutes the individual and his or her 
behaviour within particular contexts  (Popkewitz & Brennan, 1998, p. 20ff). 
The context of a school, for example, dictates ways for students to act.  

Context and technology 

Digital technology and culture also influence our behaviour. 
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A cultural technology is part of the `machinery' of institutional and organiza-
tional structures that produce particular configurations of power and 
knowledge. Culture is not just a matter of representations and consciousness 

but of institutional practices, administrative routines and spatial arrange-

ments.  (Barker & Galasinski, 2001, p. 13) 

 

The use of a computer software or a website influence how we act and inter-
act, along with how we think and understand things  (Gripsrud, 2002). In this 

sense, because the technology we use is part of a context, it influences the 
way we act. 

Next, we need to note that, as soon as we enter into such mutually responsive 
relations with those around us, then, instead of one of us first acting individu-

ally and independently of all the others, and then another replying to us in the 

same way, the actions of us all are to an extent ˈshapedˈ in the course of their 
performance by our spontaneous responsiveness to the actions of all those 

others (and the other things) around us. Thus as a consequence, none in-

volved can in fact account their actions as wholly their own—besides our-
selves, events issuing from the others and othernesses in our surroundings 

exert a formative influence in shaping our expressions (Shotter, 2006, p. 285)  

 
The things we use, as well as their context, have an impact on the way we 
talk and interact (Shotter, 1995, p. 55) Bakhtin and Shotter both claim that 

the circumstances and actions that proceeds the interaction influence the way 
we interact, as well as the actions that we aim for in the future (Dysthe, 
1996, p. 66; Shotter, 1995; 1992).  

The very act of saying words in a particular circumstance is a joint action: it 
is open to the influences of both past and present others at the very moment 
of its performance, and their influences may be present in it too. For in being 

responsive to how the surrounding might answer to them, speakers register 

those expected answering in the connections they make between their sur-
roundings in their speaking. Thus, those expected answering `subsist´ in the 

`gestural movement`, the tone of the speaker´s words  (Shotter, 1995, p. 66f). 

The context wherein our interactions takes place influences how we are able 
to interact. A pupil interacts in particular ways with a teacher because the 
interaction is set in a school setting. An utterance in one context could have 

another meaning in a different situation (Potter, 1996, p. 11; Shotter, 1995, 
p. 66).  

Teaching and learning 

I discuss teaching and learning in the light of Bakhtin’s “dialogue theory”, 

particularly as interpreted by Dyshe. Bakhtin considers learning as a dia-
logue between people. Teacher and pupil, or two or more pupils interact, and 
in the interaction meaning is established  (Matusov, 2011). Like Shotter, 
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Bakhtin also considers that learning takes place in interactions with people 
and things. Images, as texts, also have an impact on the way we learn (Bakh-

tin, 1986, p. 101; Dysthe, 1996, p. 62). When we learn, Bakhtin calls it to 
“appropriate” knowledge (Dysthe, 2003, p. 173). Appropriation contains 
both assimilation and adaption (Grøver Aukrust, 2003, p. 173). How we 

adapt depends on what and how we have experienced different things in life. 
We cannot therefore assume that everyone learns in the same way. 
Knowledge is something that we construct in our interactions and dialogues 

with others (Dysthe, 1996, p. 46f; Wetherell, 1998). 

Speech 

People use language to communicate with each other. Bakhtin considers that 
we define and construct ourselves by communicating with others. Through 
conversation and interaction with others we construct a conception of our-

selves. Meaning is constructed in dialogue with others as well as in social 
situations (Dysthe, 1996, p. 63ff; Wetherell, 1998; Shotter, 2011). 

The development of our speech is crucial for the way we think (Vygotsky 

& Luria, 1994, p. 108ff). In our visually oriented culture, visual expression is 
a part of our language. To be able to communicate with speech and visual 
expression, and to be able to appropriate knowledge are crucial for us in 

society today, and must therefore be foregrounded in current education. 
Bakhtin, like Vygotsky, talks about language in three steps. First there is a 

concept that is used in the academic world, then this concept is used by oth-

ers, and thirdly the academic concept can be used by ourselves (Øzerk, 1998, 
p. 80ff; Vygotsky, 1994, p. 355ff; Dysthe, 2003, p. 49; Bakhtin, 1986, p. 
257). When a pupil has knowledge of visual communication, they can talk 

with teachers and others in a more nuanced way. This will help everyone 
understand the concepts being discussed, and thereby facilitate the flow of 
interaction. 

Dialog and response   

Dysthe also consider dialogue to be crucial for learning (Dysthe, 2003, p. 

25). Our understanding is constructed in our interactions with others, and our 
responses to others are crucial for our understanding (Shotter, 1992, p. 13). 

Dysthe uses the concepts of “monologic” and “dialogic” teaching. The 

former is when the teacher does almost all the speaking. Dialogical teaching 
is when both teacher and pupil talk, and when there is no obvious answer. 
When the teacher is interested in pupils  ́ opinions, then dialogical teaching 

can happen (Dysthe, 1996, p. 69; 2003, p. 108ff). Dysthe also uses the con-
cept of “authentic questions”, which are those which do not have specific 
answers that are decided in advance (Dysthe, 1996, p. 58ff).   

Bakhtin considers understanding and response to be connected. If there is 
no response there can be no understanding. We need responses from others 
to understand, for instance, what and how our art communicates (Bakhtin, 
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1986, p. 7; 1991, p. 12f). If pupils do not get any response about their work, 
they have no way of knowing whether they have done an acceptable job or 

how it will be received. 

Method 

Discourse psychology is interested in daily interactions. I followed three 

teachers for approximately 6-12 weeks in their work with pupils in the same 
class of a compulsory school. My method consisted of interviews and obser-
vations, using a small video camera attached to the teacher, as well as by 

taking notes in the classroom. The order of discourse here is teaching art to 
pupils using a computer, and within this are also different discourses. The 
choice of discourse order has an influence on what I have been able to inves-

tigate. 
The discourses were constructed with the help of Technological Pedagog-

ical Content Knowledge (TPCK). Shulmans introduced “Pedagogical Con-

tent Knowledge” as a way of constructing the knowledge teachers need to 
have (Gess-Newsome & Lederman, 1999, p. 3). Koehler and Mishra added a 
technical part to Shulmans’ PCK, as a result of which it became known as 

“TPCK” (Koehler & Mishra, 2008). All the observation material was catego-
rized into parts of TPCK. These parts changed during categorization because 
I used them as part of the pedagogy in a special kind of lesson, instead of the 

knowledge that the teacher needs to have, according to Shulmans’ under-
standing. The categories became my three discourses: technical discourse, 
discourse of work strategies and visual discourse.  

Results 

The lesson design  

The tasks which were given by the teachers were designed to give the oppor-

tunity for pupils to develop knowledge about using software for working 
with images and visual knowledge in general. The pupils also had the oppor-
tunity to learn about visual culture. The tasks included media literacy and 

visual literacy. The constructions of the tasks was dialogical because there 
was no predestined outcome. However, there was a structure to the way pu-
pils were supposed to solve the tasks, and what the outcome should contain. 

Two of the classes involved the use of Photoshop to design a poster for a 
new political party, and one class had the task of doing research into a par-
ticular culture, such as an African one, and then to give a presentation using 

the software Active Inspire. The way the teachers described and designed the 
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tasks gave little possibility for pupils to solve them in ways other than those 
intended by the teachers. Each teacher decided what students should do as 

well as how they should do it. The design of the tasks placed both teachers 
and pupils in specific subject positions. The teachers assumed traditional 
positions, giving them control over the process and the outcome of the pu-

pils’ work. This approach is an example of “governmentality” whereby 
teachers and pupils take up specific positions according to a particular school 
context  (Popkewitz & Brennan, 1998). Governmentality places both pupils 

and teachers into familiar positions in which the process is predetermined, 
which makes them feel comfortable.  

The purpose of the tasks was to familiarise pupils with a particular soft-

ware, and learn how to give visual presentations, and about visual communi-
cation. The teachers were competent with computers and with the software 
they were using. They knew what to do, and how to perform when, for ex-

ample, introducing a particular task or software.  

The introduction 

All of the three teachers introduced the task by telling pupils what they 
should do, and by showing examples and illustrations of what they were 

talking about. In the introduction they talked about visual communication 
and visual culture. The ways images are used by teachers have an impact on 
the way pupils understand and make their own choice of images, which is 

the purpose of visual culture in education. The joint actions that were most 
common in the introductions were monologic, whereas the questions asked 
by the teachers were mainly rhetorical. 

The process  

The pupils had, in their creative process, opportunities to show their own 
points of view in the way they created their political posters or their visual 
presentations of a culture. 

In the aesthetic process it is important to have the opportunity to get some 
responses in order to understand how other people interpret their own crea-
tions (Hetland, 2007), but during the processes I observed, this rarely oc-

curred. When both teachers and pupils talked about visual outcomes it was 
usually in a restrained way, whilst the teachers showed how these outcomes 
were achieved by means of the software. This tended to prevent explicit 

reflexion on their visual practice. The pupils in the classes I studied had 
plenty of opportunities to learn digital techniques, as well as some occasion 
to learn about media literacy. However, neither teachers or pupils used digi-

tal techniques to any great extent to compere or talk about the visual out-
comes.  
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The battle of discourses  

The interaction by two of the teachers was dominated by technical discourse, 
whilst issues of how to collect facts and organise the work dominated the 

third teacher’s interactions. In this sense there was a battle of discourses 
between the technical and the visual. The necessity of visual outcomes was 
only spoken about in terms of technical discussions of how to use the soft-

ware to solve problems. So, whilst “visuality” was always present in their 
work it was not explicitly addressed. This battle could also be found between 
visual discourse and that of work strategies, as when teachers helped pupils 

how to think and work during the process of creation. So, whilst visual dis-
course remained unspoken it was always necessarily present in the pupils’ 
work. Also, pupils’ visual practice depended on their knowledge of the tech-

nology, and their knowledge of the process. There was hardly any talk about 
what the pupils intended to communicate in their visual work. 

Visual literacy 

Interactions involving visual communication were most common when the 
teachers introduced the task by showing examples and illustrations. It was at 

this time that they talked about the visual aspects of the work. Teachers and 
pupils, however, talked very little about the layout or the choice of visual 
elements that the pupils used, or what they wanted to express or communi-

cate in their visual work. This meant that aspects of visual communication 
were not made explicit, and were therefore not accessible to pupils. Attrib-
utes of the visual communication could have been more accessible to them if 

teachers had asked why they had chosen to do their images in the way they 
had, or why they had chosen a particular layout, or what they wanted to 
communicated in their work. 

When the teachers talked with their pupils about images, they did not use 
words connected to visual communication. This made the conversations 
difficult for both teachers and pupils because they had problems understand-

ing exactly what they were both talking about. The teachers used words like 
“cool” or “scary” but did not express why or what it is that made the work 
cool, or what elements in the image made it scary. If the teachers had used 

specific terminology connected to visual communication the pupils would 
have more of an opportunity to express what they meant when talking about 
images. In other words, an explanation of the terminology of visual commu-

nication could then have been available for the pupils to use when talking 
about their work and about visual culture (Øzerk, 1998; Vygotsky, 1994; 
Dysthe, 2003; Bakhtin, 1986).   

Discussion and interaction about visual communication occurred at the 
end of the assignment in one class when pupils presented their work. When 
responses were given at the end of the process there was no time for pupils 

to improve their work.  The researchers, Nicol and Macfarlane-Dick, talk 
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about the importance of response during the work process and how it in-
creases pupils’ motivation  (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). 

Discussion 

Digital or computer technology offers new and effective ways to work with 
visual communication in education, and teachers have to decide in what 

ways they would like to work with it. Demetriadisa and others have re-
searched how to implement computers in education as well ways to design 
lessons using computers to improve learning. They suggests that education 

should be more connected to life outside the school context in order to work 
with ICT more thoroughly  (Demetriadisa, o.a., 2003).  

In my opinion the different digital areas that young people use should be 

incorporated into education. The knowledge that pupils have in the digital 
arena can and should be used to work in different ways and with different 
topics. Children and youths should have the opportunity to construct their 

own knowledge about how the media influences us, and how we can influ-
ence others through the media. When working in different digital arenas we 
can understand how identity is created through using, for instance, different 

multimedial resources. 
 The use of digital technology and the computer demands new ways to 

design lessons, new opportunities to learn media knowledge, as well as how 

to work with traditional tasks in new ways.  

Visual event 

Working with an aesthetic learning process can open up interactions between 
teachers, pupils and visual content, which can involve shifting positions in 

work so as to recognize and create new understanding of visual culture. This 
also gives the opportunity to ask new questions, and to work with what visu-
al culture, both analogue and digital, does in our lives (Buhl, 2004; Buhl & 

Flensborg, 2011; Göthlund & Lind, 2009; Illeris, 2004; Lind, 2010). In the 
process both pupils and teachers can interact with different points of view, 
and these different opinions can be brought to attention. In an aesthetic 

learning process attention is given to interactions and responses in the crea-
tive process in order to be able to see different ways of understanding.  

This process should give the opportunity for pupils to reflect on and talk 

about their intentions and understanding. One of the things that John Hattie’s 
research shows is that response is crucial for learning  (Håkansson, 2011; 
Hattie, 2012). Bakhtin concludes that understanding and response must be 

connected in order to be able to construct knowledge. We need to hear about 
others’ understanding and interpretation of our creations to be able to deve l-
op our knowledge (Bakhtin, 1986; 1991). It is therefore important for pupils 
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to get responses in the form of dialogue with other pupils and the teacher  
(Dysthe, 1996; Bakhtin, 1981). Only when pupils get the opportunity to 

communicate about their work with others does the development of new 
knowledge become possible  (Shotter, 1992) 

Buhl and Flensborg (2011) use the concept “visual culture didactics” to 

discuss competence to decode and make meaning, or how to interpret, as 
well as how to create and communicate in a visual culture. These compe-
tences can be learned if pupils are allowed and are encouraged to take up 

different positions  (Buhl & Flensborg, 2011; Buhl, 2004; Flensborg, 2004). 
If visual education is designed as a visual event wherein both pupils and 

the teacher can assume different positions, new opportunities can be enjoyed 

to experience and learn new things in different ways (Buhl & Flensborg, 
2011; Göthlund & Lind, 2009; Illeris, 2004). If teachers design lessons to 
work with pupils’ own visual culture, they will feel comfortable, and it will 

be inspiring and dynamic for all. This can also allow for fruitful discussion 
to occur. In the classes that I followed there was the opportunity for pupils to 
produce and communicate their thoughts and understanding, but they didn t́ 

take the opportunity to do so. 
If lessons are designed like a visual event, the teachers’ role transforms 

from being the one who has all the answers to becoming one who is more 

akin to a guide through knowledge situations. Teachers need good 
knowledge of how to work with and evaluate aesthetic processes, so that 
pupils understand the goals which they are expected to achieve. Further-

more, when digital technology is a part of education, teachers need to have a 
good understanding of, not just how to handle the technology, but also how 
to enable the classroom to become a digital arena. 
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