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Skola och privatliv – två skilda 
världar?

En kvalitativ studie om fem grundskoleelevers medievanor och 
bildundervisningens multimodalitet.

Louise Mases Calson

Sammanfattning
I denna uppsats har fem grundskoleelever i årskurs 3-6 intervjuats om deras uppfattningar av 
bildundervisningens relevans i relation till deras erfarenheter av visuell kultur. Gemensamt för 
eleverna var att de på olika vis använde sig av sociala forum och var vana mediala orienterare. 
Bildämnet har under tid förändrats och läroplanen ställer nu även krav på multimodal undervisning 
med digitala verktyg. Resultatet avslöjar dock att undervisningen inte motsvarat samhällets utveckling 
vilket lämnat eleverna att önska en mer digitaliserad undervisning. 

Insamlandet av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer där jag löpande fört anteckningar för 
hand och därefter bearbetat materialet genom ett digitalt skrivprogram. Empirin har analyserats utifrån
det multimodala perspektivet, ett relativt nytt perspektiv vilket bygger på kommunikation genom olika
teckensystem och medier. 
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Inledning/Introduction
Jag har studerat och arbetat inom skolan sedan 2009 och har alltid haft ett gediget intresse av bild. 
Under mina år som lärare och student har jag sett en ny digital tradition bland eleverna som jag inte 
tidigare upplevt. 

Dagens elever har egna mobiler, surfplattor och datorer som de värderar högt, ibland kanske till och 
med högre än direkt social kontakt. I dagens samhälle exponeras vi mer än vad vi någonsin tidigare 
gjort för media. Vi umgås på sociala forum, delar med oss av dagens händelser i film, bild och musik 
och kommunicerar genom onlinespel. Vi är både producenter och mottagare av information.

Samtidigt har jag upplevt att bildundervisningen inte motsvarar eller följer samhällets utveckling. Ofta
används klassiska material som papper och penna, och då gärna som komplement till annan 
undervisning. Jag har upplevt en avsaknad i undervisning om bildkommunikation, medial kunskap och
rent teknisk kunskap av digitala verktyg. Det borde vara mer centralt än någonsin att 
bildundervisningen bidrar till att elever får ett kritiskt förhållningssätt till medier och dess 
uttrycksformer. Jag skall i denna uppsats försöka ta reda på om skolan kommit längre än vad jag 
erfarit, hur elever ser på bildundervisningen och hur väl bildundervisningen stämmer överens med 
läroplanens mål. 



Bakgrund
Internet är ett relativt nytt fenomen i mänsklighetens historia. Internet introducerades för allmänheten i
början av 90-talet och sedan dess har användningen bara ökat (Statens Medieråd 2013, s.4). 
Mobiltelefoner, datorer och surfplattor hör numer till vardagslivet och knappt varannan 8-åring har en 
egen mobiltelefon (Statens Medieråd 2013b, s.11).

Det är som sagt inte bara mobiltelefoner som finns i elevers vardag, ända sedan barnen är små möts de
de av medier i form av datorer, surfplattor, radio, tv m.m. Samhället är uppbyggt kring konsumtion 
och reklam i form av bilder, filmsekvenser, ljud och texter visas för oss så fort vi öppnar den första 
internetsidan. Ibland är dessa kombinerade och ibland för sig vilket kräver en analysform av det mer 
avancerade slaget (Eriksson & Göthlund 2004, s.40).  Sjöberg (2013, s.8-9) förklarar att hemmet ofta 
anses som en konsumtionsfri plats där barnet är tryggt. Dock fyller konsumtionstraditionerna hemmets
väggar genom bland annat tv, radio, internet och barnet måste dagligen reflektera och analysera dessa 
meddelanden. 

Marner & Örtegren (2015) har på uppdrag av Skolverket gjort en utvärdering av skolämnet bild. Det 
som ligger till bakgrund för utvärderingen är Skolverkets önskan om ökad förståelse för hur 
bildundervisningen fungerar: ”Utvecklingen i de estetiska ämnena är viktig att följa eftersom dessa 
ämnen har stor betydelse för att utveckla och träna förmågor som kreativitet, analysförmåga, 
skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera...” (a.a s.12). I förhållande till vilka 
medier och budskap vi möter blir bildens roll väldigt central ur ett samhälleligt perspektiv då 
bildanalys och kritiskt granskande blivit en medborgerlig grundkompetens (Marner & Örtegren 2015, 
s.20).  Jag kommer att återkomma till Marner & Örtegrens rapport under avsnittet Tidigare forskning. 

Lgr 11 - kursplanen i bild
Som nämnts ovan har det mediala samhällets framfart exploderat  under bara några år, vi tittar på tv, 
läser tidningar och lyssnar på radio m.m. Mediernas uppgift är många gånger att skapa känslomässiga 
upplevelser hos varje individ vilket gör att bildundervisningen idag har en väldigt viktig funktion i 
skolan. 

I skolans värdegrund står skrivet att skolan skall ...”förbereda eleverna för att aktivt delta i 
samhällslivet” (Skolverket 2011, s.8). Detta påstående har en mångsidig innebörd då elever bland 
annat skall utbildas kunskapsmässigt samt i etik och moral. Eleverna skall alltså rustas för framtiden 
för att kunna leva ett liv i rådande samhälle, ett samhälle som mer och mer digitaliseras. 

Vart vi än vänder oss så möts vi av bilder och filmer som är fullspäckade med budskap, oavsett om du 
går på stan, åker buss eller surfar på internet så kommer du att stöta på dem. Reklam i alla dess former 
möter oss var dag, reklam som sätter samhällsnormen om hur vi skall se ut, vara eller bete oss. Enligt 
kursplanen för bild har bilder ”...stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig 
själva och omvärlden” (Skolverket 2011, s.20), vilket gör bildundervisningen extra central i 
förhållande till rådande mediesamhälle.

Nyare medier och metoder så som fotografi, digital behandling och filmande tar allt större del av 
kursplanen i bild. Skolverket (2011) trycker på vikten av utbildning om dessa medier då vi, som 
tidigare nämnts, ständigt ”… omges av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och 
ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser (s.20). Det räcker alltså inte med att kunna se ytskiktet 
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av en bild, exempelvis vilka färger som används och ur vilket perspektiv den är målad, utan att eleven 
skall kunna redogöra för bildens (dolda) budskap, vilken målgrupp bilden riktar sig till och vilket syfte
den har. Skolverket understryker vikten av kunskapen om bilder och bildkommunikation då detta är 
nödvändigt för att eleverna skall kunna verka som fungerande individer i samhällslivet (s.20). En 
tolkning av kursplanen i bild kan vara att en del av skolans uppdrag är att utbilda sina elever till ett 
kritiskt synsätt till såväl massmedia som medier.

Positiva effekter av skapande?
För att påvisa bildämnets relevans i skolan följer här ett avsnitt om de positiva effekter som kan uppstå
av bildskapande.

Skapande kan ske såväl digitalt som analogt med liknande känslomässiga effekter. Elisabeth 
Weissenrieder är en dramapedagog och speciallärare med många års erfarenhet av 
skapandeverksamhet i skolan. Hon skriver om några punkter som alla har en positiv effekt av 
skapandet, vilka presenteras nedan:

”Skapandet hjälper barn att bearbeta svåra känslomässiga upplevelser”
Weissenrieder (2008) skriver att när ett plötsligt avvikande skapandemönster hos elever sker så är det 
även någonting som händer på insidan. När läraren uppmärksammar ett sådant fenomen kan denne 
utifrån elevens skapande spinna vidare och leda eleven till en fortsatt utveckling. Weissenrieder tar 
upp ett intressant exempel om eleven Rickard som alltid har haft väldigt svårt att tala om sin pappa. 
Rickard blev väldigt inspirerad till att skapa när klassen arbetade med Picasso och hans sätt att avbilda
människor. Rickard målade en bild av en människa, vilken han döpte till ”Min cp-pappa” (s.57). Till 
bilden skrev han en text om sin pappa, vilken handlade om pappans alkoholism. I texten skriver 
Rickard bl.a att han önskar att pappan var snäll och sa snälla saker till familjen, istället för att vara en 
idiotisk fullgubbe. Genom skapandet kunde Rickard få utlopp för många undertryckta känslor för sin 
pappa, och kunde sedan i samtal med läraren bearbeta sina upplevelser.

”Skapandet tränar gränser”
I bildundervisningen ges oftast ramar inom vilka den fria kreativiteten kan ges. Exempel på dessa 
ramar kan vara att eleverna skall använda sig av en viss teknik, hålla sig på en viss yta eller skapa 
inom ett visst tema. På detta sätt lär sig eleverna att de har fria tyglar inom vissa gränser (s.59-60)

”Skapandet ger lust till lärande”
Inom ramarna för skapandet vågar elever utmana sig själva och uttrycka sina känslor. Detta kan leda 
till en öppenhet för människor vilket kan resultera i samtal och reflektioner tillsammans med läraren. 
Detta blir en positiv reaktion vilken i sin del bidrar till lust att lära (s.60).

”Skapandet föder glädje” och ”hjälper till att återupptäcka nyfikenheten”
Enligt Weissenrieder finns det alltid en orsak till att elever inte har lust att skapa. Orsakerna hon 
beskriver är bl.a att uppgiften är fel, relationen till läraren, att läraren anser skapandet oviktigt eller har
en svag närvaro eller dålig instruktion. Har man däremot lyckats klara av dessa hinder finns många 
möjligheter att väcka glädje och nyfikenhet. Inom konsten finns inget rätt och fel, eleverna tillåts 
uttrycka sig på sina egna sätt, diskussioner om skapandet kan föras utan att eleven känner att denne 
svarar ”fel”. Skapandet ger många möjligheter till experiment, barnet har många möjligheter att bli 
sedd och få beröm vilket i längden väcker glädje och nyfikenhet (s.60-61, 64-65).

”Skapandet ger mod att våga utvecklas” och ”hjälper barn att se sammanhang”
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Denna rubrik avser en stor del av lärarens roll – användandet av portfolio. Genom att spara elevers 
arbeten, även dem de inte är nöjda med kan senare tydligt påvisa en utveckling. Portfolion kan med 
fördel plockas fram i perioder då eleven stannat upp, eller även upplevs tagit ett kliv bak i 
utvecklingen. I slutet av skolåret kan portfolion gås igenom och eleven kan välja det verk denne är 
mest stolt över och visa upp det för föräldrar vilket brukar resultera i positiv feedback. Barnet lär sig 
sakta men säkert att se sin utveckling. Denna process ger eleven mod att utvecklas vidare och få en 
känsla för sammanhang (s.61, 65).

”Skapandet främjar och utvecklar kommunikationen med andra och bidrar till att utveckla 
relationer”
Konsten och skapandet hjälper eleverna att tala och uttrycka sig. Har de svårt att tala, eller tycker att 
det är jobbigt kan kreativiteten hjälpa dem. Ibland kan barn använda sig av ”gosedjur” så som nallar 
för att tala genom dem eller skapa målande bilder eller symboler som kommunikation (s.64).
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Tidigare forskning

Skolan hinner inte med samhällets takt
Många av dagens elever är  uppvuxna i en dator- och telefondominerad kultur där nyheter och 
händelser vinklas i underhållningssyfte. Dock har mediekulturen till stor del vuxit fram ur samhället 
utanför skolkulturen (Erixon 2010, s.150,153).

Med de nya mediernas antågande har samhällsstrukturen förändrats i snabb takt. Vi har bland annat 
ändrat vårt sätt att umgås och hur vi uppfattar omvärlden:

”We now appear to find ourselves facing a new kind of social revolution, whose core
manifestation  appears  in  the  changes  sweeping  the  world  with  the  advance  of
globalisation, multimedia and digitised communication, which once again appear to
be  changing  the  social  structures  as  well  as,  among  other  things,  relationships
between producers and consumers of information” (Selander 2013, s.18).

Dessa förändringar innebär onekligen en stor mängd konsekvenser för skolan och hur undervisning 
skall gå till är inte längre självklar (Selander 2013, s.18). 

Dagens läroplan i bild är annorlunda utformad än tidigare läroplaner. Nu fokuseras det på 
kommunikation inom olika medier istället för ett skapande baserat på känsloyttringar:

”Den  tredje  fasen  av  ämnet,  som  formulerats  i  nu  aktuella  kursplaner,  avser  en
integration av bildskapande inom olika genrer,  som innefattar  både upplevelse och
studier av bild” (Marner 2005, s.27)

Vidare förklarar Marner (2005) att bildämnet förändras utifrån samhällets syn på kreativitet och att det
nu förväntas att kreativiteten även innefattar ett mottagarperspektiv, inte enbart ett skapandeperspektiv
(s.27). 

Många elever har ett bildintresse utanför skolan, dock uppger Marner & Örtegren (2015) att 
fokuspunkten flyttats från tecknande och måleri till fotografering, film och bildredigering (s.141).  
Elevernas bildintressen följs sällan upp i skolan, vilket kan ses som en negativ handling då läroplanen 
i bild hävdar att elevernas bildintresse skall utvecklas och stärkas (a.a. s.141). Bildintresset utanför 
kvarstår dock och många elever, framför allt pojkar, önskar en mer digitaliserad undervisning (a.a. 
s.145-146).

Många bildlärare har svårt att förhålla sig till förändringarna och vidhåller skapandet av bilder där 
avsändaren vävt in ett känslomässigt uttryck (Marner 2005, s.28). Rostvall & Selander (2008) 
förklarar att institutioner kan ha svårigheter att utvecklas och lämna gamla förhållningssätt bakom sig 
till förmån för nya kunskapsformer eftersom den tidigare handlingsförmågan ifrågasätts vilket kan 
vara smärtsamt (s.15). Detta kan mycket väl vara en förklaring till varför skolan inte är lika benägen 
till att omförhandla tidigare traditioner som samhället är.

Digital natives - den första generationen
Att elever växer upp i en tungt dominerad mediekultur är alltså ett nytt fenomen. Tonårsflickan som är
uppslukad av sin iphone, fyraåringen som kan spela spel på surfplattan och pojken som skriver 
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snabbare på dator än för hand… Dessa är människor som är födda på 1980-talet och senare, vilka är 
den första generationen som växt upp i rådande mediasamhälle (Palfrey & Gasser 2008, s.4). Många 
elever fotar, filmar och redigerar på fritiden och kommunicerar sedan sina verk till omvärlden (Marner
& Örtegren 2015, s.141).  Palfrey&Gasser (2008) kallar dessa individer för ”digital natives”. För att 
verkligen påvisa skillnaden mellan de olika generationerna och skillnaden i uppväxt och 
utbildningsbehov skall jag ta hjälp av två ytterligare begrepp som Palfrey&Gasser (2008) använder sig
av, nämligen ”Digital Settlers” och ”Digital Immigrants”: 

Digital immigrants
Den grupp människor som senast i livet lärt sig att använda digitala medier som exempelvis datorer 
växte upp i en annan tid än dagens barn och ungdomar. Under deras uppväxt kommunicerade man 
genom brev eller fysiska träffar (Palfrey&Gasser 2008, s.4). Sin partner träffade man på dansbanan, på
kvällen spelade man kort och i skolan kom kunskapen uteslutande från böcker. Denna grupp 
människor är de som är mest restriktiva med medieanvändningen och föredrar i första hand personlig 
kontakt.

Digital settlers
Den grupp människor som mest ändrat sitt leverne och mediala vanor är den grupp som varit unga då 
de första mobilerna för folket introducerades på marknaden. Dessa människor har varit med att 
utforma de nya medierna men är dock ändå relativt restriktiva i sin användning och föredrar och 
vårdar främst personliga sociala möten (Palfrey&Gasser 2008, s.3-4).

Digital natives
Dagens elever är den grupp som Palfrey&Gasser (2008) benämner som digital natives. Dessa individer
har inte haft erfarenheter som ovannämnda grupper, ett leverne i ett analogt samhälle. De rör sig 
ohindrat bland digitala plattformer, delar fotografier och filmer med vänner, skickar meddelanden 
digitalt till varandra och umgås via tv- och dator spel osv.

”With  so  many  forms  of  media  available  in  digital  formats,  Digital  Natives  are
breaking new creative ground. The most creative young people are interacting with
news, works of entertainment, and other information in ways that were uninmaginable
a few years ago” (Palfrey&Gasser 2008, s.131).

De nya medietraditionerna kan för de äldre generationerna verka annorlunda, udda och kanske till och 
med konstigt, men faktum är att dessa ungdomar växer upp i ett helt annat samhälle än vad deras 
föräldrar gjort. Nya subkulturer utvecklas inom de nya medierna vilka kan vara svåra att förstå för den 
som står utanför (Marner & Örtegren 2015, s. 144). Palfrey&Gasser (2008) diskuterar begreppet 
integritet/privatliv:

”In fact,  it`s possible that ”privacy”-defined as we have historically defined it–will
never be the same again, no matter what we do at this stage. But there certainly are
things that we can–and should–do to adress the privacy issues facing young people,
whether they are Digitale Natives or not” (Palfrey&Gasser 2008, s.69).

Lärare  har  här  en  stor  uppgift.  Den som först  och  främst  kan  skydda  sitt  eget  privatliv  är
personen i  fråga, dock kan lärare i  sin undervisning utbilda sina elever i  detta ämne.  En av
lärarnas kanske största roll i skolan är att rusta sina elever till fungerande medborgare och aktiva
samhällsdeltagare (Skolverket 2011, s.20).
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Bilder säger mer än tusen ord
I takt med att barn och unga blir mer bekväma med att orientera runt på olika sociala forum möter de 
också fler bilder och filmer som kan innehålla dolda budskap. Vi möter bilder och symboler och 
reflekterar både medvetet och omedvetet över innehållet av ren vana. Man bör dock vara uppmärksam 
på att man kan stöta på dold propaganda. Statens medieråd (2016) har tagit fram ett arbetsmaterial 
med lärarhandledning vilket berör mediers dolda budskap och propaganda. Materialet berör ett flertal 
punkter av kunskapskraven i skolämnet bild och har i syfte hjälpa lärare att utbilda barn och ungdomar
till att ställa sig kritiska till det innehåll de dagligen möter i olika medier:

”Propaganda är en mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till
att  med  hjälp  av  text,  bilder  eller  andra  symboler  påverka  människors  åsikter,
värderingar eller handlingar i en bestämd riktning… Genom att aktivt reflektera över
detta, och sätta ord på det vi ser, blir vi skickligare på att upptäcka hur det kan dölja
sig en ideologi och ett underliggande budskap bakom ett på ytan oskyldigt Youtube-
klipp” (Statens medieråd 2016, s.3)

Genom att utbilda elever till att kritiskt granska det innehåll de möter på olika mediesociala 
plattformar upprätthåller vi skolans uppdrag – att utbilda självständiga och kritiskt granskande 
individer samt att värna om samhällets demokratiska grundprinciper (a.a. s.3)

Björck (2014) använder sig av begreppet mediekunnighet (eng. media literacy). Våra 
kommunikationskanaler har över tid förändrats och våra teckensystem har blivit fler. Idag 
kommunicerar vi genom till exempel bilder, text, webbsidor, filmer och musik. Det räcker inte med att
kunna tolka text, utan läskunskap sträcker sig nu längre och behöver anpassas till samhällets 
utveckling (Björck 2014, s. 44). 

Sammanfattning
Tidigare forskning hävdar att samhället har utvecklats till ett medialt samhälle där nya 
kommunikationskanaler utformats, vilka vi flitigt använder. Medieanvändningen sträcker sig över 
flera generationer, även om omfattningen av användandet skiljer sig mellan individer. 
Forskarna hävdar också att skolan har svårt att hinna med i den samhälleliga utvecklingen även om det
är mer aktuellt än någonsin att utbilda elever till kritiska granskare och goda användare för att de skall 
få förmågan att kunna tolka det innehåll de möter.
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Teoretiskt perspektiv
Det teoretiska perspektiv som här skall presenteras och senare användas som för resultatanalys är ett 
multimodalt perspektiv. 

Det multimodala perspektivet är ett relativt nytt teoretiskt perspektiv, vilket menar att olika sätt att 
kommunicera kunskap har en stor betydelse för lärandet. Kommunikation kan ske på många olika sätt,
och vanligast i skolan har genom alla tider varit genom text och bild. Den multimodala 
kommunikationen sker dock genom många fler medier än så (Rostvall & Selander 2008, s.13). 

Det multimodala perspektivet har inte formulerats i mening att ersätta tidigare teorier. Perspektivets 
skapare har istället ifrågasatt vad som saknas i tidigare teorier och vilka delar som kan ingå i detta nya 
perspektiv för att kunna se på lärande i ett relativt annorlunda ljus (Selander & Kress 2010, s.7). 

Tidigare har textbegreppet innefattat skrivna och tryckta texter. I takt med utvecklingen och 
bildspråkets intågande introducerades det utvidgade textbegreppet, vilket inneburit att även talat språk 
och bildmedier innefattats som språkliga medier. Det utvidgade textbegreppet räcker dock inte till för 
att idag kunna täcka upp de texter och kommunikationsmönster som finns, och räcker därmed inte 
heller till för en analys av skolans bildundervisning. Idag uttrycker vi oss genom många olika , alltså 
inte bara genom text, tal och bild, utan även genom digitala medier. Text och skrivande har över tid 
förändrats och kan idag innefatta flera  där exempelvis bild kan stödja eller motsäga en text. ”Därmed 
kan man säga att skrivande som kunskapande praktik har förändrats (Selander & Kress 2010, s.30).

Kunskap, kommunikation och lärande
Kommunikation, lärande och kunskap är alla centrala begrepp för det multimodala perspektivet vilka 
det finns tydliga relationer mellan. Kunskap är produkten av en lärandeprocess, vilken kan 
kommuniceras genom  multimodala medier. Lärandeprocessen ses som en teckenskapande och 
teckentolkande process där kunskapen inte är absolut, kunskap kan omvärderas i förhållande till ny 
information (Selander & Kress 2012, s.66,97).

För att kunna förklara vad kunskap innebär för det multimodala perspektivet behöver vi först reda ut 
begreppet semiotik: ”Semiotik är läran om tecknen och hur de kombineras i olika medier” (Rostvall & 
Selander 2008, s. 13).  Med andra ord handlar alltså semiotik om hur budskap konstrueras och hur det 
förmedlas. Utan semiotiska resurser skulle vi inte kunna kommunicera med varandra. Att kunna 
formulera meningar och budskap är en viktig grundpelare i vårt samhälle och utan tecken och  skulle 
det inte vara möjligt. Rostvall & Selander (2008) menar att individer länkas samman med  en kultur 
tack vare de semiotiska systemen (s.15). 

Kommunikation kan ske på många olika sätt, t.ex. genom text, tal, kroppsspråk, filmer och bilder. När 
man kommunicerar genom fler  samtidigt kallas kommunikationen för multimodal (Rostvall & 
Selander 2008, s.13). Jewitt (2008) ger ett exempel på två lärare som förklarar samma fenomen på två 
olika sätt. En av lärarna använder sig själv, i brist på material, som multimodal resurs i sin 
undervisning. För förklara ett fenomen använder hon sig av berättande, gester och bilder. Den andra 
läraren använder sig av en cd-skiva innehållande en digital animering av samma fenomen. I 
klassrummen krävdes olika typer av arbete utifrån de redskap som fanns, dock gav den digitala 
animeringen eleverna större möjlighet till att se fenomenet ur fler perspektiv (Jewitt 2008, s.249-250).
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Kunskap är en ständigt pågående process som under tidens gång kan omvandlas och omvärderas, men 
hur kan man då gå till väga för att visa upp sin kunskap? Rostvall & Selander (2008) menar att 
kunskap synliggörs genom en  semiotisk multimodal kommunikation genom exempelvis text, tal, 
gester, datorer bilder eller musik (s.13,16). Att besitta kunskap om ett fenomen innebär också 
förmågan att kunna gestalta detta innehåll, annars kan det inte alls synliggöras och därmed inte heller 
förstås. Förståelsen kan synliggöras dels under processen och dels vid resultatet. Hur kunskapen 
gestaltas och kommuniceras blir alltså avgörande för hur kunnig individen anses vara: ”Att förstå är att
kunna visa hur man förstår” (Rostvall & Selander 2008, s.16).  Kommunikation blir således en 
avgörande faktor för hur och om ett lärande sker samt hur och om kunskap har uppnåtts.

Meningsskapande – ett villkor för lärande
Vi lär oss redan från tidig ålder att tecken och symboler har en innebörd. Varje tecken och symbol bär 
på ett budskap som kan förstärkas eller förändras vid samspel med andra tecken. Vi lär oss till 
exempel att bokstäver kan sättas samman till ord som kan sättas samman till meningar med rytm, ljud 
och innebörd. Senare kan vi se att det finns olika typer av texter, det finns texter som har till syfte att 
underhålla, informera, propagera m.m. När vi formar och strukturerar tecknen så att en händelse eller 
ett fenomen tydligt gestaltas uppstår ett meningsskapande. Meningsskapande processer är ett villkor 
för att inlärning skall kunna ske (Rostvall & Selander 2008, s.19). 

Multimodalitet 
Det multimodala perspektivet tar avstamp i vilka resurser som finns tillgängliga att kommunicera 
genom för att tolka fenomen och skapa mening. Människan har under sin livstid skapat många 
teckensystem (eng. modes) i syfte att kunna kommunicera, t.ex. bokstäver, ljud, siffror, gester, film, 
teckningar osv. Tecknen är i sig betydelselösa, det är i det sociala sammanhanget som mening ges till 
tecknen. För att kommunicera kunskap kan flera teckensystem och resurser med fördel samverka och 
kommuniceras på olika sätt t.ex. genom tv, böcker, radio eller digitala medier (Selander & Kress 2010,
s.26-27). 

I ett multimodalt perspektiv ställs  och representationsform mot varandra. För att kommunicera vad en 
elev lärt sig om hästen kan denne t.ex. rita en teckning, skriva en text, göra en tredimensionell avbild, 
berätta m.m. Varje representationsform berättar något om hästen, ritningen och den tredimensionella 
avbilden visar hur hästen fysiskt ser ut, medan berättandet och texten kan förmedla rena 
faktakunskaper, t.ex. vad hästar äter, hur de lever och hur gamla de kan bli, dock uteblir istället det 
visuella. Hur ett fenomen presenteras avgör alltså vilket ämnesinnehåll som förmedlas och valet av 
representationsform blir centralt för kunskapsbildningen (Jewitt 2008, s.247).

Det är orimligt att tro att kunskap enbart karaktäriseras av skriftspråkliga eller verbala presentationer. 
Selander & Kress (2010) utmanar skolans traditioner där vetande i många generationer baserats i 
skriftspråkande (s.29). Författarna hävdar att gamla traditioner inte längre räcker till, vi kan inte idag 
bli kirurger genom att enbart läsa, lyssna eller titta på bilder. Vi behöver exempelvis kunna se 
interaktiva vändbara tredimensionella bilder där vi kan skala av lager och utföra noggranna 
undersökningar och träna på operationer i datorbaserade simuleringar (a.a s.29). En annan anledning 
till att äldre traditioner ifrågasätts är dagens elevers förkunskaper sträcker sig långt utöver det vidgade 
textbegreppet (text, tal och bild). Många elever är idag  redan innan skolan konsumenter och 
producenter av information. De rör sig i sociala medier där de ”...utifrån sina specialintressen 
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kommunicerar och utbyter erfarenheter och även själva producerar information med hjälp av 
programvaror för text, bild och musik” (a.a, s.29). Detta ger förstås ringar på vattnet och innebär både 
möjligheter och påfrestningar för skoltraditionen.

Övergången från det utvidgade textbegreppet till det multimodala perspektivet kan tydligt synliggöras 
av skiftet från textsidan till bildskärmen. Med hjälp av bildskärmen kan flera olika teckensystem ta 
plats, vi kan exempelvis kombinera text, musik och rörlig bild i en presentation. På så sätt får vi 
tillgång till fler visuella intryck än den tryckta sidan någonsin skulle kunna göra (Selander & Kress 
2010, s. 30). Vi kan även välja att sprida informationen genom många olika kommunikationskanaler 
och blir därmed både kommunikatörer och producenter. En annan aspekt av bildskärmen är att 
redigering i en helt annan utsträckning möjliggörs. Vi kan producera för att sedan radera, redigera och 
tillägga andra semiotiska resurser för att på flera sätt synliggöra vårt budskap. (a.a. s 30-31). Med hjälp
av bildskärmen får vi också tillgång till långt fler källor till information än vad vi tidigare fått, elever 
kan obehindrat röra sig i fler dimensioner av kunskapskällor, vilket återigen, ger ringar på vattnet för 
tidigare skoltraditioner. 
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Syfte och frågeställning
Jag skall här presentera syftet med uppsatsen och dess frågeställning. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad fem elever i låg- och mellanstadiet anser 
bildundervisningens relevans vara, ur ett multimodalt perspektiv, i relation till deras erfarenheter av 
visuell kultur.

Mina forskningsfrågor är:

 Hur beskriver eleverna sitt förhållningssätt till visuella medier utanför skolan?

 Hur reflekterar eleverna kring bildundervisningen i förhållande till deras medieanvändning 
utanför skolan?

 Hur ser relationen ut mellan målen för läroplanen i bild och elevernas berättelser?
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Metod
Val av metod och genomförande 
Insamlandet av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer med fem elever på två grundskolor i 
årskurs 3-6. 

Inom den kvalitativa forskningen tillåts intervjuaren att använda sig av en intervjumetod vilken 
innebär att få öppna frågor ställs till informanten (Ryen 2004, s. 14-15). Jag valde att ställa färre, 
öppna frågor för att undvika att styra informanterna. Den kvalitativa intervjumetoden tillåter forskaren 
att föra ett samtal med sina informanter, snarare än styrda intervjuer utifrån ett större antal frågor 
(Holme & Bernt Krohn 1997, s.100-101). Grundidén med kvalitativa intervjuer och få öppna frågor är 
att forskaren inte vill styra för mycket, utan istället låta informanten styra (a.a s.101). Enligt 
Widerberg (2002, s.17) används intervjuer då man vill förstå människors syn på specifika fenomen, 
vilket just är utgångspunkten för denna uppsats.

Eftersom jag ville låta informanterna styra samtalet så fritt som möjligt (inom ramarna för ämnet) hade
jag några huvudfrågor samt förslag på uppföljningsfrågor att ta till om samtalet stannade av (se bilaga 
2).

Vid intervjuerna med eleverna antecknade jag löpande citat och sammanfattningar av deras berättelser.
I anteckningarna benämnde jag eleverna med samma fiktiva namn som omnämns i denna avhandling. 

Urval och avgränsning – urval av informanter 
Inom den kvalitativa intervjumetoden är urvalet av informanter avgörande för resultatet, och alltså 
inget som bör ske slumpmässigt eller ogenomtänkt (Holme & Bernt Krohn 1997, s.101). Då jag valde 
ut informanter hade jag en viktig aspekt att förhålla mig till – denna uppsats skall vara relevant för min
framtida yrkesroll. Med det i åtanke valde jag att hålla undersökningen två skolor belägna i en förort 
till Stockholm, den förort där jag själv fått en lärartjänst.

Jag har valt att intervjua elever på skolor utan någon speciell bildinriktning av den enkla anledningen 
att de flesta skolor inte har en sådan inriktning. Jag vill återge en bild av två ”vanliga” skolor och deras
elevers uppfattning av bildundervisning samt erfarenhet av mediekultur. Utslaget hade troligtvis varit 
av annat slag om intervjuer istället skett med elever på skolor med exempelvis konstprofil.

Elev 1: Therese, klass 3, 2014-04-28.

Elev 2: Robert, klass 4, 2014-04-29.

Elev 3: Sara, klass 5, 2014-05-06.

Elev 4: Jörgen, klass 4, 2014-04-29.

Elev 5: Sanna, klass 6, 2014-05-06.
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Databearbetning och analysmetod 
Efter intervjuerna satte jag mig ner med den insamlade empirin. Elevintervjuerna kan inte beskrivas 
som en rak pil där fråga efter fråga bearbetats utefter min frågeställning. Ibland gled vi ifrån ämnet, 
och ibland återkom vi till tidigare diskuterat ämne. Eftersom jag löpande förde anteckningar för hand 
hade mina anteckningar samma struktur som intervjuerna – ostrukturerat! 

Efter intervjuerna är det viktigt att analysera och sortera sitt material vilket kan göras med hjälp av en 
kvalitativ analysprocess i fyra steg (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2010, s.36). Det första steget är att 
transkribera materialet, det andra steget är att koda materialet, det tredje steget handlar om 
tematisering och i det sista steget kopplas empiri, teori och tidigare forskning samman (a.a. s.36-41) . 

I mitt fall innebar det första steget att renskriva mina anteckningar och att tydligt markera och skilja på
mina kommentarer och citat från informanterna. Det var ett omfattande och tidskrävande arbete, något 
som Holme & Bernt Krohn (1997) påpekar är typiskt för den kvalitativa intervjumetoden (s.139). 

När det var gjort började nästa projekt ta vid, nämligen kategoriseringen. Jag använde mig av mina 
intervjufrågor för att kunna dela in empirin i lättöverskådliga avsnitt. För att göra en sådan typ av 
indelning finns det många metoder, man kan exempelvis klippa ut relevanta delar och dela upp i 
kuvert, färgkoda den empiri som hör ihop m.m (Holme & Bernt Krohn 1997, s.142). Jag valde att 
skriva in empirin i ett dokument på datorn under rubriker utifrån intervjufrågorna för att få en 
lättöverskådlig översikt. De delar av intervjuerna som inte varit relevanta för undersökningens syfte 
sorterade jag bort (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2010, s.38-39). Ett exempel på bortsorterat 
intervjumaterial är när en av eleverna talade om sina tv-vanor och beskrev en gång då han bråkade 
med sin yngre bror om tv:n: ”Då kom jag hem före han.. Sen skulle han byta kanal. Han är så himla 
taskig!” (Intervju med Robert, 2014-04-29).

Därefter undersökte jag empirin för att få syn på teman, alltså likheter och skillnader mellan elevernas 
utsagor. De teman jag hittade kommenterade jag i ett eget avsnitt efter varje del för att sedan kunna 
använda det till kommande resultatanalys. Jag upptäckte två övergripande teman, dels att eleverna var 
vana med att orientera sig genom olika medier samt en delad önskan om en bildundervisning 
innehållande mer digitala medier.

Sist men inte minst har jag sett över de teman och ”fynd” jag hittat, men denna gång har jag tittat på 
empirin med ”multimodala glasögon”, det vill säga hur empirin ställer sig i relation till teorin.

Tillförlitlighetsfrågor 
I en uppsats finns alltid en undran om hur tillförlitlig den egentligen är. Jag har gjort mitt bästa för att 
hålla trovärdigheten hög och skall nedan redovisa hur.

Det teoretiska perspektivet är en viktig del i en uppsats då tolkningen av resultatet utgörs av teorin. 
Det ligger i forskarens ansvar att välja ut den teori som passar bäst för undersökningen. Eftersom min 
uppsats handlar om hur elevers syn på medier och multimodalitet både utanför- och i skolan ansåg jag 
att det multimodala perspektivet passade väl för undersökningens syfte. 

Vad gäller den tidigare forskningen har jag försökt förmedla en bred bild av den forskning som sedan 
tidigare finns tillgänglig. Jag upplevde att det fanns mer forskning än vad jag hade förväntat mig då 
multimodalitet och medier är ett relativt nytt fenomen, men forskarna har visat sig intresserade för 
detta ämne. Det som jag upplevt med tidigare forskning är att den mest fokuserat på människors 
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medievanor i privatlivet. Jag har då fått dra egna paralleller mellan skola, läroplan och 
samhällsforskning. 

Något som kan påverka tillförlitligheten i en uppsats är också valet av intervju- och 
bearbetningsmetod. I kvalitativa intervjuer kommer intervjuaren väldigt nära informanten vilket 
Holme & Bernt Krohn (1997) diskuterar i form av roller. Vid intervjutillfället intar både informant och
intervjuare varsin roll och dessa roller har också förväntningar på varandra (a.a. s.106). Rollerna kan 
innehålla statusskillnader, personliga relationer, och kanske framförallt att informanten inte vill göra 
intervjuaren besviken (a.a s.106). Jag har varit medveten om detta och har försökt förhindra det genom
att visa en tydlig nyfikenhet för elevernas faktiska medievanor och inte lagt någon värdering i en 
utbredd- eller mindre utbredd användning. 

Jag vill också påpeka att insamlingen av empiri skedde under år 2014, medan analys och resultat 
skrivits under både 2014 och 2017. Min erfarenhet säger mig att de sociala forum som används idag 
kan skilja sig något mot de forum som användes 2014 eftersom det kommer nya forum och appar hela 
tiden. Dock är grundidén för forumen den samma; kommunikation och utbyten av information i form 
av text, bilder, musik, spel med mera.

Etiska aspekter
Vid insamlandet av empirin antecknades inga namn på informanterna ned, istället gavs de fiktiva 
namn i syfte att skydda deras identitet. Namn på skolor finns heller inte antecknat, även där använder 
jag mig av fiktiva namn för att skydda informanternas identitet. Det är otroligt viktigt att hålla 
information om informanterna skyddad, och man skall heller inte spara någon information på datorer 
då de exempelvis kan bli stulna (Widerberg 2002:121,116).

För att skydda informanterna har jag utgått från Vetenskapsrådets etiska aspekter: Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Informationskravet

Inför varje intervju har informanterna muntligt delgetts information om forskningens syfte och villkor 
för deras deltagande så som ex. rätten att närhelst avbryta pågående intervju (Vetenskapsrådet, s.7-8).

Samtyckeskravet

Informanterna är under 15 år och jag har därför fått målsmans godkännande för intervju via en 
påskriven blankett (se bilaga 1).

Konfidentialitetskravet

Informanterna har informerats om deras konfidentialitet. Inga personuppgifter skrivs ut. (a.a, s.12-13).

Nyttjandekravet

Uppgifter om informanterna skall ej ”användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften” (a.a, s.14). Informanterna har löpande varit avkodade där anteckningar skett.
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Resultat
Nedan presenteras resultatet av elevintervjuerna. Svaren kommer att redovisas tematiskt efter 
intervjufrågorna. Fiktiva namn för varje elev används vid resultatredovisningen.

Resultatredovisning
Elevernas tv–vanor
För att få en bild av elevernas eget användande av olika medier ställdes några frågor om deras tv-
tittande. Det blev väldigt tydligt att eleverna ofta tittade på tv och även använde tv:n till att spela spel.

Therese berättade att hon ofta tittar på tv efter skolan, oftast tittar hon på Barnkanalen och 
Nickelodeon – två kanaler speciellt riktade till barn. Therese förklarar att kanalerna visar många 
tecknade serier som är roliga men att det är jobbigt med all reklam som visas mellan programmen. 
Reklamen riktar sig alltid till barn och visar ”...häftiga eller coola grejer... typ förut var det en speciell 
sparkcykel till exempel” (intervju med Therese 20140428).

Även Robert brukar titta på tv ofta. Han berättar att han brukar titta på tv nästan varje dag, men att han
får dela tv:n med sin yngre lillebror. Att dela på tv:n anser han är något problematiskt eftersom han 
inte alltid kan titta på de program han vill och brukar istället välja att spela dator.

Sara berättar att hon inte hinner titta speciellt mycket på tv eftersom hon spelar så mycket handboll 
och har många träningar som måste hinnas med. Hon föredrar att spela tv-spel framför tv-tittande.

Jörgen har ingen favoritkanal och han gillar inte tv så mycket. Istället brukar han umgås med sina 
vänner och ”...göra andra saker” (intervju med Jörgen 20140429).

Sanna tittar ofta på tv. Hon berättar att hon ofta tittar på amerikanska serier på eftermiddagarna när 
hon kommit hem från skolan och är ensam hemma.

Tre av eleverna brukar titta på tv på daglig basis. De beskriver under intervjuerna tv-tittandet som 
roligt och avslappnande och något som får bort tankar från skola, läxor och måsten. Det är vanligt att 
eleverna går hem och tittar på tv istället för att exempelvis leka med kompisar. Jörgens och Saras tv-
vanor skiljde sig från de andra barnens rutiner då Jörgen beskriver att han hellre föredrar att leka med 
vänner, medan Sara i sin tur beskriver att andra sysslor prioriteras, så som läxor och sporter.

Elevernas datorvanor
Under intervjuerna framkom mycket intressant information om elevernas datorvanor. De alla hade 
erfarenheter av datorer och datoranvändning, men i olika utsträckning. 

Therese har en egen bärbar dator och brukar spela datorspel ofta. Ibland spelar hon online på internet 
och ibland spelar hon spel som hennes föräldrar köpt åt henne. Ibland spelar hon även mot vänner 
online och kan samtidigt chatta med varandra, det tycker hon är väldigt roligt.

Robert delar dator med familjen, och brukar mestadels använda den på eftermiddagarna innan hela 
familjen kommit hem. Han brukar spela och chatta med kompisar och är medlem i några sociala 
medier så som facebook och instagram. Oftast använder sig Robert också av sin pappas surfplatta till 
att spela spel och chatta med kompisar.

Sara har ingen egen dator men brukar använda sig av mobiltelefonen till att surfa på internet. Hon 
berättar att hon gärna skulle vilja ha en egen dator men att det går bra med telefonen eftersom hon kan 
använda den både för kontakt med vänner och familj samt spela spel.
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Jörgen brukar nästan aldrig vara ute på internetsidor, utan spelar nästan bara datorspel. Jörgen berättar 
att hans föräldrar inte vill att han ska surfa på internet så mycket och att han ändå inte har något 
intresse av det.

Sanna har en egen bärbar dator och hon använder internet väldigt mycket. Hon brukar chatta, spela 
spel och använda sig av sociala medier. Sanna driver även en blogg där hon brukar skriva om ”allt 
möjligt... typ skolan och kompisar... alltså typ om det händer nåt eller så” (intervju med Sanna 
20140506). Hon berättar även att hon brukar göra filmer som hon sedan visar på bloggen. Filmerna 
kan handla om olika vardagliga saker, och ibland filmar hon även sig själv.

Den gemensamma faktorn i elevernas berättelser är att de använder sig av datorn till att spela, både 
online och offline. I spelen möter de andra spelare, både vänner och okända från hela världen, vilket 
innebär att de ofta talar engelska under spelen. Genom spelen fungerar eleverna som både 
kommunikatörer och mottagare, det är ett ständigt verbalt utbyte av spelstrategier och samtal kring 
upplevelsen. 

Utöver spelen har eleverna även tillgång till en uppsjö sociala forum, något som de nyttjar i olika grad.
Robert använde använde sig av sociala medier, främst för att hålla kontakt med vänner. Sanna var den 
som mest använde sig av olika sociala plattformar och däribland en egen blogg där hon både skriver 
samt lägger upp bilder och filmer. Therese och Jörgen föredrog att spela och använde sig inte av 
sociala medier.

Elevernas mobilvanor
Mobiltelefonerna använder eleverna frekvent till många olika områden. 

Therese har en så kallad smartphone av den nyare modellen. Hon berättar att hon ofta använder 
mobilen till att fota, filma och chatta med vänner. Hon är ofta inne på internetsidor där hon kan hålla 
kontakt med sina vänner och ibland läser hon också bloggar. Hon känner ingen som skriver blogg men
brukar läsa andra unga tjejers bloggar, ofta handlar de om mode och vardag.

Robert använder sig ofta av mobiltelefonen, som även den är en smartphone. Oftast använder han den 
till att ringa, skriva meddelanden och hålla sig uppdaterad i de internetsidor där han är medlem. Dock 
tycker inte Robert att han använder telefonen speciellt ofta, hans vänner använder sina mobiltelefoner 
mycket oftare anser han.

Sara använder sig väldigt mycket av sin mobiltelefon. Hon är mycket stolt över den och förklarar att 
det är den nyaste mobilen av märket iphone. Märket är mycket populärt i hennes klass och de flesta 
elever har eller vill ha en iphone. Genom mobilen surfar hon på många sociala forum. Hon filmar och 
fotar mycket med telefonen och hon lägger ofta upp bilder och videofilmer på olika sidor så att hennes
vänner kan se och kommentera dem. Hon spelar även diverse spel, både ensam och mot vänner.

Jörgen har en mobiltelefon som han har fått ärva från sin storebror. Han är inte jättenöjd med det det 
och förklarar telefonen som ”seg och tråkig” (intervju med Jörgen 20140429). Han använder mest 
telefonen till att skriva sms och ringa men han spelar även spel. Internet använder han inte så ofta 
eftersom det går väldigt långsamt.

Sanna använder sin telefon väldigt mycket. Hon har en iphone som hon använder till att filma, fota, 
ringa  och skriva till vänner och surfa på internet. Ofta är hon inne på sociala forum och sin blogg. 

Under intervjuerna kom det fram av fyra av eleverna använde sin telefon många timmar per dag. De 
använde sig av telefonen det första de gjorde på morgonen, det sista de gjorde på kvällen och många 
gånger där emellan. Jag uppmärksammade ett genomgående mönster vad gäller de fyra elevernas 
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mobilanvändning. De använde mobilen mest  i förhållande till dator och tv, och beskrev ett utbrett 
socialt nät som upprätthölls genom sociala medier och mobilspel.

Elevernas erfarenheter av sociala medier
Idag är det väldigt vanligt att barn och unga florerar på många olika sociala plattformer för olika 
syften. En del är avsedda för spel, foton och filmer medan andra är avsedda för att hålla kontakt med 
sina vänner. Eleverna var inget undantag, utan visade sig använda ett flertal forum.

Therese förklarade att hon mestadels använder sig av sociala forum så som facebook och instagram. 
Hon förklarar att det är bra att vara medlem på sådana sidor eftersom hon kan prata med alla sina 
vänner, även dem hon inte träffar varje dag. Hon brukar lägga upp bilder och videofilmer och hennes 
vänner gör detsamma. Hon tycker att det är väldigt roligt att man kan fota med mobilen och sedan 
”göra bilderna snygga” (intervju med Therese 20140428), dvs. redigera dem.

Robert är även han, som tidigare sagt, medlem på sidor så som facebook och instagram. Han använder 
främst forumen för att chatta med sina vänner. Han brukar inte lägga upp så många bilder eller 
videofilmer själv, men han förklarar att det är roligt att titta på vad andra ”lägger upp” på sidorna.

Sara är ofta inne på facebook förklarar hon: ”Det är där alla är” (intervju med Sara 20140506). Hon är 
ofta inne på internet på mobilen och då blir det lätt att hon ser efter om någon vän har skrivit något på 
någon av forumen. Hon brukar även läsa lite nyheter, oftast om kändisar, det tycker hon är roligt.

Jörgen är inte medlem i några sociala medier men han är med i spelforum. Han spelar datorspel och 
ibland brukar han chatta med sina vänner samtidigt som han spelar, de brukar ”lana”.

Sanna säger lite skämtsamt att hon är med i ”alla sidor som finns” (intervju med Sanna 20140506). 
Hon förklarar att hon har hela sitt liv på internet. Hon lägger ofta upp bilder, foton och videoklipp så 
att hennes vänner kan se och kommentera dem. Hon spenderar många timmar på sociala forum varje 
dag så som facebook, twitter och instagram. Under skoldagen får eleverna i hennes klass inte ha 
telefonerna men så fort de får dem i slutet av dagen brukar hon gå in på sidorna för att se om någon 
har skrivit något. Bloggen brukar hon oftast uppdatera via mobiltelefonen direkt efter att skoldagen är 
slut. Sedan brukar hon skriva mer från datorn när hon kommit hem.

Det framgick tydligt under intervjuerna att alla elever på ett eller annat sätt rör sig i sociala forum. Det 
var inte alla som använde sig av sociala medier (sidor som främst designats för att social kontakt), men
även i spelen finns plattformar för kommunikation. Gemensamt för de elever som använde sig av 
sociala forum var att de lade mycket tid vid att hålla kontakt med vänner och bekanta. Utöver att 
skriva med varandra skickade de ofta bilder och filmer till varandra, eller tittade på bilder och filmer. 

Det är tydligt att eleverna smidigt rörde sig bland olika teckensystem och både kunde agera mottagare 
och avsändare. Vad gäller skriftspråket skedde ömsesidig kontakt, men vad gäller film och bild 
varierade det mellan eleverna, några verkade som både avsändare och mottagare och några verkade 
som enbart mottagare. Dock  är de alla vana användare av olika semiotiska teckensystem .

Ny teknik i bildundervisningen?
För att ta reda på huruvida elevernas erfarenheter av visuell kultur införlivas i bildundervisningen 
ställdes några frågor om deras tankar om bildundervisningen. 

Therese berättar att de inte har bildlektioner så ofta i hennes klass. När eleverna väl arbetar med bild 
brukar de få förhålla sig till att rita och måla med blyerts, krita, tusch och vattenfärg. Ibland brukar de 
klippa och klistra. Therese berättar om en speciellt rolig upplevelse som hon minns att klassen gjorde i
när de gick i andraklass då de skulle bygga en mur. Hela klassen fick i uppdrag att spara 
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mjölkkartonger hemifrån och ta med till skolan. Mjölkkartongerna målades bruna och sedan klistrade 
de fast dem staplade på varandra som en mur. Det arbetet var roligt, men oftast får de inte lika roliga 
uppgifter i bildundervisningen. De har aldrig fotat eller filmat, vilket Therese tycker är tråkigt. Hon 
skulle gärna gjort det i skolan, och hon skulle gärna lärt sig hur man gör filmer.

Inte heller i Roberts klass har man fotat eller filmat berättar han. Det händer att de använder sig av 
datorer i undervisningen, men då endast för att skriva texter. Nyligen fick eleverna prova att göra en 
redovisning i datorprogrammet powerpoint, men han ser det inte som en del av bildundervisningen. I 
hans klass har de ofta bildlektioner och även bild kombinerat med andra ämnen, men där är materialen
väldigt begränsade. Hans lärare har förklarat att skolan inte har råd att köpa in material och därför får 
de nöja sig med vad de har, vilket är papper och pennor. Robert ser gärna att man kan kombinera 
bildundervisningen med datorer, surfplattor och telefoner – han tror att det skulle göra undervisningen 
väldigt rolig och annorlunda.

Sara kan inte minnas att de har fotograferat eller filmat i skolan. Hon tror att det skulle vara möjligt att
införliva i bildundervisningen och att det skulle bli väldigt roligt. Hon säger att eleverna är vana med 
datorer, redigering och kameror men att lärarna väldigt ofta har mindre kunskap än eleverna. Sara 
berättar att hon tror att de inte jobbar så mycket med film och foto eftersom lärarna inte vet hur man 
gör. I klassen har de väldigt sällan bildlektioner, oftast uteblir de helt. Istället brukar bild enbart 
kombineras med andra ämnen. Sara tycker inte att bildämnet är speciellt roligt eftersom hon inte är så 
duktig på att rita.

Jörgen berättar att han avskyr bild. Det är det värsta han vet och läraren vill alltid göra bilduppgifter i 
alla ämnen. Han berättar att han gillade att rita när han var yngre men sedan han började skolan har 
han tappat intresset. Varför han tycker det är tråkigt förklarar han med att han inte får rita och göra vad
han vill på lektionerna. Läraren brukar ha speciella uppgifter som alla måste göra och det är sällan han
gillar uppgifterna. Jörgen har svårt att se att bildundervisningen skulle kunna bli mycket roligare, men 
skulle gärna vara med och till exempel fota och redigera bilder på datorn.

Sanna berättar att hon hade väldigt mycket bildundervisning i sin gamla klass. Hon saknar 
bildundervisningen nu eftersom hon tycker att det var väldigt roligt. Sanna berättar att hon älskar att 
rita, måla och skapa med händerna likaväl som på datorskärmen. På fritiden skissar hon mycket med 
blyerts, vilken är den teknik och material hon gillar mest, men hon brukar också redigera och skapa 
bilder i datorprogram som photoshop. 

Elevernas berättelser liknar varandra. De uppger en gemensam bild av avsaknaden av digitala medel i 
undervisningen. Robert har dock använt dator till att skriva texter, samt att arbeta med powerpoint 
vilket möjliggör ett multimodalt arbete. Gemensamt för eleverna är också att de önskar mer digitala 
verktyg i undervisningen för att göra undervisningen mer lustfylld och för att knyta an till deras 
privata intressen. En annan aspekt som beskrivs är också avsaknaden av material, det vill säga datorer 
och surfplattor. Det är logiskt att det blir svårt att bedriva en multimodal undervisning och verktygen 
saknas. Vad som också framkom är att en av eleverna beskrev sin lärare som okunnig inom det 
digitala området och att eleverna faktiskt var mer erfarna vad gäller multimodala uttrycksformer.

Resultatanalys
Jag skall i detta avsnitt analysera resultatet med hjälp av det multimodala perspektivet. Jag har delat in 
analysen i två delar, en som fokuserar på multimodalitet hos eleverna och en som fokuserar på 
multimodalitet i bildundervisningen. 

18



Kommunikatörer och vana orienterare
Under intervjuerna framkom det tydligt att eleverna dagligen i sin vardag möter medier och 
multimodaliteter i olika utsträckning. De tittar på tv, spelar, kommunicerar verbalt och skriftspråkligt 
med vänner och bekanta och tittar på samt laddar upp bilder och filmer. Selander & Kress (2010) 
hävdar att det utvidgade textbegreppet inte längre räcker till för att täcka upp språkliga medier, 
eftersom kommunikationen sträcker sig lång längre än så (s.30). Det är tydligt att det utvidgade 
textbegreppet blir ett otillräckligt begrepp då eleverna lägger stor fokus på andra 
kommunikationskanaler när de till exempel berättar om hur de interagerar med varandra samtidigt som
de möter varandra i spel eller hur de tittar på filmer som både innehåller musik, text, rörlig bild och 
fotografier. 

När Sanna lägger upp bilder, filmer och texter på sin blogg tar hon sig an rollen som kommunikatör 
och semiotisk användare. Semiotik bygger på hur teckensystem kombineras i olika medier för att 
förmedla budskap (Rostvall & Selander 2008, s.13). Hon kombinerar text, film och bilder på bloggen 
som gemensamt samverkar och sänder budskap. Selander & Kress (2010) hävdar att det är i det 
sociala sammanhanget som mening ges till tecknen (s.26). Genom att kombinera bild, text och film 
skapar Sanna mening och förmedlar ett samlat budskap (som hade kunnat vara ett annat om bild, text 
och film redovisades var för sig). 

Gemensamt för eleverna är att de alla använder sig av sociala forum. De flesta är medlemmar på 
sociala medier, alltså sådana forum vars främsta nisch är social kontakt. Dock är även spelforum 
sociala forum även om kommunikationen mellan spelare inte är den främsta aktiviteten. Eleverna är 
vana orienterare bland diverse medier och forum blir således multimodala användare. De nöjer sig inte
med att kommunicera genom ett  eller ett medium, istället kombineras dessa på många olika sätt. 
Enligt Jewitt (2008) avgör presentationsformen vilket ämneshåll som förmedlas och blir således 
centralt för kunskapsbildningen (s.247). Eleverna är erfarna multimodala användare och vana att se på 
fenomen ur många olika synvinklar, vilket påverkar hur de lär sig och tar till sig ny information. 

Multimodalitet i bildundervisningen
Eleverna vittnar om att bildundervisningen mest genomförs med klassiska material så som exempelvis
papper, penna, sax, kartong och vattenfärger. I dessa fall blir uttrycksformerna väldigt begränsade och 
multimodaliteten går bet. När möjligheten att tolka och kommunicera kunskap om ett fenomen 
begränsas till fysiska material begränsas också uttrycksmöjligheterna. Det påverkar i sin tur hur 
fenomenet kommuniceras och därmed hur det uppfattas. Det blir här tydligt hur bildundervisningen 
skiljer sig från det multimodala perspektivet. Jewitt (2008) förklarar att representationsformen är 
avgörande för kunskapsbildningen (s.247) och i detta fall blir kunskapsbildningen tyvärr begränsad.

Roberts berättelse skiljde sig något mot de andra elevernas. I hans klass har de använt datorer till att 
skriva texter samt använt sig av redovisningsprogrammet powerpoint. Genom att skriva text på datorer
får eleverna möjlighet att uttrycka sig med fler semiotiska resurser, till exempel text- och bildspråk. 
Det är dock ingen multimodal handling, utan en handling i linje med det som Selander och Kress 
(2010) benämner som det utvidgade textbegreppet. 

När Robert och hans klass gjort presentationer i powerpoint möjliggjordes ett multimodalt arbete i 
linje med det multimodala perspektivet. Genom datorn och redovisningsprogrammet fick Robert 
tillgång till fler medier och teckensystem och möjligheter till att kombinera dessa. En sådan typ av 
presentation där eleven kombinerat fler teckensystem, exempelvis, text, bild, musik, film samt 
muntligt berättande belyser ett fenomen ur många fler synvinklar än den tryckta sidan någonsin kunnat
göra (Selander & Kress 2010, s.30). 
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Roberts presentation, vilken innehåller flera teckensystem, är också en metod för att visa upp och 
bedöma kunskap. Inom det multimodala perspektivet bedöms kunskap genom semiotisk multimodal 
kommunikation (Rostvall & Selander 2008, s.13,16). När Robert lärt sig fakta om ett fenomen 
gestaltar han detta genom flera teckensystem och på så sätt kan läraren bedöma om- och hur mycket 
han lärt sig. Presentationen är, ur ett multimodalt perspektiv, avgörande för hur framgångsrikt Roberts 
lärande varit. Ju bättre han kunnat belysa fenomenet ur flera synvinklar, ju bättre har han visat att han 
förstått. Rostvall & Selander (2008) hävdar att ”...förstå är att kunna visa hur man förstår” (s.16), och 
därför bedöms lärandet och kunskapen i hur väl Robert kommunicerat och belyst fenomenet. 
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Diskussion
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad fem elever i låg- och mellanstadiet ansåg 
bildundervisningens relevans vara, ur ett multimodalt perspektiv, i relation till deras erfarenheter av 
visuell kultur. Jag har ovan analyserat resultatet utifrån det multimodala perspektivet och skall här 
nedan diskutera empirin utifrån tidigare forskning och teori. Jag kommer även att diskutera min valda 
metod samt ge förslag på fortsatt forskning.

Resultatdiskussion 

Hur förhåller sig eleverna till medier utanför skolan?
Under intervjuerna med eleverna fick jag en inblick i hur omfattande deras medieanvändning faktiskt 
var. De beskrev att de på daglig basis bland annat chattade med vänner, spelade spel online, tittade på 
filmer och bilder och själva lade upp och delade med sig av innehåll på olika forum. Palfrey & Gasser 
(2008) använder sig av termen Digital Natives för att benämna mina informanters generation, vilken 
visat sig stämma överens med elevernas verklighet. Generationen Digital Natives är födda i en digital 
värld och har inte upplevt den analoga tiden (Palfrey &Gasser 2008, s. 131). Eleverna beskrev att de 
smidigt rörde sig mellan olika teckensystem och medier och att de hade vanan inne sedan de var små.

Informanterna beskrev sociala medier och spelforum som sociala umgängespunkter, en av eleverna 
uttryckte till och med att ”Det är där alla är” (intervju med Sara 2014-05-06). Denna nya generation 
kan alltså föredra att umgås över internet framför fysiska sociala interaktioner, vilket är ett nytt 
fenomen (Palfrey & Gasser 2008, s.69).

Att människors medieanvändning är idag mer utbredd än tidigare är ett faktum. Marner & Örtegren 
(2015) hävdar att många elever idag har ett multimodalt och digitalt bildintresse (s.141). Palfrey & 
Gasser (2008) kategoriserar människor utifrån tre åldershomogena grupper, varav en jag redan 
diskuterat  – Digital Immigrants, Digital Settlers och Digital Natives. Författarna hävdar att Digital 
Natives är den yngsta generationen och därmed de människor som har störst vana i att orientera sig i 
den digitala världen. Digital Settlers är en mellangeneration, uppvuxen i både analog- och digital tid 
och är en grupp som fortfarande är något restriktiva med sin medieanvändning (a.a., s.3-4). Digital 
immigrants är den äldre generationen som enbart vuxit upp i en analog tid och därmed den generation 
som är mest restriktiv i sin medieanvändning (a.a., s.4). 

Jag är dock något skeptisk till denna indelning. Min egen erfarenhet säger mig att klyftan mellan 
Digital Natives och Digital settlers inte är så stor så som Palfrey & Gasser (2008) framhäver. Många 
vuxna spenderar idag mycket tid på medier och sociala forum. Det räcker med att ta en åktur på 
tunnelbanan, eller sitta en stund på ett café för att se hur många från Digital Settlers-generationen som 
använder sina telefoner, datorer eller surfplattor för att kommunicera (som kommunikatörer eller 
mottagare) med omvärlden. Min erfarenhet säger mig också att Digital Immigrants-gruppen till viss 
del använder sig av medier för kommunikation, även om de som Palfrey & Gasser (2008)  skriver på 
sidan 4, är mer restriktiva i sin användning. 

Ja, många människor använder sig av nya medier dagligen, i många åldersgrupper. Informanterna 
fungerade både som avsändare och mottagare inom den multimodala kommunikationen. Men det finns
dock faror med den nya traditionen och det är nämligen säkerhetsfrågan. Bara för att vi använder oss 
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av medier innebär det inte nödvändigtvis att vi förstår hur de fungerar eller hur mycket information 
som lagras. ”In fact, it`s possible that ”privacy”–defined as we have historically defined it–will  never 
be the same again...” (Palfrey & Gasser 2008, s.69). Frågan om vilket innehåll som är lämpligt och 
inte lämpligt att dela med sig av har länge varit en samhällsdebatt. Det innehåll vi delar med oss av 
idag, kanske vi inte kan stå för längre fram, eller helt enkelt inte vill dela med oss av. Jag har många 
gånger sett ungdomar lägga upp bilder på Facebook på fester som gått för långt, flickor som kräks i 
buskar och pojkar som somnat i soffan på nattklubben. Det innehåll som mina informanter delar med 
sig av idag kommer alltid att finnas kvar. Hur rimligt är det egentligen att barn skall kunna göra 
noggranna avvägningar om vad som är lämpligt att dela med sig av?  Det är förstås en fråga som 
kräver ett långt och noga avvägt svar och med andra ord inte lämpad för denna uppsats. Jag vill dock 
uppmärksamma och påpeka riskerna med ett alltför frikostigt använde av medier och sociala forum 
och säger som Palfrey & Gasser – privatliv och integritet kommer aldrig att se ut som det förut gjort. 

Hur uppfattar eleverna bildundervisningen i förhållande till deras 
medieanvändning utanför skolan?
Jag har ovan diskuterat elevernas förhållande till medier utanför skolan. Det är väldigt relevant i 
förhållande till detta avsnitt då mediekulturen till stor del vuxit fram utanför skolkulturen (Erixon 
2010, s.150,153). Vi befinner oss i en ny social revolution (Selander 2013, s.18) men hur förhåller sig 
egentligen bildundervisningen till samhällets utveckling och elevernas medieanvändning?

Enligt elevernas utsagor var den multimodala undervisningen väldigt begränsad. Oftast användes 
klassiska material så som penna och papper och gärna som komplement till andra skolämnen. Detta 
kan förklaras av att många bildlärare har svårt att ta till sig den aktuella läroplanens förändringar i 
bildämnet till skillnad från tidigare läroplaner. Eleverna utvecklar också nya subkulturer inom nya 
medier vilket kan vara svårt att förstå för läraren om denne står utanför (Marner & Örtegren 2015, 
s.144).

Skolverket har förändrat läroplanen i bild utifrån samhällets syn på kreativitet och nu innefattar 
bildundervisningen en ömsesidig kommunikation, nämligen både ett skapandeperspektiv och ett 
mottagarperspektiv (Marner 2005, s.27). En av grundpelarna i det multimodala perspektivet är att 
kunskap kan omvandlas och omförhandlas i förhållande till nytt lärande och ny kunskap (Selander & 
Kress 2012, s.66,67).  Det motsäger tidigare lärandetraditioner där kunskap sågs som bestående och 
något som byggdes på. Rostvall & Selander (2008) hävdar att institutioner kan ha svårt att lämna 
tidigare traditioner bakom sig  (s.15) vilket också kan förklara varför lärare har svårt att infria nya 
traditioner. 

En av elevernas utsagor stack dock ut från de andra informanterna. Robert berättade om en gång när 
han och hans klass arbetat i redovisningsprogrammet powerpoint. Visserligen kan det också ses som 
ett integrerat- ämnesöverskridande arbete, men här blir det multimodala- bildskapande arbetet mer än 
bara ett komplement, det blir nämligen en viktig byggsten. Jag har i resultatanalysen diskuterat 
skillnaden mellan hur ett fenomen kan belysas genom den tryckta sidan jämfört med Roberts arbete 
med powerpoint. Selander & Kress (2010) hävdar att många fler teckensystem kan ta plats med hjälp 
av bildskärmen, vilket ger oss tillgång till fler visuella intryck samtidigt (s.30). Jag har svårt att ställa 
mig skeptisk till det, då det rent praktiskt inte går att förmedla exempelvis foto, rörlig bild, musik och 
text samtidigt genom en skiss, målning, papiér maché eller tryck. För att kunna förmedla det budskap 
som bildskärmen möjliggör skulle vi behöva ställa i ordning en hel konstutställning! Och då blir ju 
budskapet och den visuella upplevelsen ändå inte densamma….
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De flesta elever hade alltså inte erfarit en bildundervisning som på ett eller annat sätt speglat 
samhällets mediala utveckling. Eleverna är vana semiotiska användare, de både sänder och tar emot 
budskap dagligen. Många elever är idag redan innan de kommer till skolan konsumenter och 
producenter av information (Selander & Kress 2010, s.29), så varför halkar skolan efter?  Kunskapen 
finns ju redan till stor del hos eleverna. Utifrån min forskning tror jag att mycket handlar om att äldre 
traditioner sätter stopp. Det blir dock en större fråga än hur enskilda bildlärare bedriver sin 
undervisning. För att ändra och utveckla en mångårig skoltradition bör lärare och rektorer fortbildas 
för att kunna hantera de nya kraven. Dessutom är det självklart nödvändigt att material finns 
tillgängligt, vilket förstås den ansträngda skolekonomin avgör. 

I vilken mån överensstämmer elevernas berättelser med läroplanens mål?
Eftersom få av eleverna vittnade om multimodala aktiviteter i undervisningen är det svårt att föra en 
generell diskussion om huruvida undervisningen överensstämmer med läroplanens mål. Dock ser jag 
det ändå som aktuellt för denna rapport att diskutera huruvida en multimodal undervisning bör 
förekomma.

I enlighet med det multimodala perspektivet anser jag att undervisning med hjälp av multimodala 
medel är nödvändig, kanske framförallt för att lära sig förstå medier och deras budskap. När vi 
använder oss av medier och sociala forum öppnar vi upp för kommunikation, inte bara mellan vänner 
och bekanta utan även för exempelvis företag och föreningar som vill påverka oss åt olika håll. 
Skolverket (2011) lyfter denna aspekt i läroplanen för bild. Eftersom vi dagligen möts av budskap och 
information i syfte att ge oss känslomässiga upplevelser är det nödvändigt att vi utbildas i 
bildkommunikation (Skolverket 2011, s.20, Marner & Örtegren 2015, s.12). Det är logiskt, för att 
kunna fungera som aktiva medborgare i ett digitaliserat multimodalt samhälle behöver vi ha förmågan 
att kritiskt granska och analysera det innehåll vi möter. 

Våra teckensystem har blivit fler och det räcker inte längre att kunna tolka text, vi behöver utbildas i 
mediekunnighet (Björck 2014, s.44). Trots det uppger Marner & Örtegren (2015) att elevernas 
bildintressen sällan följs upp i skolan och att många elever önskar en mer digitaliserad undervisning 
(s.141, 145-146). Statens medieråd (2016) har tagit fram ett arbetsmaterial rörande propaganda. I linje 
med Skolverkets syn på bildundervisningen ser Statens medieråd det nödvändigt att fortbilda elever i 
dolda budskap och propaganda (Statens medieråd 2016, s.3). 

Ett av skolans kanske främsta uppdrag, utöver kunskapsinlärningen, är att rusta eleverna för livet som 
engagerade och fungerande samhällsaktörer (Skolverket 2011, s.8). Idag är samhället uppbyggt kring 
konsumtion, så fort vi öppnar den första internetsidan möts vi av reklam i form av bland annat bilder, 
filmsekvenser och ljud. Ibland är budskapet öppet och ibland är det dolt vilket återigen ställer krav på 
oss som analytiker. Eriksson & Göthlund (2004) hävdar att det kräver en analysform av det mer 
avancerade slaget för att kunna möta budskapen som slängs mot oss utan pardon (s.40). 

Ja, det är sannerligen viktigt att skolan tar tag i läroplanen och måluppfyllelsen i bild. Marner & 
Örtegren (2015) hävdar att den multimodala undervisningen är viktig då bildanalys och kritiskt 
granskande blivit en medborgerlig grundkompetens (s.20). Det finns gott om argument för att främja 
en multimodal undervisning, samhället är trots allt till stor del uppbyggt kring medier och semiotiska 
system. Vi kan inte räkna multiplikation utan att först kunna addition och vi kan inte springa innan vi 
kan gå. Trots det, är det många elever som idag, utanför skolan, rusar fram genom multimodala 
plattformar, utan de verktyg som ofta krävs för att hantera de teckensystem de möter.
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Metoddiskussion 
Arbetet med denna rapport har varit spännande och lärorikt. Jag har bland annat fått upp ögonen för 
skillnaden i det tydliga generationsskifte som skett med de nya mediernas intågande, vilket är något 
som jag upplevde som en av de mest intressanta aspekterna av rapporten.

Att genomföra kvalitativa intervjuer har varit passande för syftet. Under intervjuerna hade jag 
möjlighet att tala med eleverna under rätt ”normala” samtalsformer, snarare än intervjuer där mina 
frågor styrt hela interaktionen. Fördelen med den kvalitativa intervjumetoden var att jag löpande 
kunnat ställa följdfrågor eller bett eleverna utveckla sina resonemang. Det hade inte fungerat i en 
kvantitativ studie. 

En nackdel med en kvalitativ undersökning är att eftersom undersökningen varit koncentrerad till ett 
begränsat urval informanter återger inte resultatet en bred samhällelig bild utan just dessa fem elevers 
personliga uppfattningar.  Jag kan alltså inte göra breda, generella slutsatser utifrån empirin, utan 
enbart förmedla informanternas bild.

En annan bidragande orsak till att denna rapport blir begränsad är att informanterna gick i skolor 
belägna i samma område. Kanske hade undersökningen gett annat resultat om jag istället intervjuat 
elever från olika delar av landet, både statliga och privata skolor eller om jag intervjuat elever från 
skolor med konstprofil. Dock har rapporten hög relevans för mig som kommer att arbeta i samma 
område, samt andra lärare kring Stockholmsregionen. Jag tror dock att relevansen kan vara lika hög 
för andra lärare och lärarstudenter i landet då den belyser ett aktuellt fenomen där skolan ännu inte 
hamnat i fas med samhällets utveckling.

Vid kvalitativa intervjuer kan informationen lagras på olika sätt. Vi kan exempelvis filma, spela in ljud
och anteckna. Jag valde att anteckna under intervjuerna vilket gör att det direkt under intervjuerna 
gjordes sammanfattningar i form av korta meningar och stödord enligt informanternas utsagor. 
Materialet blev alltså omgående tolkat och färre citat skrivs ner. En negativ aspekt av att föra 
anteckningar jämfört med att spela in ljud är att jag inte har haft möjlighet att i efterhand återgå till 
intervjutillfället mer än de anteckningar jag fört. För att säkerhetsställa att information inte går 
förlorad skrev jag in empirin i ett datorprogram utefter mina anteckningar omgående efter varje 
intervju.

För att sammanfatta denna diskussion är jag nöjd och stolt över denna uppsats. Den innehåller brister i 
form av begränsade informanter, men den har ändå relevans för kommande- och yrkesverksamma 
lärare i Sverige. 

Vidare forskning
 Arbetet med denna uppsats har för mig varit otroligt spännande. Jag skulle säga att jag är en 
”mellangeneration” som står med en fot i den digitala världen och en fot i den analoga. Datorer och 
mobiltelefoner introducerades för privatpersoner då jag var en ungdom och jag missade därför den 
heldigitala generationen med hårsmån. Att jag har en fot i den digitala världen har gjort att jag själv 
blivit duktig på att orientera mig runt på sociala forum och obehindrat kommunicerar multimodalt, 
men upplever ändå att jag (och många andra i min generation) har ett begränsat användande jämfört 
med dagens elever. 

Under uppsatsens gång har nya idéer kläckts. Det här med medier och barn är väldigt spännande och 
något som kan forskas vidare om ur flera synvinklar. Resultatet visade att bildundervisningen inte 
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motsvarar samhällets mediala utveckling. En anledning kunde vara att skolan inte ville överge äldre 
traditioner. Men hur gör man då för att förändra tankesättet hos en institution? Hur skall vi gå tillväga 
för att ge skolan en skjuts vad gäller multimodal undervisning? Är lärarna utbildade, eller behöver de 
utbildning? Är rektorerna it-inriktade? Finns det material på skolorna som tillåter multimodal 
undervisning? Idag finns det mycket personal i skolan som är ovana vid multimodal undervisning. Hur
ser det ut om 20 år, då dagens generation skriver ny läroplan? Som sagt, många frågor har kläckts och 
jag skulle gladeligen forska vidare inom detta spännande multimodala område. 
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Bilagor

Bilaga 1 – samtyckesblankett 

Hej alla föräldrar på xxx skolan! 

Jag heter Louise Mases-Calson och är lärarstudent på Stockholms Universitet.

Jag skriver just nu en uppsats som handlar om elevers medievanor och om hur bildundervisningen ser 
ut i förhållande till dessa vanor, Tex om datorer, kameror, bildredigering osv. förekommer i 
bildundervisningen.

För att undersöka detta skulle jag vilja intervjua några elever och ställa några frågor om deras 
medievanor och syn på bildundervisningen. Svaren som jag får från eleverna kommer jag att anteckna 
skriftligt för att själv minnas vad som sagts under intervjun. Elevernas identitet kommer att hållas dold
och deras namn, skola och klass kommer aldrig att redovisas i uppsatsen eller skrivas ner någonstans. 
Fullständig anonymitet gäller.

Intervjuerna är frivilliga och eleven får när som helst avstå från att svara på frågor eller avbryta 
intervjun. 

Genom att skriva under detta brev godkänner du som målsman att jag får intervjua ditt barn. Om 
barnet själv väljer att avböja trots medgivande från målsman så respekteras detta.

          Ja, mitt/vårt barn får deltaga i studien.

         Nej, mitt/vårt barn får inte deltaga i studien.

Barnets namn:________________________________________________________________

Målsmans underskrift:__________________________________________________________
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Bilaga 2 – intervjumall

 Hur ofta tittar du på tv?

- Vad brukar du titta på?

- När brukar du titta på tv?

 Brukar du använda dig av datorn på fritiden?

- Till vad?

- Hur ofta?

 Har du en egen mobiltelefon?

- Vad använder du den till?

- Hur ofta använder du den?

 Har du kontakt med vänner/familj via mobiltelefon, dator eller surfplatta?

- På vilka sätt håller ni kontakt?

- Är du med i något socialt forum? 

 Kan du minnas att ni använt er av digitala medel, t.ex. mobiltelefoner, ritplattor, 
kameror, datorer eller surfplattor i bildundervisningen?

- Om ja, vad har ni gjort då?

- Om nej, vad har ni gjort istället?

- Skulle du vilja använda dig mer av digitala medel? Varför?
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