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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi har, bland annat under vår verksamhetsförlagda utbildning, blivit förvånade över att 

gång på gång få möta en negativ syn på bildämnet och dess innehåll, där människor sett 

på undervisningen som något främmande och obehagligt. Vi anser själva att det genom 

bilder och bildanvändande går att skapa många kreativa, dynamiska och utvecklande sätt 

att arbeta på i alla ämnen. Bilders del i samhället, och därmed också i skolan, ser vi som 

något självklart, som går in i allt, och därför upplever vi det besynnerligt när vi möter 

dylika reaktioner. Betyder detta att vi har en skev syn på hur central bilders plats i 

skolsammanhang egentligen borde vara? Är vi så insnöade i vårt ämne att vi har svårt att 

se utanför våra egna ramar? Hur ser det egentligen ut med bildanvändandet i andra 

ämnen? 

 Eftersom vi båda är blivande gymnasielärare i ämnet bild är vi intresserade av hur 

just bilder och lärande hänger samman samt hur bilder idag används i skolan och i olika 

lärandesituationer. Under vår utbildning har vi blivit bekanta med begreppet det vidgade 

textbegreppet där bild, bredvid text och tal, innebär ytterligare möjligheter att uttrycka 

sina ståndpunkter med eller förmedla något man vill säga. Det här är något vi i praktiken 

vill undersöka ytterligare. 

 Under det gångna seklet, och framför allt under de senaste decennierna, har bilden 

på allvar gjort sitt intåg i vår vardag (Nordström 1984:5). Göran Sonesson (1992) 

beskriver vårt samtida informationssamhälle som det i historien mest bildtäta någonsin. 

Ett samhälle där ”den största mängden bilder möter varje enskild individ under den 

kortaste tidsrymden” (s. 11). Således möts vi i vår urbana miljö av en enorm mängd 

bilder med budskap om vad vi bör köpa, tycka och tänka (Hansson m.fl. 2006:kap 2). 

 De flesta ungdomar besöker dagligen mötesplatsen Internet med olika communities 

och chatsidor där de ständigt möts av en mängd textvärldar, med bilder och bildspråk 

inkluderat (Olin-Scheller 2006:173). En viktig kompetens i denna visuella bildvärld har 

blivit att kunna hantera bildflödet, något som Jan-Erik Lundström skriver om i sin artikel 

Visualitet: om bild som bild, som tal, och som skrift: ”Med samtidens globala mediaflöde 

är det ytterst viktigt att försöka följa mottagandet och förståelsen av medieutbudet i olika 

kulturer” (Lundström & Sahlström (red.) 1992:22). Enligt läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (Lpf94) ska eleven kunna ”orientera sig i en komplex verklighet med stort 



 
2 

 

informationsflöde och snabb förändringstakt”, till stor del eftersom den nya teknologin 

ställer nya krav på kunskaper och arbetsformer (Skolverket 2006:5). Vi måste således 

kunna sortera bland alla de budskap som når oss varje dag och därför måste vi också lära 

oss att tyda de tecken som krävs för att kunna läsa en bild. Eriksson och Göthlund (2004) 

saknar i konst- och bildvetenskapen analysformer för de nya medierna som vi möter i 

samhället. De menar dock att semiotisk teori är den mest heltäckande analysmetoden 

vilken kan spela en stor roll vid tolkning av olika typer av medieformer (s. 40f). 

 Att i skolan använda olika medier kan skapa en vidgad syn på estetiska 

läroprocesser och de positiva möjligheter som detta för med sig. Eleverna kan exempelvis 

finna nya vägar på sin jakt efter kunskap, deras självförtroenden kan stärkas, men de kan 

även genom dylika processer finna skolverksamheten som mer meningsfull i förhållande 

till sin egen livsvärld (Marner & Örtegren  2003:64). I styrdokumenten talas det idag om 

att förutom skriven text och tal kan även bilder betraktas som text som dels går att läsa av 

och dels går att användas som ett uttrycksmedel. I skolans värld är det framför allt i 

samband med ämnet svenska som detta vidgade textbegrepp nämns (Skolverket 2000). 

 Då bilder är ytterligare en aspekt av språket (Hansson m.fl. 1992:7-10) kan det 

tyckas vara naturligt att dess första arena i skolan blir just språkundervisningen. Frågan är 

dock om detta räcker. Forsling m.fl. (2004:31) talar om att varje lärare är en språklärare, 

således borde kanske begreppet det vidgade textbegreppet innefattas i samtliga ämnen? 

 Med detta som utgångspunkt och med avseende på vår kommande yrkesroll blir det 

för oss viktigt och relevant att undersöka hur lärare kan använda sig av olika medieringar 

(däribland bilder) i kommunikationsprocessen. 

1.2 Syfte och problemformulering 

I dagens informations- och konsumtionssamhälle, där vi lever i en ström av bilder, krävs 

en bildspråklig kompetens för att hantera all den information vi dagligen möter. Utöver 

tolkning av bilder behöver vi känna till att dessa, likaväl som skriven och talad text, kan 

fungera som ett språk och medel att kommunicera genom. Nordström hävdar att det är av 

yttersta vikt att skolan kan ta detta bildsamhälle på allvar (Nordström 1984:5). 

 Ytterligare en anledning till varför användande och arbete med bilder i skolan är 

angeläget återfinns i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) där det talas om 

att vi lär oss på olika sätt. Skolan måste kunna bemöta elevers olika förutsättningar och 



 
3 

 

behov för att kunna ge dem den kunskap de behöver för att fungera i samhälls- och 

arbetsliv (Skolverket 2006:4,6). 

 Kan kanske ett, i skolans samtliga ämnen, generellt bildanvändande å ena sidan 

fungera som ett språkverktyg och kommunikationsmedel å andra sidan förbereda 

eleverna inför framtiden och det bildsamhälle de redan är en del av? 

 Avsikten med denna studie är att diskutera möjligheter och få en fördjupad kunskap 

kring hur gymnasielärares förhållningssätt till det vidgade textbegreppet och bilder som 

språk- och kommunikationsverktyg kan se ut, samt hur deras användande av, och arbete 

med, bilder i undervisningen kan gestalta sig. 

 

Frågeställningen är: Hur kan gymnasielärares förhållningssätt till och användande av 

det vidgade textbegreppet i undervisningen se ut? 

 

Vi har till vår hjälp formulerat några underfrågeställningar som ska bistå oss i att finna 

svaret på huvudfrågan. Vi avser därför att svara på följande frågor: 

• I hur stor utsträckning är gymnasielärare bekanta med det vidgade textbegreppet? 

• Hur manifesterar sig gymnasielärares medvetenhet om bilder som kommunikations-

medel i undervisningen? 

• Vilka möjligheter och hinder kan en undervisning med ett användande av det 

vidgade textbegreppet ha? 

 

1.3 Avgränsning 

Undersökningen avser att studera det vidgade textbegreppet utifrån ett bildperspektiv. 

Således avser vi att undersöka endast bildanvändande och väljer bort övriga aspekter av 

begreppet såsom ljud, drama etcetera. 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas den metod som använts i vår empiriska undersökning där vi 

beskriver på vilket sätt studiens empiri har samlats in, hur urval och avgränsningar ser ut 

samt hur vi gått till väga genom processen. Här presenteras också faktorer som kan ha 

påverkat svaren och slutresultatet. 

2.1 Enkät 

Vi har med utgångspunkt från Jan Trosts (2007:18-22) bok Enkätboken utarbetat en 

metod för datainsamling och analys enligt följande: 

 Undersökningsmaterialet består av en enkät då vi på detta sätt kan få ett bredare 

underlag och möjligheten att kombinera en kvantitativ med en kvalitativ undersökning 

(Ibid). Kvantitativ forskning kan enkelt beskrivas som ett förfaringssätt som handlar om 

att mäta, väga och sammanställa statistik där en i förväg bestämd teori prövas. Den 

kvantitativa forskningen utgår ifrån en objektiv verklighet medan den kvalitativa 

forskningen ser den sociala verkligheten som något ständigt föränderligt. Kvalitativ 

forskning syftar därför till att i större utsträckning tolka och konstruera samt generera nya 

teorier (Bryman 2002:34f). 

 Den kvantitativa datainsamlingen innehåller fem allmänna sakfrågor om 

informanternas bakgrund samt fem slutna frågor kring generella förhållningssätt där olika 

påståenden graderas utifrån hur väl de stämmer med informanternas egna synsätt. 

Frågeformuläret avslutas med två öppna frågor där informanterna dels har kunnat svara 

på vilka möjligheter och vinster de ser med bildanvändande i undervisningen, dels ge 

konkreta förslag på bildanvändande i undervisningssammanhang. Informanterna gavs 

slutligen en möjlighet att lämna övriga synpunkter. Vår datainsamling är därför både av 

kvantitativ och kvalitativ art och vi kommer att analysera, bearbeta och tolka den med 

såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. 

2.2 Urval och avgränsning 

I urvalet av informanter har vi valt att skicka vårt frågeformulär till lärare på 22 olika 

gymnasieskolor utspridda över Skåne län med en jämn fördelning mellan stora och små 

städer. Vi ville därutöver få med så många olika program som möjligt så att slutsatserna 

kan dras mer generellt än om samtliga svar kommit från lärare på liknande program. De 

som valt att delta i undersökningen är 21 olika ämneslärare med undantag från lärare med 
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inrikting bild eller media. Vi är medvetna om att vi i undersökningen inte kan dra några, 

för alla gymnasielärare i södra Sverige, generella slutsatser då studien inte varit 

tillräckligt omfattande.  

2.3 Faktorer som kan påverka 

Eftersom vi gjort en digital enkät som skickats via e-post finns eventuellt risken att några 

informanter har fallit bort då användningen av den moderna tekniken kan variera 

beroende på intresse, kunskap och vana. Något som kan påverka resultatets reliabilitet är 

att endast 21 personer på totalt 22 tillfrågade gymnasieskolor valt att delta i 

undersökningen. Det låga antalet informanter kan bero på såväl brist på intresse inför 

ämnet som på tidsbrist. Resultatets reliabilitet kan därför också ha påverkats då eventuellt 

bara personer som intresserat sig för ämnet har valt att delta. 

  Vårt intresse för och, till följd av detta, djupare kunskap inom området kan ha 

påverkat utformningen av frågeformuläret så till vida att vi i för hög grad förutsatt att 

informanterna haft samma utgångspunkt som vi. De kan därför ha tolkat frågorna på ett 

annat sätt än vad vi från början haft för avsikt. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att utföra enkätundersökningen på digital väg då vi ville ha svar från en stor 

variation av olika gymnasieskolor från olika delar av Skåne län. Ett följebrev har 

utformats och e-postats till rektorer, programansvariga eller lärare vid de 22 skolorna i 

Skåne län där frågeformuläret har bifogats som ett separat worddokument. I de fall där 

endast rektorer eller programansvariga fått meddelandet har dessa i sin tur vidarebefodrat 

vårt frågeformulär till de berörda lärarna på skolan. Formuläret har alltså kunnat 

genomföras digitalt där informanterna fyllt i sina svar, sparat filen och sedan skickat 

tillbaka till oss. 
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3 Forskningsetiskt förhållningssätt 

Vi har i denna uppsats antagit ett forskningsetiskt förhållningssätt vilket innebär att vi satt 

stor noggrannhet i hanteringen av all data som samlats in. Informanternas personuppgifter 

har behandlats konfidentiellt och alla kontaktuppgifter har efter insamlingen av empirin 

raderats. Informanterna har blivit upplysta om att de genom att deltaga även godkänner 

att vi får använda svaren i vår uppsats. De har också informerats om i vilket syfte datan 

samlats in. 

 Vi är väl medvetna om att vi som författare av text och bearbetare av empiriskt 

material har makten att styra över vad som ska, och vad som inte ska, få en plats i 

uppsatsen. 

 Noggrannhet i korrekt referering, citering och källhänvisning är en självklarhet i 

alla forskningssammanhang och detta är något som ständigt präglat vår arbetsprocess.    
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4 Teori och begrepp 

Kapitlet behandlar de teorier och begrepp som ligger till grund för vår empiriska 

undersökning. 

 Kapitlet inleds med en beskrivning av det vidgade textbegreppet där definition, dess 

bakgrund, plats i styrdokumenten och kopplingar till identitetsutveckling tas upp. 

Därefter presenteras den teori vi valt att utgå ifrån i vår undersökning, nämligen 

semiotisk teori, och efter det följer bildens språk och kommunikation med en 

kommunikationsmodell samt begreppet mediering med ett horisontellt respektive 

vertikalt/hierarkiskt synsätt. Slutligen tas begreppet estetiska läroprocesser upp samt 

några exempel på praktisk tillämpning av dessa. 

4.2 Det vidgade textbegreppet 

För att tydliggöra vår studie har vi i följande kapitel valt att först definiera begreppet det 

vidgade textbegreppet, för att därefter redovisa en förklaring av dess uppkomst och 

utveckling, och slutligen beskriva begreppets koppling till skolans styrdokument och 

elevers identitetsutveckling. 

4.2.1 Definition 

I beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad för kursplanerna i svenska förklarar 

skolverket att texter inte alltid behöver innebära skrift utan även ljud, rörliga bilder och 

stillbilder (Skolverket 2000). Med det vidgade textbegreppet menas således att text är 

något som inte bara omfattar det traditionellt skrivna och talade ordet utan även det som 

kan upplevas med ögat och örat (Lindmark i Asplund Carlsson m.fl. (red.) 2003:9). 

4.2.2 Bakgrund 

I arbetsrapporten Kom-M/IT-projektet som handlar om det vidgade textbegreppet i ett 

specialpedagogiskt sammanhang skriver Karin Forsling, Lasse Högberg och Iréne 

Johansson (2004) kring begreppet det vidgade textbegreppet och dess ursprung och 

tillblivelse. De relaterar begreppet till dess grundbetydelse och en etymologisk förklaring 

där ordet text härstammar från ordstammen väva, vilket kan förknippas med det grekiska 

ordet ”rhapsodein”, det vill säga ”att sy ihop sånger”. Forsling m.fl. menar vidare att 

textbegreppet från början hade en vidare betydelse men att det med den moderna 

skriftkulturen har fått en smalare innebörd. Det är först på senare tid som begreppet 
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återigen blivit mångtydigt, som en följd av den väldigt omfattande och snabba 

elektroniska utvecklingen och av dagens, av media starkt präglade, samhälle (s. 3). 

 Dagens breda textbegrepp kan utöver den elektroniska utvecklingen härledas ur 

omvälvningarna inom humaniora under 1960-talet. Det traditionella innehållet i de 

humanistiska vetenskaperna ifrågasattes från flera håll vilket ledde till en våldsam 

teoriboom där nya teoribildningar inom akademien skapades. I samband med detta talas 

det inom humaniora om den kulturella vändningen vilket handlar om att humanister inte 

längre är begränsade av tidigare vetenskapliga arbetssätt, kulturarv och normer. 

Teoriboomen öppnade upp en ny värld där repertoaren av arbetsområden och studieobjekt 

tycktes bli oändligt omfattande. Exempel på ett par av de teoribildningar som skapades 

inom akademien är: semiotik, vilket kort kan beskrivas som en teori där alla mänskliga 

teckensystem kan studeras som språk1, och poststrukturalism (Persson 2005), som 

betonar det ständigt skapande i interaktion. I motsats till strukturalismen som ser en 

inneboende verklighet i text betonar poststrukturalismen växelverkan mellan läsare och 

text och det meningsskapande som sker i detta samspel (Börjesson 2003:28). 

 Under 70-talet träder en ny skola av bildpedagoger fram i Sverige som talar om 

bilden som en språkform, detta som en följd av att den visuella kulturen i media blivit 

alltmer framträdande i samhället (Hansson m.fl. 1992:7). Bildpedagogerna Hasse 

Hansson, Gert Z Nordström och Sten-Gösta Karlsson har sedan 70-talet varit verksamma 

inom bildpedagogik och bildforskning vid Konstfack samt lärarutbildningen i Uppsala 

(Hansson m.fl. 2006:omslag). I böcker som Bild och form från 1975, Bildspråkets 

grunder från 1992 och Seendets språk från 2006 jämställer de bildens kommunikativa 

egenskaper med det talade språkets (Hansson m.fl. 1992:7) och kopplar bildspråket till 

allmänna språkteorier, till exempel semiotisk teori (Hansson m.fl. 2006:7).2 

4.2.3 Styrdokumenten 

De omfattande omvärldsförändringarna, vilka till viss del beskrivits i föregående kapitel, 

har inneburit en förändring av skolans allmänna åliggande. I takt med detta har också 

skolan fått revidera sina läro- och kursplaner (Lindmark i Asplund Carlsson m.fl. (red.) 

2003:7). Som ett resultat av detta omfattande reformarbete kring kursplaner och 

styrdokument under 1990-talet (Forsling m.fl. 2004:3 enligt Danielsson 2002) skrevs 

1994 det vidgade textbegreppet för första gången ut i klartext, när kursplanerna för den 
                                                       
1  Semiotisk och bildsemiotisk teori behandlas vidare i kap. 4.3 
2  Se vidare kap. 4.3 
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programbaserade gymnasieskolan kom (Skolverket 2004). År 2000 stärktes begreppets 

betydelse genom att det betonades ytterligare i såväl grundskolans som gymnasieskolans 

kursplaner för svenska (Olin-Scheller 2006:110f). 

4.2.4 Identitetsutveckling 

Enligt Lpf94 är skolans uppgift att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

(Skolverket 2006:3). Andersson m.fl. (1999) skriver i boken Skolan och de kulturella 

förändringarna att identitetsskapandet är av kulturell karaktär och att identiteten är något 

som konstrueras (s. 108). Olin-Scheller (2006) hävdar, med sin undersökning som stöd, 

att ungdomar på ett liknande sätt skapar sin identitet i möten och förhållanden till 

medievärlden och dess variation av texter (s. 23). Enligt Skolkommitténs (1997) 

betänkande Skolfrågor – Om skola i en ny tid använder ungdomar ”populärkulturen som 

råmaterial när de formar sina föreställningar och identiteter” (s. 240). I det postmoderna 

samhället ifrågasätts tanken om identiteten som en odelbar kärna. Istället ses jaget som en 

mångfacetterad text som kan konstrueras, dekonstrueras eller läsas efter eget val 

(Andersson m.fl. 1999:113).  

 Enligt tanken om den kulturella friställningen har vikten av traditioner tappat sin 

betydelse för identiteten. I vår tid bygger istället ungdomar sin personlighet själva, dock 

med stor påverkan från en alltmer mediedominerad tillvaro. Friheten är sålunda inte helt 

oinskränkt utan föreställningar som individen bildar om sig själv och sin omgivning är i 

förväg framställda av en präglande mediekultur (Ibid). 

4.3 Bildsemiotisk teori 

Semiotik, som betyder tecken- eller betydelselära (Marner & Örtegren 2003:17) är ”en 

vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen i vidaste mening, 

villkoren för kommunikation, dess lagmässighet och samband med hela samhället” 

(Hansson m.fl. 2006:9). Således intresserar sig semiotiken för hur människor 

kommunicerar via olika meningsbärande tecken, där såväl användande som skapande och 

tolkande ingår (Eriksson & Göthlund, 2004:34f). 

Bildsemiotik, som är en gren ur semiotiken, är en vetenskap om bilder och bildkategorier. 

Denna undersöker hur bilder liknar och skiljer sig från den tidigare beskrivningen av 

tecken och betydelser. Teorin diskuterar även bildens betydelse i den kommunikativa 

akten där en sändare (bildskapare) förmedlar något till en mottagare (bildbetraktare) 
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(Sonesson 1992:12,22f,33). Sonesson (1992) beskriver vad bildsemiotisk teori mer 

konkret innebär: 

 
Bildsemiotiken handlar om hur färgfläckarna på den plana ytan blir till 
tecken och till det särskilda slag av tecken vi kallar bild; den handlar om 
hur vissa av dessa färgfläckar tillsammans bildar större helheter som 
kan identifieras med företeelser i upplevelsevärlden, som inte är platta, 
och som ibland rör sig, är levande, talar till oss, och till och med gör 
bilder av oss. Den handlar också om de betydelser som bilder förmedlar 
just för att de inte är identiska med vad de avbildar utan är färgfläckar 
fördelade på en plan yta. (s. 22) 

 

Semiotisk teori har sedan lång tid tillbaka brukats av olika språkforskare, och dess 

urfäder och vägröjare kan sägas vara den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure 

och den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (Sonesson, 1992:24-33). I 

samband med specifik bildsemiotik är det dock Roland Barthes som från början genom 

sina två essäer från 1964: Rhétorique de l’image och Éléments de sémiologie fick den 

bildsemiotiska bollen i rullning (Wærn m.fl. 2004:38). 

 Vissa konst- och bildforskare har dock kritiserat bildsemiotikens metod att likställa 

visuella och verbala tecken. Eriksson och Göthlund frågar sig huruvida det är möjligt att 

använda semiotikens begreppsapparat vid tolkning av bilder och i vilken utsträckning det 

går att tala om läsning av en bild. De menar dock att semiotiken är ett användbart redskap 

i förståelsen av hur bild och betraktare samspelar (Eriksson & Göthlund, 2004:35). 

 I Sverige finns en rad bildpedagoger som tillämpar bildsemiotisk teori på bilder och 

inom bildspråksforskningen där de med stöd av teorin menar att bilder precis som språk 

är teckensystem med såväl uttryck som innehåll (Hansson m.fl. 2006:10f). Hansson m.fl. 

(2006) presenterar en enkel grundmodell för hur ett tecken är uppbyggt: 
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Barthes jämsides med filmsemiotikern Christian Metz och semiotikern Umberto Eco 

skiljer i semiotisk analys på denotativ respektive konnotativ meningsnivå (Wærn m.fl. 

2004:38f) vars innehåll beskrivs närmare i nästa kapitel. 

4.4 Bildens språk och kommunikation 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) betonar vikten av att utveckla elevernas 

kommunikativa förmåga och sociala kompetens (Skolverket 2006:5). 

 Ordet kommunikation, som betyder ”göra gemensamt” och härstammar från det 

latinska ordet communicare, handlar om att ”språkliggöra våra tankar och dela dessa 

tankar med andra” (Wyndhamn m.fl. 2000:100). Enligt Hansson m.fl. (1992) är språk 

något som ”hänför sig till vissa mönster, vissa ordningar, något som kan undersökas. Ett 

språk är inte skapat av en individ utan av ett kollektiv. Det är resultatet av generationers 

tänkande och handlande”. Hansson m.fl. menar även att de bilder som varje individ 

framställer inte är att betrakta som ett språk i sig, utan endast handlingar där språket 

används (s. 10). En definition av vad bildspråk är kan vara att bilden i sig omfattar allt 

synligt som är språk. Bildspråk kan i denna definition således betraktas som allt visuellt 

som har med språk att göra (Nordström 1984:13). 

 Bilden, till sitt väsen, är unik och dess språk likaså. En skriven text läses 

exempelvis linjärt från vänster till höger där tolkningen av denna sker kontinuerligt efter 

hand, medan en bild sällan tolkas i en bestämd följd. Här finns således inget bestämt 

system för hur en bild ska avläsas, utan all information erbjuds på en och samma gång 

Uttryck 
 
 

Innehåll 
=   

Grundmodell för hur ett tecken är 
uppbyggd. Utarbetad efter Hansson 
m.fl. 2006:11 

Tecken 

Fig. 1 
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som en helhet vilket ger mottagaren en möjlighet att själv strukturera sitt 

tolkningsförfarande (Nordström 1984:23). Även om mottagaren erbjuds ett helhetstecken 

(bilden i sin helhet) kan dock bilden delas upp i deltecken (bildens olika komponenter) 

som i sin tur bildar olika så kallade teckenkedjor. Deltecken kan alltså var för sig 

innehålla berättelser som sedan kan länkas ihop till ett sammanhang och bilda olika 

kombinationer med hjälp av teckenkedjor (Hansson m.fl. 1992:13,15). 

 En bilds betydelse går att dela upp i två meningsnivåer med denotativt respektive 

konnotativt innehåll (Wærn m.fl. 2004:38f). Det denotativa innehållet är detsamma som 

det manifesta i bilden, det vill säga det för avkodaren uppenbart synliga som kan 

beskrivas, registreras och mätas. Det konnotativa innehållet i en bild är däremot latent, 

det vill säga det som kan tolkas ur en bild där olika värden och idéer uttrycks. Här kan 

tolkningen också ge associationer utifrån innehållet. Ofta ligger det latenta innehållet 

frånvarande och dolt för ögat, innehållet måste alltså analyseras och kopplas till egen 

erfarenhet och kunskap (Hansson m.fl. 1992:16-18). 

4.4.1 Kommunikationsmodell  

En klassisk kommunikationsmodell i sin enklaste form kan beskrivas som en process med 

fem element som samspelar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Återkoppling 

 
  Sändare 

 
   Budskap 

 
      Kanal 

 
Mottagare 

Kommunikationsmodell 
utarbetad efter Bengtsson 
1994:33 

Fig. 2 
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En sändare skickar iväg ett meddelande (budskap) genom ett medium (kanal) som sedan 

når och tolkas av en mottagare. Kommunikation människor emellan är däremot inte fullt 

så enkelriktad då mottagaren i sin tur sedan kan ge feed-back till sändaren (Bengtsson 

1994:33), vilket brukar kallas återkoppling (Nordström 1984:32). Kommunikationen är 

dessutom växelverkande där parterna i processen ständigt byter roller och turas om att 

vara sändare respektive mottagare. Ett tydligt exempel på just detta kan vara ett 

vardagligt samtal där kommunikationen också ofta sker på olika nivåer med, förutom tal, 

gester, blickar, mimik och kroppsrörelser (Nordström 1984:31). Enligt Anders Marner 

och Hans Örtegren (2003) utgår forskaren Michail Bachtin från ett dialogicitetsbegrepp 

som innebär ”en kritik av en syn på språkets funktion som ensidig förmedlare av entydig 

information till en mottagare” (s. 29). Språket och kommunikationen bygger på en 

sändare och en mottagare som på ett flexibelt och föränderligt skapande sätt utbyter 

subjektiva förhållningssätt. ”Sanningen föds inte i en enskild människas huvud, den föds 

mellan människor, som gemensamt söker sanningen i ett dialogiskt umgänge” (Bachtin 

1991:118). Med andra ord kan båda parter i en kommunikationsprocess uppleva sig som 

subjekt där var och en tolkar utfrån sitt eget perspektiv samt från den egna 

föreställningsvärlden och kulturen (Marner & Örtegren 2003:30-33).  

 

4.6 Mediering  horisontellt emot vertikalt/hierarkiskt 

Medieringar kan beskrivas som kommunikationsredskap som människan har skapat för 

att kunna samspela. Dessa kan ta sig uttryck på olika sätt, bland annat genom 

tvådimensionella och tredimensionella bilder. Även språket ses som en mediering och 

utan detta skulle det troligen inte finnas något annat symbolsystem (Wyndham m.fl. 

2000:99f). 

 
I skolan används företrädesvis ett vertikalt hierarkiskt medi-
eringsbegreppet, som innebär att språk som kommunikativt medium 
fokuseras och att bild och hantering av verktyg och föremål placeras 
lågt i ämnenas hierarki, vilket resulterar i att dessa verksamheter 
nonchaleras eller betraktas som andningshål. (Marner 2006:8) 

 
 
Enligt det vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet står sålunda språkligt tänkande högst 

i rang på utvecklingsskalan och som det enda givna slutmålet. Användande av bilder ses 

därför endast som ett steg i processen för att nå en symbolisk nivå där begreppsligt och 
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abstrakt tänkande premieras. Jerome Bruner3 talar i sin tidigare forskning om tre steg i 

utvecklingen: enaktiv, ikonisk och symbolisk. De tidigare, med handling utan reflektion 

utifrån ett och samma spår (enaktiv) samt en bildlig syn på omvärlden (ikonisk), ersätts 

av det senare språkliga tänkandet (symbolisk). Bruner tänker sig således en återgång till 

bildanvändande som ett steg tillbaka i progressen (Marner & Örtegren 2003:21f). Figuren 

nedan, som bygger på Anders Marners (2005:121) tabell 3 i boken Möten och 

medieringar, beskriver den vertikalt/hierarkiska medieringsmodellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marner (2005) beskriver i samma bok (Möten och medieringar) Roger Säljös4 socio-

kulturella syn på mediering där detta återigen ses på ett vertikalt/hierarkiskt sätt:  

 
I Roger Säljös bok Lärande i praktiken (2000) beskrivs ett socio-
kulturellt perspektiv som med hjälp av Vygotskij poängterar tecknets 
medierande funktion i samhället. [---] när Säljö kommer in på bild så 
tycks ett sådant perspektiv inte längre gälla. [---] Varseblivning beskrivs 
i boken som något negativt [...] Endast språket förmår höja människan 
över här och nu-situationen [---] När det gäller bild framhävs endast fel, 
begränsningar, svagheter och problem, eftersom bild enbart ses som 
något som föregått skriftspråkets utveckling. (s. 114) 

 
 
                                                       
3 Amerikansk psykolog (Sundell & Gomer (red.) 1989:196) 
4 Professor i pedagogik (Säljö 2008) 

Symbolisk nivå (språk) 

Ikonisk nivå (bild)

Enaktiv nivå (handling)

Fig. 3 

Vertikalt/hierarkisk medierings-
modell utarbetatad efter Marner 
2005:121
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Bruner, vars medieringssyn tidigare har varit vertikalt/hierarkisk, har numera ändrat 

uppfattning och vänt sig emot tänkandet om just denna utveckling till fördel för en 

modell med mer horisontell inriktning. Enligt det horisontella medieringsbegreppet 

befinner sig bild, tal, skrift, handling och reflekterat tänkande på en horisontell linje och 

således på samma nivå (Marner & Örtegren 2003:22f). 

 Det vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet, där skriftspråket ses som den mest 

betydande medieringen, har länge dominerat i såväl samhället som inom skolan. Det 

horisontella medieringsbegreppet, som står i motsats till detta, täcker in en större 

variation av olika medieringsprocesser i samhället av idag. Det horisontella 

medieringbegreppet tar också hänsyn till medieringars olika användningssätt och olika 

konstarter och genrer (Ibid s. 12). Enligt Läroplanen för de fria skolformerna (Lpf94) får 

undervisningen inte premiera en viss enskild kunskapsform framför en annan: 

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den 
andra kunskapsformen. (Skolverket 2006:6) 

 

Samma läroplan talar också om en likvärdig utbildning, där undervisningen måste 

anpassas efter elevens olika förutsättningar, men betonar också att det finns ”olika vägar 

att nå målen” (Ibid s.4). 

 Anders Marner (2006) talar om hur en mångfald av medieringar bör eftersträvas 

eftersom det behövs olika typer av medieringar för att skapa olika typer av betydelser. 

Han beskriver medieringar som något som används och upplevs där ”Kroppen, föremålet, 

bilden, musiken, språket, den matematiska formeln samt externa medier som datorn” är 

några exempel. Det ena mediet utesluter inte det andra utan är beroende av situation och 

syfte (s. 8). 

4.5 Estetiska läroprocesser 

Det kan vara svårt att ge en entydig definition av en estetisk läroprocess eftersom denna 

inte existerar isolerad utan är en del av ett förhållningssätt eller perspektiv. Det har gjorts 

försök att beskriva vad en estetisk läroprocess innebär där Lena Aulin-Gråhamn och Jan 

Thavenius (2003) menar att arbete med estetiska läroprocesser i undervisningen innebär:  

ett möte mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter och 
kunskaper och andras. Andra personers, andra tiders eller olika 
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samhällens framväxta och lagrade erfarenheter och kunskaper. Mötet 
sker via ett medium, (en form, en gestaltning, en framställning, en 
berättelse, ett konstverk). (s. 122) 

 

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) har också tolkat Thomas Ziehes beskrivning av 

ovanliga läroprocesser som estetiska sådana. I dessa processer används bilder, musik och 

skriven text till att i undervisningen dra in personliga och historiska erfarenheter. 

Gestaltningar och iscensättningar av olika typer används för att koppla egna 

föreställningar och erfarenheter med andras. Med hjälp av estetiska uttryck av olika slag 

som medium görs de egna erfarenheterna, i form av upplevelser, känslor, tankar och 

kunskaper, synliga, tillgängliga och samtalsbara för eget och andras bruk. De estetiska 

läroprocesserna arbetar med såväl produktion som med reception och reflektion kring 

form och innehåll (s. 122f). 

 Marner (2005) konstaterar dock att utgångspunkten för estetiska läroprocesser är att 

”lärande och estetisk verksamhet har något gemensamt” (s. 131).  

 I särtrycket Bildning och kunskap till lärarkommitténs betänkande Skola för 

bildning beskrivs hur de olika ämnenas undervisning kan levandegöras med hjälp av nya 

metoder: 

 
Med s.k. multimedia – kombinationer av rörliga och fasta bilder, ljud 
och text – kan undervisningen om djurliv, musik, historiska händelser, 
för att nu ta några exempel, tillföras en ny dimension. Moderna 
datorprogram kan också användas som verktyg för att skapa modeller, 
simulera skeenden osv. och därigenom utveckla problemlösnings-
förmåga och dynamiskt tänkande (Skolverket 1994:69) 

 

4.5.1 Praktisk tillämpning av estetiska läroprocesser 

Bilders möjligheter i skolan är stora enligt flertalet forskare och författare. Nedan 

presenteras några användningsområden där estetiska läroprocesser verkar positivt och 

utvecklande på inlärning och konstruktion av kunskap. 

4.5.1.1 Skrivinlärning 

Gunilla Molloy (1996) menar i Reflekterande läsning och skrivning att bilden kan vara 

till stor hjälp vid skrivträning då denna fungerar som en typ av visuell text och berättelse 

som eleven får gratis. Bilden kan sedan användas som ett underlag för utformning av 

egen formulerad skriven text (s. 130). Molloy trycker extra på att detta kan vara en bra 
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metod för att bryta skrivblockeringar och en extra hjälp för elever med svårigheter att 

formulera sig i skrift: 

 
De inre bilder som ska framkallas och kläs i ord försvinner med stressen 
inför ett blankt papper. De skrivsvaga eleverna behöver draghjälp ut ur 
”tomheten”. Andra bilder kan fylla denna funktion. Vad vi ”ser” när vi 
ser en bild, faller utanför kategorierna ”rätt” och ”fel”. (Molloy 
1996:117) 

 

4.5.1.2 Läroböcker i naturvetenskapliga ämnen 

Marner och Örtegren (2003) talar om hur bilder har fått en större och viktigare roll i 

dagens läroböcker i naturvetenskapliga ämnen. Till skillnad från de tidigare 

läroböckernas lineära upplägg med komplicerat opersonligt språk och få bilder är de 

moderna läromedlen utformade på ett ickelineärt sätt med ett stort antal bilder och 

enklare språk som talar direkt till eleven. Bilden har tillsammans med det skriftliga 

språket bildat en enhet där bilden inte ses som en repetition av skriftspråket. Istället 

förmedlar bilden information där det skriftliga språket brister (s. 33f). ”Lärobokens 

upplägg av text och bild är mer mottagarorienterat och dialogiskt. Ska fler förstå måste 

fler bilder användas. Bild hör på det sättet naturligt hemma i den obligatoriska skolan” 

(Ibid s. 34). 

4.5.1.3 Mediepedagogik och digitalt berättande 

Forsling m.fl. (2004) uppmärksammar i sin rapport att mediepedagogik samt arbete med 

media och IT är ett bra tillvägagångssätt då alla sinnen genom denna metod blir 

stimulerade (s. 31). Begreppet mediepedagogik talar de vidare om som något 

svårdefinierbart och oklart då det i dagsläget är relativt outforskat. De hänvisar dock till 

Dramatiska Institutets påbyggnadsutbildning Medier, estetik, pedagogik där begreppet 

definieras som ”Arbete med och om medier” (Ibid s.7). Vidare beskrivs mediepedagogik 

som ”en processinriktad pedagogik där deltagarnas frågor och uttrycksförmåga står i 

centrum” (Ibid s.8). 

 Under 90-talet och framåt har konceptet Digital storytelling eller Digitala historier 

blivit populärt både i (UR 2008) och utanför skolsammanhang. Begreppets ursprung går 

att finna i San Francisco där Joe Lambert, Nina Mullen samt en filmkonstnär och 

historieberättare vid namn Dana Atchley utvecklade idén att på ett enkelt sätt, med hjälp 



 
18 

 

av en digitalkamera eller videokamera, producera korta berättelser eller historier 

(Forsling m.fl. 2004:22). 

 Utbildningsradion jobbar med digitala berättelser där avsikten är att ”undersöka 

möjligheterna med eget skapande och media i framtidens undervisning”. På detta vis 

används media som ett redskap för direkta samtal (UR 2008). Genom egen produktion av 

digitala historier kan således alla komma till tals oavsett kunskaper i läsning, 

textförfattande eller teckning (Forsling m.fl. 2004:22). 

 I Svenska Filminstitutets (2003) diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt 

utvecklingsarbete Agenda M hävdas det att en central del är frågan om medie-

användandets betydelse i samtliga ämnen, där skolan med hjälp av mediepedagogiska 

arbetsmetoder ges större möjligheter att utveckla innehåll och arbetsformer (s. 6). 
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5 Resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av de, i förhållande till våra frågeställningar, 

relevanta svar vi fått på det frågeformulär som skickades ut. De slutna frågornas svar 

redogörs i form av cirkeldiagram med procentsatser medan de öppna frågornas svar 

återges som referat och citat. 

5.1 Slutna frågor 

Följande frågor är slutna till sin karaktär där informanterna inledningsvis har fått svara på 

en sakfråga om hur ofta de använder bilder i sin undervisning. De har därefter fått fem 

frågor med olika påståenden som de har fått gradera utifrån hur väl de stämt överens med 

deras eget synsätt. Informanterna har kunnat gradera mellan 1-5 där 1 motsvarar 

”stämmer inte alls” och 5 motsvarar ”stämmer mycket bra”. Cirkeldiagrammen visar den 

procentuella fördelning mellan svaren på varje fråga/påstående. Vi har valt att presentera 

diagrammen direkt i detta kapitel, isället för att lägga dem separat som en bilaga, då vi ser 

bilderna och den skrivna texten som likvärdiga komponenter för förståelsen av resultatet. 

 

5.1.1 I vilken omfattning använder du dig medvetet av bilder i din 
undervisning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som diagrammet visar är svaren på ovanstående fråga mycket jämnt fördelade mellan de 

fyra första svarsalternativen, utöver detta uppger fem procent av informanterna att de 
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använder bilder endast någon gång per termin. Samtliga av de tillfrågade uppger 

emellertid att de någon gång medvetet använt bilder i sin undervisning. 

5.1.2 Hur bekant är du med det vidgade textbegreppet? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dryg tredjedel av de tillfrågade lärarna är inte alls insatta i begreppet det vidgade 

textbegreppet och dess betydelse och nästan en fjärdedel har väldigt begränsade 

kunskaper om det. Däremot har en dryg fjärdedel av informanterna god kännedom om 

begreppet och dess innebörd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sjundedel av de tillfrågade lärarna uppger att de kontinuerligt använder sig av det 

vidgade textbegreppet i sin undervisning medan de flesta (två tredjedelar) uppger att de 

aldrig eller väldigt sällan tar det i bruk. 
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5.1.3 Hur är din syn på bilders roll i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flesta av informanterna uppger att bildens roll, för dem personligen, är betydelsefull, 

endast fem procent uppger det motsatta. En fjärdedel svarar att bildens roll till viss del för 

dem är betydelsfull. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga informanter tror att bilden spelar en kommunikativ roll i skolan varav mer än 50 

procent tror att den spelar en stor roll och tio procent tror att den till viss del gör det. 
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Informanterna har skilda åsikter om bildens marginalisering i undervisningen. En relativt 

stor del (en tredjedel) är dock osäkra på hur det ligger till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En övervägande majoritet håller inte alls med i påståendet, att bilder till största delen hör 

hemma i bildundervisningen, medan en knapp femtedel är ytterst tveksamma. Ingen av 

informanterna har svarat att de tycker att bilder hör hemma endast i bildämnets 

undervisning. 
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Samtliga av de tillfrågade lärarna vill i någon mån använda sig av mer bilder i sin 

undervisning, dock har mer än 40 procent svarat att de bara vill det till viss del. 

 

Övriga synpunkter på frågan 

En av informanterna svarade att ”en bild säger mer än ord!”. 

 

5.1.4 Varför använder du dig av bilder i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En majoritet av de tillfrågade lärarna använder sig av bilder i undervisningen då de anser 

att undervisningen med anledning av detta blir mer lustfylld. En dryg fjärdedel gör det för 
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att de tycker att den till viss del kan bli det. För fem procent av informanterna är dock 

denna aspekt inte alls av vikt för användandet av bilder i undervisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flesta av informanterna använder sig av bilder i undervisningen då de menar att elever 

tar till sig kunskap lättare med hjälp av bilder än genom skriven text eller tal. En knapp 

fjärdedel gör det till viss del på grund av detta, däremot är det ingen av de tillfrågade som 

uppger det motsatta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Drygt hälften av informanterna uppger att de använder bilder i sin undervisning för att de 

anser att bilder är mer dynamiska än skriven och talad text, medan resterande menar att 

det till viss del stämmer. 
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I påståendet huruvida lärarna använder bilder i undervisningen av anledningen att detta 

kan vara tidssparande är svaren av skilda slag. Något fler lutar dock åt att de inte 

använder bilder främst för att det sparar tid. 

 

5.1.5 Vilka hinder tror du lärare kan känna inför ett medvetet 
användande av bilder i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer än hälften av de tillfrågade lärarna håller inte med om att lärare i allmänhet kan 

känna att bilder inte tillför något i undervisningen, 14 procent medger att det till viss del 

kan förhålla sig så medan endast fem procent tror att lärare känner att bilder i stort sett 

inte tillför något. 
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Knappt hälften av de tillfrågade tror att lärare inte upplever påståendet, att bilder inte 

passar in i det undervisade ämnet, som ett hinder vid bildanvändande i undervisningen. 

Resterande svar är jämnt fördelade där dock fem procent tror att lärare kan se det som ett 

problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Många av informanterna tror att lärare undviker att använda sig av bilder i 

undervisningen av anledningen att de inte vet på vilket sätt de kan göra det. Drygt en 

fjärdedel håller dock inte med. Ytterligare en fjärdedel tror att det till viss del kan förhålla 

sig så. 
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Övriga synpunkter på frågan 

En av informanterna svarade: ”jag tror att vissa lärare kan känna sig hindrade då det kan 

ta tid att hitta en bra bild, som förklarar just det som hon/han vill förklara just då”, medan 

en annan menar att ”det är viktigt att tänka på upphovsrätten”. 

5.1.6 På vilket sätt använder du dig av bilder i din undervisning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla informanter använder sig i någon mån av bilder som illustration till skriven text och 

tal medan endast ett fåtal uppger att de gör det i väldigt begränsad omfattning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga informanter uppger att de använder bilder som komplement till skriven text och 

tal, varav knappt 20 procent endast använder det till viss del. 
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Samtliga av de tillfrågade lärarna uppger att de i någon mån använder bilder som ett 

uttrycksmedel oberoende av annan text, varav endast tio procent svarar att de knappt gör 

det. 

5.2 Öppna frågor 

Följande frågor är öppet formulerade där informanterna själva har kunnat diskutera kring 

ämnet. De öppna frågorna handlar om lärarnas synsätt på möjligheter och vinster med ett 

medvetet bildanvändande i undervisningen samt exempel på hur de konkret kan användas 

i olika ämnen. Lärarna gavs slutligen även tillfälle att ge övriga synpunkter. Svaren 

presenteras i form av referat och citat. 

5.2.1 Vilka möjligheter och vinster ser du med ett medvetet användande 

av bilder som kommunikationsmedel i undervisningen? 

Nedan presenteras vilka möjligheter och vinster informanterna tror att ett medvetet 

bildanvändande kan ha i undervisningen. Svaren är uppdelade i sex olika kategorier som 

utformats utifrån svarens karaktär. 

5.2.1.1 Motivation och engagemang 

Ett vanligt svar vid frågan om vilka vinster och möjligheter ett bildanvändande kan ge är 

att elever kan bli mer motiverade i sina studier. Flera informanter svarar även att de vid 

ett bildanvändande i undervisningen upplever ett ökat engagemang hos eleverna. En man 
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menar att genom att visa och diskutera kring bilder kan ett intresse hos elever, som inte 

blir motiverade av text och tal, väckas. 

 Flera av informanterna tror att många elever blir tillfredsställda och stimulerade 

samt tilltalade av bilder på ett annat sätt än vad de blir av skriven text och tal. De menar 

att bilder berör känslor, vilket fungerar på ett motiverande sätt för eleverna. En kvinna 

skriver att en vinst kan vara att ”de elever som uppskattar att använda bilden som text” 

blir mer tillfredsställda. En annan kvinna menar att ”optimal inlärning” kan skapas genom 

att eleverna får ”möjlighetet att använda så många sinnen som möjligt”. En lärare i 

psykologi formulerar det som att bilder ”stimulerar andra centra i hjärnan”. 

5.2.1.2 Kommunikation 

Endast ett fåtal av informanterna talar i klarspråk om bildens kommunikativa funktion, 

däribland en informant som menar att en vinst med att använda bilder kan vara att 

eleverna är vana vid att läsa bilder och därför behärskar denna typ av 

kommunikationsmedel mycket bra. En annan hävdar att elever även kan uttrycka åsikter 

och känslor lättare med hjälp av bilder. 

5.2.1.3 Förtydligande 

Flera av informanterna svarar att ett användande av bilder i undervisningen på många 

sätt, för eleverna, kan förtydliga den information som ska förmedlas. De talar om hur 

teorier kan bli mer översiktliga samt att bilder tydliggör helheten. En lärare anser att det 

är lättare att förmedla med hjälp av bilder i undervisningen och en annan menar att det är 

användbart för att göra det talade ordet mer tydligt. En tredje hävdar att ”eleverna blir 

mer medvetna om att bilder används som komplement till språket”. Någon menar att 

elever med hjälp av bilder skapar sig en egen uppfattning. Samma person hävdar också 

att det är ”otroligt viktigt” att elever bildar sig en egen uppfattning. 

5.2.1.4 Inlärningssvårigheter 

Två av informanterna talar om bilders betydelse vid arbete med elever som har svårt för 

det skrivna ordet och menar att bilder kan vara till stor hjälp vid inlärning. En av dem 

skriver ”för elever som har svårt för skriven text är det oslagbart” och avser då 

bildanvändande i undervisningen. 
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5.2.1.5 Analytiskt och reflekterat tänkande 

Ett vanligt svar på frågan är att bilder kopplas samman med elevers eget tänkande där 

diskussion, analys och reflektion är nödvändiga verktyg. En kvinna menar att 

bildanvändandet ”ökar deras analytiska och reflekterande förmåga”. En annan menar att 

en vinst är att ”eleverna blir medvetna om hur individen kan påverkas eller rentav styras 

av bilder”. 

5.2.1.6 Bild – en annan dimension 

Ett antal informanter talar om bilder som en egen kategori för sig som på ett unikt sätt 

kan hjälpa elever till inlärning. Någon skriver att bilder ”ger ännu en dimension (visuell) 

till inlärningen” medan en annan menar att ”alla människor tar in kunskap på olika sätt”.  

 Några av de tillfrågade menar att bilder kan underlätta för eleverna på många sätt. 

Bilder kan bland annat öka förståelsen vid problemlösning, underlätta inlärning samt 

hjälpa elever att minnas genomgångar eller diskussioner. En man skriver: ”bilder ger 

variation samtidigt som jag upplever att det öppnar för fler associationsbanor vilket kan 

underlätta inlärning och förståelse”. En kvinna förklarar att hon ofta låter sina elever 

teckna av hennes bilder då hon tror att de skapar ”en extra minneslänk till [...] kunskap”. 

5.2.2 Vid vilka tillfällen tror du att man konkret skulle kunna använda 

bilder i ditt/dina ämnen? 

Väldigt många av de tillfrågade svarar att bilder i allmänhet går att använda vid alla typer 

av tillfällen och en av informanterna skriver till och med: ”det finns inga begränsningar 

för bildanvändandet”. 

 Nedan presenteras några av de konkreta exempel på tillfällen där bilder har en 

central roll i undervisningen, uppdelat efter ämnen: 

5.2.2.1 Naturkunskap, Biologi och Kemi 

En naturkunskaps- och biologilärare svarar att han använder bilder i många olika 

situationer i sin undervisning, bland annat vid ”instruktioner till laborationer, vid 

förklaring av genetiska termer, i samband med kursrelaterade artiklar från dagspressen, 

vid hemtentamensuppgifter, vid sammanställning av laborationsuppgifter”. Samma lärare 

förklarar vidare att bilder även används vid olika redovisningar, däribland skriftliga 

sådana där han ger eleverna i uppgift att förklara med hjälp av bilder. 
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En annan lärare talar om möjligheten att använda Internet och en projektor för att visa 

videosekvenser och animationer (egna och andras) som beskriver vad som sker vid 

exempelvis osmos5. Samma lärare talar även, liksom en annan, om att bilder kan förklara 

ett händelseförlopp som till exempel celldelning. Ytterligare en lärare tar upp 

möjligheterna med Internet då hon nämner webbaserat material, men talar även om bilder 

som diskussionsunderlag och som hjälp vid förklaring under genomgångar. 

5.2.2.2 Geografi 

I geografiämnet nämns att bilder kan förtydliga exempel på platser med en viss typ av 

miljö samt förklara exempelvis jordmåner. 

5.2.2.3 Svenska 

De svensklärare som svarat på enkäten menar att bilder kan fungera som illustration till 

olika epoker inom litteraturen där det till exempel i en bild går att se vad som är 

tidstypiskt och så vidare. En av lärarna talar om bilder som inspiration och en typ av 

inledning till dialogskrivande, berättande eller argumenterande texter. En annan använder 

sig av film för för att visa dramer eller diskutera samhällsfrågor. Hon låter även eleverna 

producera egna bilder för att ”visualisera sina redovisningar, dikter, arbeten av olika 

slag”. 

5.2.2.4 Engelska 

I ämnet engelska ger informanterna exempel på ett bildanvändande där bilder används 

som underlag för talövningar där eleverna till exempel berättar om människor på bilder, 

hur dessa lever samt vilka önskningar de har. Bilder kan i engelskämnet även användas 

för att belysa en text eller som underlag i en diskussion menar en kvinna.  

 En lärare ger ett exempel på hur hon låter sina elever beskriva bilder muntligt för 

varandra för att de sedan, utifrån beskrivningen, ska kunna återskapa bilden utan att ha 

sett förlagan. 

5.2.2.5 Datorkunskap 

En informant talar om att bilder kan användas vid vilken genomgång som helst och ger 

ett exempel på detta när hon talar om företagspresentationer och skapande av logotyper. 
                                                       
5 Osmos – Ett fenomen där en diffusion (spridning) genom ett halvgenomsläppligt membran (skyddshinna) 
sker (Gotborn m.fl. 1996:137) 
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5.2.3 Övriga synpunkter som kan vara av intresse för undersökningen 

Flera informanter i undersökning har diskuterat möjligheterna med Internet där bland 

annat en man använder en hel del animationer i sin undervisning. Han menar dock att 

utbudet av animationer på svenska i stort sett är obefintligt och använder sig istället 

därför av engelska sådana. En annan man talar om att skolan där han arbetar har satsat 

stort på teknik som kan underlätta för bildanvändandet och användande av det vidgade 

textbegreppet såsom projektorer och högtalarsystem i alla klassrum samt personliga 

bärbara datorer till alla lärare. 

 En av informanterna tror att ett hinder i användandet av bilder i undervisningen kan 

ligga i att lärare inte är tillräckligt insatta i hur bilder kan användas via dator eller 

overhead. Hon tror även att det till stor del kan handla om att ”äldre lärare inte är 

medvetna om HUR man får använda bilder exempelvis från Internet”. 

 En kvinna skriver att ”Bilderna i läroböckerna har blivit många fler genom åren (i 

alla fall i kemi och naturkunskap)”. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras det resultat som i ovanstående kapitel redovisats i form av 

diagram, referat och citat. Analysen är uppdelad i två delar där den första tar upp lärares 

förhållningssätt till bildanvändande med ett underkapitel som behandlar bild som 

kommunikationsmedel, och där den andra tar upp lärares bildanvändande med två 

underkapitel som behandlar såväl motiv som metod samt möjligheter och hinder med 

dessa. 

6.1 Lärares förhållningssätt till bildanvändande 

Ett konstaterande vi kan göra är att lärarna i vår undersökning i allmänhet är positiva till 

användande av bilder i undervisningen. De använder sig också medvetet av bilder 

regelbundet, något som dock sker i varierad omfattning med allt ifrån varje lektion till 

någon gång per månad. Endast en informant uppgav att bilder medvetet används så lite 

som någon gång per termin. Generellt använder alltså lärarna i undersökningen sig 

medvetet av bilder i undervisningen, och precis som Hansson m.fl. (1992) skriver är 

bilder ytterligare en aspekt av språket (s. 7-10). Lärarnas medvetna bildanvändande och 

därmed vidgade tankesätt kan därför ses som präglat av styrdokumentens syn på text som 

något utöver det skrivna och talade. Sålunda går det utifrån styrdokumentens definition6 

av det vidgade textbegreppet att dra slutsatsen att lärarna i undersökningen använder sig 

av begreppets essens i undervisningen. Detta är dock något som för många av de 

tillfrågade lärarna sker omedvetet då flera av dem uppger att de inte alls är insatta i 

begreppet och dess betydelse. Endast några få uppger att de är väl förtrogna med vad 

begreppet innebär och ytterst få menar att de använder sig av det i sin undervisning. 

Lärarnas positiva inställning till bildanvändande i undervisningen urskiljer sig tydligt 

utifrån svaren på frågan om deras syn på bildens roll7 där många uppger att bildens roll 

för dem personligen är betydelsefull.  

6.1.1 Bild som kommunikationsmedel 

Forsling m.fl. (2004) talar om alla lärare som språklärare (s. 31), ett synsätt som våra 

informanter till viss del har anammat då de allra flesta av dem ser bilder som något som 

tillhör alla ämnen och således inte något som bara hör hemma i bildämnets undervisning. 

                                                       
6 Se kap. 4.2.1 
7 Se fig. D 
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De tycker också att bilder spelar en kommunikativ roll i skolan och sätter därför bilder 

bredvid traditionella kommunikationsmedel och språkformer såsom skrift och tal. 

6.3 Lärares bildanvändande 

Nedan diskuteras de motiv och metoder lärarna i undersökningen har för användande av 

bilder i undervisningen samt möjligheter och hinder som dessa kan medföra. 

6.3.1 Motiv – möjligheter och hinder 

Mot bakgrund av vårt empiriska material kan vi se att lärarnas motiv till bildanvändande i 

undervisningen är av stor variation och de möjligheter som lärarna i undersökning ser är 

många. 

 Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) skriver att med hjälp av estetiska uttryck av 

olika slag som medium görs de egna erfarenheterna, i form av upplevelser, känslor, 

tankar och kunskaper, synliga, tillgängliga och samtalsbara för eget och andras bruk (s. 

122f).  De flesta lärare som valt att delta i undersökningen använder bilder i sin 

undervisning av skäl likt det Aulin-Gråhamn och Thavenius talar om. Argumenten för att 

använda bilder i undervisningen handlar bland annat om känslor och lustfylldhet, bildens 

kommunikativa och samtalsbara egenskaper som gör erfarenheterna synliga samt dess 

dynamiska uttryck som medium. Flertalet informanter uppger i undersökningen gällande 

detta att undervisningen blir mer lustfylld vid användade av bilder och överlag utnyttjar 

de bildens kommunikativa funktion även för att elever tar till sig kunskap lättare genom 

bilder än genom skriven text och tal. I allmänhet ser de också bilder som mer dynamiska 

än skriven text och tal vilket är ännu ett skäl till varför de väljer att använda sig av bilder i 

sin undervisning. 

 Även bland de öppna frågorna framkom likartade tankar ur de tillfrågade lärarnas 

svar. Det talas om hur bildanvändande i undervisningen stimulerar elevers känslor och 

verkar tillfredsställande. Detta kan i sin tur motivera eleverna i sin jakt på kunskap.  

 Ännu ett motiv för användande av bilder i undervisningen, uppger en av 

informanterna, är möjligheten eleverna ges att använda flera sinnen, där hon talar om att 

”optimal inlärning” kan skapas som en följd av detta. Ett annat motiv handlar om att 

bildanvändandet ökar elevernas analytiska och reflekterande förmåga. 

Gunilla Molloy (1996) talar om möjligheterna att använda bilder som verktyg och hjälp 

vid skrivträning då dessa fungerar som visuella texter och berättelser som eleven får 

gratis. Molloy trycker extra på att detta kan vara en bra metod för att bryta 
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skrivblockeringar och en extra hjälp för elever med svårigheter att formulera sig i skrift 

(s. 117,130). Några av lärarna i undersökningen talar även de om bilders betydelse vid 

arbete med elever som har svårt för det skrivna ordet och menar att bilder kan vara till 

stor hjälp vid inlärning. Således kan bilder fungera som ett stöd i undervisningen och en 

hjälp för läraren att nå ut till fler elever. 

 Lärarna i undersökningen talar på flera sätt om bilder som förtydligande verktyg i 

undervisningen, vilket även det kan ses som ett sätt att nå ut till fler elever. De talar till 

exempel om att teorier kan bli mer översiktliga samt att bilder tydliggör helheten i det de 

vill förmedla, men också om att det talade ordet görs mer begripligt. 

 Ett motiv som några av informanterna diskuterar kring är att bilder ger möjligheter i 

undervisningen därför att de ger ännu en dimension till inlärningen. Med hjälp av fler 

dimensioner kan läraren nå fler elever då, precis som en av informanterna skriver, elever 

tar till sig kunskap på olika sätt. Dessa lärare har en syn på bild som en mediering med 

ytterligare en dimension vilken kan kopplas till Marner och Örtegrens (2003) horisontella 

medieringsbegrepp där bild, tal, skrift, handling och reflekterat tänkande befinner sig på 

en horisontell linje och således på samma nivå (s. 23). 

 I vår empiriska undersökning tycks våra informanter se ytterst få hinder med 

bildanvändande i undervisningen. Väldigt få anser att bilder inte tillför något nämnvärt i 

undervisningen och endast några anser att bilder inte passar in i det undervisade ämnet. 

Ett par lärare i undersökningen nämner upphovsrätten som ett hinder vid användande av 

bilder från exempelvis Internet. De tror inte, med anledning av detta, att lärare är 

tillräckligt insatta i hur bilder får användas. Någon talar även om tidsaspekten då det 

krävs tid för att hitta en bild som på ett bra sätt beskriver det som läraren vill förklara. 

 En slutsats vi kan dra är att motiven, hos våra informanter, för ett användande av 

bilder i undervisningen är många och möjligheterna med dessa likaså. Det handlar om 

kommunikativa syften, bilden som en mediering i ytterligare en dimension och 

tydliggörande av undervisningens innehåll, men lika mycket om att skapa en lustfylld 

undervisningsmiljö. 

6.3.2 Metoder – möjligheter och hinder 

Mot bakgrund av vårt empiriska material kan vi se att lärarna använder sig av bilder i 

undervisningen på ett mångfacetterat vis och med många olika tillvägagångssätt. Bilderna 

används därmed i olika syften för att uppfylla olika avsikter och motiv. 
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Då väldigt många av de tillfrågade svarar att bilder i allmänhet går att använda vid alla 

typer av tillfällen, och någon till och med svarar att det egentligen inte finns några 

begränsningar för bildanvändandet, tolkar vi det som att lärarna i undersökningen har en 

väldigt positiv och bred syn på bildanvändandets möjligheter. 

 De flesta av lärarna i undersökningen använder bilder i såväl illustrativt syfte som i 

syfte att komplettera skriven text och tal. De allra flesta använder det även som ett 

uttrycksmedel oberoende av annan text. Majoriteten av våra informanter använder alltså 

bilder som ett sätt att uttrycka och förmedla innehållet i undervisningen. Utifrån 

Nordströms (1984) definition av begreppet bildspråk, det vill säga allt visuellt som har 

med språk att göra (s. 13), kan vi konstatera att de använder sig av bilder som 

språkverktyg. 

 Vi har genom vårt frågeformulär fått en stor variation av exempel på möjligheter 

med bildanvändning i undervisningen vilket vi i resultatet har delat in ämnesvis. Vi kan 

konstatera att lärarna använder olika estetiska läroprocesser för att ge eleverna ett annat 

perspektiv och erbjuda dem en djupare förståelse för det de försöker förmedla. Bilder 

används som underlag vid talövningar och diskussioner, som illustration till olika 

tidsepoker, som en inledning till dialogskrivande, berättande eller argumenterande texter, 

som instruktioner, som visualisering vid redovisningar, för att beskriva händelseförlopp 

etcetera. Här ser vi att de använder olika metoder i skilda syften för att uppfylla olika 

avsikter och motiv. I lärarnas svar ser vi också en idérikedom i fråga om att hitta nya 

vägar i undervisningen. Vi kan därmed uttyda en vilja hos lärarna att på mer än ett sätt i 

undervisningen försöka tydliggöra ämnets innehåll för eleverna för att alla ska kunna ta 

till sig och kunna ta del av detta. 

 En av informanterna bekräftar det som Marner och Örtegren (2003) talar om 

gällande bilder i naturvetenskapliga läroböcker, nämligen att bilderna har blivit många 

fler genom åren. De naturvetenskapliga läroböckernas nya utformning gällande upplägg 

och textframställning visar ytterligare på ett nytänkande inom skolans värld. Marner och 

Örtegren menar att bilder förmedlar information där det skriftliga språket brister (s. 33f) 

samt att de naturvetenskapliga läroböckernas upplägg (med bilder och skriven text) har 

blivit mer mottagarorienterat och dialogiskt. De menar att bilder på ett naturligt sätt hör 

hemma i den obligatoriska skolan (s. 34). Vi kan konstatera att de flesta av lärarna i vår 

undersökning tycker att bildanvändande hör hemma även i gymnasieundervisningen. 
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Flera lärare använder också Internet som källa med webbaserat material såsom digitala 

bilder, filmer och animationer, något som även diskuteras i särtrycket Bildning och 

kunskap som metoder som kan levandegöra ämnenas undervisningen (Skolverket 

1994:69). Ett par av informanterna ser emellertid detta som ett hinder då de tror att 

många lärare inte är medvetna om hur bilder får användas. Vi konstaterar att lärarna i vår 

undersökning fortfarande upplever att Internet är ett relativt nytt fenomen i skolans värld, 

vilket innebär en omställning där de i en större utsträckning tvingas ta hänsyn till regler 

och lagar för upphovsrätt och dylikt. Internet, som Olin-Scheller (2006) beskriver som en 

plats full av olika typer av texter (s. 173), kan således vara en oändlig resurs för lärarna, 

men även en källa till problem då det vid okunskap kan vara svårt att införa informations- 

och kommunikationsteknologi, och de dilemman detta kan föra med sig, i 

undervisningen. 
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7 Diskussion 

Den huvudfrågeställning vi i undersökningen har arbetat utifrån har varit hur 

gymnasielärares förhållningssätt till, och användande av, det vidgade textbegreppet i 

undervisningen kan se ut. Vi formulerade även några underfrågeställningar, som skulle 

hjälpa oss att finna svaret på huvudfrågan, som handlade om i hur stor utsträckning 

gymnasielärare är bekanta med det vidgade textbegreppet, hur gymnasielärares 

medvetenhet om bilder som kommunikationsmedel manifesterar sig i undervisningen 

samt vilka möjligheter och hinder en undervisning med ett användande av det vidgade 

textbegreppet kan ha. 

 En slutsats vi kan dra utifrån vårt resultat och den analys vi gjort är att de 

gymnasielärare som medverkat i undersökningen generellt har ett positivt förhållningssätt 

till bildanvändande i undervisningen. Den positiva inställningen till bildanvändande i 

undervisningen påverkar i sin tur användandet i sig. Mot bakgrund av detta tillämpas en 

mängd olika användningsmetoder och medieringar vilket ger eleverna en dynamisk och 

mångfacetterad undervisning. 

 Majoriteten lärare i undersökningen säger sig inte vara bekanta med begreppet det 

vidgade textbegreppet och dess innebörd, däremot arbetar de flesta på ett sätt som tyder 

på en positiv inställning till begreppets essens. Således används det vidgade 

textbegreppet, om än dock på ett omedvetet plan. 

 De i undersökningen medverkande gymnasielärarnas medvetenhet om bilder som 

kommunikationsmedel i undervisningen manifesterar sig på många olika sätt med stor 

variation av både användningsområden, metoder och medel. Exempel på detta är allt från 

underlag vid talövningar och diskussioner till instruktioner, illustrationer och 

visualiseringar av olika slag. Denna variation kan bidra till en undervisning där alla olika 

individers behov kan mötas och tillgodoses. Alla elever får med hjälp av en dylik 

skolmiljö dessutom en större möjlighet att komma till tals. 

 De många möjligheter som våra informanter ser med ett bildanvändande i 

undervisningen visar på ett öppet tankesätt där vägarna att skapa kunskap på är många. Vi 

ser ett mönster att det hos lärarna finns en idé om att de med hjälp av bilder, för eleverna, 

kan tydliggöra undervisningen i större utsträckning än med hjälp av enbart skriven text 

och tal. Flertalet lärare i undersökningen håller även med om påståendet att 

undervisningen blir mer lustfylld och dynamisk med ett användande av bilder. Vi tror att 

detta är viktiga aspekter att ha i åtanke då skolans användande av olika medier kan skapa 
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en vidgad syn på estetiska läroprocesser och de positiva möjligheter detta för med sig, 

eftersom eleverna kan ha lättare att förhålla sig till undervisningen och genom dylika 

processer finna skolan som mer meningsfull i relation till den egna livsvärlden. 

 De hinder lärarna ser med bildanvändande i undervisningen handlar till största 

delen om tekniska detaljer vilket vi ser som ett mindre problem i sammanhanget. Det är 

av större vikt för förståelsen av lärarnas bildanvändande att vi kan konstatera att de 

faktiskt ser mångfacetterade möjligheter med estetiska läroprocesser. 

 Vi tror att okunskapen om begreppet det vidgade textbegreppet delvis kan bero på 

otydlighet i styrdokumenten. Vi menar att begreppet borde införas i alla ämnens 

kursplaner på ett mer tydligt och konkret vis. Just nu är det i svenskämnets kursplaner 

som begreppet i klartext nämns, när det egentligen, enligt oss, borde framhävas tydligt i 

samtliga styrdokument. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) skriver idag: 

”undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” 

(Skolverket 2006:5). Detta motsäger det traditionellt vertikalt/hierarkiska synsättet som 

idag till stor del faktiskt präglar skolverksamheten. Med anledning av detta borde 

essensen ur föregående citat uttryckas ännu tydligare för att bryta dessa så förhärskande 

mönster och för att motverka att meningen bara blir en fin utfyllnadsrad i läroplanen. 

Begreppet det vidgade textbegreppet borde, enligt oss, ha en större plats i samtliga läro- 

och kursplaner för att skolan på ett bättre sätt ska kunna förbereda eleverna inför 

framtiden, samhälls- och arbetsliv samt det bildflöde som de möts av varje dag. Eleverna 

kan med hjälp av olika textformer och kommunikationssätt bli mer medvetna om hur de 

kan påverka och påverkas av sin omgivning och på så vis blir aktiva deltagare som kan 

utveckla yrkes- och samhällsliv. Samtidigt kan noteras att den nya informations- och 

kommunikationsteknologin har förändrat skolans uppdrag. Vi ser därför det vidgade 

textbegreppet som ett sätt att utrusta eleverna för ett samhälle där den nya teknologin och 

det stora informationsflödet ställer nya krav på människans kompetens. Vi tror dock att 

det krävs ett stort engagemang hos lärarna då detta är nytt även för dem. Det tar tid att 

lära sig ny teknologi och det tar tid att förstå vilka för- och nackdelar och konsekvenser 

sådant för med sig. 

 Ytterligare ett skäl till varför vi menar att det vidgade textbegreppet hör hemma i 

skolans värld är att denna förbereder eleverna inför, och är en del av, den individuella 

processen som identitetsskapandet innebär eftersom ungdomar, precis som Olin-Scheller 

(2006) i sin undersökning kommer fram till, skapar sin identitet i möten och förhållanden 
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till medievärlden och dess variation av texter (s. 23). Identitetsskapandet är något som 

även läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) tar upp, vilket stärker vår hävdan 

att det vidgade textbegreppet borde få en större plats i skolan och undervisningen. 

 Vi ser det vidgade textbegreppet och det horisontella medieringsbegreppet som två 

begrepp som går hand i hand och med vår undersökning som bakgrund anser vi därför att 

en syn som överensstämmer med det horisontella medieringbegreppet och dess betydelse 

ska genomsyra hela skolans verksamhet. Vi har därför, i motsats till den 

vertikalt/hierarkiska medieringsmodellen i kapitel 4.6 och utifrån Marner och Örtegrens 

(2003) horisontella medieringsbegrepp (s. 22f) utformat en egen modell där olika 

medieringar och således olika textformer befinner sig på samma nivå: 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Slutligen kan vi konstatera att det vidgade textbegreppet, det horisontella 

medieringsbegreppet och estetiska läroprocesser har mycket att tillföra i skolans 

undervisning. Arbetssätt präglade av synsätt som dessa kan bidra till en undervisning där 

varje enskild elev lättare kan nå målen som är uppsatta i läro- och kursplanerna och på så 

vis bli utrustad för framtiden och det samhälls- och arbetsliv denne inom kort ska möta 

och bli en aktivt deltagande medlem av. 

 

   

 
 bild  skrift  tal gester   ljud 

Horisontell medieringsmodell  
utformad av Jenny Ekström 
och Katrin Hyll 2008 

Fig. 4 
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Fig. 2  Kommunikationsmodell utarbetad efter Bengtsson 1994:33 
 (s. 12) 
 

Fig. 3  Vertikalt/hierarkisk medierings-modell utarbetatad efter Marner 2005:121 
 (s. 14) 
 

Fig. 4  Horisontell medieringsmodell utformad av Jenny Ekström och Katrin Hyll 2008 
 (s. 40) 

Diagram 

Fig. A Bildanvändandets omfattning (s. 19) 

Fig. B Jag är väl insatt i begreppet och dess betydelse (s. 20) 

Fig. C Jag använder det i min undervisning (s. 20) 

Fig. D Bildens roll är för mig betydelsefull (s. 21) 

Fig. E Jag tror bilden spelar en kommunikativ roll i skolan (s. 21) 

Fig. F Bildens roll är i allmänhet marginaliserad (s. 22) 

Fig. G Bilder hör till största delen hemma i bildämnets undervisning (s. 22) 

Fig. H Jag skulle vilja använda bilder mer i min undervisning (s. 23) 

Fig. I Undervisningen blir mer lustfylld för både mig och eleverna (s. 23) 

Fig. J Elever tar till sig kunskap lättare genom bilder än genom skriven text eller tal (s. 24) 

Fig. K Bilder är mer dynamiska än skriven och talad text (s. 24) 

Fig. L Det sparar tid (s. 25) 

Fig. M Bilder tillför inget i undervisningen (s. 25) 

Fig. N Bilder passar inte in i det undervisade ämnet (s. 26) 

Fig. O Lärare vet inte hur de ska använda sig av bilder i undervisningen (s. 26) 

Fig. P Som illustration till skriven text och tal (s. 27) 

Fig. Q Som komplement till skriven text och tal (s. 27) 

Fig. R Som ett uttrycksmedel oberoende av annan text (s. 28) 

  

Bilaga 1 



 

Enkät 
 
Vi heter Jenny Ekström och Katrin Hyll, och går lärarutbildningen på Växjö Universitet. Vi 

skriver nu ett examensarbete om bildanvändande  i gymnasieundervisningen. Alla svar  i 

denna enkät kommer att behandlas konfidentiellt vilket  innebär att vare  sig namn på 

lärare  eller  skola  kommer  att  förekomma  i  uppsatsen.  Genom  att  svara  på  enkäten 

godkänner du att vi använder dina svar i vår uppsats. Svara på frågorna genom att skriva 

ett X  i den box vid det alternativ som du väljer. Vid de öppna  frågorna går det bra att 

bara klicka i textrutan och sedan skriva. 

  Försök att svara så ärligt som möjligt på frågorna, det finns  inga svar som är rätt 

eller fel. Tack för din medverkan! 

 

OBS! När vi i enkäten talar om bilder och bildanvändande avser vi alla sorts bilder (även 

rörliga) som kommunikationsmedel eller kunskapskälla. 

     
Är Du   

 

Kvinna 
eller   

 

Man 
 
       
Ålder:   

 

<30 
år 

 
 

30‐40 
år 

 
 

40‐50 år  
 

50‐65 år   
 

65< 

 
Ämne/ämnen du undervisar i:  
 
 
Program du undervisar inom: 
 
 
  I vilken omfattning använder du dig medvetet av bilder i din undervisning? 

 
 

 

Varje lektion 

 
 

Varje dag 

 
 

Någon gång i veckan 

 
 

Någon gång per månad 

 
 

Någon gång per termin 

 
 

Väldigt sällan eller aldrig

 
 

Bilaga 2 



 

1. Hur bekant är du med ”det vidgade textbegreppet”? 
(Gradera hur väl följande påståenden stämmer in på hur du tänker) 
1 = stämmer inte alls 
5 = stämmer mycket bra  
 

 
A. Jag är väl insatt i begreppet och dess betydelse 

 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
B. Jag använder det i min undervisning 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
 

2. Hur är din syn på bilders roll i undervisningen?  
(Gradera hur väl följande påståenden stämmer in på hur du tänker) 
1 = stämmer inte alls 
5 = stämmer mycket bra  
 
 
A. Bildens roll är för mig betydelsefull 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
B. Jag tror bilden spelar en kommunikativ roll i skolan 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
C. Bildens roll är i allmänhet marginaliserad 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

D. Bilder hör till största delen hemma i bildämnets undervisning 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
E. Jag skulle vilja använda bilder mer i min undervisning 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   



 

 
 
Annat: 

 

 
 

3. Varför använder du dig av bilder i undervisningen? 
(Gradera hur väl följande påståenden stämmer in på hur du tänker) 
1 = stämmer inte alls 
5 = stämmer mycket bra  
 
A. Undervisningen blir mer lustfylld för både mig och eleverna 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

B. Elever tar till sig kunskap lättare genom bilder än genom skriven text eller tal 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

C. Bilder är mer dynamiska än skriven och talad text 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
 

D. Det sparar tid 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

E. Det står i styrdokumenten 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
Annat:  

 

 

 



 

 
4. Vilka hinder tror du lärare kan känna inför ett medvetet användande av bilder i 

undervisningen? 
(Gradera hur väl följande påståenden stämmer in på hur du tänker) 
1 = stämmer inte alls 
5 = stämmer mycket bra  
 
A. Bilder tillför inget i undervisningen 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

B. Bilder passar inte in i det undervisade ämnet  
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

C. Lärare vet inte hur de ska använda sig av bilder i undervisningen 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

Annan orsak: 
 

 
 

5. På vilket sätt använder du dig av bilder i din undervisning? 
(Gradera hur väl följande alternativ stämmer in på hur du tänker) 
1 = stämmer inte alls 
5 = stämmer mycket bra  

 
A. Som illustration till skriven text och tal  
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 

B. Som komplement till skriven text och tal 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
   



 

 
C. Som ett uttrycksmedel oberoende av annan text 
 
1  2  3  4  5 
 

 

 
 

 
 

   
 
 
Annat:  

 

 
 

6. Vilka möjligheter och vinster ser du med ett medvetet användande av bilder 
som kommunikationsmedel i undervisningen? 
 

 

 
 

7. Vid vilka tillfällen tror du att man konkret skulle kunna använda bilder i 
ditt/dina ämnen? 

 
 

 
   



 

 
8. Övriga synpunkter som kan vara av intresse för undersökningen: 

 
 

 
OBS! När du svarat på samtliga frågor, vänligen SPARA dokumentet och bifoga i ett e‐

postmeddelande som du sedan skickar till följande e‐postadress: 

bildanvandande@comhem.se 

 

Om det finns några oklarheter eller om du har frågor går det bra att e‐posta även dem 

till ovanstående adress eller ringa Jenny Ekström, mån‐to 9 – 15, telefon: 0451 ‐ 107 58. 

  

Vi uppskattar om du svarar på frågorna och skickar tillbaka formuläret så snart som 

möjligt. Än en gång, tack för din medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Ekström & Katrin Hyll 


