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Abstrakt
___________________________________________________________________
Emelie Assarsson & Lina Leander

Bilden som resurs i skolan
En undersökning om användandet av bilder i
Powerpoint-presentationer i SO-ämnet

Art as a resource in school
A study regarding usage of pictures in
Powerpoint-presentations in the social science subject
___________________________________________________________________
Studien syftar till att undersöka på vilka sätt verksamma lärare i
samhällsorienterande ämnen använder sig av bilder i Powerpoint-presentationer: hur
bilderna framhävs och om de används tillsammans med eller i förhållande till skrift
och tal. Vidare granskas skillnader och likheter som uppmärksammats bland
deltagande lärarna.
Intervjuerna ägde rum i Kronobergs län på två olika högstadieskolor. Lärarna
observerades under ett undervisningstillfälle var där de använde sig av Powerpointpresentationer. Efter avslutad lektion intervjuades respektive lärare om synen på att
ha Powerpoint-presentationer som en del av undervisningen. Det framgick att båda
lärarna anser att bilder bidrar och gör att alla elever kan gynnas i lärandet.
Framförallt är bilder gynnsamt för elever med annat modersmål än svenska eller för
de elever med andra svårigheter i undervisningen. Trots deras gemensamma syn på
användandet av bilder i Powerpoint-presentationer så gick det att urskilja vissa
skillnader; hur bilderna användes, antalet bilder och vilka typer av bilder som
förekom.
Sökord: Bildpedagogik, multimodalitet, läromedel, SO-ämnet, undervisning, bilder,
skrift.
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1 Inledning
I studien har vi undersökt hur bilder användes i andra ämnen än bildämnet. Det som
fångade intresset och ledde till undersökningen, är att vi av egna erfarenheter
uppmärksammat att det finns en uppdelning av det som anses vara teoretiska
respektive praktiska ämnen i skolan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning, på
en gymnasieskola, var användandet av bilder inte alls uppmärksammat av
undervisande lärare. Bilderna verkade inte ses som relevant eller användbart på
skolan utan utgjorde sin roll i bildsalen. Därmed var det av intresse att veta mer om
hur olika lärare i teoretiska ämnen använder sig av bilder i sin undervisning.
Närmare undersöktes på vilket sätt lärarna tillförde visuell kommunikation i
undervisningen och om bilderna användes tillsammans med text och tal.

1.1 Ämnesval
Undersökningen har fokus på samhällsorienterade ämnen och mer specifikt hur
bilder används i Powerpoint-presentationer inom detta ämne. Under vår utbildning,
Ämneslärarprogrammet med ingång mot ämnet bild, så har kurslitteraturen påvisat
flera olika perspektiv inom bildämnet och på vilka sätt bildämnet kan tillämpas i
dagens undervisning.

1.2 Syfte och frågeställningar
Med denna undersökning avser vi att analysera och tolka hur bilder används i
samhällsorienterade ämnen (SO) och att jämföra två olika lärares förhållningssätt till
bilder i undervisningen. I undersökningen granskade vi hur användandet av bilder i
Powerpoint-presentationer användes i samband med innehållet läraren förmedlade
till klassen. Studiens frågeställningar är:

•

Använder de intervjuade lärarna sig av bilder i Powerpoint-presentationer
och i sådana fall på vilket sätt?
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•

Används bilder tillsammans med skrift och tal i Powerpointpresentationerna och i sådana fall på vilket sätt?

•

Vilka skillnader alternativt likheter finns det hos lärarna i deras
förhållningssätt till bilder i Powerpoint-presentationer?

1.3 Avgränsningar
Två lärare deltog i studien varav en man och en kvinna. Undersökningen utfördes
endast med lärare i samhällsorienterande ämnen och ägde rum på två olika
högstadieskolor i Kronobergs län. Någon specifik årskurs var inte i fokus för
studien, då syftet inte var att jämföra klasser, åldrar eller utvecklingsstadier. Visst är
det viktigt, huruvida undervisningen sker för förskolebarn eller gymnasieelever,
men vår avgränsning inkluderar enbart undervisningen för högstadieelever.
Psykologiska aspekter samt frågor om genus berörs inte i undersökningen.

1.4 Forskningsöversikt
I detta kapitel presenteras tidigare forskning relaterat till användandet av visuella
metoder i skolämnen utanför bildämnet och hur bild och text samverkar.

1.4.1

Konstens metod

Lars Lindström, före detta emeritus i pedagogik vid institutionen för
utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet, har skrivit artikeln ”Att lära inom
konsten” i antologin Om konstarter och matematik i lärandet. Lindström diskuterar i
sin artikel konstens metod; vilket innefattar en problemlösande- och en skapande
tankeprocess som drivs framåt av nyfikenhet och en inre önskan av att finna svar på
uppkomna frågor som dykt upp under processens gång. Lindström menar att
konstens metod är önskvärd att integrera i teoretiska ämnen. Han hänvisar även till
konsten som ett språk, där elever kan använda sig av konsten som ett primärt
språk och inte enbart som hjälpmedel (Lindström 2002, 108).
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1.4.2

Matematik och bild

I tidigare nämnd antologi förekommer även kapitlet Matematik och estetiska ämnen.
Kapitlet är författat av Magnus Lundin, lektor i matematik från Borås Högskola.
Lundin talar om en kris inom matematiken som innebär att studenter tappar
motivationen inom ämnet, men menar på att det inte är till följd av kunskapsbrister,
utan att lärare inte lyckas ge eleverna en motivering för att studera matematik och
lägger istället vikt i att det har en stor roll vid betygen. Dock skapar detta en större
frustration istället för förståelse och eleverna upplever matematiken som opersonlig
och oförståeligt (Lundin 2002, 92). Lundin menar att estetiska ämnen bidrar till en
vilja att skapa och utforska, samtidigt som engagemanget för ämnet sällan brister.
Lundin menar att engagemanget för matematiken ofta fallerar och skulle därför
gynnas av att använda sig utav estetik eller estetiska lärprocesser i undervisningen
(ibid.).

1.4.3

Estetik i undervisningen

Sverker Johansson, fil. dr. i fysik och fil.mag. i lingvistik, från Högskolan Dalarna
har bidragit till antologin Lärandets konst - betraktelser av estetiska dimensioner i
lärandet med sitt kapitel Vackrare värld med fysik. I kapitlet förmedlar Johansson
sin åsikt, att det teoretiska kan ge upphov till upplevelser som det praktiska inte kan
samt det motsatta. Han menar exempelvis att en viss naturvetenskaplig förståelse
kan förhöja det positiva som vi kan uppleva i naturen (Johansson 2006, 105).
Johansson poängterar även hur viktig estetiken är för dagens fysikforskning
och menar därför att den borde ha en framträdande roll inom fysikundervisningen.
Elever tenderar att se på fysik som väldigt teoretiskt och svårbegripligt men genom
att använda en estetisk lärprocess så kan lärare framställa ämnet som naturligt och
vackert, enligt Johansson. Han menar dock att de bilder som används inte ska
användas som lockbete, utan menar att sådana bilder kan bidra till distraktion från
ämnet i fråga. De bilder som används ska istället anpassas och höja nyfikenheten
och motivationen för ämnet. Han stödjer sitt uttalande genom att referera till bland
annat María José Gil Quílez, doktor i didaktik med fokus på experimentella
vetenskapliga studier vid universitetet Zaragoza, samt professor María Begoña
Martínez Peña, vid samma institution (Ibid., 116 - 118).
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1.4.4

Bild och text i samspel

Christoffer Dahl, fil. dr. i litteratur i idéhistoria och religion på Göteborgs
Universitet, har i sin doktorsavhandling, Litteraturstudiets legitimeringar - analys
av skrift och bild i fem läromedel i svenska för gymnasieskolan, undersökt samspelet
mellan bild och skrift.
Utifrån en analysmodell hämtad från Radan Martinecs och Andrew Salways
har Dahl undersökt kapitelbilder, författarporträtt, sekundärtext i samband med
bildtext och bilder samt primärtext i samarbete med bilder. Kapitelbilder, menar
Dahl, är de bilder som berikar en titeltext och likväl introducerar och ramar in
kapitlet i fråga (Dahl 2015, 124).
Genom sin analys kunde Dahl konstatera att alla läromedel hade under 50
procent bilder i förhållande till sidans yta, varav de två högsta hade 38 respektive 41
procent. Dessa två läromedel var från samma förlag och serie. Hur bilder används
skiljdes drastiskt i jämförelse med vilken litteratur de användes i. I en av böckerna
som granskades användes populär- och ungdomskultur i självaste kapitelbilderna,
samtidigt som bilderna vidhöll en tydlig anknytning till texten. Genom de bilder
som använts kunde primärtexten referera till en verklighet utanför litteraturen (Dahl
2015, 157). I ett annat exempel fyllde endast kapitelbilderna en strukturerande
funktion för att dela av kapitlen. De här bilderna hade ingen tydlig anknytning till
texten, utan skulle endast bidra till en diskussion som kunde fylla och bygga på
kapitelbilden (Ibid, 154).

1.4.5

Elevers lärande

I En start för tänket, en bit på väg - Analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och
estetik i skolan, har Monica Lindgren – lektor i utbildningsvetenskap från
Högskolan Väst – och Claes Ericsson – fil. dr. i musikpedagogik, docent i
pedagogik och lektor i utbildningsvetenskap från Högskolan i Halmstad – undersökt
och analyserat estetiska lärprocesser och kultur i ett antal av Värmlands skolor
(Ericsson & Lindgren 2007, 11).
I kapitlet Att integrera estetiska uttryck diskuteras elevernas lärande utifrån
studien. Både lärare och elever fick uttrycka sina åsikter och teorier kring projektet
och studien och en lärare ansåg att projektet gett utrymme för elever som har svårt
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för att lära sig enbart genom litteratur. Läraren ansåg också att informationen om
den uppgift eleverna tilldelades, befäste sig djupare genom den lärprocess som
användes, vilket innefattade olika praktiska övningar där eleverna fick likgiltig
information att lära in som från en lärobok (Ericsson, Lindgren 2007, 95-106).

1.5 Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt tas teoretiska utgångspunkter upp som använts för att tolka
resultatet av studien. Teorier som presenteras i kapitlet är (1.5.1) Multimodalitet och
(1.5.2) Bild och skrift i samspel.

1.5.1

Multimodalitet

I Flerspråkighet som resurs (Danielsson 2016, 197) används ordet modalitet som
alla former för uttryck samt resurser för kommunikation. Björkvall (2009, 8) menar
att dessa "resurser" bland annat är bild, text, rörlig bild, musik och tal. För att något
ska kallas för multimodalt används fler än en av dessa resurser (ibid. 2009, 8). Text
tillsammans med bild eller tal är exempel på multimodalt. Valet av teori bygger på
att resultatet visade att lärarna använde bilder och rörliga bilder i samband med text
eller tal. Multimodalitet används i tolkningen för att kunna koppla teorin till
resultatet intervjuerna och observationerna gav.
Bilden nämns många gånger som en resurs till texten. Det räcker inte alltid att
enbart ha en text, ibland måste en bild användas för att det ska vara möjligt att ta del
av hela textens innehåll eller för att förtydliga något abstrakt (Danielsson 2016,
198). I Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (Selander &
Danielsson 2014, 45) finns ett exempel som visar en sida ur en lärobok i biologi.
Bilden visar en multimodal metod där både bild och text används. Sidan visar en
illustration av ett öga och en beskrivande text med pilar som pekar på olika delar
ögat är uppbyggt av. I detta fall förtydligar bilden det som texten beskriver och
texten beskriver det som bilden visar (Selander & Danielsson 2014, 45).
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För de som lär sig ett nytt språk eller som trivs bättre med det visuella, kan
multimodalitet fungera som en resurs till detta. Bilden skulle kunna möjliggöra för
alla elever att uttrycka sig (Danielsson 2016, 198).
Idag finns förutom tal, musik, bild och text även digitala medier som en form
för kommunikation. Digitala medier kan ses som relevanta i studien då lärarna har
gjort egna Powerpoint-presentationer via sina datorer som visats för klasserna. På
digitala medier är det möjligt att redigera, klippa ut, klippa in och välja både texter
och bilder efter behov (Selander & Kress 2017, 30). Danielsson (2016, 197) menar
att digitala medier i hög grad är multimodala, då det ofta innehåller text i samspel
med olika grafer, diagram, ljud, bilder eller rörliga bilder.

1.5.2

Bild och skrift i samspel

I doktorsavhandlingen Skolans tal om litteratur - Om gymnasieskolans
litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande från år 1997 nämner
fil. mag. Boel Englund en teori gällande fyra olika typer av samspel mellan skrift
och bild. Dessa samspel är det som Englund menar bildar en form av textuell helhet.
Den första typen av samspel handlar om parallella utsagor, vilket innebär att
bilden inte tillför något nytt till skriften och tvärtom. Båda går vid sidan om
varandra i samma riktning och bilden framför exakt samma sak som texten gör.
Detta menar Englund är den vanligaste typen av samspel mellan skrift och text,
något som hon stötte på flera gånger under sin studie (Englund 1997, 170).
Det andra samspelet bygger på att bilden förmedlar samma budskap som
texten, medan den också förmedlar det kulturella arvet som följer texten. Detta
fokuserar alltså på bildkonstens kulturella arv och dess förmåga att spegla det
kulturarv som skriften framför. Englund nämner exemplet George Cruikshanks
illustrationer av Oliver Twist (Ibid. 1997, 170).
Det tredje samspelet bygger på att bilden refererar till den verklighet som rör
sig utanför skriften. Bildens uppgift i detta samspel är att ge läsaren en visuell bild
av den verklighet som skriften talar om, vilket vanligast görs genom fotografier.
Klassiska exempel på detta är fotografier på historiska händelser, och dessa agerar
som litteraturens verklighets-referens (Ibid., 1997, 170).
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Den fjärde och sista typen av samspel mellan bild och skrift utgör ett
annorlunda aspekt av samspel. Detta samspel bygger på att bilden går i dialog med
skriften och bidrar med information som skriften inte gör eller inte kan. Samtidigt
som bilden kan stå för sig själv och ge självständiga inslag av information (Ibid.,
1997, 171).

1.6 Metod
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att utföra undersökningen.
Avsnittet tar upp följande; (1.6.1) Kvalitativ metod, (1.6.2) Semistrukturerade
intervjuer, (1.6.3) Strukturerade observationer, (1.6.4) Tillvägagångssätt, (1.6.5)
Etiska överväganden, (1.6.6) Analysmetod och (1.6.7) Källor och källkritik.

1.6.1

Kvalitativ metod

Valet av metod handlar om vad som man önskar få ut av sin undersökning. För att
tydliggöra metodvalet jämförs en kvalitativ med en kvantitativ metod.
Forskare som använder sig av en kvantitativ forskningsmetod har fyra intressen;
mätning, replikation, generalisering och kausalitet (Bryman 2018, 215-218). Vidare
refererar Bryman (ibid., 477) till fyra rapporter där han belyser fem intressen inom
den kvalitativa metoden; deltagarens upplevelser, perspektiv, personliga åsikter,
världsbild och den intersubjektiva livsvärlden. Bryman (ibid.) menar att det är en
preferens inom kvalitativ forskning att kunna uppfatta deltagarens syn på situationer
och andra ting, att det möjliggör en förståelse som sträcker sig utanför den fysiska
aspekten. Uppfattningen skulle således kunna innebära att man upplever situationen
annorlunda genom att man antar sig deltagarens perspektiv (ibid., 478).
Vi har valt en kvalitativ metod för att få en djupare inblick i deltagarnas
personliga åsikter och erfarenheter, samt hur de tänker kring användandet av bilder i
Powerpoint-presentationer. Med detta i avseende, valde vi en semistrukturerad
intervju (se 1.6.2).

7(46)

1.6.2

Semistrukturerade intervjuer

För denna undersökning användes semistrukturerade intervjuer som metod för att
kunna få ett utförligare svar. Deltagaren hade därmed möjlighet att styra intervjun åt
den riktning hen ansåg lämplig (Bell, Judith 2014, 189). Detta överensstämmer med
Alan Bryman (2018, 563) som menar att semistrukturerade intervjuer utgör en
flexibel form, varav informanterna själva kan välja vilken riktning intervjun tar.
Detta medför att informanterna själva kan ge ett mer utvecklat svar än vad en
strukturerad intervju kan erbjuda, där inget annat får tilläggas än redan utsatta frågor
(ibid., 2018, 562-563).
Innan intervjun utformade vi en intervjuguide i syfte med vilka frågor vi avsåg
informanterna besvara för undersökningen. Deltagarna gavs utrymme att diskutera
andra frågor än de som ingick i intervjuguiden. Vidare utgjorde valet av metod en
möjlighet för att ställa följdfrågor och för att få mer utvecklade svar.

1.6.3

Strukturerade observationer

Två lärares lektioner har observerats där de använde sig av Powerpointpresentationer varav följande granskades; om lärarna använde sig av bilder och hur
de använde dem för att därefter jämföra resultaten.
Valet av metod bygger på att förstå vad personen gör vid vissa tillfällen. I en
observation går det att se olika beteenden som kan verka viktiga för undersökningen
(Bell 2014, 223). En strukturerad observation låg till grund för denna studie, vilket
innebär att det inför studien redan fanns en tanke över vad som skulle granskas. I
studien användes en strukturerad observation där vi förde anteckningar över de
”iakttagelser” som observerats (Bell, Judith 2014, 227).

1.6.4

Tillvägagångssätt

Två lärare i SO-ämnet har intervjuats och observerats under ett
undervisningstillfälle per lärare (se bilaga 1). Undersökningen var i Kronobergs län
på två olika högstadieskolor, en lärare på vardera skola. Båda lektionerna var inom
SO-ämnet; en lektion var geografi (informant A) och en i historia (informant B).
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Observationen var under ett lektionstillfälle där läraren planerat en
Powerpoint-presentation för klassen. Under tiden fördes anteckningar där det
observerades hur läraren använde bilder i Powerpoint-presentationen. Innan
utförandet kontaktades deltagande lärare för att försäkra oss om att bilder användes.
Deltagarna använde sig av bilder, vilket var centralt för att studien kunde
genomföras. Vidare undersöktes vilka bilder som användes och huruvida bilderna
fyllde någon funktion. Efter observationen intervjuades läraren i ungefär 15 minuter
vilket spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades sedan till
textform. Under intervjun insåg vi att frågorna var för få och lade till ytterligare
frågor medan den första intervjun pågick. De frågor som vi lade till ställdes till båda
informanterna. Efter intervjun fick vi tillgång till Powerpoint-presentationerna för
att inte gå miste om information som ligger till grund för studien.

1.6.5

Etiska överväganden

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) olika kriterier för etiska överväganden.
Etiska överväganden står för de rättigheter deltagaren har i samband med sin
medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002). Vetenskapsrådet tar upp fyra
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att informanten vet allt vad det innebär att vara
med i undersökningen: vilken roll deltagaren har, vad syftet med studien är, att de
får avbryta sin medverkan när de vill och att medverkan är frivillig. Deltagaren ska
lämna sitt fulla samtycke enligt samtyckeskravet. Uppgifterna som samlas in delas
inte med andra och vi har tystnadsplikt, vilket konfidentialitetskravet visar.
Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas för
forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, 7-14). Uppgifterna används därmed inte på
ett sätt som skulle kunna påverka deltagaren, såvida inte deltagaren själv godkänt
detta.
Judith Bell (2014 190-191) skriver i Introduktion till forskningsmetodik att
deltagaren ska ha möjlighet att ångra sig när denne än vill, även strax innan
intervjun och förutsättningarna ska därmed framföras strax innan undersökningen.
Respektive lärare fick innan utförandet av undersökningen ett skriftligt dokument i
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pappersform med etiska överväganden. Kriterierna för att medverka i
undersökningen godkändes sedan med en signatur (bilaga 2).

1.6.6

Analysmetod

Rapporten grundar sig i en tematisk analysmetod. En tematisk analysmetod innebär,
att genom insamlad data, kunna ta fram likheter och upprepningar av svar för att
jämföra dessa (Bryman 2016, 702-708). I resultatet och analysen jämförs
informanternas svar och intentioner med varandra.
Bryman (2016) menar att ett tema innebär de kategorier och mönster som går
att finna i materialet. Ett tema kan omfatta såväl likheter som skillnader och vidare
ställas inför en djupare tolkning av materialet (Bryman 2016, 703).
I rapporten har det gått att urskilja återkommande mönster från observationen,
vilket vi valt att representera som teman. Ett exempel är att respektive lärare
använde, samt uttryckligen nämnde under intervjun, att vissa bilder användes i
specifikt syfte för att ”lätta upp stämningen”.
1.6.7

Källor och källkritik

I rapporten har vi kritiskt granskat de källor som använts för studien och skapat ett
material till undersökningen som är användbart för att kunna svara på de
frågeställningar som tas upp i texten. Därmed används mestadels förstahandskällor i
rapporten. Ett undantag till detta är studien Lärandets konst - betraktelser av
estetiska dimensioner i lärandet, där andrahandskällor refereras till. Intervjun utgörs
av flera frågor, för att inte relevant information ska utelämnas. Inför observationen
och intervjun informerades deltagarna om vad som skulle vara i fokus. Till följd av
detta utgjorde det ett tillfälle för lärarna att ändra innehållet i sina presentationer för
att anpassa dem inför undersökningen.
I Lärandets konst - betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet under
Sverker Johanssons kapitel Vackrare värld med fysik, refereras det till
andrahandskällor. Skolans tal om litteratur (Englund 1997) fokuserar endast på
läroböcker och talar inte om digitala medier i något format. Englund är pedagog
med fokus på språk och text, medan bilden är avvikande. Avhandlingen visar därav
brister på bildpedagogiska syner. Dock så anser vi att avhandlingen har en
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användbar analysteknik som fortfarande är relevant för att se på samspelet mellan
skrift och bild. Englunds avhandling kommer därmed till stor del stå för
analystekniken och tema sökande, men med små justeringar för att anpassa synen
till en mer bildpedagogisk synvinkel.

1.7 Disposition
I kapitel 2 presenteras resultatet av det insamlade materialet från observationen och
intervjun där frågeställningarna besvaras. Följande kapitel (3) är en analys av det
material som presenterats i resultatdelen. En tolkning av materialet som samlats in
sker i kapitel 4 och därefter följer en överblick av det som framställts i tidigare
avsnitt tas upp i (5) sammanfattning. Efter sammanfattningen sker en (6) diskussion
där egna intentioner och tyckanden presenteras. Källförteckningen tar upp de källor
som använts som referenser i texten och tar upp bilagor som använts i syfte med
undersökningen.
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2 Resultat
I avsnittet presenteras resultatet av studien och är indelat i följande rubriker; (2.1)
Använder de undersökta lärarna sig av bilder i Powerpoint-presentationer och i
sådana fall på vilket sätt? samt (2.2) Lärarnas sätt att använda bilder.
I texten namnges deltagande lärare som informant A, vilket är en kvinna och
informant B som är en man. I resultatet används begreppet slide som en definition
till att beskriva en sida ur en Powerpoint-presentation. Följande frågeställningar
presenteras i texten:

•

Använder de intervjuade lärarna sig av bilder i Powerpoint-presentationer
och i sådana fall på vilket sätt?

•

Används bilder tillsammans med skrift och tal i Powerpointpresentationerna och i sådana fall på vilket sätt?

•

Vilka skillnader alternativt likheter finns det hos lärarna i deras
förhållningssätt till bilder i Powerpoint-presentationer?

Informanterna har gått på samma universitet, universitetet i södra Sverige.
Informant A har jobbat som SO-lärare i 20 år medan informant B har jobbat som
SO-lärare i ungefär 16 år. Informant A hade en geografilektion. Föreläsningen
handlade om vad olika kartor visar (t.ex befolkning, klimat och natur) och olika sätt
att avbilda jorden på. Informant B höll en historielektion som handlade om första
världskriget och mellankrigstiden.

2.1 Använder de undersökta lärarna sig av bilder i Powerpointpresentationer och i sådana fall på vilket sätt?
Informant A använde 21 bilder i Powerpoint-presentationen. Informant B använde
åtta bilder i en presentation och fyra bilder i en annan (båda presentationerna
redovisades under samma undervisningstillfälle). Detta svarar på frågeställningen
huruvida lärarna använde sig av bilder. Vad vi kunde se under observationen så
använde sig lärarna av olika typer av bilder. Informant A använde mestadels
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tecknade illustrationer samt två filmklipp medan informant B använde både
tecknade illustrationer och några fotografier. Båda lärarna använde bilder som ett
sätt för att ”lätta upp stämningen” (se figur 1-2), vilket närmare bestämt innebär de
bilder som inte presenterade informationen textinnehållet förmedlade. En slide i
informant A:s presentation demonstrerar ett fotografi på en in zoomad karta i färg
(se figur 1). I kartan så sitter en nål med röd knopp och på kartan står det bland
annat "Amsterdam". Texten beskriver att olika kartor visar olika mycket
information som befolkning, klimat och vägar. Det står också "En förenklad och
förminskad bild av verkligheten” vilket bilden visar. Bilden kan höra samman med
texten då bilden visar ”en förminskad bild av verkligheten”. Under observationen så
såg vi att bilden inte förmedlade någon kunskap i sig, utan snarare synliggjorde
textens kunskapsinnehåll. Bilder kan konkretisera problem och händelser för att
förstå något abstrakt, vilket informant A nämner i intervjun, men bilden här fyller
ingen speciell funktion utan står mer för sig själv.
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Informant B har i en av sina presentationer ett Powerpoint-tema (PP-tema) och
med en rubrik som lyder "FÖRSTA VÄRLDSKRIGET” (se figur 2). PP-teman är
förinstallerade mallar i programmet som består av bakgrundsbilder med tillhörande
typsnitt och formalia. Under observationen konstaterades det att PP-temat inte hade
någon koppling till textinnehållet. Detta nämner informant B själv under intervjun
och önskar att det fanns mer ämnes relevanta PP-teman att välja bland.

Figur 1 - En bild som ej visar det texten menar (informant A)
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Figur 2 - Ett PP-tema som inte visar första världskriget eller vad det innebar (Informant B)

Bilderna användes i de flesta fall som en hjälp till att visa det som texten
menade eller det läraren talade om (se figur 3-4). På en slide visade hon en bild på
hur en "Mercators projektion” går till (se figur 3). Bilden visar en tecknad
illustration över en karta där cirklar har gjorts i en riktning för att visa på hur
projektionen ser ut om man tillämpar den. Bilden och texten kompletterar varandra
där texten beskriver det vi ser på bilden och tvärtom. Bilden beskrivs samtidigt med
en text längst ner på bilden som förklarar vad vi ser.
Informant B har två bilder på en slide (se figur 4). Den ena visar ett svartvitt
fotografi på en skyttegrav och den andra visar en tecknad illustration på en karta
som visar västfronten. Det blir här tydligt vad bilderna handlar om när texten är
följande: "västfronten” och "skyttegravskrig”.
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Figur 3 - Här talade och förklarade läraren om projektionen som visas i presentationen
(Informant A)

Figur 4 - En bild på en skyttegrav och vart västfronten var på kartan (Informant B)
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Informant A använde mest de tecknade illustrationerna som utfyllnad. I vissa
fall pratade hon om de tecknade illustrationerna, vilket är olika kartor som användes
i presentationen. Förutom bilder i Powerpoint-presentationer så nämnde hon andra
metoder som inte innebar att eleverna behövde läsa en text. Ibland har hon tagit med
en apelsin till klassrummet för att visa ”apelsin problemet” vilket hon menade
innebar att man ska försöka få en rund form till platt, för att visa hur svårt det är att
avbilda jordgloben till en karta. Bilder finns också gott om i de läroböckerna de
använder sig av i ämnet sa hon. Under observationen kunde vi se andra exempel,
som att läraren tog fram ett objekt (jordgloben) för att visa eleverna det lektionen
handlade om: olika projektioner och kartans form och utformning.
Informant B använde inte så många bilder för att fylla ut presentationen, utan
de flesta bilderna visade det som texten berättade. Informant B nämnde i intervjun
att man säkerligen kan använda fler bilder än vad han själv gjort i sina Powerpointpresentationer. Han är heller inte nöjd med de PP-teman som finns i programmet
och som han använde sig av. Informant B använder sig av bilder på olika sätt, ibland
för att ”lätta upp” innehållet, vilken han påpekade under intervjun. Vidare menade
han att ibland får eleverna en varsin bild att kunna diskutera om, vad bilden
föreställer och så vidare, eller får eleverna titta på YouTube-klipp.

2.2 Lärarnas sätt att använda bilder
I detta kapitel redogörs resultatet av "Lärarnas sätt att använda bilder” där (2.2.1)
Bildens nytta och (2.2.2) Bild, text och tal i samverkan presenteras.

2.2.1

Bildens nytta

Informant B hade olika PP-teman i båda Powerpoint-presentationerna. Första
presentationen har en blå bakgrund med något som ser ut att likna bubblor eller
vattendroppar på. Den andra presentationen hade en gul liknande bakgrund med ett
flertal streck i vänstra hörnet som liknar en silhuett av en växt. Under intervjun
ställdes frågan ”Tror du att bilderna stödjer din presentation?” vilket informant B
svarade ”Jag tror faktiskt att de gör det” och fortsatte med ”I vilket fall så ökar det
koncentrationen hos eleven. Hade jag haft bara vit bakgrund och svart text så hade
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det ju inte varit lika roligt att titta på det kanske(...)”. Därefter ställdes en följdfråga
om det var anledningen till att han valt att använda bilder i sin presentation, vilket
informant B menade stämde och ansåg att det är för att göra presentationen lite
roligare. Informant B fortsatte sedan med att de PP-teman som används och redan
finns i presentationen sen innan är väldigt tråkiga och menar att ”Det är inte så lätt
att hitta något ämnesrelevant tema(...)”.
Informant A hade mestadels bilder som stärkte innehållet då bilderna visade på det
som läraren pratade om eller som samspelade med texten. Det var mestadels
tecknade illustrationer (se figur 5-6) vilka användes som utfyllnad i presentationen.
En bild visade en jordglob, en karta med två jordglober och en pekpinne (se figur 5).
Texten under illustrationen är "Kartor”. Bilden och texten hör samman där kartor
visas i illustrationen och är ämnesrelevant för "geografi”. Bilden verkar dock inte ha
någon större betydelse och verkar inte vara något som "lär” eleverna om något
speciellt, till skillnad från informant A:s andra bilder.
En annan slide visar en illustration på en tecknad jordglob (se figur 6). Bilden
är placerad i det nedre hörnet och har en mindre funktion än texten.

Figur 5 - En tecknad illustration i början av presentationen (Informant A)
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Figur 6 – En tecknad illustration som underordnas texten (Informant A)

En fråga som ställdes i intervjun är om lärarna tycker det är bra med bilder i
undervisningen och i sådana fall varför. Informant B menade att bilder kan göra det
lite roligare i undervisningen och att bildstöd kan vara ett alternativ för de elever
som har svårigheter i skolan. Informant B svarade vidare att han tycker att bilder är
bra, dels så skapar eleverna en tankeprocess kring dem, men också så talar bilder om
mycket. Bilder menade han, kan visa olika situationer eller känslouttryck som vi
kanske inte varit bekanta med och måste ta del av för att förstå en viss händelse.
Informant A svarade på samma fråga ”Jag tycker att bilder är ett bra stöd. Just i
det här arbetsområdet så finns det mycket bra bilder att visa när det handlar om
kartan. Det är ett bra stöd för alla elever men framförallt för ”andraspråkselever”.
Hon menade precis som informant B att bilder kan hjälpa till på olika sätt för och i
undervisningen. Bilder, menade hon, kan som för elever med vissa svårigheter,
likaså fungera i syfte med att komma ihåg någonting genom att visa en bild och
fråga eleverna; ”Kommer ni ihåg när vi gjorde det här?” och att detta möjligtvis
hjälper de elever med ”bildminne”. Vidare nämnde hon att bilden kan fungera som
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en form av minnes- eller inlärningsstrategi och kan skapa en förståelse för det man
menar.
I frågan om lärarna anser att deras bilder fyller någon speciell funktion,
svarade informant A att bilderna hon använde sig av fyller en funktion. Hon menade
specifikt att detta ämnesområde, är väldigt abstrakt för eleverna och att bilden
därmed är en bra resurs till att visa hur det ser ut. Informant B menade också att
hans bilder fyllde en funktion och förklarade vidare att det kan vara bra att visa
sådana bilder som kanske inte går att beskriva i text. Han menade att de porträtt
fotografier som var med i presentationerna kan vara lättsamma för att se hur
kändisar såg ut förr i tiden.
2.2.2

Bild, text och tal i samverkan

Under båda lektionstillfällena observerades det om läraren pratade om bilderna eller
om bilderna hörde ihop med texten. I vissa fall använde informanterna bilder som
inte hade någon större funktion. Med detta menar vi att bilden stod för sig själv och
användes mer som ett sätt för att lätta upp presentationen. Bilderna hörde inte ihop
med texten och läraren pratade inte om dessa bilder, men bilderna var i vilket fall
förknippat med det ämne som läraren hade vid detta tillfälle. Informant A har på en
av sina slides i presentationen en bild på en tecknad illustration av en jordglob.
Illustrationen varken pratades om eller hörde samman med texten, däremot kan
bilden ses som ämnesrelevant (se figur 5-6). I vissa fall pratade läraren om bilden
som visades för klassen. En bild visade hur man gjort för att avbilda jorden till att
bli platt som en karta och talade om detta samtidigt (se figur 7). Under tre andra
bilder så talade hon och pekade för att visa hur människor rest och upptäckt världen
för att avbilda en karta (se figur 8). Texten som står under kartan berättar att kartan
är från 1600-talet medan bilden visar detta. Hon pratade mestadels om de bilder som
kunde ge en större förståelse till det ämne som hon hade. Informant A pratade till
sina bilder i form av: "Så här såg det ut…" eller "Så här ser det ut…" för att kunna
förstå något som kan verka väldigt abstrakt för elever i sjunde klass, vilket hon själv
nämnde under intervjun. På vissa slides så stämmer även bilden överens med texten
(se figur 8). Informant A visar i en slide hur en "cylindrisk”, "konisk” och
"azimutal” projektion ser ut. Illustrationen är konstruerad med linjer och har
tillhörande text vid sidan av som beskriver det som illustrationen visar.
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Bilden som visar en karta från 1600-talet (se figur 8) ser ut att visa flera olika
jordglober på en och samma karta. Kartan är i färger och ser handmålad ut. Bilden
och texten kompletterar här varandra där texten är följande; "Världskarta från 1689”
och bilden visar detta.

Figur 7 - (Informant A)
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Figur 8 - En karta från sent 1600-tal (Informant A)

Informant B använde sig av några bilder som hörde samman med texten där
han också pratade om dessa (se figur 9). Ett fotografi på en ubåt hörde inte samman
med texten då USAs lastfartyg sänktes (se figur 10). Anledningen är att texten lyder
"Tyskland sänkte USA:S lastfartyg” och att bilden jämte är missvisande till texten
eftersom det visar en ubåt och inte ett lastfartyg. Informant B pratade även om två
bilder i presentationen och visade att han pratade om just dessa genom att peka på
skärmen.
Under intervjun så ställdes frågan ifall de försöker att lägga till någon mer bild
ifall de märker att det blir för mycket text, vilket både informant A och B menade
att de gör.
Frågeställningen om deltagande lärare använder bild tillsammans med skrift
och tal, stämmer. Det var flera bilder hos båda informanterna som hade en
berättande text som hörde samman med bilderna samt pratade de om bilderna.
Informanterna använde olika sätt till att presentera bilderna tillsammans med skrift
och tal. Informant B använde i vissa fall en inledande fråga som kunde kopplas till
bilden.
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På en av hans slides lyder rubriken följande: "Var utspelade sig första
världskriget?" och bilden under är en karta som visar på detta (se figur 9). Under
observationen kunde vi se hur han pekade på kartan för att förtydliga var första
världskriget utspelade sig.

Figur 9 - En karta som visar vart första världskriget utspelade sig (Informant B)
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Figur 10 - En karta på en ubåt för att visa att Tyskland sänkte USA:s lastfartyg (Informant B)

Informant A använder mestadels bilden tillsammans med skrift och tal för att
visa på något abstrakt, vilket hon själv menar att ämnet är. Speciellt menar hon, är
olika "projektioner” väldigt abstrakta (se figur 7). Illustrationerna tillsammans med
texten visar här ett problem som informant A tar upp (när något runt ska avbildas till
plant). I de flesta fall användes texten som ett sätt att beskriva bilden, eller för
bilden att beskriva texten. Bilden visar hur projektionen går till och texten beskriver
att det är just denna projektion (se figur 3). I de flesta fall använde båda
informanterna tal tillsammans med bild för att förtydliga det som syntes på bilden.
Informant B talade om västfronten på en slide och bilden visar en karta (se figur 4).
För att förtydliga bilden så pekade och talade han om var västfronten ägde rum.
Informant A använde också tal för att förtydliga något som hon pratade om
vilket vi kunnat se under observationen. På en bild talade hon om hur människorna
rest för att upptäcka världen (se figur 8).
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3 Analys
I följande kapitel analyseras resultatet och delas upp i olika teman som presenteras
med underrubriker i avsnittet. Genom en uppdelning av teman dras skillnader
mellan informanterna där deras svar och syn gällande bilderna presenteras i
avsnittet. Dessa kommer utgå ifrån tre huvudpunkter som varit viktiga för studien:
Observationer, Intervjuer och Powerpoint-presentationer.

3.1 Observationer
Undersökningens första steg var en observation under ett lektionstillfälle, där vi
kunde observera hur informanterna använde sig av presentationerna i klassrummet.
Om de aktivt refererade till bilden, bildens roll och om de använde bilder överlag.
Informant A höll en geografilektion. Informant B höll två presentationer, den ena
om första världskriget och den andra om mellankrigstiden. I kapitel 3.3 kommer en
djupare insyn i respektive Powerpoint presenteras med vilken sort av bilder som
användes och hur de förhåller sig till texten.
3.1.1

Interaktiva metoder för användning av bilder

Hur lärarna använde sig av de bilder som fanns i respektive Powerpoint-presentation
ger en insikt hur de anpassar röst, gester och andra interaktiva metoder till sin
undervisning. Likheter såväl som olikheter kunde urskiljas i detta och därmed, ett
tema för studien. Under båda observationstillfällen refererade informanterna aktivt
till vissa bilder under sin presentation. Informant B inkluderade eleverna ofta genom
att ställa direkta frågor relaterade till vissa bilder, antingen relaterat till perioden de
gick igenom eller andra frågor som sträckte sig utanför lektion syftet. Exemplet till
en sådan fråga var i relation till en bild på en plansch med en rysk text. Där
beklagade sig informanten över att han inte visste vad där det stod skrivet och
frågade eleverna om någon råkade känna till ryska, vilket en elev gjorde.
Informant A hade också ett aktivt kommunikationssätt med eleverna, men
inte på samma sätt som informant B hade. Informant A använde sig inte endast av
bilderna i sin Powerpoint, utan använde sig även av rörelser, fysiska saker i
klassrummet och var inte rädd för att röra på sig. Hon använde sig även av rörliga
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bilder, korta filmklipp, varav en saknade svensk text. I det tillfället översatte hon
under tiden filmen spelades upp och visade genom att peka på de viktiga sakerna i
filmen. Hon refererade tydligt till vissa bilder och var mycket tydlig genom att peka
och visa medan hon förklarade.

3.2 Intervjuer
Det finns tydliga likheter i intervjuerna med informanterna, då informanterna delar
vissa åsikter angående bildens vikt i deras presentationer, men även för andra syften
i undervisningen. Detta trots den stora skillnaden i antal bilder utifrån de
Powerpoints som användes.

3.2.1

Den visuella funktionen

I intervjuerna blev båda informanterna tillfrågade om den visuella funktionens
effekt för deras Powerpoints, dels även vad denna funktion innebär för dem. Detta
utgör en viktig del för förståelsen av lärarnas syn till bilder och därav är det ett satt
tema i studien. Informanterna i fråga delade båda åsikt i fråga om den visuella
funktionen och dess positiva effekt på deras respektive Powerpoints. Informant A
som undervisade om kartprojektioner, ansåg att det var en del av geografi som
elever enkelt kunde uppfatta som abstrakt. Genom att ge en visuell bild av
kartprojektionerna, medan en aktiv genomgång genom fysiska indikationer och
förklaringar, så menade läraren att detta kunde underlätta för eleverna att förstå hur
kartprojektionen såg ut.
Informant B talade utanför sin egen presentation och tillade även själv att
bilder kan användas på många sätt, mer än vad han själv gör. Trots detta så
fokuserade läraren på att visuella hjälpmedel kan användas för att stödja elever med
olika svårigheter. De bilder som användes i hans två Powerpoints, menade han, var
där för att förstärka det som berättades. Läraren påpekar även att han uppfattar det
som att koncentrationen ökar hos eleverna med användandet av bilder. Här går även
läraren in på användandet av PP-teman i sin presentation.
De PP-teman som användes av informant B, ansåg informanten själv endast
göras i försök för att lätta upp presentationen. Dock, så menar läraren att de PP-
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teman som erbjuds i programmet är i sig ointressanta. Läraren nämner här en önskan
om att ämnesrelevanta PP-teman skulle finnas till hands, för att lyfta presentationen
och samtidigt för att relevansen inte skulle försvinna.

3.2.2
“Lätta upp”
Temat ”Lätta upp” innefattar den gemensamma synen hos informanterna till att
bilder inte endast används som undervisningssyfte, men även endast som ett
dekorationssyfte för att minska tyngden av presentationerna. Denna likhet utmärkte
sig speciellt. Viktigt är att förstå att denna åsikt inte kopplades till varenda bild i
presentationerna.
Båda informanterna var öppna med att förklara att om de båda upplevde en
större mängd text i sina presentationer, så lade de oftast alltid in en bild för att bryta
upp det. Det kan även kopplas tillbaka till informant B:s användande av tema, då det
användes för att lätta upp presentationen. Båda informanterna menade även att det
inte alltid fanns en djupgående planering bakom vilka bilder som lades in eller inte,
så länge det inte hade en direkt koppling till ämnet i fråga.

3.3 Powerpoint-presentationer
De Powerpoints som användes skiljdes, som nämnt i kapitel 3.1, i största drag
gällande antalet bilder som användes. Vilka sorters bilder, fotografi, illustrationer
eller liknande, var något jämställda utom det att informant A:s Powerpoint innehöll
rörliga bilder till skillnad från informant B:s. Detta kapitel kommer att fokusera på
samspelet mellan bild och text i de Powerpoints som användes under observationen
och göra så under följande teman: slides där texten överordnar bilden, slides där
bilden överordnar texten och slides där bilden förmedlar det texten berättar eller
tvärtom. Dessa teman är essentiella för studien då de visar och går igenom bilden
respektive textens roll i förhållande till varandra och därmed kan det kopplas till de
tidigare observationerna men även intervjuerna för att bilda ett sammanhang.
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3.3.1

Texten överordnar bilden

När texten överordnar bilden, menas det med att bilden saknar en direkt eller
nödvändig relation till texten i fråga. Bilden i detta fall placeras som en dekoration,
eller för att “lätta upp” (se figur 11).

Figur 11 - (Informant A)

I denna slide är en illustration placerad i nedre högra hörn och bär ingen direkt eller
tydlig koppling till informationen texten förmedlar. Detta kan kopplas tillbaka till
informantens påstående att när en större mängd text kommer till, så läggs bilder in
för att lätta upp tyngden av texten.
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Figur 12 - (Informant B)

I figur 12 visar bilden ett svartvitt fotografi av en ubåt, medan texten beskriver
kortfattat hur USA går in i kriget. Återigen, saknar bilden en direkt koppling till
texten i sig, men kan, som informant B menade i intervjun, vidhålla elevernas fokus.

3.3.2

Bilden överordnar texten

När bilden överordnar texten i sammanhanget relaterat till Powerpoints, så fokuserar
detta på när en bild står för sig själv och talar för sig själv. Något som inte sågs
alltför mycket i informanternas Powerpoints.
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Figur 13 - (Informant A)

Figur 13 visar första sliden till informant A:s Powerpoint, vilket även innehåller
titeln “Kartor”. I denna slide så tar illustrationen av en glob, karta och en pekpinne
upp den största delen av ytan medan titeln hamnar i lägre position. Vad som gör
denna illustration överordnade är dock inte storleken, utan faktumet att den
förmedlar exakt vad Powerpointen innehåller och att det är fullt förståeligt även utan
titeln. Denna bild var den enda bild av de tre Powerpoints som presenterades, som
stod i överordnade till texten.

3.3.3

Bild och text står lika

Detta tema fokuserar på ett jämställt samspel mellan text och bild, där två
möjligheter uppstår. Texten förmedlar det bilden förmedlar och tvärtom, men att
både text och bild skulle kunna stå för sig själva och förmedla exakt samma
budskap. Det andra är att texten och bilden hjälps åt att förmedla fram ett budskap.
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Figur 14 - (Informant B)
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I figur 14 urskiljs ett exempel ur det andra samspelet, där bilden och texten stödjer
varandra för att förmedla ett budskap. I detta fall har läraren satt en fråga överst i
sliden, medan bilden agerar som svaret på frågan.

Figur 15 - (Informant A)

Här ses återigen ett liknande samspel där bilden står i centrum, medan texten ger en
kort men direkt förklaring på vad den föreställer (se figur 15).
Figur 15 visar en kartprojektion och innan följande slide, visade
läraren upp två liknande projektioner med beskrivning. När eleverna såg denna slide
så kunde de genast förstå vad den innebar och hur den skulle tolkas. Därmed
behövde inte eleverna, i detta fall, mer information än namnet på självaste
projektionen.
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4 Tolkning
I intervjun så ställde vi frågan ”Ser du att bilderna du använder fyller en funktion?
Varför/varför inte?”. Informant A tog upp ett exempel där det ämnesområde hon
pratade om kan verka väldigt abstrakt för de elever som går i sjuan. Detta menar
även Selander & Danielsson (2014, 53) då bilden nämns som en resurs till att
förtydliga det texten beskriver. Detta menar vi kan innebära att bilden fyller en
funktion i de lärande möjligheter som finns i skolan, där bilden kan förtydliga något
som annars kan verka obegripligt att förstå i textform. Genom att bilden visar på
något som verkar abstrakt för vissa eller för de elever med bildminne, möjliggör
bilden till att få en förståelse över komplexa uppgifter i skolan som har ett berikat
textmaterial i form av skrift. Selander & Danielsson (ibid.) menar just att det skulle
kunna vara ett sätt att använda bilden på, genom att visa något som kan vara svårt
att förstå genom skrift. Bilden tror vi därmed kan skapa en möjlighet för att alla
elever ska kunna uttrycka sig och förstå på något som kanske för dem, är omöjligt
att förstå i skrift.
Informant B:s svar på samma fråga tyder på att bilden visar något som skulle
kunna vara svårt att förstå i endast skrift. Han tog upp exemplet om fotografiet på
valen som är fylld av plast och att sådana bilder kan klargöra problem som finns i
verkligheten, som annars kan verka svåra att förstå sig på. Informant B:s exempel
skildrar en verklighet vilket han menade blir tydligare när man ser bilden och blir
lättare att relatera till. Bilden kan därmed visa på något som finns i verkligheten
men som inte texten kan beskriva (Englund 1997). Bilden menar vi kan visa på
sådant som vi annars inte är bekanta med, exempelvis visa på en verklig händelse.
På så sätt kan man få en annan förståelse över olika skeenden i världen genom att se
en bild som refererar till verkligheten.
I teorin om bild och skrift i samspel nämner Boel Englund (1997) olika
samspel mellan bilden och texten vilket han säger skapar en ”textuell helhet”. Enligt
dessa olika samspel går det att se att lärarna stämmer in på vissa av de i
observationen och deras tyckanden i intervjun. I analysen nämns teman vilka bland
annat berör huruvida bild och text samverkar och hur de överordnar eller
underordnar varandra. Här finns tydliga kopplingar med Englunds (1997) teori där
bilden och texten används för olika funktioner beroende på syftet. Informant A
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använde bland annat bilder på gamla kartor. Dessa kartor kan ses som en del av ett
värdefullt och viktigt arvegods (Englund 1997). Något som är intressant i de svaren
vi fått ut av undersökningen i jämförelse med Englund (1997) och hennes teori är att
de inte nämner att text och bild skulle kunna beskriva exakt samma sak. Informant
A och B såg istället att bilden berättar någon annan information som inte går att
berätta eller se genom texten. De beskrev det som att texten berättar en sak och
bilden ytterligare en sak, vilket stämmer överens med ett samspel där bilden går i
”dialog” med texten (Englund 1997). De nämner inte att bilden skulle betyda
samma sak, vilket dock syntes i vissa fall i observationen där bilden visade det
texten menar.
Genom att bild och text kompletterar varandra och skulle kunna tyda på
samma sak så tror vi att det ökar möjligheterna till att alla elever ska kunna lära sig
med den metod eleverna känner sig mest bekväma i, men ändå få samma
information. Informant B nämner bland annat att för de med
koncentrationssvårigheter, fungerar bilden för att öka fokus. På samma sätt som
bilden skulle kunna öka fokus så kan det vara så att vissa elever lär bättre genom
bilden och behöver en bild som visar det texten menar.
Bilderna användes av informanterna på olika sätt och för olika syften. Båda
deltagarna nämnde bilden som ett redskap. Informant B tog bland annat upp att
bilden kan vara en hjälp för de elever som har svårigheter i skolan eller har någon
diagnos. Vidare nämnde både informant A och B att bilder dessutom kan vara
särskilt viktigt för andraspråkselever. Detta menar även Danielsson (2016, 198) då
bilden kan ses som en resurs för de som lär sig ett nytt språk. Informant A menade
att de elever som inte kan språket kan förstå genom att se en bild för att veta vad
man menar med något. Informant B tog upp ett exempel och menade att de elever
som kommit till Sverige och kanske inte har en aning om hur Europa ser ut eller
vilka länder som ingår i Europa, kan få en förståelse av detta med hjälp av kartan.
Detta menar vi kan vara så att bilden också kan fungera till att lära ut, där bilden ses
som en pedagogisk resurs.
I båda lärarnas sätt att använda bilder och i deras Powerpoint-presentationer så
går det att se att de använt sig av en multimodal metod. I flera slides använder
informant A och B bild och text tillsammans med tal, vilket enligt Björkvall (2009,
8), är vad multimodalitet handlar om: flera olika resurser till att kommunicera med.
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Ett exempel som togs upp i resultatet är hur informant A presenterar de olika
projektionerna i textform samt med illustrationer jämte som visar det texten menar.
Bilderna betyder exakt samma sak som texten men kan vara lättare att förstå med en
bild, vilket Danielsson (2016) menar med att bilden kan visa något som annars
verkar abstrakt. Att bilderna också innehåller samma information som texten kan
fungera enligt Englunds (1997) teori, där bild och text kan bära på och förmedla
exakt samma kunskap. Däremot menar vi att bilden också skulle kunna ses som ett
hjälpmedel, vilket båda informanterna nämner att bilden kan göra, för att förstå
något som är svårt att förstå genom endast text.
Ett annat exempel är ur informant Bs presentation där han pratar om
västfronten (se figur 6). På denna slide står det bland annat "Västfronten” och
"Skyttegravskrig”. Bilderna på samma slide visar en skyttegrav respektive en karta
där västfronten är markerad. Här tillför också bilderna något annat än vad vi kan
förstå genom texten. Bilderna säger något mer än vad texten kan förmedla (Englund
1997) och användes som ett sätt för att förtydliga texten och dess mening
(Danielsson 2016). Informant B låter här bild och text samspela och ger ett intryck
av att bilden tillför något som texten inte gör och texten beskriver något som inte
bilden gör. Detta tror vi skulle kunna vara en metod till att visa något som kan vara
svårt att beskriva med ord. Att beskriva hur en karta ser ut genom skrift eller tal
skulle till exempel kunna bli väldigt komplicerat. Därmed skulle en bild i detta
sammanhang kunna vara en bättre beskrivning än texten. Informanterna använder
oftast texten för att beskriva bilden, eller bilden för att beskriva texten. Enligt
frågeställningen om skrift och tal används tillsammans med bilderna och på vilket
sätt, så går det att se att detta stämmer och att de använder dessa på olika sätt.
Tidigare nämner vi att bilden kan visa på något abstrakt enligt Danielsson (2016)
och att bild och text görs i olika syften enligt Englunds (1997) teori.
Multimodaliteten stämmer väl överens med informanternas upplägg i Powerpointpresentationerna, där de använder olika medel och kommunikationsformer.
I intervjun så nämner informant B att han ibland använder bilder som ett sätt
att höja koncentrationen och motivera eleverna på. Detta går att se enligt fördelarna
som multimodaliteten kan medföra. Danielsson (2016) menar att för de som trivs
bättre med bilden så utgör multimodaliteten en möjlighet för att alla elever ska
kunna kommunicera och uttrycka sig. Att koncentrationen och motivationen höjs
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bland vissa elever när bilder är inkluderade kan nog därmed till viss del stämma.
Ifall vissa elever trivs bättre med bilden (Danielsson 2016) så tycker vi att det
rimligt att bilden kan motivera, iallafall vissa elever och höja deras fokus.
I undersökningen går det att se att lärarna passar in under olika teorier som
nämns i rapporten. Informant A och B stämmer mest överens med teorin om att
bilden skulle kunna berätta något mer än skriften och att bilden är ett bra hjälpmedel
för elever i skolan. Framförallt ser vi att både bild, rörlig bild, skrift och tal används
som metoder hos deltagande lärare i undervisningen och att bild och text samspelar.
Vilket stämmer överens med Björkvall (2009, 8) om multimodalitet och Englunds
(1997) teori om bild och skrift i samspel. Framförallt går det att se kopplingar
mellan analysen, teorin och resultatet med undersökningen. De olika teman som tas
upp i analysen, stämmer väl överens med teorierna som presenterats. Multimodalitet
presenteras i analysen i form av hur bild, text och tal samspelar. Detta stämmer
överens med Englund (1997) där flera olika kommunikationsformer presenteras,
exempelvis huruvida texten överordnar bilden.
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5 Sammanfattning
Efter att ha gjort studien går det att urskilja såväl likheter som olikheter mellan
deltagande lärare. Lärarna använde bilder i Powerpoint-presentationerna men antalet
bilder var varierande. Informant B använde färre bilder än vad informant A gjorde.
Under observationen fanns både stillbilder och videoklipp vilket informant A
använde sig av. Informant B använde endast stillbilder men nämnde under intervjun
att han ibland låter eleverna titta på YouTube-klipp. Att det finns flera bilder och
några rörliga bilder i presentationerna stämmer överens med Danielsson (2016, 197)
att dessa redskap används i form av digitala medier. I frågeställningen om de
undersökta lärarna använder sig av bilder så ser vi att detta stämmer. På vilket sätt
lärarna använder sig av bilder ser vi exempelvis i antalet bilder, att de använde sig
av fotografier och tecknade illustrationer samt att de ibland talade om bilderna eller
lät text och bild gå i dialog med varandra (Englund 1997). Under intervjun
framkommer också på vilka sätt de såg att bilden fyller en funktion och menade att
det kan vara bra med bilder för andraspråkselever och de elever som har svårigheter
i skolan. Lärarna tyckte att kommunikationsformer kan fylla olika funktion för olika
typer av behov, där till exempel vissa lär sig mer genom bild och en annan lär sig
mer genom text.
Andra frågeställningen syftar till ifall det finns några skillnader utifrån de
lärare vi undersökt och deras sätt att förhålla sig till bilder i undervisningen.
Bildmängden utgör den mest explicita skillnaden mellan informanterna. Trots en
varierande mängd av bilder skiljer deras åsikter inte mycket från varandra vad gäller
bildens förmedlande kunskap. Båda informanterna såg bilden som ett redskap att
underlätta undervisningen för alla elever oavsett behov eller svårigheter. I vissa fall
såg de dessutom att bilden kan ”lätta upp stämningen” och som ett sätt för att
eleverna inte ska tappa koncentrationsförmågan.
Sista frågeställningen vilket är följande: "Använder deltagande lärare bilder
tillsammans med skrift och tal i Powerpoint-presentationer och i så fall på vilket
sätt?", tyder på att enligt resultatet av studien, användes bilder tillsammans med
skrift och tal. Informanterna använde bilden mestadels för att beskriva det texten
menade och texten för att beskriva det bilden visade. De använde likaså tal för att
beskriva en bild (förutom den text som finns i presentationerna), vilket verkade vara
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i syfte med att förtydliga innehållet för eleverna. Teman som finns i analysen berör
bland annat huruvida texten överordnar bilden och vice versa. Det som gick att
urskilja var att i de flesta fall överordnade texten bilden. På en bild informant A
använde i sin presentation (se figur 15), var det den enda bilden, som överordnade
texten.
Sammanfattningsvis använde informanterna bilder i Powerpointpresentationerna, för det mesta tillsammans med skrift och tal. Informanterna var
intresserade och engagerade i att använda bilder som ett redskap för och i
undervisningen för alla elever, inte endast de med svårigheter eller för de som
behöver lära sig ett nytt språk. Trots engagemanget kring att ha bilder i Powerpointpresentationer och någorlunda lika åsikter kring detta så använde de sig av bilder på
olika sätt; vilka typer av bilder och hur många bilder som används. I resultatet och
jämförelsen av informanterna, teorierna och analysmodellen går det avslutningsvis
säga att bild, text och tal tillsammans kan fungera som en resurs i skolan för att alla
elever ska ha samma möjligheter till att förstå och lära.
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6 Diskussion
Den här studien tog sin början med ett intresse för att granska hur lärares
förhållningssätt till visuella metoder stod till, i störst fokus på utanför bildämnet.
Under studiens gång kom detta intresse att fokusera på en vanlig metod som
används i klassrummen, nämligen Powerpoint-presentationer.
Resultaten har varit glädjande, framförallt gällande intervjuerna där vi kunde få
en djupare och mer personlig inblick för hur lärarna kände om bilder i sina ämnen.
Båda lärare höll en positiv syn till bilder, även en av läraren som inte använde sig av
så många bilden i de Powerpoints som presenterades för oss under observationen.
Båda lärarna ansåg att visuella metoder var en viktig del i undervisningen och såg
många anledningar till att använda det. De menade bland annat att bilder kan
förklara vissa områden som uppfattas som abstrakta, vidhålla fokus hos elever eller
för att bara lätta upp sin presentation.
Trots informanternas positiva ställning till den visuella funktionen, i störst sak
gällande informant B, så såg vi en väldigt liten bildmängd i hans Powerpointpresentationer. Även överlag var det betydligt mer återkommande att texten
överordnade bilden i båda informanternas Powerpoints. Informant B som inte hade
lika många bilder, visade ett intresse i intervjun där han bland annat kommenterade
och önskade att det fanns fler ämnesrelaterade teman i Powerpoint-programvaran.
En intressant aspekt är på vilket sätt han anser att fler teman behövs. Är det för att
underlätta arbetet? Eller är det i syfte med att elevernas lärande gynnas? Oavsett
våra personliga spekulationer är informant B:s intention, mer eller mindre, att ”lätta
upp stämningen” vilket han nämnde under intervjun. Avsikten med att använda
bilder är säkerligen föränderlig beroende på kännedom kring bilders funktion.
Vidare menar vi att bilder kan användas olika och detta beroende på hur väl
kännedomen om bilder är.
Ett tydligt engagemang visades dock av både informant A och B kring att
använda bilder i undervisningssyfte. Vad som verkade vara ett hinder för informant
B var bristen på material eller metoder, gällande Powerpoint-presentationer.
Överlag går det att se att båda lärarna hade en multimodal syn på att lära ut, relaterat
till hur de beskrev arbetet med bilder utanför och i Powerpoints. Det hade varit
intressant att utöka studien och granska vidare på lärarnas sätt att använda bilder
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utanför Powerpoint-presentationer. Då Powerpoints kan anses som ett klassiskt
verktyg för att använda sig av just bilder, så hade det utökat studien att se en annan
nivå av användning av bilder i klassrummet.
I relation till den tidigare forskning som vi refererat till, kan vi se kopplingar
till åsikterna mellan informanterna och de som utfört studier. Informant B nämner
till exempel hur bilder stödjer elevers motivation, med fokus på Powerpointpresentationen, vilket genast stämmer in på Magnus Lundins och Lars Lindström
(2002) påstående med att estetiska läroprocesser kan stödja teoretiska ämnen.
Informant A, likväl informant B, talar om hur bilder kan hjälpa elever att komma
ihåg och få in information på ett annat sätt än bara med text. De må inte ha ett
fysiskt bevis för detta, men Monica Lindgren och Claes Ericssons studie år 2007
visar ett tydligt resultat för detta.
När vi blickar tillbaka till Sverker Johanssons (2006) påstående att de
teoretiska ämnena kan gynnas av de praktiska och tvärtom, så kan vi se att lärarna
delar den åsikten under intervjuerna. Från vad vi kunnat urskilja i studien så ser
informanterna inte bilden underordnad till texten, men inte heller att texten är
underordnad bilden, trots att deras Powerpoint-presentationer kanske ger ett mer
riktad intryck. Deras positiva syn till det praktiska, viljan av att använda bilder och
andra praktiska metoder i sin undervisning och den överlagda synen på att bild har
en stor roll i undervisningen intygar till detta. Det hade dock varit intressant att
ställa frågan om det håller med om Sverkers påstående i intervjuerna för att få ett
direkt svar, då detta bara är spekulationer från vår sida.
I relation till forskningen, hade en större vikt på användandet av visuella
metoder kunnat tas fram för att få en starkare koppling från denna studies resultat
till tidigare sådana. Användandet av den tidigare forskningen användes dock i syfte
för att lägga vikt på fördelar med bild i teoretiska ämnen och för att granska
informanternas svar och huruvida dem ställde sig jämlika med forskares åsikter och
resultat.
Slutligen, så kan vi sammanfatta vår studie som tillfälligt avslutad, men med
möjlighet för fortsättning. Det finns större utrymmen att studera vidare i ämnet.
Ämnet som byggdes på ett uppväckt intresse från en tidigare verksamhetsförlagd
utbildning. En verksamhetsförlagd utbildning på en plats där lärare inte såg vikten
av visuella metoder i ämnen utanför bild, har vi endast skrapat på ytan.
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Bilagor
Bilaga 1 - observation och intervju

Observation
Vi kommer att delta under ett undervisningstillfälle där vi observerar de
bilder läraren använt i Powerpoint-presentationen.
Detta ska vi titta på:
Vad för bilder använder läraren sig av?
t.ex. vad föreställer bilderna, är det ett vanligt fotografi, är det en bild på
en målning osv.
• Gör bilden någon nytta i presentationen?
(fyller bilden någon funktion eller står bilden för sig själv)
• Samverkar bild och text i presentationen?
• Pratar läraren om bilden?
•

Intervju
Efter observationen sker en intervju med respektive lärare. Intervjun spelas
in på mobilen.
Frågor:
•
•
•

Vart utbildade du dig till SO-lärare?
Hur länge har du jobbat som SO-lärare?
Hur länge har du jobbat på denna skolan?

•
•
•
•

Användandet av bilder i Powerpoint-presentationen
Varför använder du bilder i din presentation?
Vilken var din intention för de bilder du visade i presentationen?
Ser du att bilderna du använder fyller någon funktion? Varför/varför
inte?
Tror du att bilderna stödjer din presentation?
Är bilden bara som en illustration för att lätta upp stämningen eller
stärker den undervisnings syftet?
Ser du någon fördel med att använda bilder i undervisningssyfte?
Varför/varför inte?
Brukar du använda bilder i andra läromedel? Varför/varför inte?

•
•
•
•

Frågor som vi la till för att förlänga intervjun:
Använder du dig av bilder i alla ämnen?
Om du känner att du har för mycket text, lägger du då till en bild?
Är det alltid planerat när du väljer bild? Hur väljer du bilder?
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Vart hittar du bilderna du använder dig av?
Letar du själv upp specifika bilder du använder sig av eller gör du på något
annat sätt?
Har du en tanke om vilka bilder du vill ha i presentationen? Varför väljer du
just de bilderna?
Tycker du det är bra generellt att använda sig av bilder i undervisningssyfte?
Tycker du att bilden kan fungera för att beskriva något? Varför/varför inte?
Är bilder endast för de som har svårigheter i vissa ämnen eller hur ser du på
det?
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Bilaga 2 - Etiska överväganden

Etiska överväganden
Vi utbildar oss till bildlärare och ska inom denna utbildning nu skriva en
uppsats. Vi har valt att göra en undersökning för att se hur bilder används i
Powerpoint-presentationer. För undersökningen behöver vi två lärare från
högstadiet som undervisar i SO-ämnet, och du är en av de som visat intresset
att vara med.
Undersökningen består av en intervju och en observation. Vi kommer
medverka under ett av dina undervisningstillfällen i SO-ämnet där du
använder dig av någon form av Powerpoint-presentation. Under tiden för vi
anteckningar där vi tittar på ifall du använder dig av bilder i Powerpointpresentationen, vilka typer av bilder du använder dig av och vad de fyller för
funktion.
Efter observationen kommer vi att intervjua dig om Powerpointpresentationen vi fick se under lektionen. Intervjun beräknas ta ca 20 minuter
och spelas in på mobilen. Vi tar sedan del av din Powerpoint-presentation
efter observation och intervju för att vi inte ska gå miste om information som
kan vara viktig för vår undersökning.
Studien kommer att utföras utifrån de villkor du själv väljer att delta med.
Om det är något du inte vill ställa upp på så får du när som helst under
undersökningen avbryta din medverkan eller avstå från endast något
moment, du bestämmer. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dig
anonym i rapporten. Detta innebär att vi inte kommer att nämna namn,
kommun, skola eller namn på årsklass. Vilket län undersökningen ägt rum i
kommer, med ditt godkännande, att tas upp i texten. Ditt namn kommer
ersättas med informant A/B medan namn på skola eller klass ersätts med
siffror eller bokstäver. Det material vi samlar in kommer inte att delas med
någon annan och uppgifterna kommer endast vara för forskningssyfte.
Jag intygar härmed att jag läst, förstår och godtar mina villkor för detta
arbete.
Signatur:

_____________________________________
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