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Få institutioner är i lika hög grad som skolan föremål för forskning och åsikter. Alla har rätt 
att säga sitt när det gäller skola och utbildning, vilket medför att forskning emellanåt 
anammas utan vare sig reflektion eller vidare granskning. Nytt för skolan för tillfället är ett 
vidgat textbegreppstänkande. Nytt är också att individuella utvecklingsplaner ska upprättas 
för varje elev. ’Individualitet’ är ett begrepp som bland annat den amerikanske pedagogen 
John Dewey (1859-1952) hade teorier om. Hans pedagogik fick fäste i den svenska skolan 
redan tidigt på 1900-talet. Men vad innebär begreppen ’text’ och ’individualitet’ hur 
behandlas de i praktiken? 
 
Min uppsats belyser hur individuellt ett vidgat textbegrepp kan se ut vid personliga 
kunskapsredovisningar och hur individuellt elever reflekterar över hur de visar sin kunskap. I 
min första uppsats på C-nivå (Andersson 2007) inom universitetsämnet Svenska med didaktisk 
inriktning genomförde jag studier på sex elevers kunskapsredovisningar. Jag tydliggjorde hur 
dessa sex elever i årskurs sju använde text och bild när de visade sin kunskap i ett prov. I 
denna uppsats på D-nivå inom samma ämne, Svenska med didaktisk inriktning, behandlar jag 
ämnet med en fenomenografisk ansats genom att då undersöka samma sex elevers egna 
reflektioner kring hur de använde text och bild, d.v.s. ett vidgat textbegrepp när de visade sin 
kunskap. I min tidigare undersökning (Andersson 2007) gjorde jag alltså undersökningar på 
sex elevers provsvar där jag via text- och bildanalyser av elevernas prov granskade deras 
reaktioner på en lärares instruktioner och intentioner med ett prov. I denna uppsats på D-nivå 
undersöker jag således elevernas reflektioner över sin användning av text och bild i det prov 
de besvarade drygt tre månader tidigare.  
 
Mina studier visar stor individualitet både i kunskapsredovisningar och i reflektioner. 
Eleverna visade alla sin kunskap på olika sätt i ord och i bilder när de fick möjlighet att 
använda ett vidgat textbegrepp. Reflektionerna kring användningen av text och bild varierade 
också mellan eleverna. Genom att använda en fenomenografisk ansats belyser och 
karaktäriserar jag elevernas uppfattningar av fenomenet text – bild. Dessa beskrivna 
uppfattningar kan anses uppfylla ett fackdidaktiskt syfte och fungera som utgångspunkter i 
diskussioner för att förstå hur olika elever kan uppfatta fenomenet text –bild. Larsson (1986) 
beskriver i boken Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi fördelarna med en 
fenomenografisk ansats på följande sätt: ”Med kunskap om elevernas sätt att uppfatta något 
kan man upprätta en kontakt – läraren kan begripa eleven” (Larsson 1986:14). Studien visar 
sålunda hur ett vidgat textbegrepp och individualitet tar sig uttryck i verkligheten för sex 
elever i årskurs sju.  
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1 Inledning  
Att besvara prov är inget nytt fenomen i skolvärlden. Alla kan vi säkert minnas skriftliga prov 
som vi haft under vår skolgång. För några av oss var skriftliga prov en bra examinationsform, 
medan andra av oss helst skulle ha besvarat prov muntligt. Några av oss kanske hade uttryckt 
vår kunskap bäst om vi hade fått förklara i bilder och för andra av oss skulle teater ha varit 
den bästa uttrycksformen för kunskap. Att kunskaper kan uppvisas och mätas på fler sätt än 
med skriftliga prov är inget som varken skolans läroplaner eller kursplaner säger emot. De 
snarare uppmuntrar till en variation i undervisningen och därmed indirekt även i 
examinationsformerna: 

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans 
resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lpo 94:4) 

 
Med den amerikanske pedagogen och filosofen John Dewey (1859-1952) myntades begreppet 
learning by doing. Redan på artonhundratalet insåg Dewey vikten av elevens aktivitet i 
kunskapsinhämtandet. Han ansåg också att läraren skulle pröva olika metoder för 
undervisning och att eleven skulle vara aktiv i undervisningen (Svedberg, Zaar 1998: 268). 
Hans pedagogik fick fäste i den svenska skolan redan i början av 1900- talet, frågan är dock 
hur långt den utvecklats på de år som gått. Nuförtiden talas det om ett vidgat textbegrepp i 
skolvärlden, ett begrepp som innefattar bland annat bild, musik, dans och film. Men har detta 
vidgade begrepp ’text’ ännu ersatt eller kompletterat den skriftliga texten i skolan i någon 
större omfattning?  
 
Vi vet att människor lär sig, men vi kan inte på något enkelt sätt iaktta hur ny kunskap 
tillägnas. Lärande är oftast en tyst, inre och social process som sker i en omvärld i samspel 
med andra (Säljö 2005:16ff). Som hjälp för tänkandet använder vi olika redskap. Ett redskap 
kan till exempel vara att rabbla en ramsa för att lättare minnas något. Lärande och 
kunskapsredovisning sker genom interaktion där vi kommunicerar med varandra på olika sätt: 
  

Kommunikation ansikte mot ansikte innehåller många typer av återkoppling och den ger möjligheter för 
deltagarna i samtalet att anpassa sig till varandra och samordna den gemensamma förståelsen. (Säljö 
2005:38) 

 

Detta är viktigt att tänka på i pedagogiska miljöer där prov oftast sker skriftligt eftersom 
skriftlig kommunikation är betydligt mer krävande (Säljö 2005:38). Lärande är också knutet 
till situationen. Vi kan i ena stunden, i ett visst ämne lära oss snabbt och lätt medan lärande i 
en annan stund och i ett annat ämne är näst intill omöjligt. Människans lärande utvecklas 
ständigt. Numera lär vi också under en längre tid. Skolgången har, liksom vårt samhälle i 
övrigt förändrats. Förr kunde det vara tillräckligt med den kunskap som var behövlig för det 
arbete som skulle utföras. Nu har inte bara skolgången förlängts det är också vanligt med 
ständig fortbildning. Människors lärande utvecklas ständigt och behöver förstås som något 
dynamiskt och föränderligt: 

Det är genom konfrontation med, och appropriering av, nya sätt att resonera och genom användning av nya 
fysiska redskap, som individen utvecklas och blir i stånd till att agera på nya sätt i sociala praktiker. (Säljö, 
2005: 70) 

 
I en tidigare uppsats på c-nivå (Andersson 2007) skrev jag om text och bild i relation till ett 
vidgat textbegrepp. Där granskade jag interaktionen i en klass och undersökte hur en lärares 
intentioner och instruktioner till ett skriftligt prov sammanföll med hur sex elever i år 7 
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använde ord och bild, och hur dessa ord och bilder samspelade i elevernas provsvar. Under 
arbetets gång växte intresset och fler frågor föddes. När jag i min tidigare uppsats redogjorde 
för de tre språkliga funktionerna kommunikativ, kognitiv och social funktion i elevernas texter 
blev jag också nyfiken på vad eleverna själva säger om sin användning av text och bild och 
dess eventuella samspel i sina provsvar (Josephson, Melin och Oliv 1990:11ff). Min tidigare 
studie visade att elever använder text och bild på olika sätt i de olika språkliga funktionerna 
när de ges möjlighet att använda text och bild i ett provsvar. De sex elever vars prov jag 
studerade hade alla skilda sätt att använda ord och bild. Några av eleverna använde många 
bilder i sina provsvar och några elever hade skrivit mycket text. Även samspelet mellan ord 
och bild varierade mellan eleverna. För några av dem var texten komplement till bilderna och 
för andra var bilderna komplement till texten. En elev använde knappt bilder alls i sitt 
provsvar, och någon elev hade skrivit enstaka fraser och ritat många bilder i sitt provsvar. 
Genom analys av text och bilder i elevernas provsvar fick jag en uppfattning om de olika 
språkliga funktionerna i de enskilda provsvaren. Men hur rättmätiga var egentligen mina 
analyser? Vad säger eleverna själva om kommunikativ, kognitiv och social funktion i sina 
provsvar? Vad säger eleverna om användandet av text och bild i sina provsvar? Hur samspelar 
text och bild ur elevernas perspektiv i deras provsvar? Spelade instuderingsorden som 
eleverna fick att studera inför provet någon roll för hur eleverna visade sin kunskap? Dessa 
frågor ska jag i denna uppsats försöka besvara genom intervjuer med eleverna om deras 
provsvar. Ytterligare en fråga måste tilläggas i studien eftersom det har gått mer än tre 
månader sedan eleverna besvarade sina prov. Vad minns de av sina prov? Bilderna? Texten? 
Eller är det kanske samspelet mellan dessa som är behållningen? 
 

1.1 Syfte och problemformuleringar 
Mitt syfte med uppsatsen är att med en fenomenografisk ansats (se stycke 3.1 
Fenomenografisk ansats) undersöka hur sex elever i år sju talar om sina texter och bilder i ett 
provsvar som de besvarade för drygt tre månader sedan. Genom att använda en 
fenomenografisk ansats ska jag karaktärisera hur eleverna uppfattar fenomenet text –bild. 
Resultatet av de olika uppfattningarna kan anses uppfylla ett fackdidaktiskt syfte som 
fungerar som en beskrivning av hur fenomenet text – bild kan uppfattas utav elever. Ytterst 
handlar det om att försöka förstå hur dessa sex elever uppfattar fenomenet text och bild. 
Eftersom drygt tre månader har passerat sedan min förra undersökning finner jag det även 
intressant att granska vad eleverna minns från sina prov. De två första forskningsfrågorna 
behandlar inte text- och bildinnehållet i sig, utan inriktar sig på vad eleverna minns mer 
generellt.  Mina frågeställningar är: 
 

• Vad minns de sex eleverna av sin text och sina bilder? Hur gick de tillväga när de 
började svara på provet och hur fortsatte de?  

• Varifrån fick eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina provsvar? 

• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

Naturligtvis är jag även intresserad av hur mina tidigare analyser av elevernas texter och 
bilder stämmer överens med vad eleverna själva säger om texterna och bilderna i sina 
provsvar1. Av den anledningen kommer jag även att kommentera samstämmigheten mellan 
                                                 
1 I kapitel 4 Resultat, redovisar jag inledningsvis varje elevs resultat i en kort sammanfattning av mina analyser 
från min tidigare studie (Andersson 2007) i styckena 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, och 4.6. 
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dessa i resultatet av varje elevintervju (se stycke 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2 och 4.6.2). Jag 
är medveten om att samtliga forskningsfrågor är beroende utav varandra och kan vara svåra 
att skilja åt. Att jag ändå valt att särskilja dem beror på att de var för sig tydliggör de områden 
som är av intresse för undersökningen. 
 

1.2 Avgränsningar 
I min undersökning intresserar jag mig för hur eleverna reflekterar över sin användning av 
text och bild i det prov som de besvarade för drygt tre månader sedan. Det är emellertid inte 
vilken kunskap som eleverna erhållit som är mitt primära undersökningsområde för 
uppsatsen. Jag vill istället främst rikta uppmärksamhet mot vad eleverna själva säger om sin 
användning av text och bild och dess eventuella samspel i sina provsvar. Även om jag till viss 
del är intresserad av vad de minns så är det alltså inte minnet av själva kunskapen som jag 
undersöker. Jag har avgränsat mig till att intervjua samma sex elever i år sju vars provsvar jag 
vid min tidigare studie (Andersson 2007) gjorde text- och bildanalyser på. Anledningen till att 
jag valde just dessa elever var att jag även ville jämföra mina tidigare text- och bildanalyser 
med elevernas reflektioner. Jag är medveten om att eleverna är för få för att några resultat 
gällande genus eller etnicitet kan utläsas ur studien. Det är just variationen av olikheter som 
varit av intresse för uppsatsen. 
 

1.3 Studien  
I min tidigare undersökning (Andersson 2007) gjorde jag som sagt undersökningar på sex 
elevers provsvar. Dessa elever, Amra, Antonio, Amir, Sven, Sofia och Simon har jag till 
denna uppsats intervjuat för att undersöka vad de själva säger om sin användning av text och 
bild i sina provsvar. Från att i en tidigare studie genomfört undersökningar via text- och 
bildanalyser av sex elevers reaktioner på en lärares instruktioner och intentioner med ett prov 
kommer jag i denna uppsats undersöka elevernas reflektioner över sin användning av text och 
bild i sina provsvar. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
Vi klarar oss bra utan att kunna teckna, men en sådan okunnighet (som somliga skyller på bristande talang) 
berövar oss en stor del av vår uttrycks- och kommunikationsförmåga. (Wærn, Pettersson och Svensson 
2004:73) 

 
Människan utvecklade konsten att teckna långt innan det skrivna språket utvecklades. I vilken 
utsträckning det visuella språket bevarats i olika kulturer varierar stort. Kinesiskan, japanskan 
och arabiskan har till exempel fortfarande kvar bilder i skriftsystemet. I vår skriftstarka kultur 
finns inga bilder kvar i själva skrivtecknet. I vår skriftstarka kultur är det också accepterat att 
säga att vi inte kan rita eller att vi har en ful handstil, men att inte kunna stava är inget någon 
vill framhålla (Wærn m.fl. 2004:74).  
 

De estetiskt-praktiska inslag som idag finns i skolan isoleras till särskilda ämnen, vilka inte sällan intill 
självutplåning antar en allt högre verbal abstraktionsnivå i sin kamp för att åtnjuta status i skolans värld. 
(Nobel 2001:15) 

 
Det inte är förenligt med en kognitiv utveckling att åtskilja estetiska och praktiska ämnen från 
annan mer teoretisk undervisning i skolan. En särskiljning mellan ämnena görs ofta på högre 
stadier även om läroplaner för dessa stadier i själva verket framhåller betydelsen av 
integrering mellan ämnena (Nobel 2001:99). Utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) 
ansåg bland annat att kreativitet är centralt i kognitiv utveckling och att den åtskiljning som 
ofta görs i skolan mellan det estetisk-praktiska och det teoretiska inte är förenlig med en 
kognitiv utveckling. Det aktiva skapandet hjälper människan att begripa verkligheten (Nobel 
2001:95). 
 
Trots att bilder är och alltid har varit närvarande i våra liv har det verbala språket dominerat, 
påpekar Wærn m.fl. (2004) och knyter an till gamla föreställningar om att det visuella 
historiskt sett varit förbundet med känslan. Skriven text har mer förknippats med förnuftet. 
Text har också historiskt sett, varit enklare att framställa och har lätt kunnat standardiseras till 
skillnad från bildframställningen som är mer komplicerad (Wærn m.fl. 2004:8). Bilder har en 
unik roll för inhämtande, bibehållande och användning av kunskap dvs. för mänsklig 
kognition. Minnet för bilder är därför överlägset vårt minne för ord.  Minnet av ord 
tillsammans med bilder är än bättre än minnet för enbart text eller enbart bilder. 
Kombinationen av dessa är alltså den överlägsna formen, menar Wærn m.fl. (2004:179). Att 
använda bilder i undervisningen är ofta förenligt med undervisning av yngre barn. Loris 
Malaguzzi (1921-1994) som var inspiratör till kommunala förskolor i Reggio Emilia hade 
devisen ”ett barn har 100 språk”. Med detta menade han att vi föds med en mängd olika 
uttrycksförmågor som alla befruktar varandra. Men Malaguzzi ansåg också att ”barnen 
berövas av 99 av dessa språk” under sin uppväxt. Bildspråket har en stark ställning i det 
pedagogiska arbetet inom Reggio Emilias förskolor. Genom att låta barnen få tillgång till eget 
uttryck och skapande kan de erövra en bildspråklig kompetens och blir på så sätt inte passiva 
mottagare av samhällets bildflöde (Forsell 2005:189ff). Barns bildspråk diskuteras även också 
exempelvis i Bildglädje och läslust (Ekström & Isaksson 1997). Att använda bilder i 
undervisningen är alltså mer knutet till yngre barn och specialundervisning i synnerhet än till 
undervisning i allmänhet (se även min tidigare studie Andersson 2007).  
 
Även om vårt alfabetiska skriftsystem inte innehåller några bilder så lever vi ändå i ett visuellt 
samhälle där vi är omgivna av bilder. Bilder har använts så länge människan har funnits. 
Djupt inne i grottor och på olika arkeologiska fynd har man funnit bilder som är över 20 000 
år gamla. Några svar på varför dessa målningar framställdes kan vi aldrig få, däremot är 
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bilderna på grund av sin framställning öppna för tolkningar. Dessa bilder säger något om vår 
historia (Nilsson 1994). På liknande sätt säger medeltidens kyrkomålningar något om 
människan som kulturvarelse. Dessa bilder har kallats för ”fattigmansbibel”, eftersom de som 
inte kunde läsa skrift ändå kunde läsa bilderna och få förståelse via dessa i kyrkan. 
Grottmålningarna har ersatts av reklambilder och klotter i tunnelbanor. Bergström liknar våra 
tunnelbanor vid grottor där kampen för överlevnad visas genom bilder på samma sätt som på 
våra fornfynd (Bergström 2001:14).  

 
Men överlevnaden kretsar inte längre kring villebrådet utan kring den raffinerade mjölken, den eleganta 
handväskan och den heltäckande försäkringen. (Bergström 2001:14) 

 

Men bilder finns naturligtvis inte bara i våra tunnelbanor. Nuförtiden finns de överallt och 
förmedlar något, dels genom det de föreställer och dels genom våra drömmar och de tankar 
som bilderna framkallar. Vi ser alltså bilder överallt men vad är egentligen en bild? 

 
Bilden är ett språk. […] Ett bildmeddelande har alltid skapats av någon eller några, som på ett eller annat sätt 
vill kommunicera, söka kontakt eller utforma betydelser. (Hansson, Karlsson, Nordström 1977:9) 

 
Bilder roar, varnar, upprör och glädjer oss etc. genom sitt visuella språk. Även om det finns 
skillnader mellan visuellt och verbalt språk finns det också likheter. Den gemensamma 
nämnaren är tecknet. Visuellt och verbalt språk är båda ett kodat teckenspråk. Det skrivna 
verbala språket indelas i små beståndsdelar från fonem och morfem som sammansätts till ord 
och meningar. Ett verbalt tecken består alltså av bokstäver som sammansätts till ord och 
meningar, medan det visuella tecknet bygger på likhet. Ett verbalt språk har således inget 
gemensamt med sin referent utan bestäms av språkliga konventioner till skillnad från det 
visuella språket som bygger på analogi (Borgersen & Ellingsen 1994:12). Ett visuellt språk 
kan därför tolkas på liknande sätt oavsett vilket verbalt språk den tolkande har och i stort sett 
oberoende av kulturell tillhörighet. ”Men även bildspråkets tecken är kulturavhängiga” 
(Borgersen & Ellingsen 1994:24). En del bilder kräver ikonografisk kännedom. Jag har 
tidigare påpekat att bilder bygger på likhet med det som avbildats. Trots denna likhet styrs de 
av regler och koder. ”En människa från medeltiden skulle inte kunna se på naturen med våra 
ögon, hon skulle inte se samma saker och inte på samma sätt” (Nordström, 1984:42). Det 
ikoniska är alltså trots allt inte helt bestämt och förankrat i bildspråket. Ikonografiska koder 
och tecken utgörs av allmänna motiv som vi känner igen och som är vanliga i vår kultur som 
till exempel ett bröllop, en laguppställning etc. Dessa ikonografiska tecken kan således ha 
kulturbetingade betydelser.  
 
Verbalspråket och bildspråket har alltså trots sina många skillnader den gemensamma 
nämnaren tecknet. Förutom enstaka ljud och kroppsspråk utgår så gott som all 
kommunikation från detta tecken som enligt semiotiken utgörs av innehåll och uttryck 
(Bergström 2001:116f). Det verbala tecknet utgörs alltså av olikhet, där tecknens betydelse 
bestäms genom skillnader i relation till andra tecken. Även i ett vidgat teckenbegrepp är 
utryck och innehåll de viktiga beståndsdelarna. Utryck är det vi ser och förknippar med våra 
sinnen även om vi inte alltid är medvetna om det. Det är först när detta tecken får en innebörd, 
när uttryck och innehåll sätts samman som det får betydelse: 
 

Kombinationen IBL skapar inget tecken såvida det inte står för någon förkortning. Men placeras B framför 
IL uppstår ordet BIL och det är onekligen ett tecken med både uttryck och innehåll. (Hansson, Karlsson, 
Nordström 2006:11) 
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Hansson m.fl. (2006) påpekar att de tecken som vi dagligen tolkar bygger på något förflutet. 
När vi tolkar tecken återknyter vi till något som vi tidigare har sett eller upplevt. Därför vill 
Hansson m.fl. dela in ’bild’ i de tre kategorierna synbild, inre bild och framställd bild. Dessa 
tre bildkategorier samspelar och är beroende av varandra.  Vi jämför det vi ser med något vi 
redan känner till och är bekanta med. När vi ser och använder vår synbild på en framställd 
bild återknyter vi till vår inre bild (Hansson m.fl. 2006:31). Effekten av de tre 
bildkategorierna förstärker budskapet när text och bild samspelar eftersom det förenar det 
intellektuellt verbala med det känslomässigt visuella. Bilden i samspel med text ger budskapet 
en visuell styrka som kompenserar textens svagheter på samma sätt som texten i sin tur i 
samspel med bild kompenserar bildens svagheter. Bilden attraherar hjärnans högra halva där 
förmågan till spontanitet och snabba beslut m.m. kontrolleras till skillnad från vår vänstra 
logiska och eftertänksamma hjärnhalva. Även tempot i text och bild skiljer sig åt. Betraktaren 
tenderar att stanna längre vid texten än vid bilden eftersom läsning är en omständlig procedur. 
Bilden tränger lättare in utan någon direkt arbetsinsats av betraktaren. Bergstöm hävdar att det 
visuella minnet är mycket bättre än det verbala eftersom det skapar en fördelaktig inlärnings- 
och minneseffekt. I ett harmoniskt samspel mellan text och bild ges delar av helheten till 
betraktaren som själv klarar av att lägga ihop de bägge leden bild och text. Betraktaren fyller 
aktivt i det som fattas och blir på så sätt delaktig i budskapsöverföringen (Bergström 
2001:116ff).  

 
En insiktsfull kombination av text och bild har förmågan att berätta en historia, som vida överträffar det 
endera av de två framställningssätten skulle kunna klara på egen hand. (Bergström 2001:117) 

 

Trots att vårt kognitiva system är effektivt för att minnas betyder det inte att vi utan vidare 
kan läsa, tolka och förstå bilder.  Bildläsning sker i tre primära stadier som enligt Wærn 
m.fl.(2004) kan benämnas visuell kognition, visuellt skapande och visuellt avslut . Bildläsning 
är således ingen enkel process (Wærn m.fl. 2004:181). Text bearbetar vi som sagt i huvudsak 
i vänster hjärnhalva till skillnad från bilder som bearbetas parallellt, holistiskt, snabbt och i 
höger hjärnhalva (Se till exempel Edwards, 1982 Teckna med högra hjärnhalvan: en kurs i 
konsten att utveckla sin kreativa och konstnärliga förmåga). När bild och text överför samma 
information uppstår redundans, d.v.s. överflödsinformation. Denna redundans är extra 
fördelaktig vid kommunikation av komplicerade budskap men kan vid enklare budskap 
istället uppfattas som störande (Wærn m.fl. 2004:185). 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter  
I styckena som följer presenterar jag de teoretiska utgångspunkter jag funnit intressanta att 
pröva på min uppsats. I de textanalyser som jag i min tidigare uppsats (Andersson 2007) 
genomförde på elevernas provsvar behandlades de tre språkliga funktionerna kommunikativ, 
kognitiv och social funktion (Josephson m.fl. 1990: 11ff). I denna uppsats vill jag bland annat 
även undersöka vad eleverna själva säger om dessa språkliga funktioner i sina provsvar.  
 

2.1.1 Min tidigare studie 
I min tidigare studie (Andersson 2007) intresserade jag mig för det vidgade begreppet ’text’ 
som det talas om i skolvärlden. På skolverkets hemsida diskuteras begreppet: 

 
Det innebär att uppfatta begreppet text mycket vidare än att endast omfatta skriven text. I ett vidgat 
textbegrepp ingår också medier som olika slags bilder, drama, film och video. (www.skolverket.se) 
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Text har alltså fått en vidgad betydelse och omfattar numera även exempelvis bilder av olika 
slag. I min tidigare studie (Andersson 2007) påpekade jag att det var mer accepterat att 
använda bilder i förskolan och de tidigare åren i skolan samt vid specialundervisningar av 
olika slag än vid undervisning i skolan i allmänhet (se även stycke 2 Bakgrund och tidigare 
forskning). Forskning och litteratur om ett vidgat textbegrepp handlar mest om olika mediers 
påverkan på elever. Ett vidgat textbegrepp ur ett elevperspektiv, d.v.s. av elever i syfte att visa 
kunskap, i de senare åren på grundskolan, tyckte jag var ett relativt outforskat område. Syftet 
med min tidigare uppsats var att undersöka hur sex elever i år sju använde text och bild när de 
visar sin kunskap vid ett skriftligt prov och hur dessa ord och bilder samspelade i de olika 
provsvaren. Genom intervjuer med elevernas lärare och observationer av interaktionen i 
klassen tydliggjordes lärarens instruktioner och intentioner med provet. Via text- och 
bildanalyser förtydligades hur ord och bild samspelade i elevernas provsvar.  Undersökningen 
åskådliggjorde att eleverna visade upp sin kunskap på olika sätt när möjlighet gavs att 
använda ett vidgat textbegrepp i syfte att visa kunskap. Ord och bild samspelade och var 
betydelsefullt på olika sätt för de olika eleverna. Ett vidgat textbegrepp tyckte jag således var 
väsentligt både för lärare och för elever i undervisningen.   
 

2.1.2 Språkliga funktioner 
Josephson m.fl. (1990) framhäver fördelarna med att i didaktiska sammanhang utföra analyser 
på elevtexter. Analyser bör genomföras dels för att kontrollera en intuitiv lärarbedömning och 
dels för att skärpa iakttagelseförmågan på eventuella brister och kvalitéer i elevtexter. Genom 
att analysera elevtexter lyfts det utvecklingsbara fram istället för att fokus annars riskerar att 
hamnar på sådant som eleven inte kan. En funktionell språklig analys inriktar sig på vad 
språket används till. Språkliga företeelser som till exempel stavfel eller felaktig 
styckeindelning är inte intressanta i en funktionell analys. I en funktionell analys undersöks de 
tre språkfunktionerna kommunikativ, kognitiv och social funktion vilka alla framträder i olika 
utsträckning i så gott som alla elevtexter (Josephsson m.fl. 1990:8). Även om en språklig 
funktionell analys inte behandlar språkliga företeelser har jag ändå till viss del observerat det i 
mina tidigare textanalyser (se Andersson 2007) av elevtexterna. Eftersom språkliga företeelser 
enligt min uppfattning kan störa den kommunikativa funktionen i texten har jag valt att även 
uppmärksamma detta om jag ansett att det på något sätt stört kommunikationen.     
 
De tre språkliga funktionerna innebär följande:  

• Kommunikativ funktion åskådliggör hur språket används som ett redskap för att 
förmedla information. I en kommunikativ funktion granskas vad som förmedlas till 
läsaren, hur detta görs samt hur ny information behandlas. En kommunikativ funktion 
uppmärksammar hur det som förmedlas hänger ihop och hålls samman och 
kommunicerar med läsaren.  

• Kognitiv funktion tydliggörs i förmågan att använda språket som ett redskap för 
tänkandet. Där analyseras hur samband reds ut, hur sammanhang sorteras och hur 
erfarenheter sammanfattas.  

• Social funktionen visar hur språket används som ett redskap för att markera identitet. 
Här undersöks hur vi visar vårt jag och vad som är typiskt för just detta jag. I skrift 
kan det vara expressiva stavningar, typiska ungdoms- eller vuxenuttryck. Den sociala 
funktionen är tydligast i muntligt tal (Josephsson m.fl. 1990:11,12).  
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I boken Elevtext exemplifierar Josephsson m.fl (1990) de språkliga funktionerna på skriftliga 
elevtexter. Jag har försökt att anamma dessa språkliga funktioner även på elevernas bilder. 
Genom att i intervjuerna med eleverna ställa olika frågor om texterna och bilderna i deras 
provsvar ska jag försöka se hur och om bilderna respektive texten, enligt eleverna berättar 
något skilt från varandra och/eller tillsammans. Jag vill på så sätt undersöka hur eleverna 
anser att deras texter och bilder kommunicerar (kommunikativ funktion). I intervjun kommer 
jag även att ställa frågor om och hur texterna och bilderna visar hur eleverna har tänkt 
(kognitiv funktion), samt om och hur texterna och bilderna är typiska för de enskilda eleverna 
(social funktion). Slutligen vill jag också observera om mina analyser från min tidigare 
studie2 överensstämmer med elevernas egna reflektioner om sina texter och bilder i sitt 
provsvar. 

 

 

 

 

                                                 
2 I kapitel 4 Resultat  redovisar jag inledningsvis  varje elevs resultat i en kort sammanfattning av mina analyser 
från min tidigare studie. 
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3 Metod och material 
”Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor 
och förhoppningar och om den värld de lever i”, säger Steinar Kvale i Den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale 1997:13). Kvalitativa intervjuer är ett professionellt samtal där 
parterna inte är likställda eftersom situationen är kontrollerad av forskaren. Syftet med 
intervjuer är att få kunskap från informanterna (Kvale 1997:19). Metoden jag använt mig av 
är kvalitativa intervjuer med sex enskilda elever i år sju. Dessa intervjuer har jag sedan 
transkriberat (se stycke 3.3 Transkribering) och analyserat i resultatet av varje elev (se kapitel 
4 Resultat). 
 

3.1 Fenomenografisk ansats 
En fenomenografisk ansats handlar om att tydliggöra hur människor uppfattar fenomen i sin 
omvärld. Empirin som jag har erhållit genom kvalitativa intervjuer av sex elever i år 7 
beskriver den enskilda elevens sätt att uppfatta sin egen användning av texter och bilder i ett 
enskilt prov. En fenomenografisk ansats beskriver hur något framstår för informanten, inte 
hur något egentligen är: ”Det är inte frågan om sant eller falskt, utan frågan om vad man 
studerar” (Larsson 1986:12). Det är alltså den enskilda uppfattningen av något som är av 
intresse vid en fenomenografisk ansats. Fenomenologin syftar till att beskriva människors 
upplevelse av fenomen.  En fenomenografisk ansats är empiriskt grundad och beskriver, i 
denna studie hur sex elever i år 7 uppfattar femomenet text – bild. Syftet med att använda 
metoden ’fenomenografisk ansats’ i uppsatsen är att få förståelse för hur just dessa sex elever 
uppfattar fenomenet text – bild. ”Med kunskap om elevernas sätt att uppfatta något kan man 
upprätta en kontakt – läraren kan begripa eleven” (Larsson 1986:14). I min studie ska jag 
därför karaktärisera olika uppfattningar som jag via intervjuerna bedömer att eleverna har om 
fenomenet text – bild. I en fenomenografisk ansats kan samma data inordnas i flera 
kategoriseringar. Detta, menar Larsson (1986) inte är till en nackdel utan istället till en fördel 
för andra forskare. På så sätt kan nya mönster utläsas, mönster som blir synliga först när en 
forskare visat att de finns (Larsson 1986:38). Resultatet av min studie blir således 
beskrivningen av de olika uppfattningar som representerar just fenomenet text – bild för dessa 
sex elever i år 7. Jag har valt att presentera dessa olika karaktäristiska uppfattningar i kapitel 6 
Sammanfattning och diskussion.  
 

3.2  Intervjuerna som metod 
I min studie har jag som jag tidigare påpekat genomfört intervjuer med samma sex elever vars 
provsvar jag analyserat i en tidigare undersökning (Andersson 2007). Amir, Sven, Sofia och 
Antonio intervjuade jag under samma fredag eftermiddag cirka tre månader efter 
provtillfället. Amra och Simon var frånvarande den dagen och kunde därför inte intervjuas vid 
det tillfället. Det dröjde ytterligare två veckor tills jag fick möjlighet att genomföra mina 
intervjuer med Amra och Simon. Samtliga intervjuer skedde med en elev i taget och varje 
intervju spelades in på bandspelare. Tidsåtgången för varje intervju varierade mellan cirka 
femton och trettio minuter.  Intervjuerna ägde rum i ett angränsande rum till klassrummet som 
fungerar som material- och grupprum. De övriga eleverna i klassen hade lektion i rummet 
intill. Vid intervjuerna med Amir, Sven, Sofia och Antonio fanns även två elever från klassen 
i rummet där jag genomförde intervjuerna och skrev ett prov (som handlade om lag och rätt 
och som de varit frånvarande från när provet gavs). Olyckligtvis kom även en annan lärare 
även in i rummet när jag genomförde min intervju med Antonio. Brist på lokaler var 
anledningen till att vi var tvungna att dela rum med andra elever. Jag är medveten om att 
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dessa omständigheter kan ha påverkat eleverna vid intervjuerna. När jag intervjuade Amra 
och Simon var vi ensamma i rummet. 
 
Vid samtliga intervjuer klargjorde jag för eleverna att mina frågor inte på något sätt var ett 
test utan att jag istället var intresserad av hur de enskilda eleverna hade svarat på sina prov. 
Eleverna fick i början av intervjun ett tomt papper i samma storlek som det autentiska 
provpappret hade varit på (se 3.5 Provet). Detta papper fick eleverna använda till att förklara 
hur de hade gjort när de svarade på provet. Efter ett tag visade jag eleverna deras autentiska 
provsvar. Jag hade sammanställt en del intervjufrågor (bilaga 1) som jag använde vid 
intervjuerna.  Dessa frågor varierar mellan eleverna eftersom jag emellanåt behövde ställa 
följdfrågor till vissa elever under intervjuns gång. De utskrivna intervjuerna med varje elev 
finns som separata bilagor till uppsatsen (bilaga 3-8) .  
 

3.3 Transkribering                                
Intervjuerna är grovt transkriberade eftersom syftet med undersökningen har varit att granska 
vad eleverna säger och inte hur, eller på vilket sätt de talar. I de bifogade intervjuerna har jag 
markerat det som jag i egenskap av intervjuare säger i kursiv stil. Elevernas tal står således i 
normalt, rakt teckensnitt. Om någon elev har dröjt med att svara när jag har ställt en fråga så 
har jag markerat det i parentes (paus), jag har inte gjort några mätningar på hur länge eleverna 
varit tysta utan enbart markerat det med ordet paus i en parantes i texten. Punkter markerar 
avslut och kommatecken påvisar en kort paus som jag analyserat som fortsättningston. 
Samtidigt tal har jag markerat med hakparantes [  ] om jag har ansett att det har påverkat 
intervjun på något märkbart sätt, till exempel vid ett tillfälle där jag säger något samtidigt som 
en elev och denna elev då ändrar det den först sagt. Om jag vid transkriberingen inte uppfattat 
eller hört något som en elev har sagt har jag markerat det med tre punkter inom en parantes 
(…) Övriga händelser som inverkat på intervjun står utskrivna i parantes, till exempel om 
någon elev pekar i sitt prov vid intervjun el dyl. (Norrby 1996, 2004:98f ). 
 

3.4 Eleverna 
De elever som jag har valt att intervjua är två flickor och fyra pojkar i år 7. Tre av eleverna, 
Amra, Antonio och Amir har annat modersmål än svenska och tre av eleverna Sofia, Sven och 
Simon har svenska som modersmål. Ingen av eleverna har någon dokumenterad läs- och 
skrivsvårighet. Det är som sagt samma elever vars provsvar jag undersökt i en tidigare 
uppsats. 
 

3.5 Provet 
Provet som eleverna besvarade för drygt tre månader sedan gällde ämnet geografi och 
handlade om jorden. Elevernas uppgift var att redogöra för de processer som utspelas i, på och 
runt jordklotet. Provet utgjordes av ett vitt papper i storlek A3 med en ring ritad i svart tusch 
mitt på pappret, vilken läraren hade förklarat föreställde jorden. Längst upp i högra hörnet av 
pappret stod ordet Jorden skrivet, i vänstra hörnet stod ordet Namn med fem efterföljande 
prickar där eleven förväntades skriva sitt namn. Baksidan på pappret var tomt.  Nedanstående 
bild visar provets utformning.  
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4 Resultat 
Jag har valt att redovisa intervjuerna med eleverna i samma ordning som jag genomförde 
dem. Varje elev redovisas för sig. Först redovisar jag Amirs resultat sedan följer Svens, 
Sofias, Antoios, Amras och slutligen redovisas Simons resultat. Inledningsvis till varje elevs 
resultat finns en sammanfattning som kortfattat redovisar mina analyser från min tidigare 
undersökning (Andersson 2007) av varje elevs provsvar. Jag visar också bilder på varje elevs 
autentiska provsvar för att tydliggöra hur eleverna vid provtillfället använde text och bild.  De 
överstrykningar som finns i bilderna är helt och hållet mina egna. De gjordes vid min tidigare 
studie för att mäta förekomsten av de instuderingsord (se bilaga 2) som eleverna fick studera 
inför provet. I resultaten för varje elev visar jag även de bilder och den text som eleverna 
ritade och skrev på det papper de fick under intervjun när jag bad dem berätta vad de mindes 
från sina provsvar.  
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4.1 Amir 
I min sammanfattande analys från min tidigare undersökning (Andersson 2007) framgick att 
Amir hade ritat få bilder i sitt provsvar. Han skrev sin text i spalter där han radade upp ord 
och siffror. De siffror som Amir använde bestod mest av fakta som han ansett vara viktiga och 
därför lärt sig utantill. Han redogjorde för vissa processer i sitt provsvar, men den mesta av 
texten var rena fakta. Läraren bedömde Amirs prov som godkänt men skrev också i 
bedömningen att han skulle ta reda på mer. Jag tolkade det som att läraren förstod mer av 
Amirs förklaringar än jag gjorde. Hans text krävde alltså en fackkunskap och en 
personkännedom som jag saknade. Jag hade svårt att se förbi Amirs språkliga brister. Amir 
använde alltså inte bilder i så stor utsträckning i sitt provsvar, och texten var bristfälligt stavad 
och illa interpunkterad. Styrkan i Amirs provsvar fann jag i hans sätt att kategorisera olika 
företeelser i sin text för att klargöra processer. Han skrev sin text i staplar där han skrev om 
olika processer utifrån olika fenomen. Så här såg hans provsvar ut: 
 
 

      
Amirs autentiska provsvar                          En del av baksidan på Amirs autentiska provsvar 
 

4.1.1 Analys av intervjun  
Jag trodde att Amir skulle ha svårigheter att uttrycka sig eftersom hans provsvar både innehöll 
ganska många stavfel och andra språkliga brister, men Amir visar inga svårigheter med att 
svara muntligt på mina frågor.  
 

• Vad minns eleverna av sin text och sina bilder, hur gick de tillväga när de började 
svara på provet och hur fortsatte de?  

 
Amir säger till en början att han inte riktigt minns hur han gick tillväga när han svarade på 
provet: 
  

Inte riktigt, inte alls, det var så länge sen. Jag kommer inte ihåg hur jag ritade och sånt men jag tror jag 
kanske kan svara. Det var en cirkel i mitten sen skulle vi rita hur det gick eller så. Det var inre kärna, yttre 
kärna, sen något till som jag skulle rita här. Ja, vi skulle, mellan dom här vad dom heter och sånt, skriva vad 
dom heter. Sen skulle vi se hur jordens lock och sånt, om det blir ett hål här så går ju allt inåt eller, sen bildas, 
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kommer annat in och det bildas berg. Sen, jag kommer inte ihåg om jag skrev det men typ systemets, 
atmosfären. 

 

                             
Amirs bilder av vad han mindes från sitt provsvar     Närbild 

 

Han berättar att han började rita ringar och ritar på det papper han fått, samtidigt som han 
förklarar för mig. Amir säger att han drog streck från ringarna som han ritat till den text som 
han skrivit. Just denna teknik minns han från läroböckerna. 

 
 […] jag menar, det kommer en bild och en pil sen bara står det där det var, det och det, ja lite kort 
information och sånt. Sedan läser man det.  

 
Amir svarade att han började rita och att han sedan skrev vad han menade med det han hade 
ritat: ”Jag tänkte att det skulle ge extra poäng”. När han beskriver hur han gick tillväga så ritar 
han även en bild som inte fanns i hans autentiska provsvar. 
 

• Varifrån får eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina 
provsvar 

 
Även om Amir säger att han har varit frånvarande från några lektioner före provet så har han 
inga svårigheter med att komma ihåg var han fått sin kunskap ifrån. Han räknar upp både en 
film och böcker som kunskapskällor. Han minns också att han fick ta ut text från böckerna 
och skriva om olika fenomen och processer. Amir säger att han minns sådant som han skrivit 
innan och att han föredrar att se på bilder medan läraren förklarar: 

 Det är också roligt när läraren kommer med någon bild typ jordens, hur jorden ser ut, så pekar hon och man 
är avslappnad och sitter och tittar och lyssnar.  

 

• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

 

Amir säger att samspelet mellan text och bild är viktigt eftersom man enligt honom visar med 
båda medierna: ”En kombination är ju bäst, man visar ju med båda sakerna.” Att han ändå 
inte har ritat så mycket i sitt provsvar beror förmodligen på att han tycker att han inte ritar så 
bra. Vid intervjun säger han att de andra säkert ritade mer och finare men att han bara tänkte 
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förklara och skriva ner så mycket han mindes.  Amir berättar också att han förklarar genom att 
dra pilar till text från det som han ritat: 

 Pilen visar vad detta är så man får information av det och inte om det står någonting här om det, och det, och 
det, och det då måste man fråga var det heter eller var det ligger och så.  

 
Amir beskriver alltså hur hans text och bilder kommunicerar och samspelar i hans provsvar. 
Han är mycket medveten om sin text och sina bilder. Han säger att hans text och bilder 
behövs tillsammans. Han tycker att fördelen med att förklara något i bilder är att det är lättare, 
att man då inte behöver läsa och bli trött. Fördelen med skriven text är att det kan vara lättare 
att skriva om något stort och komplicerat än att rita det, säger Amir. Det var lite svårt att få 
något svar från Amir om hans text och hans bilder visade hur han hade tänkt. Först sa han att 
tiden var knapp och att han inte riktigt hade hunnit svara. Sedan ändrade han sig till att han 
varit okoncentrerad. Amir säger dock att hans provsvar ska kunna kommunicera med vem 
som helst. Den sociala funktionen syns bara i skrivstilen, menar Amir. När jag frågar om 
något viktigt försvinner i provsvaret om hans bilder inte hade varit där svarar Amir:  

 
Ja, kanske. Om jag skulle ritat lite finare så kanske någon annan skulle ha sett vad jag egentligen menade 
kanske, med yttre kärnan och så.  

 
 
 

4.1.2 Kommentar 
Amir är muntligt verbal. När han får möjlighet att diskutera samtidigt som han visar i sitt prov 
så blir hans tankegång och hans kunskap tydligare. I Amirs fall var mina analyser lite 
missvisande, han var inte muntligt språksvag på samma sätt som han var skriftligt. Amir 
behöver därför få komplettera sin kunskap muntligt. Kanske kan han även genom övning bli 
starkare i sin gestaltning av de bilder som finns i hans minne och på så sätt få redskap att låta 
text och bild kommunicera åt honom.  
 
Amir både minns sitt prov och kan återskapa de bilder han ritade i det. Men förmågan att 
kommunicera är i denna provsituation begränsad till text för Amir. När han ska visa sin 
kunskap i provet använder han knappt bilder för att kommunicera. Amir säger att han förstår 
information i bilder genom att han ger exempel på bilder ur läroböcker och en film som han 
säger sig fått sin kunskap ifrån. När Amir samtalar med mig om sitt prov så ritar han samtidigt 
en bild som inte fanns i hans autentiska provsvar. Det visar ju att Amir i samband med 
muntligt tal behärskar att förklara även i bilder. Amir har förmågan att muntligt beskriva text 
och bild och hur de kan samspela, men han behärskar alltså inte att visa detta i skriftlig text 
och i ritade bilder. Amirs språkliga brister som jag fastnade vid i min tidigare undersökning är 
inte alls lika tydliga i intervjun. Mina tidigare undersökningar visade inte alls hans styrkor 
såsom Josephson m.fl. (1990) framhöll som fördelen med elevtextanalyser. Jag fastnade 
istället i hans språkliga brister. 
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4.2 Sven 
I min sammanfattande analys från min tidigare studie (Andersson 2007) ansåg jag att Sven 
uttryckte sig kortfattat i både text och bild. En del av hans bilder hade jag svårt för att tolka, 
jag såg mest pilar som pekade åt olika håll. En del av dessa pilar hade Sven ritat för att 
försöka förklara, men några av pilarna verkade Sven ha ritat när han suddat ut några ord för 
att visa att texten hängde ihop. Till de bilder som Sven hade ritat hade han skrivit korta fraser 
till exempel ”drar ner”, ”bildas ö” och ” mer eller mindre flytande” Läraren skrev i sin 
bedömning till Sven att hon ville ha en muntlig komplettering. Min åsikt efter analys av Svens 
text och bilder var att han skulle behövt att svara muntligt på provet eftersom bild och text 
verkade vara otillräckliga redskap för honom att uttrycka sin kunskap med. 
 
. 

                  
Framsidan på Svens autentiska provsvar                            En del av baksidan på Svens autentiska provsvar 
 

4.2.1 Analys av intervjun 
 

• Vad minns eleverna av sin text och sina bilder, hur gick de tillväga när de började 
svara på provet och hur fortsatte de?  

 
Sven minns hur han började svara och hur han fortsatte. Han minns att han började rita ringar 
och att han drog pilar från ringarna: 
 

Där stod det jorden, sen var det. Hur såg det ut (paus) Var det inte en planet här (paus) tror jag. 
 
Vid intervjun ritar Sven också bilder som han tror sig ha ritat i sitt provsvar. Anledningen till 
detta måste vara att Sven hade fler bilder i minnet som han av någon anledning inte lyckades 
få ner på sitt autentiska prov. En av de bilder som Sven ritar men som inte finns i hans 
autentiska provsvar visar jorden i genomskärning. På baksidan av pappret ritar Sven bilder 
som liknar de han ritat i sitt provsvar men även här ritar han bilder som inte fanns på det 
autentiska provsvaret. Vid intervjun använder han pilar när han ritar samtidigt som han 
förklarar för mig: 
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Jag började med att ehh, jag visade att jag målade så, och sen målade jag så (paus) jag tror jag målade där 
med. Så målade jag så (paus) jag är inte säker det såg ut så men (paus) så. 

 

               
Bilden som Sven ritade när han berättade vad              Närbild av de bilder som Sven ritade men som inte fanns i  
han mindes av sitt provsvar                                    hans autentiska provsvar 
 
 

• Varifrån får eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina 
provsvar? 

 
Sven minns att han har fått sin kunskap från läroböckerna. Han minns speciellt bilderna 
därifrån. När jag frågar honom om varifrån han fått texten som han skrivit i sitt provsvar 
svarar han att han först tittade på bilden i läroboken och att han sedan läste texten som fanns 
bredvid. När jag frågar honom om han fått se någon film på lektionerna i ämnet, svarar Sven: 
”Ja att det var nåt, det var i alla fall orangt, typ magma eller nåt visade dom.” På frågan om 
han minns något som läraren har sagt så säger Sven: ”Ja, hon målade nåt sånt här”, samtidigt 
som han pekar på en bild som han har ritat i sitt provsvar. Instuderingsorden minns han inte 
när jag frågar honom om dem. När jag visar dem för honom svarar han: ”jo, dom” och att de 
var ”hyfsat” viktiga. Jag ber honom berätta om han använde dem till provet. Då svarar Sven 
samtidigt som han pekar i sitt prov: 
  

Ja här skrev jag ju då att jordskorpan, det visade jag här eftersom här är därute då, och sen ehh det inuti det 
ser du här, det visade jag här sen kärnan det är denna, sen visade jag att det fanns magma sen ja att det var 
alltså. 

 
 

• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

 

Sven är inte riktigt medveten om sina bilder och sin text och dess samspel, han säger flera 
gånger att han inte riktigt vet och han har svårt att svara på mina frågor. ”Jag är nog en sån 
som ritar mycket”, säger Sven. När jag frågar honom om bilderna hade räckt som förklaring 
svarar Sven: ”Ja, lite. Ja”. Sven svarar först inte när jag frågar honom om han förklarar i både 
text och bild eller om hans bilder säger något som inte texten förklarar. När jag frågar honom 
om han förstår vad jag menar med frågan svarar han: ”Ja, men jag vet inte, här förklarar jag ju 
hur det blev, hur det bildas och så.” Eftersom jag vill undersöka hur Sven anser att hans bilder 
och text kommunicerar frågar jag honom om hans text berättar något som han inte ritade. 
Sven svarar samtidigt som han pekar på en bild som han ritade när jag frågade honom vad han 
mindes av sitt provsvar men som han nu inte ser i sitt autentiska provsvar: 
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Ja, det är ju, nu glömde jag ju, nu visade jag inte den det är ju när två block stöter ihop, så bildas. Men när två 
block stöter såhär, så bildas flodvåg. Nej där har jag ju (paus) nej, jag vet inte. 

 
I intervjun säger Sven också att han tycker att han inte har skrivit så mycket. När jag frågar 
honom om han tycker att han har ritat för mycket svarar han att bilderna var lagom, men han 
säger också: ”jag borde väl skriva mer”. Jag frågar Sven vad som varit viktigast av text och 
bild i hans provsvar. Först svarar han: ”Det är nog, det kan vara både och men texten är lite 
mer, fast jag vet inte” sen säger han: ”Nej, text och bild för här visade man hur det blir med, 
och det kanske man inte förstår i ord ”. Ännu längre fram i intervjun så säger Sven följande 
när jag frågar honom om han anser att texten och bilderna behövs tillsammans: 
  

Ja, lite eftersom att här skriver jag hur det förklaras. Ja, och här det hade man kanske inte fattat det här, ja vad 
är det här runda för nåt eller så, och vad kan detta var. Nej så jag hade ju skrivit att det är block, och här 
bildas och sånt. 

 
Sven tycker att bilderna i hans provsvar visar hur han har tänkt. ”Ja, det tycker jag. Ja, lite”. 
Däremot visar inte texten hur han har tänkt. ”Nej, inte så mycket. Jag skulle kunnat förklara 
mer”. Sven tycker inte att hans personlighet syns i hans provsvar eftersom det är läraren som 
har förklarat på det sättet som han ritar på. När jag frågar om de pilar som han ritat säger han: 
”Det var väl det att jag har skrivit fel, eller vad var det?” Annars syns hans personlighet bara 
på hans handstil, säger Sven.     
 

4.2.2 Kommentar 
Det är tydligt att Sven har fler bilder i sitt minne än han klarar av att gestalta i sitt provsvar. 
När han samtalar med mig ritar han bilder som han sedan inte hittar i sitt autentiska provsvar. 
Bildminnet är alltså stort hos Sven. Vid intervjun klarar han följaktligen av att hämta ännu fler 
bilder ur minnet än han klarade till provet. Däremot klarar han inte alltid av att gestalta de 
bilder som han har i sitt minne. En muntlig komplettering till Svens texter och bilder är därför 
en fördel för honom när han ska visa sin kunskap.  
 
 
Vid intervjun har jag svårt för Svens pauser och pratar vid ett tillfälle till och med åt honom. 
När jag frågar honom om vad han tycker är viktigast i provsvaret så svarar han först text, men 
när han hör mig svara text och bild åt honom så ändrar han sig och svarar istället text och bild. 
Efter hans svar kommer dock en motivering till varför han svarat text och bild även om 
orsaken till hans svar är diskutabelt. Ibland upprepar jag mina frågor eftersom jag vid 
intervjun trodde att hans pauser berodde på att han inte förstod mina frågor. Vid 
transkriberingen av intervjun blir det tydligt att hans tystnad snarare beror på att han är 
fundersam. Efter flera lyssningar på den bandade intervjun verkar hans pauser mer bero på en 
förundran över samspelet, eller snarare över bristen på samspel mellan hans ord och hans 
bilder i provsvaret. Sven ger intryck av att han trodde sig ha svarat annorlunda på provet än 
vad han faktiskt hade gjort. Sven ritade mer förklarande bilder när han och jag satt 
tillsammans och diskuterade vad han mindes från provet än vad han hade gjort på det 
autentiska provsvaret. Han verkade märkbart förvånad över att de bilder som han ritade när 
han pratade med mig inte återfanns i hans provsvar. Sven säger i intervjun att hans text inte 
riktigt visar hur han har tänkt. Han tycker att muntligt är det bästa sättet för honom att visa 
kunskap. De bilder han framställde samtidigt som han pratade med mig skiljer sig från de 
bilder som fanns i provsvaret vilket vittnar om att han kan förklara bättre när han får förklara 
muntligt. Hans eftertänksamhet under intervjun berodde alltså på att han mindes sitt provsvar 
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på ett helt annat sätt än det egentligen var. När det gäller Sven stämde således mina analyser 
från min tidigare undersökning ganska väl. 
 

4.3 Sofia 
I min sammanfattande analys från min förra undersökning (Andersson 2007) bedömde jag att 
Sofia använde text och bild vid inlärning (kognitiv funktion) och när hon visade sin kunskap 
(kommunikativ funktion). I sitt provsvar visade hon förmågan att memorera både text och 
bild, men jag ansåg att det fanns brister i hennes förmåga att omvandla lärobokens text och 
bild till sin egen eftersom en del av orden inte var Sofias utan nästintill exakta upprepningar 
från läroboken. Ord och bild samspelade i Sofias provsvar. När Sofias text var någorlunda 
tillräcklig som förklaring till en efterfrågad process, till exempel när hon beskrev vulkaner så 
hade hon inte ritat någon bild. När hon var mer tveksam i sin förklaring så hade hon förstärkt 
sin text med bild, till exempel när hon beskrev årstider. Jag tyckte också att det skulle vara 
intressant att få veta varifrån Sofia fått den pedagogiska förklaringen med en ”penna genom 
ett äpple” och om den också är en exakt upprepning av något hon läst eller något som läraren 
sagt, eller hennes egna ord. Läraren belyste i sin bedömning av Sofias prov att Sofia hade 
redovisat fakta och att hon hade förstått processerna inuti jordklotet men att hon ändå skulle 
komplettera sitt prov muntligt. Så här såg Sofias provsvar ut: 
 
 

        
Framsidan av Sofias autentiska provsvar               En del av baksidan av Sofias autentiska provsvar 
 
 

4.3.1 Analys av intervjun 
 

• Vad minns eleverna av sin text och sina bilder, hur gick de tillväga när de började 
svara på provet och hur fortsatte de?  

 
Sofia säger att hon minns provet ”Ja, det var typ en rund ring”. Hon ritar på pappret samtidigt 
som hon förklarar: 
 

Ehh, jag tänkte så att om man skar ut en sån bit så, det blir så, så ser man ju här kärnan, jordkärnan och sen 
yttre kärnan, och sen här jordmanteln, och här är jordskorpan. Så skrev jag lite, typ. 

 
När jag frågar hur hon gjorde när hon skrev sin text så svarar Sofia att hon skrev fakta: ”Jag 
skrev ’mer om’ och sen började jag med jordkärnan och så skrev jag här”. Sofia berättar att 
hon även skrev på baksidan av pappret som provet var på. Hon ritar en rund ring och säger: 
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”Mm jag tror jag gjorde typ någonting sånt, här är jorden typ. Nej, jag kommer inte ihåg”.  
Sofia börjar rita en ring men slutar rita och säger att hon inte kommer ihåg. Jag frågar Sofia 
om hon enbart ritade på baksidan eller om hon skrev något också. Sofia svarar att hon bara 
ritade. ”Jag ritade, här är jorden. Sen ritade jag typ, bara med den här lilla, vad heter det sen 
var ju det så”. Sofia ritar bilder av hur hon förklarar årstider samtidigt som hon pratar med 
mig. Med ”den här lilla” menar hon det streck som hon dragit genom jordklotet som hon 
beskrev som en pinne i det autentiska provsvaret. 
 
 
 

                            
Bilder av hur Sofia mindes sitt provsvar   Den bild Sofia mindes att hon ritat men 

som inte fanns i hennes autentiska 
provsvar. Där hade hon istället skrivit 
text och inte alls ritat någon bild till 
”dag/natt”. 

 
 
 

• Varifrån får eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina 
provsvar? 

 
Sofia säger att hon fått sin kunskap från läroböckerna och att hon tagit lite av texten därifrån: 
”Lite kanske, fast jag har hittat på typ allting själv”. Sofia mindes också en bild som hon inte 
hade ritat i sitt autentiska prov. Hon trodde inte heller att hon hade skrivit något på baksidan 
av provet utan att hon enbart hade ritat där. När vi tittar på hennes autentiska provsvar frågar 
jag Sofia om hon minns varifrån hon sett den bild som hon trodde sig ha ritat när hon förklarat 
processen med ’dag/natt’: ”I samma bok” (läroboken), svarar Sofia.  
 
Sofia säger att det är bättre med text när hon ska lära sig något men att hon tycker bilder är 
viktigare ibland. Först minns hon ingen annan kunskapskälla än läroboken, men när jag frågar 
om de fått se någon film svarar Sofia: ”Jo en film såg vi också som jag minns och skrev ner 
lite om”. Jag frågar Sofia varifrån hon fått förklaringen ”en penna genom jorden” som hon 
använder när hon beskriver processen med årstider i sitt autentiska provsvar: ”Jag kom bara 
på det, istället för en pinne så skrev jag en penna”, svarar Sofia. Instuderingsorden minns inte 
Sofia förrän jag visar dem för henne ”Jag tror jag använde de här, jordkärnan och de. Jag tror 
jag kommer ihåg lite det”, säger hon samtidigt som hon pekar i sitt provsvar. Hon hade övat 
på dem, säger hon. Sofia hade svårt att komma på andra läromedel än läroboken. Hon kunde 
inte heller minnas något som läraren hade sagt inför provet. 
 
 

 22



• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

 

Sofia beskriver hur hon använde text och bild i sitt provsvar. I intervjun säger hon att det 
ibland var svårt att visa vissa processer som t.ex. årstider i bild. Sofia använder bilder i 
förstärkande syfte, säger hon. Hon tar till inte till texten på samma sätt om inte bilden 
förklarar tillräcklig. Jag frågar Sofia om hennes bilder hade varit tillräckliga som förklaring i 
provet, om hennes text egentligen hade behövts. Sofia svarar då att texten behövdes: ”Ja, för 
annars vet man ju inte att det är kärnan, och det är jordmanteln och så”. Sofia tror att hon hade 
kunnat förklara med bara text och när jag frågar varför hon inte gjorde det så svarar hon: 
”Därför att det blir tydligare med bild”. Att bara använda bilderna som förklaring hade inte 
varit tillräckligt, säger Sofia. Sofia tycker att hennes text berättar något som hon inte visar i 
bilder: ”Mm, att det typ är flytande järn inuti jordkärnan eller inre kärnan då”. Bilderna 
berättar inget som hon inte förklarar i text, säger Sofia. 
 
 
Sofia säger att hennes text och bild samspelar men hon kan inte visa något exempel på det i 
sitt provsvar. Sofia berättar också att texten är viktigast för henne för inlärning medan bilden 
fungerar bra när hon ska förklara något. Allra bäst anser hon att text och bild fungerar 
tillsammans. Sofia säger att hon minns bilderna som hon ritat i sitt provsvar från läroboken 
men att hon har hittat på all text själv. Sofia säger först att bilderna ändå är typiska för henne: 
”Alla kanske inte gjorde typ så”. Men ändrar sig sedan och säger: ” Kanske, nej jag tror inte 
det. Jag såg dem i en bok”. Den sociala funktionen är svår att se både i text och bilder 
eftersom den framkommer tydligast i muntligt tal, men Sofia förstår direkt vad jag menar när 
jag frågar om hennes text är typisk för henne ” Menar du typ så om man skriver ’typ’ och så. 
Ibland kan jag skriva ’typ’”. Hon säger att det är skillnad på att skriva prov och skriva 
berättelser och menar att hennes personlighet kommer fram mer i fritt skrivande. Sofia säger 
också att texten visar hur hon har tänkt men att bilderna inte alltid gör det. Som exempel 
nämner hon när hon beskriver processerna med årstiderna: ”Men alltså det är lite svårt att rita 
dom, det är inte lätt att rita Sverige här.”  
 

4.3.2 Kommentar 
I min tidigare analys (Andersson 2007) befarade jag att Sofias förmåga att memorera text och 
bild var tillfällig och att kunskapen skulle glömmas bort. Så var inte fallet och det stämde 
således inte med mina tidigare analyser. Sofia mindes mycket väl både att hon började rita 
och att hon fortsatte svara i text samt att hon sedan växlade mellan att skriva och rita när hon 
svarade på provet. Hon trodde dock att hon hade ritat mer och skrivit mindre än vad hon hade 
gjort på provsvaret. Vid intervjun säger Sofia flera av de ord hon skrivit på provet och 
placerar dem på samma plats som hon gjorde på det autentiska provet. I min tidigare uppsats 
tyckte jag att Sofia förstärkte sina bilder med text när hon inte riktigt lyckas säga det hon vill i 
bilder på samma sätt som hon förstärker sin text med bilder när inte texten är tillräcklig. Sofia 
själv säger däremot att hon bara använder bilder i förstärkande syfte. Hon säger att hon inte 
skriver text när inte bilden är tillräcklig. Att Sofia är medveten om den sociala funktionen i 
texten är intressant. Hon säger att hon hittat på all text själv trots att den nästan är kopierad 
från läroboken. Sofia kan redogöra för att hennes egen identitet kommer fram vid mer fritt 
skrivande som till exempel uppsatser. Däremot anser hon själv att hon inte alltid lyckas i 
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gestaltningen d.v.s. förmågan att skapa och bearbeta bilderna så att de kommunicerar så som 
hon har tänkt.  
 

4.4 Antonio 
I min sammanfattande analys från min tidigare undersökning (Andersson 2007) ansåg jag att 
Antonio kommunicerade mycket väl med de bilder och den text han hade ritat och skrivit. 
Analyserna visade även att Antonio hade använt instuderingsorden för inlärning eftersom de 
förekom så frekvent i hans text. Bilderna verkade inte vara hämtade från läroboken. Jag fick 
intrycket av att Antonio hade skapat egna bilder för att kommunicera om de olika processerna 
i provet. Samspelet mellan text och bild fungerade mycket väl i Antonios provsvar. I lärarens 
bedömning av Antonios prov framkommer det att hon accepterat Antonios många bilder som 
en del av hans språk. Hans prov bedömdes som godkänt och behövde inte kompletteras. Så 
här såg hans provsvar ut: 
 
 
 
 

            
Framsidan på Antonios autentiska provsvar  

 
 

                 
Närbilder på en del av de bilder som Antonio ritade på framsidan av sitt autentiska provsvar 

 24



 
 

4.4.1 Analys av intervjun 
Vid intervjun och vid första avlyssningen av intervjun tycktes Antonios kortfattade svar bero 
på att han var störd över de andra elevernas närvaro i rummet. Därför ställde jag inte så 
många följdfrågor till honom. Jag ville helt enkelt inte utsätta honom för en obekväm 
situation. Ju mer jag har lyssnat på inspelningsbandet desto mer klart blir det att det 
förmodligen beror på att Antonio inte är så muntligt verbal. Han är däremot, och kanske till 
och med fullt tillräckligt, verbal när han får använda text och bild. Vid ett tillfälle i intervjun 
svarar Antonio till och med ”ja” när jag frågar om det är svårt att svara på mina frågor.  
 
 

• Vad minns eleverna av sina provsvar, hur gick de tillväga när de började svara och hur 
fortsatte de?  

 

Antonio säger till en början att han minns att provet gick bra men säger sedan att han inte 
kommer ihåg så mycket: ”Jag kommer inte ihåg var för sorts frågor det var”. När jag berättar 
för honom att det inte var några frågor utan att provet bestod av ett stort papper som läraren 
hade ritat något på så svarar han: ”Ja, det var sånt jordklot”. Jag bad Antonio att visa mig hur 
han gick tillväga när han besvarade provet. ”Först var det en stor ring, så var det olika delar, 
och sen längst i mitten, sen fick man skriva vad sakerna är och sånt”, säger Antonio medan 
han ritar ringar på det papper som han fått av mig. 
 

Jag började med mitten, jag skrev att det var kärnan. Och sen skulle man förklara vad de andra delarna var 
också. Jag kommer inte precis ihåg var det var. Och så långt ut var jordskalv, nåt sånt där. 

 
Antonio visar hur han började besvara provet, han ritar inte några av de bilder som han ritade 
på sitt autentiska provsvar men säger: 
 

Sen skulle man skriva också vad som hände utanför, såna krafter och gravitation så skulle man rita dit olika 
saker så, och tsunami, vulkaner och sånt skulle man också rita. 

 
Antonio säger att han ritade allt först och att han sedan skrev text till bilderna. 
 
 
 

 
Detta ritade och skrev  Antonio när jag bad honom visa vad han mindes av sitt provsvar 
 
 

• Varifrån får eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina provsvar 
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Antonio minns att han fått kunskap från läroböckerna: 
 

Eh, i böcker som vi fick läsa, och sen fick vi (paus) ja, jag kommer ihåg det så man fick lära sig vad det är för 
saker så. 

 
När jag frågar honom om han minns något som läraren visat så svarar han ”Jo, några saker 
också”, men han nämner inga exempel. Antonio säger att den text som han skrev i sitt 
provsvar kommer från sådant som läraren skrivit på tavlan och från böckerna, men när jag 
frågar vilken betydelse texten har för Antonio när han ska lära sig något svarar han att han 
inte vet. Det är inte förrän jag först berättar om instuderingsorden för Antonio som han minns 
dem och svarar: ”Jaha dom, jag tog hem dem och sen försöka komma, skriva lite vad det är 
för saker och så, plugga på så”. Jag upprepar frågan om texten har betydelse för Antonio när 
han ska lära sig något: ”Ja, förklarar så man kan läsa det och så va så kommer man ihåg. Om 
man glömmer så kan man läsa om det”, svarar han då. Bilderna har inte så stor betydelse vid 
inlärning säger Antonio i intervjun. 
 

• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

 
Antonio svarar att han inte vet, när jag frågar om hans bilder berättar något som han inte 
berättar i text. Han kan inte heller svara på frågan om texten förklarar något som han inte har 
ritat i bilder. Antonio säger ”Ja, det skulle ju också gå ju”, när jag frågar honom om han skulle 
kunna ha använt enbart text i sitt provsvar. På samma fråga om bilderna hade räckt som 
förklaring svarar Antonio ”Ja, lite så ja”. Antonio tycker inte att hans bilder är typiska för 
honom, han tycker inte att det går att se att just han har ritat dem. När vi pratat lite om att talet 
kan vara individuellt säger Antonio: ”Ja, ibland säger några att jag ritar fint så, a”. Han säger 
till en början att hans text är personlig men när jag frågar om det syns i något annat än i 
handstilen svarar Antonio ”nej”. Antonio tycker att det skulle ha försvunnit något väsentligt i 
hans provsvar om inte bilderna hade varit där. På samma sätt anser han att det skulle ha 
försvunnit något väsentligt om inte texten varit där men han kan inte ge något exempel på hur 
det visar sig, varken i texten eller i bilderna. Enligt Antonio är texten viktigare än bilden både 
när han ska lära sig något och när han ska visa sin kunskap. När jag ber honom berätta hur 
han använt text och bild i sitt provsvar så svarar han först att han har skrivit för att förklara 
sina bilder men han tystnar mitt i meningen och verkar ha svårt för att svara på frågan. Ett 
tekniskt missöde gör att svaret på frågan om Antonios bilder visar vad han tänkt försvinner på 
inspelningsbandet. Antonio svarar att han inte vet när jag frågar om hans text visar hur han 
tänkt. 
 
 

4.4.2 Kommentar 
Det är märkligt att Antonio ville ställa upp på en intervju eftersom han ger intryck av att 
knappt vilja svara på mina frågor. Att Antonio behärskar att gestalta bilder är inte svårt att se 
om man tittar på hans autentiska provsvar. Jag får uppfattningen av att bilder är något så 
alldagligt för Antonio att han inte reflekterar över sin användning av dem. Mina frågor om 
Antonios bilder och text blir lika konstiga för honom som om jag hade frågat någon levande 
människa hur man gör när man andas. Antagligen är han inte medveten om hur hans bilder 
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och text kommunicerar och samspelat eller så har han svårigheter att muntligt berätta detta för 
mig.  

 
Anledningen till att Antonio är så fåordig måste snarare bero på att han inte tänker på 
samspelet mellan text och bild, och knappt inte ens på sin förmåga att kommunicera i bilder 
än att han inte förstår mina frågor. Antonio säger till exempel: ”Ja, ibland säger några att jag 
ritar fint så, a” när jag frågar om hans personlighet är synlig i hans bilder. Just andras 
acceptans av hans bilder bidrar förmodligen till hans ledighet att använda bilder så frekvent 
till skillnad från Amir som inte tyckte att han kunde rita. Kanske är det så att Antonio har så 
lätt för att rita och skriva att hans text och bilder samspelar utan att han ens är medveten om 
det. Antonio säger att han tycker att det är lättare att förklara något i bilder. Ändå säger han att 
han helst skriver. När jag frågar honom om det försvinner något viktigt i hans provsvar om 
hans text inte hade varit där så svarar han ja. När jag ber honom motivera sitt svar så säger 
han att han inte vet. Jag lyckas inte få något riktigt svar på om Antonio är medveten om hur 
hans bilder och text samspelar. Enligt honom är texten viktigare än bilden både när han ska 
lära sig något och när han ska visa denna kunskap. När jag frågar honom om hur han använt 
text och bild så svarar han först att han har skrivit för att förklara sina bilder men han tystnar 
mitt i meningen och verkar alltså ha svårt för att svara på frågan. Jag tycker att Antonio är så 
uppenbart kommunikativ genom de bilder han har ritat, men han reflekterar knappt över sin 
användning av bilder. Antonio verkar också ha svårt att se samspelet mellan ord och bilder i 
sitt provsvar. Mina tidigare analyser tillsammans med intervjun med Antonio ger mig inga 
svar utan bara fler frågor. 
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4.5 Amra 
I min tidigare undersökning (Andersson 2007) tyckte jag till en början att det var svårt att se 
hur Amra visade sin kunskap. Hon uttryckte sig kortfattat och osäkert i sitt provsvar. De 
många felstavningarna som fanns i Amras text tyckte jag störde läsningen och därmed även 
kommunikationen. I min tidigare undersökning blev det också tydligt att Amra hade använt 
bilderna i läroboken för att ta in kunskap. Dessa bilder kunde hon sedan återge och det var 
relativt lätt att se vad dessa bilder föreställde. Amras text var däremot till en början svårare att 
förstå. Jag kunde sedermera se ett samspel mellan Amras bilder och texter. Detta samspel 
tydliggjorde de processer som hon försökte förklara i sitt provsvar. Mina analyser av Amras 
provsvar förtydligade alltså kvaliteterna i hennes text vilket Josephson m.fl. (1990) också 
ansåg vara en av fördelarna med att göra textanalyser på elevtexter. Det var, till en början lätt 
att fastna vid vad Amra inte kunde. Med hjälp av text- och bildanalyserna av Amras provsvar 
klargjordes alltså hennes styrka i ord och bild.  
 
 
 

    
Framsidan av Amras autentiska provsvar En del av bilderna på baksidan av Amras autentiska      

provsvar 
 
 

 Bilden av en vulkan på baksidan av Amras autentiska provsvar 
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4.5.1 Analys av intervjun 
 

• Vad minns eleverna av sina provsvar, hur gick de tillväga när de började svara och hur 
fortsatte de?  

 

Amra minns provet och säger i intervjun: ”Typ den där ringen va ju, den kunde jag inte så 
jättebra, men så gjorde jag bakom”. Amra menar att hon även använde baksidan på 
provpappret för att förklara. Hon beskriver att hon drog linjer från den befintliga ringen och 
skrev text. Amra vänder på pappret och fortsätter beskriva hur hon gick tillväga. Under 
intervjun så ritar och pekar Amra hela tiden medan hon förklarar:  

Så var det, dom här va heter det, utslag alltså typ, om det kommer härifrån så går det upp och sen ner, ner 
uppåt och sen sprutar de ut. Detta var ju lavan, och så här typ det var ju mark och sen så var det sprickor här, 
till exempel så på marken så, och här så när det blev för varmt i marken så sprutar det upp vatten typ, eller så 
här, ja. Och så fanns det berger och sånt här. Ehh (paus) ja. Ja och detta var sprickorna tror jag att det var i 
alla fall nej jag vet inte  

 
 

    
Amras bilder av hur hon mindes sitt Vulkanen            Amras smilies 
provsvar          
 
 

• Varifrån fick eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina provsvar? 

 

Amra berättar att hon har varit frånvarande några lektioner och att hon fått en bok att ”träna 
på”. Texten som hon skrev i sitt provsvar hade hon inte sett innan ”men vi hade pratat om 
det”, säger hon. Från boken minns Amra både text och bild. När jag frågar henne om hon sett 
någon film så minns hon en film som beskrev vulkaner. Amra säger först att hon inte var på 
den lektionen när jag frågar henne om hon minns instuderingsorden som de fick på lektionen 
veckan innan provet. Hon säger dock efter att hon har fått se dem att hon både hade fått 
instuderingsorden och att hon hade tränat på dem inför provet. 
 

• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

 

Amra tycker att hennes text och bild samspelar:  
Ja till exempel här visade jag inte att det stelnar exakt, jag visar inte att det stelnar när det kommer i luften 
och det ramlar ju och stelnar här men det har jag skrivit i texten. 
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Amra förklarar att hon skriver när hon inte kan rita tillräckligt förklarande och att hennes text 
ibland förklarar mer än hennes bilder. När jag frågar om bilderna eller texten är viktigast i 
Amras provsvar så svarar hon:  

Bilderna tror jag. För ibland så är det svåra så typ, man inte kan förklara det så bra. Typ idag så hade jag ett 
prov så sa jag att jag inte kunde förklara så sa han att jag kunde rita, då förstod han. Jag tycker att bilderna är 
mycket bättre. 

 
Amra säger att bilderna hjälper henne att visa sin kunskap: ” Ja för om inte kan typ skriva så 
kan man rita”. Amra beskriver hur hon använder bilder i andra ämnen: 

Ja, till exempel på engelskan. Om man inte kan orden så får man rita typ alltså om man bara, nej jag kan jag 
vet inte hur man skriver det så men jag vet vad det är, så dom säger ja men rita då, så ritar man kanske en 
smörgås med nånting kanske till exempel så förstår hon ju då sätter hon ett poäng rätt. 

 

När jag frågar Amra om det syns i hennes bilder att just hon har ritat dem så svarar hon: 
”Alltså jag vet inte men det, alltså typ om vi har skriftligt prov eller så, så brukar jag ändå rita 
så för jag tycker att då kanske läraren fattar mer”. Till en början säger Amra att inte syns 
något typiskt av henne i hennes text. När vi talat om hur vi ibland upprepar olika ord i talet 
och att det på så sätt blir personligt så svarar hon: ”Jag sätter ’och’ rätt mycket, sätter inte 
punkt och sånt”. Jag visar även Amra ett ställe i texten där hon ritat en smajlis:  

 
Alltså typ om jag är, alltså om jag är osäker så sätter jag miner. Typ om jag är ledsen för att jag inte hade 
tränat så sätter jag en sån, eller en glad. Här var jag lite osäker så jag satte en sån. (d.v.s. smajlis) 

 

Men detta påpekar Amra först efter att jag har visat henne och är således inget som hon själv 
framhåller. Amra tycker att hennes text ibland förklarar lite mer än bilderna men säger ändå 
”[…] men alltså om typ inte detta skulle stått så skulle jag ändå typ fatta”. Hon säger att det 
inte varit samma sak om bilderna inte funnits där. ”[…] jag tycker att det är mycket bättre när 
jag ritar. Jag tycker att jag förklarar mer”.   

 

 

4.5.2 Kommentar 
Amra har många bilder i sitt minne. Hon minns nästan exakt vad hon ritade i sitt autentiska 
provsvar. Amra säger i intervjun att hon minns bilder både från böcker och från en film. 
Dessa bilder behärskar Amra även att gestalta och kommunicera med. Hon reflekterar över 
sin användning av bilder i andra ämnen och berättar att hon får rita sina svar i engelska men 
inte i matte. I intervjun säger Amra att hon inte kunde skriva så mycket på framsidan av 
provet där ringen var, men att hon använde den tomma baksidan av provet för att förklara på 
sitt sätt med bilder och med skriftlig text. När jag frågar Amra om hon tycker att bilderna eller 
texten var viktigast i hennes provsvar svarar hon att hon inte bryr sig om vilket resultat hon 
fick på provet utan att det viktigaste var att hon försökte. Jag får återigen förklara för Amra att 
mina undersökningar inte granskar vilket resultat hon uppnått på provet. Amra svarar då att 
bilderna är viktigast för henne när hon ska visa sin kunskap. 
 
Det är märkligt att Amra är så medveten om de språkliga fel hon gör i sin text. Jag förstår inte 
riktigt varför hon väljer att inte sätta ut punkt när hon är medveten om att hon inte gör det: 
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”Jag sätter ’och’ rätt mycket, sätter inte punkt och sånt”. I mina tidigare analyser av Amras 
text och bilder hade jag till en början svårt att se hur hon visade kunskap. Text- och 
bildanalyserna tydliggjorde Amras kunskap. Intervjun tydliggör hennes tankegång och 
medvetenhet än mer. En muntlig komplettering är därför en fördel för Amra.  
 

4.6 Simon 
I min tidigare undersökning (Andersson 2007) fann jag det lätt att se hur väl Simon 
kommunicerade med sin text i sitt provsvar. Han hade en tänkt läsare som han tydligt 
förklarade olika processer för. Simon konverserade med den tänkta läsaren i texten. Denna 
konversation klargjorde han genom att han intog perspektivet där han var den som hade 
kunskapen som skulle förmedlas.  Simon använde mycket text i sitt provsvar. De få bilderna 
som han ritat var enkla och lättolkade och de samspelade med texten. Även om Simon 
tappade en del bokstäver ibland så störde det inte kommunikationen. 
 
 
 

   
Framsidan av Simons autentiska provsvar En närbild av en bild på framsidan av Simons autentiska                      

provsvar 

 

4.6.1 Analys av intervjun 
• Vad minns eleverna av sin text och sina bilder?, hur gick de tillväga när de började 

svara på provet och hur fortsatte de?  

Simon minns mycket väl hur han svarade på sitt prov, han förklarar för mig samtidigt som han 
ritar: 

Jaha, ja först alltså man fick ju en sådan där ring som redan var uppmålad så du vet så skulle man måla i vad 
heter det kärnan, båda kärnorna få se och sen vad heter det jordskorpan som är runt, atmosfären som är runt 
jorden och sen så skulle man, sen så skrev jag olika grejer om jorden till exempel ehh jordbävning och sånt så 
skrev jag det här ute så, för det kommer ju magma inifrån och sånt, allting som var så skrev jag det jämte. 
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Bilder av hur Simon mindes sitt provsvar Närbild av den vulkan som Simon mindes att han hade ritat 

 

Simon minns att han ritade och han minns var han placerade sin text. Han säger också att han 
inte ritade så mycket men han kan ge exempel på en bild: ” Ja, lite alltså typ inte så mycket 
men, till exempel jag gjorde vulkaner, visade när det kommer ut (…) och sen så när vulkaner 
kommer upp”. 

 

• Varifrån fick eleverna den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina provsvar? 

 

Sin kunskap har Simon fått ifrån läroboken, säger han. Han nämner också Internet och tv som 
kunskapskällor. Simon säger att han har forskat och läst om jorden före provet och att hans 
pappa och mamma har förhört honom. Simon berättar också att han gjort egna anteckningar 
som han har pluggat på. Det är först när jag visar instuderingsorden för Simon som han minns 
att han använde dem när han pluggade till provet: 

Ja, det var ju dom jag, jag skrev ju ner alla vad de betydde för de kollade jag i boken ju sen skrev jag ner i 
min bok. Det var de jag pluggade på. 

 

• Vad säger eleverna om sin användning av text och bild och dess eventuella samspel i 
provsvaren? (D.v.s. hur visar sig de språkliga funktionerna (se stycke 2.1.2), enligt 
eleverna, i deras provsvar) 

 

Simon säger att detaljerna står i texten. När jag frågar honom om bilderna egentligen hade 
behövts så svarar han: 

I det här fallet försvinner inte sådär jättemycket eftersom det bara är några få bilder men klart att det 
försvinner för man förstår ju bättre. 

 
Han fortsätter: 
 

Jag skulle ju klara mig med texten men ehh man förstår ju bättre om det är lite bilder ibland med.  
 

Simon tycker att hans text förklarar men han anser även att han visar det han förklarar i bilder: 
”Alltså jag förklarar ju det i texten men sen så visar jag också så man förstår för ibland kan 
det vara svårt att bara läsa en text […]”. Både text och bild är självklart viktigt, säger Simon. 
När jag frågar Simon om hans bilder visar något om just honom, om de är typiska för honom 
på något sätt svarar han: ”Ä, jag vet inte, svårt att säga, jag vet inte”. När jag ställer samma 
fråga om texten så svarar Simon att han gillar att skriva mycket: 
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Alltså jag menar vad heter det jag gillar om man säger så här, jag gillar mer att skriva än att rita bilder om 
man ska göra en sån här grej. 

 

Eftersom Simon har skrivit mycket text i sitt provsvar så blir jag nyfiken på hur han tänker när 
han skriver. Jag frågar om han vill försöka skriva så mycket som möjligt eller om han skriver 
mycket för att förklara så bra som möjligt.  Simon svarar: ”Nej nej det ska vara mycket men 
det ska också vara så att man fattar”. Det viktigaste är att den som läser fattar, menar Simon: 
”Att man fattar, men alltså jag menar att jag gillar mer att skriva, att förklara med skrift än 
med bilder”  

 

På ett ställe i texten har Simon skrivit en fråga som han själv besvarar. Han minns inte riktigt 
hur han tänkte när han skrev på det sättet, svarar han men säger att han gjort det förut: ”Det 
har nog hänt, alltså det kan ju vara lättare för den som läser”. Jag talar också med Simon om 
hur vi använder talet individuellt med upprepningar av ord etc. Simon säger att han inte tror 
att det syns i hans text. 

 

4.6.2 Kommentar 
Även om Simon inte har ritat så många bilder i sitt provsvar så visar han ändå förmåga att 
gestalta bilder från sitt bildminne. Bilderna kommunicerar inte i så hög grad självständigt utan 
behövs i samspel med den text som Simon har skrivit till dem.  

Vissa av mina frågor till Simon om hans bildanvändning i provsvaret blir nästan löjliga. Det 
är ju så självklart att texten är viktig i hans provsvar. Naturligtvis hade det inte gått att ta bort 
den och låta bilderna tala för sig själv. Även om Simon inte har använt bilder så omfattande 
kan han förklara hur bilder kan kommunicera både enskilt och i samspel med text. Simon 
klarar således av att gestalta bilder även om det inte sker i så stor omfattning. Simon är den 
enda elev som nämner Internet som kunskapskälla. Han talar i termer om forskning när han 
berättar om hur han studerat inför provet och säger att hans båda föräldrar har förhört honom. 
Detta har säkert betydelse för hans omfattande kunskapsredovisning i provsvaret. Bilderna 
saknas inte men kunde kanske ha underlättat för Simons genomgripande textredovisning av 
sin kunskap. Simon säger att han inte riktigt vet varför han inte använde bilder i så stor 
utsträckning:  

jag vet inte riktigt, det är ju mest när jag pluggade så var det mest skriva man skrev ner i boken och sånt man 
målade inte så mycket bilder, så det var väl därför. 

 

Mina analyser från min tidigare studie stämde således bra överrens med Simons egna 
reflektioner över text och bild i hans provsvar. 
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5 Sammanfattning och diskussion 
En fenomenografisk ansats handlar som jag tidigare påpekat om att redovisa hur något 
framstår för den enskilda individen (Larsson 1986:12). I min undersökning har jag försökt 
belysa hur de enskilda individerna, i detta fall sex elever i år sju, uppfattar och reflekterar över 
sin användning av ord och bild och dess eventuella samspel de prov som de tidigare besvarat. 
Dessa enskilda uppfattningar har jag därför valt att redovisa genom att presentera delar av 
varje elevintervju för sig i resultatkapitlet (4 Resultat) med efterföljande analys och 
kommentar. I detta stycke presenterar jag inledningsvis elevernas karaktäristiska 
uppfattningar (A-E) om fenomenet text – bild vilka jag även styrker med citat från 
intervjuerna. I resultatet finns även en sammanfattning och diskussion kring mina 
problemformuleringar till uppsatsen.  
 

A. Bild och text som tillsammans kompletterar varandra 
Kännetecknande för kategori A är att eleverna uppgav att de uppfattade text och bild som 
komplement till varandra. De menade att varken bild eller text enskilt var viktigare än det 
andra utan att de istället behövdes tillsammans för att förståelse för budskapet skulle 
uppstå.  

 
Ibland kan det bli tydligare med både och. Typ om man skriver lite och ritar lite samtidigt. (Sofia) 

 
Alltså jag förklarar ju det i texten men sen så visar jag också så man förstår för ibland kan det vara svårt att 
bara läsa en text […] (Simon) 

 
Om man läser detta så, ja sen tittar man ja, så var det. (Sven) 

 
Nej, text och bild för här visade man hur det blir med, och det kanske man inte förstår i ord (Sven) 

 
B. Text som komplement till bilden 
Kategori B: Eleverna uppfattade texten som komplement till de bilder som de hade ritat. 
De skrev för att tydliggöra det som skedde i bilderna, d.v.s.  den information som de ansåg 
att bilderna inte enskilt klarade av att berätta. 

 
Ja till exempel här visade jag inte att det stelnar exakt, jag visar inte att det stelnar när det kommer i luften 
och det ramlar ju och stelnar men det har jag skrivit i texten. (Amra) 

 
Mm, att det typ är flytande järn inuti jordkärnan eller inre kärnan då. (Fakta som inte syns i en bild enligt 
Sofia) 

 
[…] detaljer och sånt man ser ju inte denna exempel vulkan där du ser ju inte att det kommer från inre jorden 
det strå ju i texten till exempel. (Simon) 

 
C. Bild som komplement till texten 
Kategori C: Eleverna uppfattade bilderna som komplement till texten. De använde bilder 
för att belysa vad de menade med texten. Eleverna ritade bilder för att förtydliga det som 
de hade skrivit i text. 

 
Om jag skulle ritat lite finare så kanske någon annan skulle sett vad jag egentligen menade kanske, med yttre 
kärnan och så. (Amir) 

 
[…] man kan också förstå lättare om man har visat med bilder. (Simon) 

 
Ja, jag förklarar mer så (i bilder) så att man förstår. (Antonio) 
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D. Bild som ersättning av text  
Kategori D: Eleverna uppfattade bilden som ersättning av text. De använde bilder istället 
för att skriva när de visade sin kunskap. 
 

[…] Man behöver inte läsa innantill så blir man inte så trött. Det är roligt när läraren kommer med någon bild 
typ jordens, hur jorden ser ut, så pekar hon och man är avslappnad och sitter och tittar och lyssnar. (Amir) 

 
Därför att det blir tydligare med bild. (Sofias svar när jag frågar varför hon inte bara använt skriftlig text) 

 
Nej bilden när inte texten räcker till (Sofias svar när jag frågar om hon använder text när inte bilden är 
tillräcklig som förklaring) 

 
[…] men jag tycker att det är mycket bättre när jag ritar. Jag tycker att jag förklarar mer. (Amra) 

 
Bilderna tror jag. För ibland så är det svåra så typ, man inte kan förklara det så bra. Typ idag så hade jag ett 
prov så sa jag att jag inte kunde förklara så sa han att jag kunde rita, då förstod han. Jag tycker bilderna är 
mycket bättre. (Amra) 
 
E. Bild som illustration till text 
Slutligen kategori E: Eleverna uppfattade bilderna som illustration till texten de hade 
skrivit. De visade även i bild nästintill detsamma som de hade skrivit i text. 
 

[…] Sen skulle man skriva också vad som hände utanför, såna krafter och gravitation så skulle man rita dit 
olika saker så […] (Antonio) 

 
[…] man skriver då sen visar man så man förstår hur det ser ut eller så. (Simon) 

 
Ja här skrev jag ju då att jordskorpan, det visade jag här […] sen visade jag att det fanns magma […] (Sven) 

 
Ovanstående beskrivna uppfattningar kan anses uppfylla ett fackdidaktiskt syfte och fungera 
som utgångspunkter i samtal om fenomenet text – bild i skolsammanhang för att förstå hur 
olika fenomenet kan uppfattas av elever. Det är också i enlighet med det som Larsson 
beskriver som en av fördelarna med en fenomenografisk ansats: ”Med kunskap om elevernas 
sätt att uppfatta något kan man upprätta en kontakt – läraren kan begripa eleven” (Larsson 
1986:14). 
 
Min första frågeställning till uppsatsen handlade om vad eleverna mindes av sin text och sina 
bilder samt hur de gick tillväga när de svarade på provet. Samtliga elever mindes relativt lätt 
hur de hade svarat på sina prov. De kunde redogöra för hur de använt text och bild även om 
det tog lite tid för några av dem att erinra sig hur de hade gått tillväga. Eleverna använde det 
papper de fick av mig till att rita och skriva på samtidigt som de reflekterade och förklarade 
muntligt hur de hade gjort. Det var intressant att Sven, Amir och Sofia mindes bilder som de 
inte hade ritat i sina autentiska provsvar. Amra ritade nästan exakt samma bilder som hon 
hade ritat i sitt autentiska provsvar. Antonio däremot ritade enbart ringar när jag bad honom 
visa hur hans provsvar såg ut. Han ritade inga av de många bilder som han hade i sitt 
autentiska provsvar. Däremot berättade Antonio att han hade ritat i sitt provsvar. Han talade 
också om för mig att han bland annat hade ritat bilder av gravitation, tsunami och vulkaner.  
 

Jag undrade också varifrån eleverna fått den kunskap som de sedan omvandlar och visar i sina 
provsvar. De reflekterade då över olika kunskapskällor. Den gemensamma nämnaren var 
läroboken. Ingen av eleverna mindes instuderingsorden förrän jag visade dem, vilket i och för 
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sig kan ha berott på att eleverna inte använde termen instuderingsord. Samtliga elever kunde 
dock relatera till instuderingsorden när jag visade dem och de berättade hur de hade använt 
dessa ord inför provet. Några av eleverna berättade att de mindes bilder från de olika 
kunskapskällorna och några av eleverna sa att de mindes mer av texterna. Amir sa att han fick 
lära sig att skriva av text från läroboken, en teknik han både lärde sig av och sedan använde i 
sitt provsvar. Sofia berättade att både text och bilder är viktiga för henne när hon ska lära sig 
något. Simon talade om att han mest hade skrivit och att han inte hade ritat så många bilder i 
sitt prov eftersom han bara skrev när han studerade inför provet. Han menade att han använde 
samma teknik när han besvarade provet som när han studerade inför det. 

 

En annan av mina frågeställningar rörde vad eleverna själva sa om sin användning av text och 
bild och hur dessa eventuellt samspelade i provsvaren. De flesta eleverna kunde berätta om 
sin användning av text och bild i sina provsvar. Sven och Antonio hade däremot vissa 
svårigheter i detta. Antonio var fåordig och hade svårt att beskriva hur han använt text och 
bild i sitt autentiska provsvar, och Sven var mest förvirrad över att provet inte såg ut som han 
hade trott. Även när det gällde samspelet mellan text och bild varierade svaren mellan 
eleverna. Några av eleverna kunde ge exempel på hur ord och bild samspelade och några av 
eleverna kunde inte ge några exempel. Sofia sa till exempel att det fanns ett samspel mellan 
text och bild, men hon kunde inte ge något exempel på det. Simon och Amir kunde diskutera 
samspelet mellan bild och text även om ingen av dem hade använt bilder i så stor utsträckning 
i sina prov. Amra reflekterade även över hur hon använder bild i text i andra ämnen. Hon 
beskrev flera andra lektioner där hon hade ritat svar när hon inte behärskat att skriva. 

 

Även elevernas reflektioner om de olika språkliga funktionerna varierade. Trots att det var 
svårt att i en fråga försöka ringa in de olika funktionerna klarade eleverna att redogöra för hur 
de ansåg att deras text och deras bilder kommunicerade. Det som förvånade mig mest var att 
några av dem var så medvetna om den sociala funktionen som annars är lättast att 
uppmärksamma i muntligt tal. Sofias svar bekräftade detta:” Menar du typ så om man skriver 
typ och så. Ibland kan jag skriva typ”. Även Amra diskuterade sin användning av smajlis som 
även den är en typisk social funktion. Den kognitiva funktionen var svårare att få svar på från 
eleverna. Sven, Simon och Amir beskrev fall där deras bilder eller text inte riktigt visade hur 
de hade tänkt. Amra, Sofia svarade att både texten och bilderna visade hur de hade tänkt. 
Antonio hummade ett ”mm” när jag frågade om hans text visade hur han hade tänkt.  

 
Intervjuerna visade att mina tidigare analyser av elevernas användning av text och bild och 
dess samspel inte alltid stämde överens med eleverna egna uppfattningar om sina texter och 
bilder i provsvaren. Samstämmigheten mellan dessa och analyserna i min tidigare uppsats 
varierade. Alla elever, utom Antonio och möjligtvis Simon, tydliggjorde sina provsvar när de 
fick beskriva muntlig och samtidigt visa sina bilder och sin text. Min studie har inte svaret på 
varför Antonio inte reflekterar över sin användning av text och bild. I hans fall har mina 
frågor bara blivit flera.  

 

Ytterst handlar hela uppsatsen om att försöka förstå hur eleverna uppfattar fenomenet text och 
bild. Även om min kvalitativa undersökning inte har till uppgift att leverera några generella 
svar på hur elever i allmänhet använder text och bild, så är det ändå intressant att hälften av de 
elever som jag studerade mindes bilder som de inte hade ritat i sina autentiska provsvar. 
Samtliga sex elever valde också att börja rita i olika utsträckningar när jag frågade vad de 
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mindes av provet. Rimligt nog ersatte det muntliga den text som eleverna möjligtvis hade 
skrivit om jag inte hade varit där. Eleverna hade sannolikt och naturligt nog skrivit och ritat 
mycket mer om de bara hade fått i uppgift att göra om provet på samma sätt som första 
gången. Nu var det ju inte kunskapen som jag ämnade undersöka utan hur eleverna talade om 
ord och bild i deras provsvar. Om jag istället för att intervjua eleverna hade bett dem göra om 
provet hade eleverna förmodligen uppfattat undersökningen som ett test av vilken kunskap de 
erhållit, vilket inte var målet för mina undersökningar. Det var också intressant att några av 
eleverna berättade att de hade använt bilder från läroboken som de hade ritat av ur minnet i 
sina provsvar. Sofia sa vid intervjun att de bilder som hon hade ritat i provet var bilder som 
hon sett i läroboken.  Däremot berättade Sofia att hon inte har tagit texten därifrån. Är det 
berättigat att kopiera bilder men inte text? Eller beror det på att elever i skolan får lära sig att 
omvandla lärobokens text till egen men att de inte får lära sig samma sak med bilder? 

 
Alla elever beskrev fenomenet text och bild ur olika aspekter. Några av eleverna var 
medvetna om sin användning medan några knappt reflekterade alls över sin text och sina 
bilder. Numera talas det ju om individualitet i skolorna. Alla skolor ska upprätta individuella 
utvecklingsplaner. Men räknas då även kunskapsredovisning som något individuellt? Flera av 
de elever som jag genomförde intervjuer med var muntligt starka.  Säljö (2005) påpekar ju 
också att kommunikation ansikte mot ansikte ger deltagarna möjlighet till återkoppling och 
anpassning vilka tillsammans bidrar till en gemensam förståelse. Just detta blir ju tydligt även 
i min studie. 
 
Naturligtvis har en nyväckt insikt om mina egna ibland förutfattade meningar om eleverna 
varit ett värdefullt resultat i mitt arbete med uppsatsen. I mina tidigare analyser (Andersson 
2007) befarade jag till exempel att Sofia inte skulle minnas så mycket av sitt prov eftersom 
hon upprepade både ord och bilder från läroboken. Jag trodde också att Amir skulle vara 
allmänt språkligt svag eftersom han var skriftligt språksvag. Vi är alla olika, även i vår 
kunskapsredovisning. Bara för att någon råkar vara skriftligt språkligt svagpresterande 
behöver denne någon inte vara muntligt språksvag eller vice verca. Ett vidgat tänkande är 
alltså viktigt även vid bedömning av elevers kunskap. Den största skillnaden mellan denna 
undersökning och min tidigare är just individualiteten. Elever inte bara gör saker på sina egna 
individuella sätt, de reflekterar även individuellt över hur de gör olika saker. En sämre 
kunskapsprestation behöver alltså inte vara förenligt med en sämre reflektion. Min studie 
tydliggör ju att de elever som inte använde text och bild i så stor utsträckning ändå kunde 
reflektera över, och hade förståelse för både ord och bild och att de som hade använt både en 
stor mängd text och bilder inte alltid kunde reflektera över sin användning. 

 
 
Det är svårt att både lyssna och kunna ställa de rätta frågorna. Min tanke vid intervjuerna var 
absolut inte att eleverna skulle säga något som de egentligen inte tyckte enkom för att glädja 
mig. Ändå är det precis så intervjuerna stundtals framstår. Ibland tycks mina frågor också vara 
ledande vilket naturligtvis inte heller var min mening. Genom att försöka precisera mina 
frågor trodde jag att eleverna skulle motivera sina svar. Tyvärr så blir det tydligt att några av 
eleverna istället tolkade detta som att jag ville att de skulle svara på ett visst sätt. Det är 
beklagligt att några av eleverna är så måna om att svara ”rätt”. Skolan tycks i det fallet vara en 
institution där eleverna är så vana vid att bli testade att de gärna vill veta om de har antingen 
rätt eller fel.  
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5.1 Vidare forskning 
De elever vars provsvar jag har undersökt visar alla mycket olika former av 
kunskapsredovisningar. När jag valde ut elever utsåg jag de som var olika både i kön och i 
etnicitet. Det är möjligt att det är orsaken till att de reagerat så olika. Men det skulle ändå vara 
intressant att undersöka så snarlika elever som möjligt. Hade kunskapsredovisningarna då 
varierat lika mycket? Hänger alltså skillnaderna ihop med tillhörighet till en viss grupp? Eller 
är de mer betingade av den enskilda individens personliga läggning? Ämnet hade även varit 
intressant att studera i ett åldersperspektiv. Man kan ju tänka sig att bilder är mer 
dominerande hos yngre barn än hos ungdomar och vuxna. Det hade även varit intressant att 
studera hur och om bild och text samspelar i läroböcker för att se hur och om ett vidgat 
textbegrepp framträder för eleverna i de läroböcker som de använder sig av. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Minns du hur du svarade på provet? 

-Visa hur du gjorde 
  

Började du rita? Skriva? Eller växlade du mellan text och bild? 
 
Den bild du framställde, har du sett den innan? 
 
Den text du framställde har du sett den innan? 
 
Vilken betydelse har texten för dig när det gäller inlärning? 
 
Vilken betydelse har bilden för dig när det gäller inlärning? 
 
Varifrån har du fått din kunskap? 

- från lärobokens text? 

- Från lärobokens bilder? 

- Från annan text? 

- Från andra bilder? 

- Något läraren berättat? 

- Videofilm? 

- Annat? 
 

Var instuderingsorden viktiga?  
- Hur, på vilket sätt? 

 

Vad berättar bilden i ditt provsvar som inte texten förklarar? 
 
 Vad berättar texten i ditt provsvar som inte bilden förklarar?     
 
 Behövdes bilderna som du gjorde, eller hade texten varit tillräcklig? 
 
 Behövdes texten som du skrev eller hade bilderna varit tillräckliga? 

 

Anser du att dina bilder säger något om dig, är det något i bilderna som visar att just du ritat 
dem? 

 

Anser du att din text säger något om dig, är det något i texten som visar att just du skrivit den? 
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Vad är viktigast i sitt provsvar? 

- bilderna? 

- Texterna? 

- Annat? 

- Både text och bild? 
 

Försvinner något väsentligt, enligt dig, om inte bilderna skulle ha varit där? 

 

Försvinner något väsentligt, enligt dig, om inte texten hade varit där? 

 

Samspelar bilderna med texten? 
- Hur? 

 

Vad tycker du är fördelen med att förklara något med bilder? 

 

Vad tycker du är fördelen med att föklara något i text och ord? 

 

Vad tycker du är fördelen med att förklara något med både text och bild? 

 

Hur visar du bäst din kunskap? 

- Muntligt 

- Skriftlig text 

- Genom att rita 

- Genom text och bilder 

- Genom text och bild + muntligt? 

- Annat? 

 

Anser du att din text visar hur du har tänkt, redogör din text tillräckligt för det du vet och 
vill visa? 

 

Anser du att dina bilder visar hur du har tänkt, redogör dina bilder tillräckligt för det du vet 
och vill visa?
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Bilaga 2 

Instuderingsorden 
 

Inuti   Utanför 

Magma   Atmosfär   

Kärna    Luft 

Järn   Regn 

Varmt   Snö 

Jordskorpa   Vindar 

Mantel 

 

På skalet    

Plattor 

Vulkaner 

Berg 

Vatten 

Skog 

Jordbävningar 

Tsunami 

Land 

Människor 

Djur 

Klimat 

 

Processer och krafter

Värme     -    kyla 

Utvidgar  -   fryser/frostspänning 

Vind: Vittrar, Erosion 

Gravitation 

Dragningskraft 

Rörelser: solen värmer –jorden snurrar = motorer
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Bilaga 3 

Intervju med Amir 
 
Minns du hur provet såg ut? 
Inte riktigt, inte alls, det var så länge sen. Jag kommer inte ihåg hur jag ritade och sånt men 
jag tror jag kanske kan svara. Det var en cirkel i mitten (ritar en cirkel på sitt papper) sen 
skulle vi rita hur det gick eller så. Det var inre kärna, yttre kärna, sen något till som jag skulle 
rita här. Ja, vi skulle, mellan dom här vad dom heter och sånt, skriva vad dom heter. Sen 
skulle vi se hur jordens lock och sånt, om det blir ett hål här så går ju allt inåt eller, sen bildas, 
kommer annat in och det bildas berg (Amir ritar en förklaring på hur berg bildas samtidigt 
som han pratar med mig). Sen, jag kommer inte ihåg om jag skrev det men typ systemets, 
atmosfären. 
 
Började du rita? 
Jag tror jag började rita, sen skrev jag vad jag menade med sakerna och så. Jag skrev vad de 
hette och sånt. Jag tänkte att det skulle ge extra poäng. 
 
Menar du att det skulle bli bättre om du använde både text och bild? 
Mm. 
 
Bilderna som du gjorde, hade du sett dem innan eller hittade du själv på dem? 
Jag fick se dem lite när läraren visade dem. 
 
Hur visade läraren dem? 
Vi fick titta på lite filmer, vi fick (paus) hon berättade mycket. Hon hade bilder sen berättade 
hon till med en pinne ”här var kärnan, här var det, här var det” och sånt. 
 
Är det något från läroboken som du kommer ihåg? 
Ja, sen fick vi såna böcker (läroböcker) frågor och sånt innan dess. Ja, vi svarade på frågorna 
men (paus) ja. 
 
Är det instuderingsfrågorna du menar? 
Ja, frågor om rena provet, eller så här. Det var frågor även innan provet, och sen skulle vi, vi 
visste inte att vi ändå skulle ha detta provet. 
 
Texten som du skrev, såg du den någonstans innan provet? 
Vi fick lite information om filmerna, lite innan jag har inte varit med typ på hela. Jag kom 
nästan in i halva, halva det dom kommit. Sen fick jag lyssna och sånt, fick komma ikapp och 
sånt. 
 
Hade de skrivit anteckningar?  
Dom skrev anteckningar 
 
Fick du ta del av anteckningarna? 
Ja 
 
Var det någon text från läroboken som du minns? 
Ja såna vulkaner och sånt. Vi fick såna lappar där vi skulle skriva om vulkaner, jordbävningar 
ja och sånt. 
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Vilket tycker du är lättast att komma ihåg när du ska läsa på till ett prov, Är det text eller 
bilder? 
Nästan både och jag menar, det kommer en bild och en pil sen bara står det där det var, det 
och det, ja lite kort information och sånt. Sedan läser man det. 
 
Minns du instuderingsorden som ni fick? 
Nej 
(Jag visar instuderingsorden för Amir) 
Jaha, det är dom. Det var dom jag skrev på baksidan av provet, om jordens vatten, vind om 
sånt. Jag använde några av dem på provet. 
 
(Jag visar Amirs provsvar för honom) 
Så här såg ditt prov ut. Om du tittar på dina bilder du har gjort, ringarna och strecken, 
berättar de något som inte texten förklarar? 
Jag tycker pilarna berättar de flesta sakerna. Man får mest information av sådana saker ju. 
Pilen visar vad detta är (Amir pekar på sitt prov och på de pilar som han har ritat från jorden 
till tillhörande text) så man får information av det och inte om det står någonting här om det, 
och det, och det och det, då måste man fråga var det heter eller var det ligger och så. 
 
Om inte texten hade funnits hade provsvaren fungerat ändå? 
Nej 
 
Behövs texten tillsammans med bilderna? 
Ja det gör den 
 
Kan man se att det är just du Amir som har gjort bilderna, eller kunde det ha varit vem som 
helst? 
Min skrivstil ser man det på. Men många andra tror jag ritade mycket finare saker och sånt 
men jag bara tänkte på ja, jag ska förklara hur det såg ut. Men andra ritade lite nogare och 
skrev lite mer text och sånt. Jag skrev bara det jag kom ihåg. 
 
Du skrev ju på baksidan också. Hur tänkte du när du skrev den här texten? (Vi tittar i hans 
provsvar) 
Jag tänkte, bara jag kommer ihåg något kort så mycket information som möjligt. När man får 
ett prov så beskriver man det så att någon annan kan läsa det och förstå det. 
 
Vem ska förstå det menar du? 
Vem som helst ska kunna förstå det. 
 
Är det något annat i texten än din handstil som säger att just du har skrivit den? 
Nej 
 
Vilket är viktigast av bilderna och texten, något annat som t.ex. bilden och texten 
tillsammans? 
Jag tror tillsammans. En kombination är ju bäst, man visar ju med båda sakerna. Här kunde 
jag inte rita (pekar i sitt prov) för jag tror inte (paus) det var något sånt med att tiden var 
knapp så jag fick bara skriva så att jag kunde inte rita något annat. Alla andra ritade och sånt 
men jag bara skrev. 
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Hur vet du att alla andra ritade? 
Jag kände det på mig för jag såg kanske någon där borta, någon som ritade. 
 
Försvinner något viktigt i provsvaret om bilderna, ringarna inte hade varit där? 
Ja, kanske. Om jag skulle ritat lite finare så kanske någon annan skulle sett vad jag egentligen 
menade kanske,  med yttre kärnan och så. 
 
Jag ser vad dina bilder föreställe så det har du gjort bra! 
Vad tycker du är fördelen med att förklara något i bilder? 
Fördelen? Det är nog eeh, man har lättare för det på något sätt. Man behöver inte läsa innantill 
så blir man inte så trött. Det är också roligt när läraren kommer med någon bild typ jordens, 
hur jorden ser ut, så pekar hon och man är avslappnad och sitter och tittar och lyssnar. 
 
Hade det varit svårare om läraren bara hade visat med text? 
Ja, kanske, kanske. 
 
När är bara text bra? 
Bara text? (Amir återupprepar frågan för sig själv som en inledning till sin svarsreplik) Något 
som man inte kan rita. Jag har ju svårt för att rita så jag har bara skrivit. Det är bra när det är 
något som är svårt att rita. 
 
Hur visar du bäst din kunskap? 
Om jag får rita, skriva jag och berätta till. Inte skriva utan visa, förklara. 
 
Visar texten tillräckligt hur du har tänkt, eller hade du velat ha mer tid, eller fått förklara 
muntligt? 
Jag var nog inte så koncentrerad på provet, jag tänkte säkert på något annat eller något sånt. 
Men jag kanske kunde gjort det bättre. Tiden, jag tror inte det var något med tiden, jag hann 
skriva allt.  
 
Tycker du att bilderna visar tillräckligt hur du har tänkt, du sa innan att du tyckte det var lite 
svårt med bilder? 
Det är svårt att rita en verkligt stor sak. 
 
Menar du något som är komplicerat? 
Ja 
 

 

 

 3



Bilaga 4 
Intervju med Sven  
Jag tänkte att du skulle börja med att visa mig vad du minns från provet. 
Det med jorden och det? 
 
Precis, jag vet att det var ett tag sedan du gjorde det. 
Ska jag skriva exakt hur det såg ut 
 
Det kan du göra 
(Sven börjar skriva på pappret) Där stod det jorden, sen var det. Hur såg det ut (paus) Var det 
inte en planet här (paus) tror jag.  
 
Hur gjorde du när du började svara på provet? 
Jag började med att ehh, jag visade att jag målade så (Sven ritar ringar) och sen målade jag så 
(paus) jag tror jag målade där med (fortsätter med ringar). Så målade jag så (paus) jag är inte 
säker det såg ut så men (paus) så. 
 
Vad ritar du nu?(Jag ställer frågan eftersom han ritar en bild som han inte ritade i sitt 
provsvar) 
Inre, hur det såg ut där inne. Sen såg det ut ja alltså inåt, något sånt tror jag. Sen målade jag 
väl, här var det nåt, magma eller nåt. Sen målade jag inre hur det såg ut där inne. Jag målade 
inte exakt så här tror jag inte. 
 
Använde du bara den sidan av pappret? 
Nej, och sen skrev jag här hur det var här inne och gjorde punkter där neråt. Sedan skrev jag 
här, lite här. Sen målade jag block tror jag jag målade (Sven ritar och visar på baksidan av 
pappret) sedan går de ihop och sen tror jag, jag vet inte redigt så här målade jag i alla fall va, 
sen var det ett block som gick över det andra (här ritar Sven ännu en bild av två block som 
inte fanns i hans provsvar). 
 
Pilarna som du gjorde vad menar du med dem? 
Att dom går in, att dom går så, att det sätts, [eller] 
 
[Så du förklarar med pilar?] 
Sen tror jag jag målade runt, och sen och förklarade att det gick in, att det gick in så det blev 
typ så.  Så det blev typ så (Sven ritar en bild som är lik den han ritade i sitt provsvar och som 
var en av de bilder som jag hade svårigheter att tolka). 
 
Vad var det som gick in, minns du det? 
Nej 
 
Men pilarna använder du när du ska förklara någonting? 
Mm, sen tror jag det gick ut med, jag vet inte jag är inte riktigt säker. Ja, jag tror att jag 
målade så här, sen skrev jag en massa här i alla fall. 
 
Började du rita? 
Ja sen skrev jag hur det var, inre kärnan och ja. 
 
Bilderna som du gjorde, hade du sett dem någonstans innan? 
Ja, i boken 
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Någon annanstans? 
Nej 
 
Texten, hade du sett den innan? 
Nja, jo jag hade nog, den här (visar bilden som han ritade men som inte fanns med i 
provsvaret) det var en bild som var vid sidan av boken där det stod lite om den och så, så läste 
jag det och tänkte att, ja det läste jag innan. 
 
Så texten är från läroboken också? 
Ja lite av den, lite 
  
 
Var det något som läraren berättade som du kommer ihåg? Något hon sa eller skrev, eller 
någon bild som hon visade? 
Ja det är, hon berättade detta kommer jag ihåg, det här (visar de bilder som han har ritat som 
föreställer jordens plattor) att det gick upp och så bildades eh nå´t. 
 
Minns du hur hon berättade det? 
Nej 
 
Visade hon på tavlan,[ eller] 
[Ja, hon målade nå´t sånt här] (pekar på plattorna som han ritat). Mm. 
 
Fick ni se någon film som ni kommer ihåg något ifrån? 
Jo det gjorde vi nog, det var något med jorden i alla fall. 
 
Är det något därifrån som du minns? 
Ja att det var nåt, det var i alla fall orange, typ magma eller nåt visade dom. 
 
Kommer du ihåg instuderingsorden som ni fick? 
(paus) ehh nej. 
 
De här menar jag (jag visar instuderingsorden för Sven) 
Jo, dom 
 
Var dom viktiga tycker du? 
Ja, hyfsat 
 
Använde du dem när du skrev ditt prov? 
Ja, ska jag berätta? 
 
Javisst 
Ja här skrev jag ju då att jordskorpan, det visade jag här (Sven pekar i sitt papper på framsidan 
av provet) eftersom här är därute då, och sen ehh det inuti det ser du här, det visade jag här 
(Sven fortsätter visa platsen på pappret där han skrivit instuderingsorden) sen kärnan det är 
denna (pekar i mitten av cirkeln), sen visade jag att det fanns magma sen ja att det var alltså. 
 
Tänkte du på instuderingsorden när du skrev ditt prov? 
Ja, lite 
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(Jag visar Svens prov för honom) 
Så här svarade du på provet. De här bilderna som du har gjort, säger de något som inte 
texten förklarar, eller förklarar du i både text och bilder? 
(paus) 
 
Var det en konstig fråga? Förstår du vad jag menar? 
Ja, men jag vet inte. Här förklarar jag ju hur det blev, hur det bildas och så. 
 
Förklarar du både i text och bild tycker du eller förklarar du det mest i bild? 
Ja, mest i bild. Jag är nog en sån som ritar mycket. 
 
Säger texten något som du inte har ritat? Eller ritar du allt som du säger i texten? 
 (paus) Ja, det är ju, nu glömde jag ju, nu visade jag inte den (han pekar på en bild av två 
block som han ritade när jag frågade vad han mindes av provet men som inte fanns i hans 
provsvar) det är ju när två block stöter ihop, så bildas. Men när två block stöter såhär, så 
bildas flodvåg. Nej där har jag ju (paus) nej, jag vet inte. 
 
Tycker du att bilderna har räckt som förklaring? 
Ja, lite. Ja 
 
Tycker du att de här bilderna säger något om dig? Kan man se att det är du som har gjort 
dem? 
(paus) 
 
 Är det något typiskt för dig i bilderna? Eller kunde vem som helst ha gjort dem? 
Ja , vem som helst, eftersom hon (läraren) förklarade så här. 
 
Texten, är den typisk för dig? 
Ja vet inte, att det ser ut att jag har skrivit 
 
På handstilen menar du? 
Ja 
Men det här? (jag pekar på de pilar som Sven har ritat mitt i sin text) 
Det var väl det att jag har skrivit fel, eller vad var det? 
 
Ja, hur har du menat där? 
Att eh där hade jag skrivit fel så där hade jag strukit över 
 
Gjorde du en pil för att visa att texterna hänger ihop? 
Mm 
 
Vad är viktigast tycker du i provsvaret? Bilderna, eller texten, eller båda eller något annat? 
Det är nog, det kan vara både och men texten är lite mer, fast jag vet inte. 
 
Så du tycker texten är viktigast? 
Jag tycker att jag hade skrivit lite 
 
Tycker du att du har skrivit lite? 
Ja 
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Tycker du att du har ritat för mycket? 
Nej, det är väl lagom men jag borde väl skriva lite mer 
 
Menar du att du borde skriva lite mer till bilderna menar du? 
Ja 
 
Så vilket är viktigast enligt dig?[Text och bild] 
[Text] Ja text och bild (han ändrar sig från text, och svarar istället text och bild) 
 
Eller text lite mer? (Jag försöker igen för att inte det ska vara min åsikt som han säger) 
Nej, text och bild för här visade man hur det blir med, och det kanske man inte förstår i ord.  
 
Men tror du läraren förstår? 
(paus) Ja det tror jag eftersom den är hon som har, det är ju jag som har lärt utav hon. 
 
Men hade det då inte räckt att bara rita? 
Nej men man kan ju visa lite extra så. 
 
Hade det räckt att bara skriva och inte använda bilder alls? 
Ja men då kanske hon (läraren) inte hade fattat, fast jag vet inte 
 
Jag ställer kanske lite konstiga frågor 
Tycker du att texten och bilderna behövs tillsammans, att de samspelar med varandra för att 
man ska förstå? 
(tystnad) Ja, lite eftersom att här skriver jag hur det förklaras. Ja, och här det hade man kanske 
inte fattat det här, ja vad är det här runda för nåt eller så, och vad kan detta var. Nej så jag 
hade ju skrivit att det är block, och här bildas och sånt. 
 
Vad är fördelen tycker du med att förklara något bara i text? När kan det vara bra att bara 
använda text? 
Man kanske fattar det snabbare, eller så här kanske man funderar så (pekar på en av sina 
bilder). 
 
Så vid bilderna får man fundera lite mer menar du? 
Mm om man inte har förklarat. Om man läser detta så, ja sen tittar man ja, så var det. 
 
Så tillsammans förklarar dom? 
Mm 
 
Om du fick välja själv ett sätt att förklara på, vilket tycker du är bäst? Att sitta så här och 
prata, eller använda bilder, eller använda text, eller allt tillsammans? 
Ja sitta och prata. 
 
Tillsammans med provet? 
Ja tillsammans med provet så kan jag visa 
 
Visar din text hur du har tänkt? 
Nej, inte så mycket. Jag skulle kunnat förklara mer och ehh 
 

 4



Visar dina bilder hur du har tänkt? 
Ja, det tycker jag. Ja, lite 
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Bilaga 5 
Intervju med Sofia 
Minns du hur du svarade? 
Ja, det var typ en rund ring  
 
Du kan rita eller skriva eller förklara 
Det var typ en sån (ritar en rund ring) Ska jag skriva hur jag gjorde också? 
 
Ja, förklara för mig och använd pappret 
Ehh, jag tänkte så att om man skar ut en sån bit så, det blir så (Sofia ritar jorden i 
genomskärning) så ser man ju här kärnan, jordkärnan och sen yttre kärnan, och sen här 
jordmanteln, och här är jordskorpan. Så skrev jag lite, typ. 
 
Hur gjorde du när du skrev? 
Jag bara skrev fakta. 
 
Var skrev du den? 
Jag skrev mer om (Sofia skriver ”mer om…” på samma sätt som hon gjorde i sitt provsvar) 
och sen började jag med jordkärnan och så skrev jag här. 
 
Använde du baksidan också? 
Jag skrev dag och natt och årstider och (…) 
 
Du kan vända på pappret och visa hur du gjorde 
Ehm, jag skrev här hur det blev dag och natt så ritade jag det här. 
 
Minns du hur du ritade det? 
Nej  
 
Minns du vad du skrev? 
Mm jag tror jag gjorde typ någonting sånt, här är jorden typ (Sofia ritar en liten rund ring). 
Nej jag kommer inte ihåg. 
 
Använde du bara bilder eller skrev du text till? 
Jag tror jag bara använde bilder. 
 
Skrev du något mer på baksidan? 
Ehh, årstiderna  
 
Minns du hur du gjorde då? Skrev du eller ritade du? 
Jag ritade, här är jorden. Sen ritade jag typ, bara med den här lilla, vad heter det (Sofia drar ett 
streck genom jorden) sen var ju det så. (Sofia är tyst och ritar ungefär samma bild som hon 
ritade i sitt provsvar). 
 
Var det text till de bilderna? 
Det var bara bilder 
 
Ska vi titta på ditt prov? 
Ja 
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(Jag visar Sofia hennes provsvar) 
Du började rita? 
Mm 
 
Och sen skrev du till? 
Mm 
 
Den här bilden (jag pekar på bilden hon ritat på framsidan av provet) har du sett den innan? 
Ja 
 
Var då för någonstans, minns du det? 
I en bok, lärobok 
 
Texten, har du sett den innan? 
Lite kanske, fast jag har hittat på typ allting själv. 
 
Var kommer du ihåg texten ifrån? 
En lärobok 
 
Om vi tittar på baksidan av ditt prov så var det lite text också och inte bara bilder. 
Det trodde inte jag 
 
När du beskrev natt och dag så gjorde du det bara i text och inte i bild som du trodde, vad var 
det för bild som du mindes? 
Typ när den snurrade runt så, jordklotet ändrades typ sig lite så. 
 
Var har du sett den bilden? 
I samma bok 
 
Är texten viktig för dig när du ska lära dig något? 
Ja, den är viktig, sen är bilderna också viktiga. 
 
Tycker du att något är viktigare än det andra? 
Ibland är bilderna viktigare 
 
Kan du säga när? 
Ibland när man ska rita så här 
 
Menar du när du ska visa något? 
Mm 
 
Men när du ska lära dig något? 
Då är det nog bättre med text 
 
Bara text, eller både text och bild? 
Både och, lite så 
 
Är det någon annan text än lärobokens text som du minns? 
Nej 
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Minns du något som läraren sagt? 
Nej 
 
Någon film, eller annat? 
Jo en film såg vi också som jag minns och skrev ner lite om. 
 
När du beskriver om årstiderna skriver du om en penna genom jorden, hur kom du på det? 
Jag kom bara på det, istället för en pinne så skrev jag en penna. 
 
Kommer du ihåg instuderingsorden som ni hade till provet? 
Va? 
 
Lektionen innan provet fick ni instuderingsord som ni skulle studera 
Jaha dom 
 
Kommer du ihåg dom? 
Nej 
 
Kommer du ihåg om du använde de här? (Jag visar instuderingsorden för Sofia) 
Jag tror jag använde de här, jordkärnan och de. Jag tror jag kommer ihåg lite det. 
 
Minns du dem nu när du ser dem? 
Ja 
 
Men du hade dem inte i huvudet när du skrev provet? 
Nej, jag hade bara övat in dem så. 
 
Bilderna som du har gjort, hade dom räckt? Behövdes texten? 
Ja, för annars vet man ju inte att det är kärnan, och det är jordmanteln och så 
 
Hade du kunnat förklara med bara text? 
Jag tror det 
 
Varför gjorde du inte det? 
Därför att det blir tydligare med bild 
 
Hade bara bilderna varit tillräckliga? 
Nej 
 
Behövs dem ihop? 
Ja 
 
Berättar bilderna något som du inte förklarar med text? 
Mm, nej jag tror inte det 
 
De säger inget själva tycker du, utan behövs med texten till? 
Ja 
 
Berättar texten något som du inte säger i bild? 
Mm, att det typ är flytande järn inuti jordkärnan eller inre kärnan då 
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Det är lite fakta menar du som står där som du inte kunde göra i bilder? 
Ja 
 
Säger bilderna något om dig Sofia, att det är just du som har gjort dem? 
Jag tror det 
 
På vilket sätt då? 
Alla kanske inte gjorde typ så.  
 
Bilderna här på baksidan är de typiska för dig? 
Kanske, nej jag tror inte det. Jag såg dem i en bok. 
 
Texten, är den typisk för dig?(Vi pratar lite om hur talet kan vara individuellt och jag frågar 
om hennes text är personlig på samma sätt) 
Nej, jo ibland kanske. Menar du typ så om man skriver typ och så. Ibland kan jag skriva typ. 
 
Har du gjort det i provet? 
Nej, jag hoppade över det 
 
När skriver du ”typ”? 
I berättelser, typ 
 
Är det skillnad på prov och berättelser? 
Ja, jag tycker det i alla fall 
 
Ja, jag har inga rätt och fel 
Vad var viktigast i ditt provsvar, var det bilderna eller var det texten, eller var det texten och 
bilderna? 
Det var både och. För ibland kan det va typ lättare att förklara i bilder och ibland med text, 
och ibland både och. 
 
Försvinner något viktigt om inte bilderna hade varit där? 
Mm, jag tror det. För alltså det är ju inte så lätt att skriva när Sverige är typ där och så. 
Förklara när Sverige ligger uppe ibland och typ nere. 
 
Hade det försvunnit något viktigt om inte texten hade varit där? 
Mm 
 
Hur tycker du att bild och text samspelar? 
Ganska bra tror jag 
 
Kan du ge något exempel? 
Nej, jag kommer inte ihåg så mycket 
 
Ritar du när du inte kan förklara mer i text? 
Ja ibland, det är mycket lättare då å rita, än att förklara 
 
Tar du till texten när inte bilden räcker till? 
Nej bilden när inte texten räcker till 
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Vad tycker du är fördelen med att förklara något i text? 
Eh, ibland kanske…, det vet jag faktiskt inte 
 
När är det bra att använda bilder? 
När det är svårt att förklara kanske 
 
När är det bra att använda text och bilder? 
Ibland kan det bli tydligare med både och. Typ om man skriver lite och ritar lite samtidigt. 
 
Om du fick välja att svara på det här provet hur du vill, vad hade du valt då? Muntligt eller 
skriftligt eller med bilder? 
Jag hade nog föredragit att skriva och rita lite. Jag tycker att det är bäst 
 
Visar din text hur du har tänkt? 
Mm 
 
Tycker du att dina bilder visar hur du har tänkt? 
En del. 
 
Vilka gör det inte? 
Men alltså det är lite svårt att rita dom (årstiderna) Det är inte lätt att rita Sverige här. 
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Bilaga 6 
Intervju med Antonio 
Minns du provet? 
Ja, jag vet inte. Det gick bra 
 
Kan du förklara hur provet såg ut? 
Provet, jag kommer inte ihåg så mycket 
 
Minns du hur du började svara? 
Jag kommer inte ihåg var för sorts frågor det var 
 
Det var inga frågor, det som var lite finurligt med det här provet. Det var provet om jorden 
(paus) Ja 
 
Jordklotet 
Ja 
 
Det var nästan helt vitt, läraren hade ritat något på det, minns du då? 
Ja, det var sånt jordklot 
 
Just det, du kan visa 
Först var det en stor ring, så var det olika delar (Antonio ritar ringar), och sen längst i mitten. 
Sen fick man skriva vad sakerna är och sånt. 
 
Hur gjorde du då? 
Jag började med mitten, jag skrev att det var kärnan. Och sen skulle man förklara vad de 
andra delarna var också. Jag kommer inte precis ihåg var det var. Och så långt ut var 
jordskalv, nåt sånt där 
 
Jordskorpan? 
Jordskorpan ja, skulle man skriva så (Antonio skriver på pappret) Sen skulle man skriva också 
vad som hände utanför, såna krafter och gravitation så skulle man rita dit olika saker så, och 
tsunami, vulkaner och sånt skulle man också rita. 
 
Ritade du mycket i ditt prov? 
Ja 
 
Skrev du mycket? 
Mm ja 
 
Minns du vilket du gjorde först? 
Först ritade jag allt och sen skrev jag vad saker, vad de föreställde och så 
 
Jag visar provet för Antonio 
 
Bilderna som du har ritat, har du sett dom innan? 
Ja 
 
Var då? 
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Eh, i böcker som vi fick läsa, och sen fick vi (paus) ja, jag kommer ihåg det så man fick lära 
sig vad det är för saker så 
 
Från läroböcker, eller någon annanstans? 
Ja från läroböcker så 
 
Minns du något som läraren visade på overhead eller liknande? 
Jo, några saker också 
 
Texten, har du sett den innan? 
Ja, i tavlan ibland och sen i böckerna 
 
Vilken betydelse har texten för dig när du ska lära dig något? 
Jag vet inte 
 
Minns du instuderingsorden? 
Mm nä 
 
Först berättar jag om instuderingsorden för Antonio när han svarar att han inte kommer ihåg 
dem så visar jag dem för honom. 
De såg ut så här 
Jaha dom, jag tog hem dem och sen försöka komma, skriva lite vad det är för saker och så, 
plugga på så 
 
Du pluggade på instuderingsorden 
Mm 
 
Har texten betydelse för dig när du ska lära dig något? 
Ja, förklarar så man kan läsa det och så va så kommer man ihåg. Om man glömmer så kan 
man läsa om det 
 
Tyckte du att instuderingsorden var bra? 
Mm 
 
Bilderna, har de betydelse när du ska lära dig något? 
Inte så mycket 
 
Det är mest texten? 
Ja 
 
Du sa att du har fått kunskapen från lärobokens text, har du lärt dig något från lärobokens 
bilder? 
Ja 
 
Från någon annan text? 
Nej 
 
Berättade läraren något som du minns och använde när du svarade på ditt prov? 
Nej, jag tror inte det 
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Bilderna som du gjort, berättar de något som du inte berättar i text? 
(paus) Jag vet inte 
 
Här till exempel (jag pekar i hans prov) har du ritat regn och snö och skrivit regn och snö 
ovanför. Jag tycker att dina bilder berättar mycket som du ibland skriver med korta ord till 
Mm 
 
Jag tycker du förklarar väldigt väl med dina bilder, är det något som du tänkt på? 
Ja, jag förklarar mer så, så att man förstår 
 
Är det lättare att förklara i bilder för dig? 
Ja 
 
Förklarar texten något som du inte har ritat bilder till? 
Mm (paus) 
 
Eller använder du texten gemensamt med bilder? 
Jag använder dom tillsammans så 
 
Om provet bara hade bestått av dina bilder och ingen text, hade bilderna räckt då till att 
förklara? 
Ja, lite så ja. 
 
Hade du kunnat rita ditt provsvar? 
Mm 
 
Du hade kunnat strunta i texten? 
Mm 
 
Hade du kunnat strunta i bilderna och bara använt text? 
Ja, det skulle gå också ju 
 
Är bilderna typiska för dig, kan man se att just du har ritat dem? Finns något av din 
personlighet i bilderna? 
Nej 
 
Ibland när vi pratar så har vi ett speciellt talspråk, vi säger vissa saker som ´liksom´ eller 
liknande, tycker du att det kan vara så med bilder? 
Ja, ibland säger några att jag ritar fint så, a 
 
Kan man se något personligt i din text? 
Ja, jag tror det 
 
Kan man se det i något annat än handstilen? 
Nej 
 
Vad var viktigast i ditt provsvar, bilderna eller texten, båda eller något annat? 
Texten, tror jag 
 
Texten är viktigast? 
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Mm 
 
Försvinner något viktigt, tycker du, om inte dina bilder hade varit där?  
Ja (paus)jag tror det 
 
Kan du ge något exempel? 
Nej 
 
Om du hade plockat bort texten och bara haft bilderna kvar, hade det försvunnit något viktigt 
då? 
Ja 
 
När är det bra att förklara något bara med bilder? 
Bara med bilder, hm, jag vet inte 
 
När har du använt bilder? Har du skrivit för att förklara bilderna, eller ritat för att förklara 
texten? 
Det första… a, visa hur dom, mm… (paus) 
 
Du kanske inte kan svara på frågan, är det svårt? 
Ja 
 
Hur tycker du att du bäst visar din kunskap, genom att prata, rita eller skriva, eller något 
annat? 
Skriva tror jag 
 
Bara text? 
Ja 
 
Inte med bilder? 
Nej 
 
Tycker du att din text visar hur du har tänkt? 
Vet inte  
 
Visar dina bilder hur du har tänkt?(här tar inspelningsbandet slut, Antonios svar försvinner 
medan jag vänder på inspelningsbandet, tyvärr så bad jag inte honom att upprepa sitt svar) 
 
Är det något du vill säga om ditt provsvar? 
Nej 
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Bilaga 7 

Intervju med Amra 
 

Det var ett tag sedan du gjorde det här provet. Kommer du ihåg vilket prov jag pratar om? 

Ja, den där runda ringen 

 

Minns du hur du gjorde? Du kan använda pappret och visa mig? 

Ehh, alltså. Typ den där ringen va ju, den kunde jag inte så jättebra, men så gjorde jag bakom 

 

Du kan visa först hur det såg ut, du sa en ring? 

Jaha ok (Amra ritar en ring på pappret) så. Och så skulle man rita så här, mandlar och såna 
saker. Så fick man skriva typ, detta var, jag kommer inte ihåg vad det handlar om mer 

 

Det är ju inget test det här. Jag vill bara se hur du gjorde, det är helt okej att du inte kommer 
ihåg allt. 

Okej, man ritade typ, indre kärna här (Amra ritar på pappret) måste jag skriva det? 

Det kan du göra 

(Amra skriver i sitt provsvar) typ den, typ det var, det var mandlen (Amra drar ett streck från 
ringen) Jag kommer inte ihåg detta 

 

Nej, men du gjorde så här att du drog linjer ut och skrev du där på framsidan? 

Mm 

 

Sen så ville du berätta något om baksidan, eller? 

Ja (Amra vänder på pappret) Ehh berätta med det vulkaner och sånt. Så ritade jag, detta 
(Amra ritar en bild som ser ut som den hon även ritade i sitt provsvar) Ehh, till exempel så 
här, så 

 

Vad ritar du nu? 

Så var det, dom här va heter det, utslag alltså typ, om det kommer härifrån så går det upp och 
sen ner, ner uppåt och sen sprutar de ut. Detta var ju lavan, och så här typ det var ju mark och 
sen så var det sprickor här, till exempel så på marken så, och här så när det blev för varmt i 
marken så sprutar det upp vatten typ, eller så här, ja. Och så fanns det berger och sånt här. Ehh 
(paus) ja. Ja och detta var sprickorna tror jag att det var i alla fall nej jag vet inte  

(Amra ritar hela tiden, samtidigt som hon förklarar). 

 

Men du ritade? 

Mm 
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Minns du om du började och rita eller om du började och skriva? 

Nej, jag började skriva på framsidan, om dom här (Amra pekar på de ringar som hon ritat på 
framsidan) 

 

Rita och skriva då, menar du? 

Ja 

 

Bilderna som du beskriver hade du sett dem någonstans innan? 

Dom hära? (Amra pekar på bilderna som hon har ritat) 

 

Ja 

Ja jag hade, läraren hade ehh sagt till mig att jag kunde träna på en bok, så var dom här 
bilderna. Och jag hade inte tränat för jag hade inte va med så många gånger 

 

På lektionen? 

Ja. Och så, så typ då sa hon att jag kunde rita dom där som jag hade sett på boken och läst om.  

 

När det gäller texten som du skrev, hade du sett den någonstans innan? 

Nej, men vi hade pratat om det 

 

Om du ska lära dig något, är texten viktig då tycker du? 

Ja 

 

Är bilderna viktiga när du ska lära dig något? 

Ja för om inte kan typ skriva så kan man rita 

 

Men när du ska lära dig något, här har du ju ritat för att visa vad du kan 

Mm 

 

Är bilden också viktig för dig när du ska lära dig något? 

Mm (paus) det förklarar rätt mycket 

 

Kunskapen om du visar i ditt prov, minns du var du fått den ifrån. Du har redan sagt 
läroboken, minns du något annat? 
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Mm, alltså vi hade inte pratat så mycket om detta (Amra pekar på sina bilder om vulkaner) 
men jag såg det på boken och så när jag var hemma så läste jag lite om det var det kommer 
ifrån och dom här sprickorna och om det var för varmt så kom det sån här så typ blandat lava 
med lite vatten och sånt. Bergen dom när dom hade spruckit så kom detta (Amra ritar och 
pekar på sina bilder medan hon förklarar för mig) 

 

Tycker du det var intressant just det här med vulkaner? 

Mm 

 

Är det något som läraren har sagt som du kommer ihåg? Du var borta en del lektioner men 
minns du om hon visade något på tavlan, eller om ni såg någon film? 

A, vi såg en film om vulka ehh, om detta (Amra pekar på sina bilder av vulkaner) 

 

Minns du något därifrån? 

Ja, det var lite om hur dom, hur detta kom och vad detta hette och typ sånt (Amra fortsätter 
peka på sina bilder av vulkaner) 

 

Ni fick även instuderingsprov innan provet. Jag vet inte om du var närvarande lektionen 
innan provet när ni fick jobba med instuderingsorden? 

Jag tror inte att jag var där för första gången så såg jag dig när vi hade provet. 

 

Då var du inte där vid den lektionen 

Nej 

 

(Jag visar orden för Amra) 

Du kanske fick dem innan ändå? 

Ja, jag hade fått dom.  

 

Tänkte du på dem när du svarade på provet? 

Mm, nej. Jo på de här på skalet (Amra pekar på bilderna på baksidan av provet)  

 

När använde du instuderingsorden? 

När jag skrev (paus). Nej det var inte alls till detta på manteln och detta (Amra vänder upp 
framsidan av provet igen) Detta tänkte jag på (Hon pekar ringen som hon ritat) 

 

Du känner igen orden? Du använde dem när du studerade till provet? 

Ja, sa ju typ kärnan och (…), jordskorpan var detta, det kommer jag ihåg 
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(Jag visar Amra hennes prov) 

Här är ditt prov 

Okej 

 

Och så här såg det ut på baksidan precis som du ritade 

Mm 

 

Om du tittar på bilderna som du har gjort. Tycker du att de säger något som du inte säger i 
text.  

(paus) mm alltså typ eh. Jag förklarade lite mer här än vad jag ritade 

 

Förklarade du mer i text? 

Mm, när det var typ, det är ju så varmt inne här så när det kommer i kall luft så blir det så 

 

Texten säger mer än vad bilden visar, menar du? 

Ja 

 

Gäller det all text och alla bilder, eller är det olika? 
Ehh nej jag tycker att jag förklarar lite mer här än vad jag skrev (Amra pekar i en text som 
hon skrivit på baksidan av provet) 

 

Här förklarar du i bilder, när det gäller vattnet och det? 

Mm, spricka 

 

Har du inte skrivit att det är en spricka menar du? 

Jo, det har jag men alltså om typ inte typ detta skulle stått så skulle jag typ ändå fatta 

 

Så texten hade inte behövts där? 

Nej 

 

Bilderna pratar tillräckligt? 

Det tycker jag 

 

Om vi hade tagit bort bilderna, gjort tvärtom? 

Det kunde också hjälpt men jag tycker att det är mycket bättra när jag ritar. Jag tycker att jag 
förklarar mer 

 4



 

Är bilden eller texten viktigast? 

Bilderna tror jag. För ibland så är det svåra så typ, man inte kan förklara det så bra. Typ idag 
så hade jag ett prov så sa jag att jag inte kunde förklara så sa han att jag kunde rita, då förstod 
han. Jag tycker att bilderna är mycket bättre 

 

Va bra! 

Kan man se att det ä rjust  du som har ritat bilderna? Är de typiska för dig? 

Ja 

 

På vilket sätt? 

Alltså jag vet inte men det alltså typ om vi har skriftligt prov eller så, så brukar jag ändå rita 
så för jag tycker att då kanske läraren fattar mer 

 

Är det något typiskt för dig i texten? 

Nej 

(Vi pratar om hur vi ibland så använde vi ibland ord upprepande att vi säger speciella saker 
när vi talar som till exempel liksom) 

Jag sätter ’och’ rätt mycket, sätter inte punkt och sånt 

 

Om du tittar på den här texten (Jag visar Amra hennes text som hon avslutat med en smilie) 

(paus) Alltså typ om jag är, alltså om jag är osäker så sätter jag miner. Typ om jag är ledsen 
för att jag inte hade tränat så sätter jag en sån (Amra ritar en sur gubbe), eller en glad. Här var 
jag lite osäker så jag satte en sån 

 

I den här texten så skriver du, läs den får du se (jag visar Amra en text där hon skriver, ’du 
förstår’ vilket jag analyserade som en muntlig dialog i min tidigare uppsats) 

(Amra läser) Ahh, (skrattar) Ehh hon (läraren) hade typ innan jag skrev detta så hade hon 
kommit och visat mig då skrev jag du förstår 

 

Precis som att du pratade med henne eller hur tänkte du? 

Ja, att jag hade pratat med henne före jag hade skrivit detta så jag skrev du förstår säkert. 

 

Vilket var viktigast i ditt provsvar, var det bilderna eller texten eller något annat som texten 
och bilden tillsammans? Hur ser du på ditt provsvar?  

Alltså jag bryr mig inte så mycket om mitt resultat eller jag bryr mig så men inte sådär jätte 
mycket för jag tycker att det viktigaste är att jag försöker 

 

 5



Absolut, jag håller med dig! 

Så att e (paus) ehh så jag tycker att det var rätt okej för jag hade ju inte varit med så många 
gånger 

Men om vi bortser från resultatet för det har inte jag tänkt på utan istället tittar på dina bilder 
och din text, vilket är viktigast när du ska visa vad du kan? 

Bilderna 

 

Försvinner något viktigt i dina provsvar om vi plockar bort bilderna? 

(paus) 

 

Om jag hade suddat ut dina bilder och bara lämnat i din text till läraren? 

Ja, detta och ehh detta (pekar i bilderna) så vulkanerna och sprickorna och sånt 

 

Det säger du inte i texten, menar du utan i bilder? 

Ja 

 

Om vi gör tvärtom och plockar bort din text istället försvinner något viktigt då? 

Ja, jag tycker att det försvinner jättemycket  

 

Tycker du att bilden och texten samspelar, ett de tillsammans säger något? 

Ja 

 

Kan du visa? 

Ja till exempel här visade jag inte att det stelnar exakt, jag visar inte att det stelnar när det 
kommer i luften och det ramlar ju och stelnar här men det har jag skrivit i texten. 

 

När det stelnar? 

Mm när det kommer i den så kalla luften när den brinner här 

 

Varför har du inte ritat det? 

För jag visste inte hur jag skulle göra 

 

Dum fråga 

Men jag ritade några streck här 

 

Så när du inte kan rita tillräckligt så tar du till texten? 
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Ja 

 

När tycker du att det är bra och förklara något i bilder? 

(paus) Va? 

 

När är det bra att bara använda bilder för att förklara något? 

Jag vet inte 

 

Här valde du att rita (jag pekar i Amras bilder av vulkaner) 

När det gäller saker som man inte riktigt kan exakt förklara 

 

När är det bra att skriva istället för att använda bilder? 

Ehh om man har ett sånt här, ett svårare prov eller sånt. Det mycket bättre om rita det man 
inte får det eller så så är det bra att skriva det 

 

Annars tycker du det är bättre att rita? 

Rita 

 

Det är ju bra att du får rita för de andra lärarna också, känner du att det är okej att använda 
bilder? 

Ja till exempel på matte det är rätt så svårt att rita ju. Då är det lite dåligt där tycker jag. Om 
man skriver ju kanske typ tre gånger tre är lika med men typ till exempel på so och sånt så var 
det ju bra med detta vulkaner och bergen och sprickorna och sånt hur det kommer ut. 

 

Om du fick bestämma själv hur du vill svara på ett prov hur du vill hur hade du velat svara 
då? 

Alltså till exempel på detta då eller? 

 

Ja, hade du velat sitta så här och ta det muntligt, eller bara skriva och rita? 

Nej, sitta muntligt och prata alltså och typ om dom inte förstår så skulle det vara mycket 
bättre och rita  

 

Tycker du att den text som du har skrivit visar tillräckligt hur du tänkte? 

Ja 

 

Visar bilderna tillräckligt hur du tänkte? 

Ja 
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Du fick fram det du ville säga med bilder och med text? 

Ja 

Jag tycker det är jättebra att du får använda dina bilder, om du tycker det är krångligt med 
text kan du ju använda bilder. Det är ju ett sätt att lära sig som du är jätteduktig på 

Ja, till exempel på engelskan. Om man inte kan orden så får man rita typ alltså om man bara 
nej jag kan, jag vet inte hur man skriver det så man jag vet vad det är, så dom säger ja men 
rita då så ritar man kanske en smörgås med nånting kaske till exempel så sår förstår hon ju då 
sätter hon ett poäng rätt. 
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Bilaga 8 

Intervju med Simon 
 

Det var ju ett tag sedan du gjorde detta prov,jag vet inte om du minns vilket prov det var? 

Jo ehh jorden 

 

Det var ju ett sådan här papper ungefär, kan du visa hur du gjorde? 

Jaha, ja först alltså man fick ju en sådan där ring som redan var uppmålad så du vet (Simon 
ritar en ring) så skulle man måla i vad heter det kärnan, båda kärnorna få se och sen vad heter 
det jordskorpan som är runt, atmosfären som är ger runt jorden och sen så skulle man, sen så 
skrev jag olika grejer om jorden till exempel ehh jordbävning och sånt så skrev jag det här ute 
så, för det kommer ju magma inifrån och sånt, allting som var så skrev jag det jämte. 

 

Så du började rita så skrev du sen? 

Ja 

 

Bilderna som du gjorde 

Vilka bilder? 

 

Gjorde du några bilder? Ritade du något föresten? 

Ja, lite alltså typ inte så mycket men, till exempel jag gjorde vulkaner visade när det kommer 
ut (…) och sen så när vulkaner kommer upp 

 

Hade du sett de bilderna om vulkanerna någonstans innan? 

Nej, läst om det (…) 

 

Men du hade inte sett bilderna innan? 

Jag hade ju sett på tv och nyheter ibland och sånt det var ju därifrån jag fått på nätet (…) 

 

Texten som du skrev, hade du sett den någonstans innan? 

Alltså jag hade ju läst om det och forskat i det och så 

 

Använde du någon text från någon bok eller så? 

Jag hade ju läst på och sen så skrev jag 

 

När du ska lära dig något vad tycker du är viktigt då? Text eller bild? Hur gör du när du lär 
dig? 
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Det beror på vad jag ska lära mig 

Vad var viktigt till detta prov? 

Det var så länge sen så jag kommer inte ihåg 

 

Kommer du ihåg vad du pluggade på? 

Alltså jag läste ju mycket när jag försökte få in det och så sen så mamma och pappa förhörde 
mig och sånt 

 

Vad läste du? Vad det texten eller tittade du på bilderna? 

Jag läste ju vad heter det, det vi hade gjort och skrivit och sen i boken och sånt allt som står 
om jorden 

 

Dina egna anteckningar och från läroboken? 

Ja det också. Ja det 

 

Var det något annat än läroboken och anteckningarna som du lärde dig av? Vad gjorde ni på 
lektionerna innan provet? 

Ja, det var ju det jag skrev ner på anteckningar och sen så pluggade jag 

 

Vad det något läraren sa, eller något hon visade som du antecknade? 

Alltså hon både berättade och så fick man läsa själv i boken och skriva ner och så 

 

Hur berättade läraren, visade hon med bilder eller skrev hon på tavlan eller var det muntligt? 

Nej, både muntligt och skrev upp det, alltså jag kommer inte ihåg det var länge sen 

 

Fick ni se någon film? 

Det tror jag alltså jag tror det 

 

Minns du instuderingsorden som ni fick? 

(paus) 

 

När jag var här lektionen innan provet, veckan innan provet så fick ni ord att slå upp och 
studera till provet, kommer du ihåg dem? 

(paus) jag kommer inte ihåg exakt vilka ord det var men 

 

(Jag visar orden för Simon) 
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Hade du med dig dom och pluggade på? 

Ja, det var ju dom jag, jag skrev ju ner alla vad de betydde för de kollade jag i boken ju sen 
skrev jag ner i min bok. Det var de jag pluggade på 

 

(Jag visar Simon hans prov) 

Om vi tittar på de bilder som du har gjort, säger de något som du inte säger i text? 

Alltså jag förklarar ju det i texten men sen så visar jag också så man förstår för ibland kan det 
vara svårt att bara läsa en text så förstår man så ser man 

 

Säger din text något som du inte förklarar i bilder? 

Ja, mer liksom ehh mer vad heter det detaljer och sånt man ser ju inte denna exempel vulkan 
där du ser ju inte att det kommer från inre jorden det står ju i texten till exempel 

 

Du har väldigt mycket text 

Ja 

 

Du har  inte lika mycket bilder 

Nej 

 

Texten dominerar ju i ditt prov 

 Ja 

 

Behövdes bilderna egentligen, tycker du? 

Jag skulle ju klara mig med texten men ehh man förstår ju bättre om det är lite bilder ibland 
med 

 

Om vi tar bort texten? Vad hade hänt då? 

(paus) 

 

En dum fråga när det gäller ditt prov som består av så mycket text 

Fast har ju inte gjort bilder till allt, det är ju bara några grejer så 

 

Varför valde du att bara skriva? 

(paus) jag vet inte riktigt, det är ju mest när jag pluggade så var det mest skriva man skrev ner 
i boken och sånt man målade inte så mycket bilder, så det var väl därför 

 

Så du använde samma teknik sen när du skulle visa din kunskap? 

 3



Ja 

Visar dina bilder något om just dig? Är de typiska för just dig? 

Ä, jag vet inte, svårt att säga jag vet inte 

 

Om vi tittar på texten är det något i den som är typisk för just dig? 

(paus) Jag gillar alltid att skriva mycket 

 

Hur menar du då? 

Alltså jag menar vad heter det jag gillar om man säger så här, jag gillar mer att skriva än att 
rita bilder om man ska göra en sån här grej 

 

Men hur tänker du när du skriver, att du ska skriva så mycket som möjligt eller att du ska 
förklara? 

Nej nej det ska vara mycket men det ska också vara så att man fattar 

 

Vilket är viktigast? 

Att man fattar, men alltså jag menar att jag gillar mer att skriva, att förklara med skrift än med 
bilder 

 

Ja det ser jag och du är väldigt bra på att förklara så att man förstår med text. Du skriver 
både fråga och svar ett ställe i din text, hur tänkte du när du skrev så? 

Nej det kommer jag inte ihåg, alltså det var flera månader sen vi gjorde det  

 

Brukar du göra så när du skriver? 

Det har nog hänt, alltså det kan ju vara lättare för den som läser 

 

Ibland när vi talar så använder vi speciella ord någon kanske upprepar ett ord ofta, syns det 
på samma sätt i din text, tycker du? 

Tror jag inte, jag vet inte nej. Nej jag tror inte, men jag (Simon pausar mitt i meningen men 
säger inget mer) 

 

Vad är viktigast i ditt provsvar, texten eller bilderna eller både texten och bilderna eller något 
annat? 

Både och är självklart viktigt 

 

Varför det? 

Därför att, att ehh, det ger ju mer, texten är mer detalj eller så eller mer utförligt man kan 
också förstå lättare om man har visat med bilder 
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Försvinner något väsentligt då om jag tar bort bilderna? 

I det här fallet försvinner inte sådär jättemycket eftersom det bara är några få bilder men klart 
att det försvinner för man förstår ju bättre 

 

Hur samspelar då texten med bilden tycker du? 

(paus) Det är ju alltså, det är ju i stort sett det jag har skrivit här är ju dom bilderna bara att jag 
har gjort lite detaljer vad de kommer ifrån och sånt 

 

Texten väger lite tyngre? 

Ja, för det är ju, man kan ju inte visa ehh en liten bild liksom vad allt, så 

 

När tycker du att det är bra att förklara något i bilder? 

(paus) ja ehh (paus) alltså så man förstår eller så det kan ju vara lättare ibland jag vet inte 
riktigt när eller så 

 

När är det fördel att använda text? 

När man då vill veta mer detaljerat på något sätt 

 

När är det bra att använda både text och bilder? 

(paus) ja det är ju sådär att man skriver då sen visar man så man förstår hur det ser ut eller så 

 

Hur förklarar du bäst din kunskap? Hur svarar du bäst på ett prov om du får välja själv? 

Skrift 

 

Tycker du att texten visar tillräckligt hur du har tänkt? 

Ja det tycker jag 

 

Visar dina bilder hur du har tänkt? 

Jag har ju, ja ganska men jag har ju bara gjort bilder på två grejer här så att det var inte så 
mycket så 

 

Du hade kunnat vända och rita på baksidan om du hade velat 

Ja jag vet 

 

Men du kände inget behov av det? 
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Nej 

Nej jag frågar inte för att jag saknar något, jag vill bara veta hur du har tänkt 

Ja 

  

Kommer du ihåg allt du har skrivit? 

Jag kommer ihåg det mesta men inte allt kanske men. Jag kommer ihåg provet så jag kommer 
ihåg hur jag gjorde och så 

 

När du lär dig något och skriver det kommer du ihåg det lätt då? 

Till exempel glosor brukar jag alltid skriva ner då sitter de mycket lättare 

 

Minns du bilder som du har sett från läroboken, eller minns du texter? 

När jag kollar i boken brukar jag mest skriva ner mina egna ord för det är lättast tycker jag 
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     Bilaga 9 
     

Växjö 2007-03-07 
 
 
Hej 
 
Jag heter Lena Andersson och är student på Växjö universitet. Jag läser till lärare i ämnena 
bild och svenska. 
 
Under förra året (2006) gjorde jag min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på X-skolan 
med X X som handledare. Nu läsare jag min sista termin på lärarutbildningen och skriver på 
min magisteruppsats. Uppsatsen handlar om hur elever använder ord och bild när de visar sin 
kunskap. I detta syfte skulle jag vilja intervjua några av eleverna. Med elevernas medverkan 
får jag ett material att bygga min uppsats på. 
 
Elevernas identitet, deras lärares identitet eller vilken skola eleverna går i framgår inte i min 
uppsats. Ingen, förutom jag och elevernas lärare (X X) kommer att förstå att er son/dotter 
medverkat i studien. Ni får naturligtvis läsa uppsatsen när och om ni vill. Under intervjuerna 
kommer jag att använda bandspelare. Ni kan kontakta mig via bifogad e-postadress eller via X 
X på X-skolan. 
 
 
 
 
 
 
Min son dotter får delta i studien 
 
 
 
Vårdnadshavarens underskrift 
 
 
 
 
Min son dotter får inte delta i studien 
 
 
 
Vårdnadshavarens underskrift 
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