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1.1 Ämnesval	  

Eftersom	  jag	  ska	  bli	  bildlärare	  vill	  jag	  skriva	  examensarbete	  om	  något	  som	  både	  har	  

med	  bild	  och	  lärande	  att	  göra.	  Jag	  har	  alltid	  tyckt	  att	  en	  bild	  kan	  berätta	  så	  mycket	  

mer	  än	  en	  verbal	  text,	  och	  det	  är	  det	  nog	  många	  som	  håller	  med	  mig	  om.	  I	  bildämnet	  

är	  det	  naturligtvis	  relevant	  att	  man	  använder	  sig	  av	  bilder,	  men	  hur	  ser	  det	  ut	  i	  de	  

andra	  ämnena?	  Jag	  tror	  att	  elever	  blir	  mer	  intresserade	  av	  undervisningen	  om	  bilder	  

får	  ta	  lite	  mer	  plats.	  Jag	  har	  därför	  valt	  att	  undersöka	  hur	  man	  kan	  använda	  bilder	  i	  

undervisningen	  och	  hur	  det	  kan	  fungera.	  Jag	  har	  undersökt	  om	  man	  med	  detta	  

medium	  kan	  underlätta	  eller	  förbättra	  sitt	  lärande.	  	  Bilder	  finns	  runt	  omkring	  oss	  

överallt	  i	  vardagen,	  jag	  undrar	  om	  skolan	  speglar	  denna	  vardag?	  Och	  vad	  är	  i	  så	  fall	  

positivt	  respektive	  negativt	  med	  bilder	  i	  undervisningssammanhang?	  	  

	  

Gunther	  Kress	  skriver	  i	  boken	  Multimodality	  -‐	  A	  Social	  Semiotic	  Approach	  to	  

Contemporary	  Communication	  (2010)	  att	  globaliseringen	  medför	  att	  bilden	  blir	  viktig	  

i	  vårt	  samhälle,	  den	  sänder	  ett	  budskap	  som	  vi	  måste	  kunna	  tolka	  för	  att	  förstå	  och	  

kunna	  kommunicera	  med	  omvärlden.	  I	  Läroplanen	  för	  grundskolan	  2011	  står	  det	  

att:	  ”Kunskaper	  om	  bilder	  och	  bildkommunikation	  är	  betydelsefulla	  för	  att	  kunna	  

uttrycka	  egna	  åsikter	  och	  delta	  aktivt	  i	  samhällslivet.	  Genom	  att	  arbeta	  med	  olika	  

typer	  av	  bilder	  kan	  människor	  utveckla	  sin	  kreativitet	  och	  bildskapande	  förmåga”	  

(Lgr	  11,	  20).	  Det	  är	  angeläget	  att	  skolan	  kan	  spegla	  omvärlden	  och	  denna	  

globalisering.	  Bilder	  är	  därför	  viktigt	  i	  en	  undervisningssituation,	  inte	  minst	  kan	  de	  i	  

alla	  fall	  lära	  oss	  om	  omvärlden.	  

	  

Själv	  anser	  jag	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  något	  positivt,	  men	  efter	  att	  jag	  pratat	  

med	  en	  del	  lärare	  upptäcker	  jag	  att	  det	  kanske	  inte	  är	  så	  många	  som	  utnyttjar	  detta	  

medium.	  Enligt	  min	  egen	  skolgång	  och	  erfarenhet	  har	  jag	  märkt	  att	  bilder	  i	  

undervisningen	  gör	  den	  mer	  intressant,	  mer	  engagerande	  för	  eleven.	  Jag	  skulle	  vilja	  

vidga	  mina	  kunskaper	  inom	  detta	  fält	  och	  förhoppningsvis	  därför	  kunna	  erbjuda	  en	  

rikare	  undervisning.	  

	  

Denna	  studie	  handlar	  om	  att	  använda	  mer	  bilder	  i	  undervisningen	  och	  det	  kan	  ge	  en	  

både	  positiv	  och	  negativ	  respons.	  Jag	  har	  gjort	  intervjuer	  med	  några	  lärare	  och	  

elever	  på	  den	  skola	  jag	  arbetar	  nu	  och	  ytterligare	  ett	  par	  skolor.	  Med	  dem	  har	  jag	  
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diskuterat	  om	  och	  i	  sådana	  fall	  på	  vilket	  sätt	  de	  använder	  sig	  av	  bilder	  i	  

undervisningen	  samt	  hur	  de	  skulle	  kunna	  använda	  sig	  av	  bilder	  i	  framtiden.	  	  Hur	  kan	  

man	  använda	  bilder	  i	  undervisningen	  och	  hur	  kan	  det	  fungera?	  Vad	  är	  positivt	  med	  

bilder	  i	  undervisningen	  och	  vad	  är	  negativt?	  Hur	  kan	  man	  utveckla	  detta	  till	  något	  

gynnande	  både	  för	  läraren	  och	  eleverna?	  Det	  är	  viktigt	  att	  både	  få	  med	  vad	  forskning,	  

elever	  och	  lärare	  säger	  kring	  ämnet.	  

	  

	  

1.2 	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Jag	  avser	  att	  undersöka	  hur	  man	  kan	  använda	  bilder	  i	  undervisningen	  och	  hur	  detta	  

kan	  fungera.	  Jag	  vill	  poängtera	  att	  begreppet	  bilder	  inte	  enbart	  syftar	  på	  t.ex.	  

fotografiska	  bilder	  utan	  också	  avser	  andra	  stillbilder	  samt	  rörlig	  bild.	  Denna	  

undersökning	  rör	  inte	  bara	  bildämnet	  utan	  även	  andra	  ämnen.	  Därför	  har	  jag	  valt	  att	  

min	  studie	  inte	  ska	  innefatta	  ämnet	  bild	  utan	  endast	  röra	  engelska	  och	  biologi.	  Jag	  

har	  valt	  ett	  språkämne,	  detta	  därför	  att	  det	  har	  goda	  förutsättningar	  att	  använda	  

bilder	  i	  undervisningen	  och	  ett	  naturvetenskapligt	  ämne	  där	  man	  behöver	  visa	  hur	  

naturen	  ser	  ut	  i	  bild.	  Om	  jag	  hade	  valt	  fler	  ämnen	  skulle	  undersökningen	  blivit	  

alldeles	  för	  omfattande	  för	  denna	  uppsats.	  

	  

Jag	  har	  undersökt	  om	  och	  hur	  man	  kan	  i	  ett	  skolsammanhang	  arbeta	  med	  bilder	  i	  

läroböcker	  samt	  i	  reklam	  och	  massmedia,	  powerpointpresentationer	  och	  rörlig	  bild.	  

Det	  jag	  ville	  veta	  var	  om	  eleverna	  på	  två	  olika	  högstadieskolor	  får	  använda	  sig	  utav	  

dessa	  bildmedier	  för	  att	  själva	  visa,	  lära	  och	  förstå	  undervisningen	  samt	  vad	  de	  

tycker	  är	  bra	  och	  dåligt	  med	  att	  använda	  bilder	  på	  olika	  sätt.	  Jag	  ville	  även	  ta	  reda	  på	  

om	  och	  hur	  några	  lärare	  på	  dessa	  skolor	  använder	  sig	  utav	  dessa	  medier	  och	  vad	  de	  

tycker	  om	  dem.	  	  Jag	  har	  undersökt	  om	  eleverna	  får	  använda	  sig	  av	  alla	  typer	  av	  bild	  i	  

undervisningen	  och	  om	  lärarna	  använder	  sig	  av	  alla	  eller	  bara	  av	  några	  (eller	  inga	  

alls),	  samt	  hur	  de	  används.	  	  

	  

De	  frågeställningar	  jag	  ska	  besvara	  är:	  

På	  vilket	  sätt	  anser	  elever	  och	  lärare	  att	  bilder	  är	  positiva	  för	  undervisningen?	  	  

Hur	  anser	  samma	  elever	  och	  lärare	  att	  det	  kan	  vara	  negativt	  med	  bilder	  i	  

undervisningen	  och	  vad	  ska	  man	  i	  så	  fall	  göra	  åt	  det?	  
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Hur	  använder	  lärarna	  sig	  av	  bilder	  i	  undervisningen?	  Vilken	  typ	  av	  bilder	  och	  i	  vilket	  

sammanhang?	  Vad	  tycker	  lärarna	  om	  detta?	  

Hur	  får	  eleverna	  själva	  arbeta	  med	  bilder?	  I	  vilken	  typ	  av	  uppgifter	  och	  i	  vilka	  syften?	  

Vad	  tycker	  eleverna	  om	  detta?	  

	  

	  

1.3 	  Forskningsöversikt	  	  

Bilder	  kan	  användas	  till	  mycket	  och	  finns	  runt	  omkring	  oss	  överallt.	  Därför	  är	  det	  bra	  

att	  kunna	  tolka	  dessa	  och	  själv	  kunna	  använda	  sig	  av	  dem	  för	  att	  kommunicera	  sin	  

mening	  eller	  budskap.	  Visuella	  spår,	  Bilder	  i	  kultur-‐	  och	  samhällsanalys	  (2003)	  av	  

Anna	  Sparrman	  m.fl.	  handlar	  om	  hur	  man	  kan	  använda	  visuella	  material	  i	  sitt	  

kunskapssökande	  och	  för	  att	  kunna	  förstå	  det	  samhälle	  vi	  lever	  i.	  Lisa	  Öhman-‐

Gullberg	  (2006)	  har	  undersökt	  hur	  rörlig	  bild	  kan	  fungera	  i	  undervisning	  för	  

ungdomar.	  I	  Movere	  –	  att	  sätta	  kunskap	  i	  rörelse	  (2006)	  har	  hon	  analyserat	  

ungdomars	  bildanvändning	  (video)	  i	  skolan,	  i	  en	  studie	  om	  film	  som	  kommunikativ	  

resurs.	  En	  annan	  som	  har	  skrivit	  om	  hur	  man	  kan	  använda	  bilder	  (konstverk)	  i	  

elevers	  undervisning	  är	  Veronica	  Hejdelind	  i	  boken	  Intryck	  och	  uttryck	  –	  att	  använda	  

bilder	  på	  gymnasiet	  (2008).	  Denna	  bok	  rör	  visserligen	  gymnasiet,	  men	  jag	  tycker	  att	  

den	  kan	  ge	  intressanta	  synpunkter	  på	  hur	  bilder	  i	  undervisningen	  kan	  fungera	  på	  

högstadiet	  också.	  Den	  ger	  bra	  tips	  på	  hur	  man	  kan	  engagera	  elever	  mer.	  	  

	  

Att	  kunna	  förstå	  vad	  bilder	  gör	  med	  undervisningen	  är	  viktigt,	  inte	  minst	  i	  

distansutbildningar	  där	  själva	  seminariet	  blir	  en	  bild.	  Siv	  Dahlén	  och	  Tor	  Hudner	  har	  

i	  Det	  virtuella	  seminariet	  –	  en	  plattform	  för	  lärande	  i	  distansutbildning?	  (2002)	  

analyserat	  detta	  fenomen	  och	  frågar	  sig	  om	  det	  verkligen	  kan	  ses	  som	  en	  plattform	  

för	  lärande.	  Har	  bilden	  ersatt	  det	  ”fysiska”	  lärandet?	  I	  motsats	  till	  detta	  frågar	  sig	  

Madeleine	  Hjort	  i	  sin	  bok	  Konstarter	  och	  kunskap	  (2001)	  istället	  om	  de	  estetiska	  

konstarterna	  håller	  på	  att	  försvinna,	  hon	  menar	  att	  dagens	  skola	  främst	  fokuseras	  på	  

siffror	  och	  skrivande.	  I	  likhet	  med	  detta	  skriver	  Gunther	  Kress	  i	  Multimodality	  –	  A	  

Social	  Semiotic	  Approach	  to	  Contemporary	  Communication	  (2009)	  att	  skolan	  idag	  är	  

mer	  baserad	  på	  skriftspråket	  och	  att	  detta	  inte	  överensstämmer	  med	  verkligheten	  vi	  

lever	  i.	  Hans	  bok	  handlar	  om	  multimodalitet,	  hur	  man	  kan	  kombinera	  bild	  med	  text	  

och	  andra	  medier.	  På	  grund	  av	  den	  tekniska	  utvecklingen	  och	  den	  tilltagande	  
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globaliseringen	  finns	  det	  fler	  bilder	  runt	  omkring	  oss	  än	  någonsin.	  Det	  är	  viktigt	  att	  

skolan	  kan	  visa	  oss	  detta,	  men	  Kress	  menar	  att	  den	  inte	  gör	  det.	  	  En	  lösning	  på	  detta	  

kan	  vara	  att	  använda	  det	  horisontala	  medieringsbegreppet	  som	  Anders	  Marner	  och	  

Hans	  Örtegren	  skriver	  om	  i	  En	  kulturskola	  för	  alla	  –	  estetiska	  ämnen	  och	  

läroprocesser	  i	  ett	  mediespecifikt	  och	  medieneutralt	  perspektiv	  (2003).	  Det	  

horisontala	  medieringsbegreppet	  speglar	  vår	  verklighet	  där	  flera	  medier	  får	  

samverka	  i	  undervisningen,	  kunskap	  formuleras	  inte	  bara	  i	  språket	  utan	  i	  vår	  egen	  

upplevelse.	  

	  

Staffan	  Selander	  och	  Gunther	  Kress	  skriver	  i	  boken	  Design	  för	  lärande	  –	  ett	  

multimodalt	  perspektiv(2010)	  om	  lärande	  på	  ett	  nytt	  sätt	  genom	  att	  konkretisera	  det	  

som	  har	  med	  digitala	  medier	  att	  göra,	  i	  ett	  vidgat	  perspektiv.	  Selander	  och	  Kress	  

använder	  sig	  utav	  och	  beskriver	  en	  multimodal	  lärandeteori	  där	  allt	  ingår,	  alltså	  inte	  

bara	  den	  verbala	  texten	  som	  kunskapskälla.	  Multimodalitet	  är	  barns	  naturliga	  

läroprocess	  och	  därför,	  menar	  de,	  ska	  denna	  inte	  försummas.	  

	  

Läromedel	  är	  en	  bra	  utgångspunkt	  för	  bilder	  i	  undervisningen.	  Niklas	  Ammert	  är	  

redaktör	  för	  boken:	  Att	  spegla	  världen	  –	  Läromedelsstudier	  i	  teori	  och	  praktik	  (2011)	  

där	  olika	  forskare	  skriver	  om	  hur	  läromedlen	  är	  uppbyggda	  och	  skapar	  mening.	  Olof	  

G.	  Jonsson	  har	  forskat	  kring	  bilder	  i	  undervisningen	  i	  Skolplanschen	  –	  Argument	  i	  

spänning	  mellan	  bild	  och	  text,	  perspektiv	  och	  kontext	  (2006),	  och	  tar	  där	  upp	  den	  

gamla	  skolplanschen	  som	  ett	  exempel	  på	  hur	  läromedel	  såg	  ut	  på	  1800-‐	  och	  1900-‐

talet.	  Jonssons	  bok	  får	  en	  att	  inse	  att	  undervisningsformerna	  har	  utvecklats	  och	  

förändrats	  avsevärt	  sen	  dess.	  	  
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1.4 	  Teori	  

Jag	  har	  utgått	  från	  följande	  teoretiska	  utgångspunkter:	  

	  

Mediering	  och	  multimodalitet	  

Ett	  vertikalt/hierarkiskt	  medieringsbegrepp	  innebär	  att	  man	  gör	  en	  hierarkisk	  

ordning	  mellan	  medier.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  man	  ser	  skriftspråket	  som	  det	  mest	  

centrala	  och	  viktiga	  i	  skola	  och	  samhälle	  och	  t.ex.	  inte	  bildspråket.	  Visuella	  

representationer	  kommer	  i	  skymundan	  och	  detta	  är	  något	  som	  kan	  vara	  ganska	  

vanligt	  i	  skolorna	  nuförtiden	  skriver	  Marner	  och	  Örtegren	  (2003,	  16).	  Å	  ena	  sidan	  

prioriteras	  det	  skrivna	  språket	  i	  skolan,	  å	  andra	  sidan	  finns	  det	  mer	  bilder	  runt	  

omkring	  oss	  än	  någonsin.	  Borde	  inte	  detta	  även	  återspeglas	  i	  skolan?	  T.ex.	  att	  läsa	  en	  

tidning	  innefattar	  inte	  bara	  text	  utan	  även	  bilder.	  Det	  blir	  lättare	  att	  lära	  när	  man	  får	  

använda	  sig	  av	  flera	  medier,	  t.ex.	  bild	  och	  text,	  skriver	  Marner	  och	  Örtegren	  (2003,	  

20).	  Motsatsen	  till	  det	  vertikala/hierarkiska	  medieringsbegreppet	  är	  det	  

horisontella	  medieringsbegreppet.	  Ett	  horisontellt	  medieringsbegrepp	  innebär	  att	  

man	  låter	  flera	  medier	  samverka	  i	  undervisningen	  samt	  att	  man	  uppmärksammar	  

medieringars	  olika	  funktioner,	  konstarter	  och	  genrer	  (Marner	  &	  Örtegren	  2003,	  23-‐

24).	  	  

	  

Selander	  och	  Kress	  skriver	  om	  multimodalitet	  som	  kan	  liknas	  vid	  den	  horisontella	  

medieringen.	  Multimodalitet	  är	  när	  flera	  medier	  används	  samtidigt	  för	  att	  lära	  med	  

hjälp	  av	  t.ex.	  bilder	  och	  ljud	  samt	  att	  man	  lär	  sig	  i	  sociala	  sammanhang	  där	  dessa	  

kunskaper	  används.	  Selander	  och	  Kress	  förklarar	  det	  som	  att:	  ”Föremål,	  gester,	  ord	  

och	  symboler	  betyder	  inte	  något	  i	  sig.	  	  De	  får	  sin	  betydelse	  av	  det	  sociala	  

sammanhang	  där	  de	  har	  skapats	  och	  där	  de	  används”	  (Selander	  &	  Kress	  2010,	  26).	  	  

	  

Vår	  och	  ungdomars	  vardag	  består	  till	  stor	  del	  av	  en	  visuell	  multimodal	  kultur	  t.ex.	  

mobiltelefoner	  och	  TV.	  Det	  är	  detta	  som	  formar	  identiteten	  och	  även	  skapar	  mening	  i	  

våra	  liv	  (Öhman-‐Gullberg	  2006,	  26-‐27).	  Samhället	  har	  skapat	  strukturer	  som	  vi	  

bygger	  vår	  mening	  på,	  vi	  har	  kommit	  överens	  om	  olika	  innebörder	  och	  betydelser	  i	  

olika	  sammanhang.	  Detta	  gör	  vi	  för	  att	  vi	  vill	  att	  allt	  ska	  framstå	  som	  meningsfullt	  

(Öhman-‐Gullberg	  2006,	  39).	  Samma	  sak	  är	  det	  för	  eleverna	  i	  skolan,	  de	  vill	  att	  den	  
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ska	  framstå	  som	  meningsfull.	  Detta	  innebär	  att	  lektionerna	  måste	  vara	  meningsfulla	  

för	  att	  de	  ska	  ge	  någonting	  för	  eleverna,	  eleverna	  måste	  förstå	  på	  rätt	  sätt.	  

	  

Selander	  och	  Kress	  och	  Kress	  (2010)	  skriver	  om	  modes	  eller	  teckenvärldar,	  dessa	  

är	  t.ex.	  de	  tecken,	  ljud	  ,	  bilder	  eller	  gester	  människan	  utvecklar	  för	  att	  kunna	  skapa	  

mening	  och	  kommunikation.	  Detta	  är	  social	  semiotik.	  Semiotik	  kan	  man	  

sammanfattas	  som	  hur	  man	  kommunicerar	  med	  hjälp	  av	  tecken.	  Social	  semiotik	  

innebär	  att	  man	  ser	  på	  hur	  tecken	  skapas	  i	  ett	  socialt	  sammanhang.	  För	  Kress	  är	  

tecken	  hur	  vi	  kommunicerar	  t.ex.	  via	  kroppsspråket,	  talet,	  bilder,	  det	  skrivna	  språket	  

m.	  m.	  (Selander	  &	  Kress	  2010,	  26-‐27).	  Kress	  skriver	  också	  om	  representationer	  

som	  är	  ett	  sätt	  att	  framföra	  något	  på,	  ett	  sätt	  att	  kommunicera.	  Representationer	  kan	  

förstås	  olika	  vilket	  innebär	  att	  människor	  har	  olika	  tolkningar	  t.ex.	  beroende	  på	  olika	  

sociala	  konstruktioner	  eller	  skillnaden	  på	  hur	  man	  såg	  på	  saken	  förr	  och	  nu.	  

Representationer	  ändras	  hela	  tiden	  och	  beroende	  på	  var	  man	  befinner	  sig.	  För	  en	  

person	  kan	  en	  representation	  vara	  användbar	  och	  för	  en	  annan	  helt	  meningslös.	  

Resurser	  för	  representation	  är	  de	  s.k.	  regler	  som	  finns	  för	  att	  kunna	  kommunicera	  så	  

båda	  parterna	  förstår	  varandra	  på	  rätt	  sätt.	  En	  negativ	  aspekt	  av	  multimodalitet	  är	  

just	  detta,	  eftersom	  det	  finns	  så	  många	  sätt	  att	  undervisa	  med	  multimodallitet	  

inkluderande	  bilder	  och	  något	  annat,	  så	  finns	  det	  även	  väldigt	  många	  sätt	  för	  eleven	  

att	  utföra	  och	  tolka	  det.	  Om	  t.ex.	  man	  ber	  en	  grupp	  elever	  att	  enskilt	  illustrera	  en	  

historia	  de	  just	  läst,	  kommer	  ingen	  att	  göra	  en	  exakt	  likadan	  teckning.	  Denna	  aspekt	  

behöver	  nödvändigtvis	  inte	  vara	  negativ,	  detta	  kan	  även	  vara	  något	  positivt	  t.ex.	  visa	  

på	  en	  mångfald	  bland	  eleverna	  som	  skapar	  en	  diskussion	  och	  lär	  dem	  något	  nytt.	  

Kress	  skriver	  att	  kreativiteten	  kan	  hämmas	  när	  man	  endast	  använder	  de	  lingvistiska	  

metoderna	  för	  inlärning.	  I	  illustrerandet	  av	  en	  historia	  måste	  man	  göra	  val,	  många	  

mer	  än	  vad	  man	  gör	  i	  det	  talade	  eller	  skrivna	  språket.	  Man	  måste	  t.ex.	  välja	  färg,	  

form,	  mönster	  osv.,	  man	  ges	  även	  mer	  tid	  till	  att	  fundera	  på	  detta.	  Man	  måste	  lösa	  

problem	  som	  uppstår	  och	  därför	  gynnas	  kreativiteten	  (Kress	  2010,	  16).	  	  	  

	  

Öhman-‐	  Gullberg,	  som	  skriver	  om	  filmarbete	  i	  skolan,	  menar	  att	  eleverna	  får,	  i	  ett	  

bildskapande	  som	  film,	  involvera	  sina	  egna	  intressen	  och	  åsikter.	  Eleverna	  får	  själva	  

bli	  en	  stor	  del	  av	  uppgiften.	  Detta,	  har	  Öhman-‐Gullberg	  märkt,	  skapar	  en	  stor	  

motivation	  hos	  eleven.	  Hon	  skriver	  att	  när	  eleverna	  får	  ta	  mer	  ansvar	  för	  sin	  
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utbildning,	  göra	  ett	  val	  om	  hur,	  på	  vilket	  sätt	  och	  varför	  de	  ska	  göra	  ett	  arbete	  (i	  detta	  

fall	  filmen)	  blir	  det	  mer	  motiverande	  och	  lärorikt	  för	  eleven.	  Hon	  menar	  att	  detta	  

filmskapande	  blir	  en	  del	  i	  elevens	  identitetsskapande	  och	  genom	  att	  studera	  denna	  

kommunikationsform	  kan	  vi	  få	  en	  större	  kunskap	  i	  hur	  elever	  skapar	  sin	  identitet	  

(Öhman-‐Gullberg	  2006,	  83).	  För	  att	  få	  elever	  mer	  intresserade	  och	  delaktiga	  i	  sin	  

undervisning	  måste	  vi	  lyfta	  fram	  deras	  perspektiv	  (Öhman-‐Gullberg	  2006,	  54).	  Vi	  

behöver	  få	  in	  mer	  utav	  elevernas	  egna	  intressen	  i	  undervisningen	  för	  att	  de	  ska	  

kunna	  skapa	  förståelse	  i	  sin	  tillvaro	  (ibid.).	  

	  

Skriven	  text	  har,	  som	  nämnts	  ovan,	  givits	  störst	  betydelse	  i	  skolan.	  Förr	  i	  världen	  

vidarebefordrade	  man	  kunskap	  genom	  berättelser	  och	  sagor,	  det	  talade	  ordet.	  

Berättelser	  och	  sagor	  idag	  är	  ofta	  filmer	  eller	  tv-‐spel	  som	  man	  själv	  får	  vara	  med	  och	  

skapa	  mening	  i,	  dvs.	  en	  slags	  bild	  som	  ger	  en	  kunskap,	  begreppet	  litteratur	  har	  

utvidgats	  skriver	  Selander	  och	  Kress	  (Selander	  &	  Kress	  2010,	  27-‐28).	  Multimodalitet	  

har	  alltid	  funnits,	  t.ex.	  i	  den	  medeltida	  kyrkan	  då	  man	  använde	  både	  tal	  och	  

illustrationer	  för	  att	  lära	  om	  guds	  ord.	  	  Öhman-‐Gullberg	  skriver	  att	  all	  

kommunikation	  är	  multimodal	  (Öhman-‐Gullberg	  2006,	  33).	  Trots	  detta	  är	  den	  

skrivna	  texten	  det	  medium	  som	  fått	  mest	  plats	  skriver	  Selander	  och	  Kress.	  Men	  allt	  

detta	  är	  i	  stor	  förändring.	  Digitaliseringen	  har	  inneburit	  en	  förflyttning	  från	  bokens	  

sida	  till	  skärmens,	  skriver	  Kress.	  Det	  har	  blivit	  en	  annan	  representation	  eller	  

uttryck/användningsområde	  för	  informationssökande	  (Kress	  2010,	  6)	  Detta	  har	  

också	  inneburit	  att	  det	  uppstått	  en	  dominans	  av	  bilden	  istället	  för	  den	  skrivna	  

texten:	  ”the	  shift	  from	  the	  dominance	  of	  the	  mode	  of	  writing	  to	  the	  mode	  of	  image”	  

(ibid.)	  	  

	  

Didaktiska	  perspektiv	  

Ammert	  skriver	  om	  ett	  didaktiskt	  perspektiv	  och	  om	  den	  didaktiska	  

kommunikationskedjan.	  Den	  didaktiska	  kommunikationskedjan	  innebär	  att	  kunskap	  

från	  samhället	  (med	  dess	  olika	  påverkningar	  och	  inriktningar)	  överförs	  till	  

läroboken	  och	  sedan	  till	  eleven.	  Eleven	  blir	  sedan	  en	  del	  av	  samhället	  och	  vi	  får	  ett	  

slags	  kretslopp	  (Ammert	  2011,	  19).	  Bilder	  i	  läroböcker,	  skriver	  Wallin	  Wictorin,	  

visar	  på	  konventioner	  i	  samhället	  om	  de	  då	  gällande	  jämställdhets-‐,	  demokrati-‐	  och	  

mångfaldssynerna,	  man	  får	  inte	  glömma	  att	  bildtolkning	  är	  något	  relativt	  beroende	  
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på	  olika	  omständigheter	  (Wallin	  Wictorin	  2011,	  221).	  Bilder	  hjälper	  oss	  att	  gestalta	  

våra	  tankar,	  men	  påverkas	  av	  värderingar,	  allt	  bygger	  på	  konventioner	  i	  samhället.	  

Öhman-‐Gullberg	  har	  enligt	  sin	  studie	  om	  ett	  filmskapande	  i	  skolan	  kommit	  fram	  till	  

att	  tolkningen	  av	  symboler	  kan	  vara	  olika	  för	  t.ex.	  tjejer	  och	  killar.	  De	  lever	  i	  olika	  

bildvärldar	  och	  kan	  uppfatta	  saker	  väldigt	  olika	  (Öhman-‐Gullberg	  2006,	  96).	  	  

	  

Ovan	  har	  jag	  beskrivit	  bilderna	  i	  undervisningen	  som	  något	  positivt,	  men	  det	  

behöver	  de	  inte	  alltid	  vara.	  T.ex.	  för	  mycket	  bilder	  kan	  ge	  en	  negativ	  effekt,	  då	  kan	  de	  

distrahera	  istället	  för	  att	  motivera.	  	  

	  

Alla	  bilder	  kan	  vara	  pedagogiska	  och	  visa	  oss	  något	  eller	  framkalla	  känslor	  av	  något	  

slag.	  En	  illustrerad	  text	  är	  mer	  effektiv	  än	  en	  med	  enbart	  text,	  skriver	  Wallin	  

Wictorin,	  men	  man	  måste	  kunna	  tolka	  bilderna	  på	  rätt	  sätt	  annars	  blir	  det	  helt	  fel	  

uppfattning	  (Wallin	  Wictorin	  2011,	  222).	  Åsikterna	  om	  bilden	  kan	  variera	  beroende	  

på	  vilken	  bild	  det	  är,	  om	  den	  är	  den	  tecknad	  eller	  fotografisk	  och	  var	  den	  finns.	  För	  

att	  få	  en	  bilds	  betydelse	  tydlig	  behövs	  det	  klara	  bildhänvisningar	  och	  att	  själva	  bilden	  

är	  målgruppsanpassad.	  Ungdomar	  utsätts	  för	  mycket	  visuell	  kommunikation,	  men	  de	  

har	  bristfälliga	  kunskaper	  i	  hur	  man	  avläser	  den	  beskriver	  Wallin	  Wictorin.	  De	  har	  

ofta	  fått	  för	  lite	  träning	  i	  bildkommunikation.	  Detta	  problem	  kan	  endast	  hjälpas	  

genom	  att	  man	  diskuterar	  bilder	  mer	  och	  lär	  sig	  förstå	  dem	  på	  rätt	  sätt,	  skriver	  

Wallin	  Wictorin,	  ett	  bra	  exempel	  på	  detta	  är	  bildanalys	  (Wallin	  Wictorin	  2011,	  231).	  

	  

Öhman-‐	  Gullberg,	  som	  skriver	  om	  ett	  filmskapande	  i	  skolan,	  menar	  att	  när	  elever	  gör	  

egna	  filmer	  tillsammans	  skapar	  detta	  flera	  olika	  kommunikationsformer,	  både	  i	  

processen	  och	  i	  slutresultatet.	  Eleverna	  kan	  använda	  både	  kroppsspråket,	  ljud	  och	  

bild	  som	  ett	  sätt	  att	  framföra	  något,	  dvs.	  multimodalitet.	  Det	  negativa	  med	  ett	  stort	  

filmarbete	  är	  att	  lärarens	  auktoritet	  begränsas,	  eleverna	  jobbar	  mycket	  på	  egen	  hand	  

utanför	  klassrummet	  samt	  att	  de	  gör	  egna	  val	  hur	  de	  vill	  att	  filmen	  ska	  utformas.	  

Precis	  som	  Kress	  pratar	  Öhman-‐Gullberg	  om	  ett	  teckenskapande	  i	  samhället	  av	  

människan	  för	  att	  skapa	  mening.	  Hon	  menar	  att	  det	  är:	  
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genom	  att	  undersöka	  hur	  elever	  använder	  sig	  av	  skilda	  semiotiska	  resurser,	  som	  det	  kan	  bli	  

möjligt	  att	  få	  en	  ökad	  kunskap	  om	  hur	  olika	  kommunikationsformer	  är	  en	  del	  av	  barn	  och	  

ungdomars	  betydelseskapande	  handlingar,	  och	  därmed	  hur	  lärande	  konstrueras.	  (Öhman-‐

Gullberg	  2006,	  125)	  

	  

Hur	  väl	  elever	  kan	  utföra	  en	  sådan	  filmuppgift	  som	  Öhman-‐Gullberg	  har	  studerat,	  är	  

beroende	  på	  hur	  väl	  de	  kan	  knyta	  an	  till	  egna	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  som	  både	  

är	  personliga,	  vardagliga	  och	  sekundära	  från	  media	  och	  populärkultur	  (Öhman-‐

Gullberg	  2006,	  103).	  Hon	  skriver	  om	  hur	  viktiga	  metaforer	  är	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  

skapa	  förståelse	  och	  mening,	  dvs.	  att	  kunna	  knyta	  an	  till	  det	  vi	  redan	  har	  kännedom	  

om	  (ibid.).	  Öhman-‐Gullberg	  ger	  exempel	  på	  några	  elever	  som	  beskriver	  att	  de	  aldrig	  

hade	  gjort	  samma	  film	  som	  de	  gjorde	  om	  de	  inte	  känt	  till	  filmen	  Matrix	  innan.	  Elevers	  

vardag	  är	  så	  viktig	  för	  deras	  arbeten	  att	  dessa	  barn	  till	  och	  med	  menar	  att	  de	  inte	  ens	  

hade	  behövt	  se	  filmen	  för	  det	  talades	  så	  mycket	  om	  den	  i	  deras	  omgivning	  (Öhman-‐

Gullberg	  2006,	  104).	  

	  

	  

1.5 	  Metod	  

Studien	  har	  en	  kvalitativ	  inriktning	  vilket	  betyder	  att	  den	  bygger	  på	  vetenskapliga	  

undersökningar	  av	  verkligheten	  utifrån	  olika	  individers	  erfarenheter.	  	  I	  kvalitativa	  

intervjuer	  ligger	  fokus	  på	  intervjuobjektets	  egna	  tankar	  och	  åsikter	  till	  skillnad	  från	  

kvantitativa	  intervjuer	  där	  man	  är	  intresserad	  av	  en	  mångfald.	  Alan	  Bryman	  skriver:	  

”I	  kvalitativa	  intervjuer	  är	  intresset	  riktat	  mot	  den	  intervjuades	  ståndpunkter,	  

medan	  intervjun	  i	  en	  kvantitativ	  undersökning	  speglar	  forskarens	  intressen”	  

(Bryman	  2002,	  413).	  En	  annan	  sak	  som	  skiljer	  är	  att	  man	  inte	  egentligen	  behöver	  

följa	  frågeschemat	  helt,	  om	  man	  kommer	  på	  en	  ny	  relevant	  fråga	  i	  stunden	  behöver	  

man	  inte	  skjuta	  undan	  den	  tanken	  (ibid.).	  I	  och	  med	  studiens	  syfte	  att	  undersöka	  hur	  

och	  om	  lärare	  och	  elever	  arbetar	  med	  bild	  i	  undervisningen	  anser	  jag	  att	  en	  kvalitativ	  

inriktning	  är	  till	  min	  fördel	  då	  jag	  vill	  fokusera	  på	  individers	  uppfattning	  och	  

agerande	  kring	  detta	  område.	  
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Intervjumetod	  

Jag	  kommer	  att	  utgå	  från	  semistrukturerade	  intervjuer	  som	  innebär	  att	  man	  från	  

början	  har	  en	  uppsättning	  av	  färdiga	  frågor	  som	  ställs	  till	  informanten.	  Ledd	  av	  dessa	  

frågor	  i	  intervjun	  så	  tillåts	  informanterna	  med	  sina	  egna	  ord	  framföra	  synpunkter	  

och	  erfarenheter	  kring	  bilder	  i	  undervisningen.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  är	  bra	  

för	  då	  kan	  de	  intervjuade	  bidra	  med	  ny	  information	  och	  oväntade	  åsikter,	  saker	  som	  

man	  kanske	  inte	  ens	  visste	  att	  man	  behövde	  veta.	  Denna	  typ	  av	  intervju	  kan	  ge	  denna	  

studie	  en	  bredd	  och	  ett	  djup	  i	  de	  frågeställningar	  jag	  har	  valt	  att	  studera.	  Det	  är	  även	  

lättare	  att	  förstå	  vad	  informanten	  vill	  mena	  med	  sina	  svar	  då	  man	  har	  möjlighet	  att	  

fråga	  när	  allt	  inte	  är	  helt	  klart	  (Bryman	  2002,	  415).	  

	  

Val	  och	  urval	  

Jag	  har	  valt	  att	  intervjua	  två	  lärare	  i	  biologi	  från	  två	  olika	  högstadieskolor,	  två	  lärare	  i	  

engelska	  från	  två	  olika	  skolor,	  två	  elever	  i	  årskurs	  nio	  som	  har	  biologi	  från	  två	  olika	  

skolor	  och	  två	  elever	  i	  årskurs	  nio	  från	  två	  olika	  skolor	  som	  har	  engelska.	  Totalt	  blir	  

det	  åtta	  intervjuer.	  	  Jag	  valde	  två	  i	  varje	  för	  att	  jag	  anser	  att	  en	  av	  varje	  inte	  hade	  

kunnat	  spegla	  en	  rättvis	  analys,	  en	  elev	  för	  varje	  ämne	  i	  varje	  skola	  och	  en	  lärare	  för	  

varje	  ämne	  i	  varje	  skola.	  Fler	  än	  två	  elever	  och	  två	  lärare	  från	  varje	  skola	  hade	  blivit	  

för	  mycket	  att	  analysera.	  Jag	  hade	  helt	  enkelt	  inte	  tid	  med	  fler	  informanter	  till	  detta	  

arbete.	  Jag	  valde	  engelska	  och	  biologi	  för	  att	  dessa	  två	  ämnen	  har	  goda	  möjligheter	  

att	  kunna	  använda	  bilder	  i	  undervisningen.	  

	  

Två	  av	  lärarinformanterna	  och	  två	  av	  elevinformanterna	  arbetar	  och	  går	  på	  den	  

skola	  jag	  jobbar	  på	  och	  resten	  finns	  på	  en	  annan	  skola	  i	  närheten	  av	  den	  andra.	  Jag	  

försökte	  ringa	  till	  skolan	  men	  där	  kom	  jag	  endast	  i	  kontakt	  med	  rektorn,	  dock	  gav	  

han	  mig	  flera	  mailadresser	  till	  lärare	  som	  arbetade	  på	  skolan.	  Jag	  skickade	  iväg	  ett	  

mail	  till	  samtliga	  lärare	  som	  jag	  blivit	  tipsad	  om	  och	  fick	  svar	  endast	  av	  en.	  Därför	  

fick	  jag	  göra	  en	  av	  intervjuerna	  på	  ytterligare	  en	  skola.	  	  Jag	  var	  alltså	  tvungen	  att	  gå	  

till	  en	  annan	  skola	  i	  sista	  minuten	  och	  ordna	  så	  att	  jag	  fick	  en	  intervju	  där	  med	  en	  

annan	  högstadielärare	  i	  biologi.	  Denna	  skola	  kallar	  jag	  skola	  B.	  Detta	  kan	  givetvis	  

påverka	  mitt	  resultat	  en	  del,	  svaren	  kan	  anses	  ojämna	  då	  jag	  inte	  fått	  med	  svar	  från	  

elever	  som	  haft	  denna	  lärare.	  Det	  kan	  också	  vara	  positivt	  då	  svaren	  på	  

intervjuundersökningen	  blev	  mer	  spridda,	  jag	  fick	  åsikter	  från	  lärare	  på	  flera	  olika	  
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skolor.	  Det	  borde	  inte	  ha	  så	  stor	  betydelse	  då	  det	  ändå	  inte	  går	  att	  dra	  några	  

generella	  slutsatser	  från	  denna	  undersökning.	  Intervjuerna	  i	  skola	  A	  har	  skett	  i	  ett	  

litet	  arbetsrum	  i	  skolans	  lokaler.	  Intervjuerna	  på	  skola	  B	  utspelades	  i	  ett	  vilorum.	  

Intervjun	  av	  läraren	  från	  skola	  C	  ägde	  rum	  i	  hennes	  eget	  klassrum,	  tömt	  på	  folk.	  

Samtliga	  intervjuer	  gick	  bra	  och	  utspelades	  under	  avslappnade	  omständigheter	  i	  

informanternas	  egna	  välkända	  miljö.	  Informanterna	  är	  av	  båda	  könen	  och	  alla	  

intervjuer	  gick	  ganska	  snabbt	  att	  utföra.	  

	  

Jag	  hade	  tänkt	  utföra	  intervjuerna	  i	  lärarnas	  och	  elevernas	  egen	  skolmiljö,	  dels	  för	  att	  

det	  är	  smidigast	  för	  mig	  och	  dels	  för	  att	  informanten	  har	  lättare	  att	  slappna	  av	  i	  en	  

miljö	  de	  själva	  är	  vana	  vid,	  det	  blev	  även	  så	  det	  gick	  till.	  Bryman	  skriver:	  ”Det	  är	  bra	  

att	  bekanta	  sig	  med	  den	  miljö	  där	  intervjupersonen	  arbetar,	  lever	  eller	  engagerar	  sig	  

i	  de	  aktiviteter	  som	  man	  är	  intresserad	  av.	  Det	  kommer	  att	  underlätta	  tolkningen	  och	  

förståelsen	  av	  det	  som	  personen	  i	  fråga	  berättar”	  (Bryman	  2002,	  420).	  Efter	  

intervjuerna	  har	  jag	  enligt	  Brymans	  råd,	  försökt	  återberätta	  hur	  stämningen	  var	  och	  

om	  det	  hände	  något	  annat	  som	  inte	  framkom	  i	  intervjun	  som	  kan	  vara	  av	  betydelse.	  

Till	  intervjuerna	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  inspelning	  på	  en	  diktafon	  eller	  direkt	  från	  min	  

dator,	  det	  var	  det	  absolut	  smidigaste	  sättet	  då	  man	  inte	  behöver	  ta	  tiden	  att	  skriva	  

ner	  och	  att	  man	  kanske	  inte	  ens	  får	  med	  allt.	  Sedan	  transkriberade	  jag	  intervjuerna	  

och	  det	  blev	  mitt	  material.	  

	  

Analysmetod	  

Jag	  har	  analyserat	  intervjuerna	  med	  en	  tematisk	  analys.	  Denna	  analysmetod	  innebär	  

att	  man	  försöker	  hitta	  och	  se	  till	  vad	  som	  sägs	  och	  inte	  hur	  det	  sägs.	  Man	  söker	  efter	  

olika	  teman	  och	  grundbetydelser	  i	  vad	  informanten	  har	  sagt	  (Bryman	  2002,	  528).	  

Den	  vanligaste	  analysmetoden	  på	  kvalitativa	  undersökningar	  är	  den	  tematiska	  

analysmetoden	  skriver	  Bryman	  (ibid).	  För	  att	  kunna	  analysera	  mina	  informanters	  

svar	  har	  jag	  därför	  sökt,	  enligt	  Brymans	  anvisningar	  för	  en	  tematisk	  analysmetod,	  

efter	  olika	  genomgående	  och	  återkommande	  teman	  (Bryman	  2002,	  529).	  Dessa	  

teman	  har	  jag	  gjort	  till	  rubriker	  och	  de	  är:	  	  

-‐ Multimodallitet,	  horisontell	  mediering	  och	  det	  vertikala/hierarkiska	  

medieringsbegreppet	  

-‐ Bilder	  i	  undervisningen	  	  
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-‐ Sammankoppling	  till	  elevers	  egen	  vardag	  

	  

Reabilitet/validitet	  

När	  man	  pratar	  om	  reliabilitet	  och	  validitet	  skriver	  Bryman	  att	  man	  kan	  räkna	  bort	  

validiteten	  när	  det	  gäller	  kvalitativa	  intervjuer.	  Han	  beskriver	  att	  validitet	  är	  något	  

som	  rör	  mätning	  och	  bredd	  och	  det	  är	  inte	  vad	  man	  håller	  på	  med	  i	  kvalitativ	  

forskning,	  där	  är	  man	  istället	  intresserad	  av	  själva	  djupet	  i	  intervjun	  (Bryman	  2002,	  

351).	  När	  det	  gäller	  min	  reliabilitet,	  eller	  tillförlitlighet	  så	  anser	  jag	  den	  vara	  mycket	  

god.	  Jag	  har	  spelat	  in	  intervjuerna	  på	  min	  dator	  vilket	  leder	  till	  hög	  trovärdighet,	  

detta	  gör	  det	  möjligt	  att	  alltid	  kunna	  ha	  intervjuerna	  till	  hands	  om	  det	  är	  något	  man	  

behöver	  gå	  tillbaka	  till	  och	  lyssna	  på	  igen.	  Frågorna	  i	  intervjuguiden	  är	  även	  neutrala	  

och	  innehåller	  inte	  några	  värderingar	  av	  något	  slag	  som	  kan	  skapa	  en	  viss	  känsla	  för	  

informanten	  och	  därför	  bidra	  till	  givna	  svar.	  Hälften	  av	  informanterna	  är	  lärare	  och	  

har	  varit	  verksamma	  inom	  läraryrket	  ett	  tag	  och	  har	  mest	  troligt	  därför	  en	  hög	  

tillförlitlighets	  grad.	  Man	  kan	  aldrig,	  till	  100	  procent,	  veta	  om	  informanterna	  talar	  

sanning	  eller	  ej,	  man	  får	  helt	  enkelt	  lita	  på	  att	  vad	  de	  säger	  är	  sant.	  

	  

Etik	  

Det	  finns	  olika	  krav	  som	  man	  måste	  följa	  i	  en	  intervju	  av	  detta	  slag.	  Ett	  krav	  

samhällets	  medlemmar	  är	  berättigade	  till	  är	  individskyddskravet	  som	  innebär	  ett	  

skydd	  mot	  insyn	  i	  livsförhållanden,	  kränkning	  mm.	  Detta	  krav	  är	  en	  viktig	  

utgångspunkt	  för	  forskning	  med	  andra	  människor	  involverade	  (Vetenskapsrådet	  

2002,	  5).	  I	  Vetenskapsrådets	  forskningsetiska	  principer	  står	  det	  att:	  	  

	  
”inför	  varje	  vetenskaplig	  undersökning	  skall	  ansvarig	  forskare	  göra	  en	  vägning	  av	  	  

värdet	  av	  det	  förväntade	  kunskapstillskottet	  mot	  möjliga	  risker	  i	  form	  av	  negativa	  

konsekvenser	  för	  berörda	  undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare	  och	  eventuellt	  för	  

tredje	  person.”(Vetenskapsrådet	  2002,	  5).	  	  

	  

Detta	  betyder	  att	  man	  innan	  intervjun	  äger	  rum,	  måste	  fråga	  personen	  i	  fråga	  om	  det	  

är	  ok	  att	  man	  spelar	  in	  intervjun	  samt	  att	  man	  lovar	  att	  inte	  nämna	  namn	  och	  att	  

man	  skall	  använda	  all	  information	  konfidentiellt.	  Individskyddskravet	  kan	  delas	  i	  

fyra	  krav:	  informationskravet,	  samtyckeskravet,	  konfidentialitetskravet	  och	  

nyttjandekravet	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  6).	  	  I	  Vetenskapsrådets	  forskningsetiska	  
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principer	  beskrivs	  de	  olika	  kraven	  såhär:	  Informationskravet:	  ”Forskaren	  skall	  

informera	  de	  av	  forskningen	  berörda	  om	  den	  aktuella	  forskningsuppgiftens	  syfte”	  

(Vetenskapsrådet	  2002,	  7),	  Samtyckeskravet:	  ”Deltagare	  i	  en	  undersökning	  har	  rätt	  

att	  själva	  bestämma	  över	  sin	  medverkan”	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  9),	  

Konfidentialitetskravet:	  ”Uppgifter	  om	  alla	  i	  en	  undersökning	  ingående	  personer	  

skall	  ges	  största	  möjliga	  konfidentialitet	  och	  personuppgifterna	  skall	  förvaras	  på	  ett	  

sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  inte	  kan	  ta	  del	  av	  dem”	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  12),	  

Nyttjandekravet:	  ”Uppgifter	  insamlade	  om	  enskilda	  personer	  får	  endast	  användas	  för	  

forskningsändamål”	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  14).	  I	  Samtyckeskrevet	  står	  det	  att	  

forskaren	  måste	  ha	  informantens	  samtycke	  samt	  att	  i	  en	  intervju	  med	  barn	  under	  15	  

år	  måste	  man	  även	  ha	  föräldrarnas	  samtycke	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  9),	  därför	  har	  

jag	  valt	  att	  endast	  ha	  personer	  över	  15	  år	  i	  min	  undersökning.	  Jag	  har	  även	  frågat	  

informanterna	  innan	  om	  de	  samtycker	  till	  att	  bli	  inspelade	  samt	  informerat	  dem	  om	  

att	  jag	  kommer	  att	  behandla	  materialet	  konfidentiellt.	  

	  

	  

2 Resultat	  av	  intervjuundersökningen	  	  

2.1 	  Lärare	  biologi,	  skola	  A	  

Biologilärare	  i	  skola	  A	  har	  jobbat	  som	  lärare	  i	  tre	  år,	  med	  samma	  ämne	  som	  hon	  har	  

nu	  och	  på	  samma	  skola	  som	  hon	  jobbar	  på	  nu.	  Hon	  har	  ett	  litet,	  ganska	  nyfunnet,	  

intresse	  för	  foto	  och	  äger	  t.ex.	  en	  systemkamera.	  Hon	  tycker	  rent	  allmänt	  att	  bilder	  i	  

undervisningen	  är	  bra,	  till	  och	  med	  ”ett	  måste”	  och	  använder	  sig	  bl.a.	  av	  olika	  

presentationsprogram	  som	  Keynote	  och	  Powerpoint	  samt	  av	  film	  i	  undervisningen.	  

Hon	  säger	  att	  hon	  alltid	  tyckt	  att	  bilder	  är	  bra.	  Hon	  beskriver	  det	  som	  att	  bilder	  krävs	  

i	  biologin	  för	  att	  vissa	  saker	  inte	  går	  att	  beskriva	  med	  endast	  ord	  eller	  skriven	  text.	  

Hon	  tycker	  att	  bilder	  är	  positiva	  för	  att	  de	  levandegör	  undervisningen	  samt	  att	  

elevernas	  egen	  fantasi	  inte	  alltid	  riktigt	  räcker	  till.	  Hon	  menar	  också	  att	  bilder	  gör	  

hela	  situationen	  mer	  intressant	  både	  för	  henne	  själv	  och	  för	  eleverna.	  	  	  

	  

Under	  denna	  biologilärares	  lektioner	  får	  eleverna	  själva	  arbeta	  mycket	  med	  bilder.	  

De	  får	  t.ex.	  göra	  presentationer	  med	  bilder	  och	  gärna	  rita	  bilder	  själva	  om	  de	  inte	  kan	  

förklara	  med	  ord.	  Denna	  biologilärare	  har	  aldrig,	  vad	  hon	  kan	  minnas,	  varit	  med	  om	  

något	  negativt	  eller	  någon	  negativ	  situation	  som	  har	  med	  bilder	  i	  en	  lärandesituation	  
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att	  göra.	  Hon	  skulle	  gärna	  vilja	  använda	  sig	  mer	  av	  bilder	  men	  de	  ekonomiska	  

resurserna	  sätter	  stopp,	  hon	  säger	  att	  detta	  är	  jättetråkigt.	  När	  jag	  frågade	  henne	  om	  

hon	  skulle	  vilja	  att	  eleverna	  jobbade	  mer	  med	  bilder	  i	  hennes	  undervisning	  svarade	  

hon	  att	  hon	  tycket	  att	  det	  räckte	  så	  som	  det	  var.	  Hon	  säger	  att	  hon	  redan	  ställer	  höga	  

krav	  på	  att	  eleverna	  måste	  t.ex.	  ha	  med	  bilder	  i	  sina	  redovisningar.	  Hon	  har	  även	  låtit	  

eleverna	  arbeta	  med	  film,	  men	  det	  tar	  så	  mycket	  tid,	  beskriver	  hon.	  Mycket	  går	  åt	  till	  

annat	  som	  inte	  har	  med	  själva	  biologin	  att	  göra	  t.ex.	  att	  redigera	  filmerna.	  

	  

Läraren	  beskriver	  att	  hon	  använder	  sig	  av	  horisontell	  mediering	  i	  olika	  former	  t.ex.	  

Powerpointpresentationer	  med	  Youtubeklipp	  och	  tycker	  att	  det	  bara	  är	  positivt.	  Hon	  

skulle	  gärna	  vilja	  ha	  in	  mer	  utav	  elevernas	  egna	  multimodallitet	  i	  undervisningen	  i	  

framtiden,	  då	  hon	  är	  mer	  van	  i	  sin	  lärarroll.	  Hon	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  använda	  

mer	  av	  elevers	  vardag	  i	  sina	  lektioner	  och	  tycker	  att	  hon	  själv	  redan	  gör	  det	  en	  del	  

t.ex.	  genom	  att	  ta	  upp	  aktuella	  händelser.	  När	  frågan	  om	  hon	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  

att	  använda	  Facebook	  eller	  någon	  blogg	  i	  sin	  undervisning	  svarade	  hon	  att	  det	  kan	  

vara	  bra,	  men	  att	  hon	  själv	  känner	  att	  tillgängligheten	  då	  blir	  för	  stor.	  

	  

2.2	  Lärare	  engelska	  skola	  A	  

Engelskläraren	  på	  skola	  A	  säger	  att	  han	  har	  ett	  personligt	  intresse	  av	  bilder	  och	  

menar	  då	  foton	  på	  familj	  och	  natur.	  Han	  har	  arbetat	  som	  lärare	  från	  år	  2006	  och	  var	  

då	  vikarie,	  år	  2007	  fick	  han	  fast	  anställning.	  Han	  beskriver	  att	  han	  alltid	  haft	  engelska	  

som	  ämne	  men	  med	  olika	  kombinationer	  t.ex.	  som	  nu	  engelska	  och	  musik.	  Han	  

tycker	  rent	  allmänt	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  något	  bra,	  han	  beskriver	  att	  det	  

ofta	  förstärker	  det	  man	  vill	  säga,	  och	  att	  ett	  framförande	  kan	  bli	  mer	  intressant.	  Till	  

detta	  gav	  han	  ett	  exempel	  på	  en	  lektion	  han	  haft	  med	  en	  sjundeklass.	  Denna	  uppgift	  

innebar	  att	  eleverna	  skulle	  få	  skriva	  dikter	  samt	  välja	  en	  bild	  att	  visa	  upp	  under	  sin	  

redovisning.	  Han	  poängterar	  att	  bilden	  gjorde	  eleverna	  mer	  involverade	  i	  

diktuppläsningen.	  	  

	  

Eleverna	  får	  själva	  arbeta	  med	  bilder	  i	  redovisningar	  av	  olika	  slag	  t.ex.	  med	  

Powerpointpresentationer,	  ”berätta	  och	  visa	  skapar	  ett	  större	  intresse	  hos	  eleverna”	  

[författarens	  kursivering].	  Han	  säger	  också	  att	  om	  en	  elev	  har	  svårt	  att	  uttrycka	  sig	  i	  

skrift	  brukar	  han	  istället	  låta	  dem	  se	  en	  bild	  och	  beskriva	  den	  på	  engelska.	  Till	  



	   	  
	  

	   17	  

elevers	  redovisningar	  tycker	  han	  att	  det	  är	  positivt	  om	  de	  tar	  med	  bilder	  i	  t.ex.	  

Powerpoint,	  men	  det	  är	  inget	  måste.	  Han	  tror	  att	  många	  elever	  tycker	  att	  det	  är	  bra	  

att	  ha	  bilder,	  och	  han	  har	  märkt	  att	  många	  själva	  tar	  initiativet	  till	  att	  ha	  bilder	  i	  sina	  

redovisningar	  

	  

När	  det	  gäller	  multimodallitet	  tycker	  läraren	  att	  det	  är	  något	  positivt	  för	  att	  det	  

speglar	  samhället,	  samhället	  inkluderar	  också	  flera	  moment	  på	  samma	  gång.	  Han	  

kommer	  inte	  på	  något	  negativt	  med	  bilder	  eller	  multimodallitet	  i	  undervisningen,	  

men	  att	  man	  kanske	  skulle	  tänka	  på	  syftet	  med	  varför	  man	  inkluderar	  bilder.	  Bilder	  

kan	  förstärka	  undervisningen,	  säger	  han,	  men	  ibland	  måste	  eleverna	  få	  använda	  sig	  

av	  sin	  fantasi	  och	  då	  kan	  för	  mycket	  bilder	  vara	  ett	  problem	  t.ex.	  när	  man	  vill	  att	  

eleverna	  ska	  försöka	  visualisera	  sig	  något	  själva.	  Bilderna	  måste	  vara	  till	  rätt	  syfte,	  

beskriver	  han.	  	  

	  

Han	  tycker	  att	  bilderna	  i	  böcker	  hjälper	  elever	  att	  bli	  intresserade	  av	  texten.	  Han	  har	  

inte	  direkt	  tänkt	  på	  om	  det	  var	  bra	  om	  det	  skulle	  finnas	  mer	  relevanta	  bilder	  i	  

läroböckerna	  men	  att	  det	  nog	  skulle	  vara	  bra.	  Elevers	  egen	  multimodalitet	  t.ex.	  

mobiltelefonen	  eller	  Facebook	  tycker	  han	  skulle	  kunna	  vara	  något	  positivt	  att	  få	  med	  

i	  undervisningen.	  Han	  ger	  ett	  exempel	  på	  att	  eleverna	  skulle	  kunna	  få	  filma	  ett	  

engelskt	  rollspel	  med	  mobilen,	  eller	  använda	  den	  som	  en	  engelsk-‐svensk	  ordbok.	  Det	  

är	  då	  mycket	  viktigt	  att	  eleverna	  håller	  sig	  till	  det	  man	  bestämt	  och	  inte	  gör	  massa	  

annat.	  För	  elever	  som	  är	  med	  i	  Facebook	  och	  där	  har	  engelska	  kontakter	  så	  skulle	  det	  

kunna	  hjälpa	  dem	  och	  vara	  en	  bra	  sak,	  men	  han	  menar	  att	  alla	  inte	  är	  med	  i	  det	  och	  

han	  vill	  inte	  tvinga	  någon.	  Han	  försöker	  medvetet	  att	  få	  in	  elevers	  egen	  vardag	  i	  

undervisningen	  och	  nämner	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  som	  han	  snappat	  upp	  

från	  lärarutbildningen,	  att	  få	  med	  elevers	  egen	  vardag.	  En	  uppgift	  han	  brukar	  göra	  

med	  eleverna	  som	  innefattar	  deras	  egna	  intressen	  och	  vardag	  är	  att	  de	  får	  skriva	  på	  

engelska	  om	  sitt	  eget	  sommarminne	  efter	  sommarlovet.	  Detta	  är	  något	  väldigt	  bra,	  

och	  det	  blir	  en	  drivkraft	  för	  dem	  att	  skriva	  om	  något	  de	  själva	  varit	  med	  om,	  berättar	  

han.	  

	  

	  

2.3	  Elev	  som	  har	  biologi	  skola	  A	  
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Eleven	  som	  går	  i	  årskurs	  nio	  på	  skola	  A	  och	  har	  biologi	  som	  ämne	  gillar	  att	  måla	  

(graffitti)	  och	  har	  alltid	  varit	  intresserad	  av	  att	  rita,	  men	  är	  inte	  speciellt	  mycket	  av	  

annan	  konst.	  Eleven	  tycker	  att	  bilder	  är	  jättebra	  i	  undervisningen.	  Han	  tycker	  att	  om	  

det	  är	  en	  krånglig	  text	  i	  läroboken	  förstår	  man	  den	  lättare	  med	  bilder,	  han	  tycker	  

även	  att	  det	  är	  roligare	  med	  bilder	  i	  t.ex.	  en	  Powerpoint.	  Eleven	  tycker	  även	  att	  filmer	  

är	  kul,	  det	  händer	  lite	  mer,	  mer	  variation,	  och	  man	  blir	  mer	  koncentrerad	  på	  själva	  

lektionen	  när	  man	  ser	  film	  säger	  han.	  Eleven	  tycker	  att	  bilder	  är	  positivt	  i	  biologin	  

för	  det	  då	  blir	  lättare	  att	  förstå	  menar	  han.	  Han	  beskriver	  det	  som	  att	  t.ex.	  med	  en	  

bild	  på	  kroppen	  förstår	  man	  den	  lättare	  än	  om	  man	  bara	  skulle	  talat,	  man	  får	  hjälp	  av	  

bilderna.	  Negativt	  kan	  bilder	  vara	  när	  de	  är	  oväsentliga	  i	  sammanhanget,	  det	  blir	  

rörigt	  t.ex.	  i	  böcker	  beskriver	  han.	  Eleven	  känner	  att	  han	  får	  arbeta	  med	  bilder	  i	  

biologin	  t.ex.	  genom	  att	  rita	  upp	  hur	  kroppen	  ser	  ut.	  Han	  tycker	  att	  det	  var	  väldigt	  kul	  

att	  rita	  först	  vad	  man	  tror	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  kroppen	  och	  sen	  rita	  hur	  det	  verkligen	  ser	  

ut.	  Eleven	  tycker	  att	  det	  är	  jättekul	  att	  arbeta	  med	  bilder.	  Han	  tycker	  att	  både	  han	  

själv	  och	  läraren	  använder	  sig	  mycket	  av	  bilder	  och	  att	  det	  räcker	  så.	  Som	  jag	  tolkar	  

det	  tycker	  eleven	  att	  horisontell	  mediering	  är	  något	  bra	  och	  har	  själv	  använt	  sig	  utav	  

det	  vid	  några	  tillfällen	  t.ex.	  i	  Powerpointpresentationer.	  Han	  beskriver	  att	  både	  

bilder	  och	  text	  tillsammans	  gav	  själva	  presentationen	  en	  mer	  proffsig	  känsla.	  Efter	  

att	  förklarat	  vad	  multimodallitet	  och	  horisontell	  mediering	  innebär	  beskrev	  eleven	  

att	  presentationer	  av	  multimodal	  karaktär	  var	  roligare.	  Han	  uttryckte	  det	  som	  att	  det	  

lite	  blir	  som	  att	  se	  på	  en	  film,	  istället	  för	  en	  vanlig	  ”tråkig”	  redovisning.	  Han	  märkte	  

också	  att	  de	  andra	  eleverna	  blev	  mer	  intresserade	  av	  denna	  slags	  redovisning.	  

Eleven	  tycker	  att	  medium	  som	  Facebook	  är	  bra	  och	  kan	  användas	  genom	  att	  t.ex.	  

lägga	  upp	  bilder	  på.	  Youtube	  är	  också	  bra,	  menar	  han.	  Han	  beskriver	  att	  med	  detta	  

kan	  man	  lära	  sig	  saker	  och	  om	  läraren	  använder	  det	  så	  verkar	  denne	  mer	  engagerad	  i	  

elevers	  egen	  vardag.	  Han	  tycker	  att	  läraren	  kan	  koppla	  mer	  till	  hans	  egen	  vardag	  i	  sin	  

undervisning,	  det	  blir	  roligare	  och	  det	  är	  kul	  att	  läraren	  bryr	  sig	  lite	  mer	  säger	  han.	  

	  

2.4	  Elev	  som	  har	  engelska	  skola	  A	  

Eleven	  har	  ett	  intresse	  av	  bilder	  såsom	  att	  fotografera,	  se	  på	  musikvideor	  och	  av	  film.	  

Bilder	  i	  undervisningen	  tycker	  denna	  elev	  är	  något	  bra	  men	  det	  får	  inte	  bli	  för	  

mycket.	  Hon	  beskriver	  att	  man	  måste	  hitta	  en	  bra	  balans	  mellan	  bilder	  och	  skriven	  

text,	  man	  kan	  lätt	  bli	  ofokuserad	  eller	  fokusera	  på	  fel	  saker	  om	  det	  blir	  för	  mycket	  av	  
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någon	  del.	  Det	  som	  är	  bra	  med	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  det	  gör	  det	  lättare	  att	  

förstå,	  samt	  att	  ögat	  inte	  enbart	  får	  koncentrera	  sig	  på	  texten,	  säger	  hon.	  I	  t.ex.	  en	  

lärobok	  är	  det	  bra	  om	  ”ögat	  får	  vila	  lite”,	  menar	  eleven.	  Eleven	  får	  arbeta	  med	  bilder	  i	  

engelskalektionerna,	  hon	  ger	  ett	  exempel	  på	  en	  lektion	  där	  de	  fick	  en	  bild	  och	  sedan	  

skriva	  på	  engelska	  vad	  det	  fanns	  för	  föremål.	  Hon	  säger	  att	  de	  även	  får	  redovisa	  med	  

bilder	  och	  göra	  informationskollage	  med	  antingen	  egna	  bilder	  eller	  från	  t.ex.	  

tidningar.	  Eleven	  tycker	  om	  att	  arbeta	  med	  bilder,	  det	  blir	  enklare	  menar	  hon	  ”bilden	  

ger	  en	  bild	  av	  texten”.	  När	  jag	  förklarat	  vad	  horisontell	  mediering	  och	  

multimodallitet	  innebär	  beskrev	  hon	  att	  hon	  tyckte	  att	  dessa	  var	  de	  bästa	  metoder	  

att	  använda	  sig	  utav.	  Hon	  tycker	  att	  när	  elever	  själva	  får	  använda	  sig	  att	  detta	  så	  

belyser	  det	  vad	  eleven	  starkaste	  sida.	  T.ex.	  om	  man	  är	  sämre	  på	  att	  rita	  kan	  man	  ha	  

mycket	  bilder	  och	  text	  osv.,	  hon	  tycker	  också	  att	  med	  denna	  metod	  kan	  man	  lättare	  

komma	  ihåg	  saker.	  Det	  som	  i	  så	  fall	  skulle	  vara	  dåligt	  med	  en	  sådan	  redovisning,	  

tycker	  eleven,	  är	  att	  man	  förlitar	  sig	  för	  mycket	  på	  den,	  man	  måste	  kunna	  arbeta	  

självständigt	  också.	  Eleven	  säger	  att	  de	  har	  jobbat	  med	  sammankoppling	  till	  hennes	  

egen	  vardag	  t.ex.	  med	  bloggar,	  men	  att	  det	  skulle	  vara	  kul	  med	  ännu	  mer.	  En	  idé	  hon	  

har	  på	  detta	  är	  de	  skulle	  jobba	  mer	  med	  fotografi	  eller	  att	  rita.	  Hon	  beskriver	  det	  som	  

att	  utbildningen	  nog	  skulle	  bli	  roligare,	  hon	  tror	  också	  att	  många	  tycker	  att	  det	  skulle	  

vara	  kul	  att	  rita	  mer.	  

	  

2.5	  Lärare	  biologi	  skola	  B	  

Läraren	  är	  intresserad	  av	  bilder	  och	  tycker	  att	  det	  är	  spännande	  och	  roligt	  med	  film,	  

bio	  och	  att	  gå	  på	  konstutställningar.	  Hon	  beskriver	  det	  som	  att	  konst	  berikar	  livet	  

och	  tycker	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  mycket	  viktigt.	  Läraren	  har	  arbetat	  som	  

lärare	  i	  22	  år	  och	  alltid	  i	  samma	  ämne.	  Hon	  har	  både	  haft	  matte	  och	  engelska	  utöver	  

biologi.	  Läraren	  tycker	  att	  bilder	  förklarar	  och	  kan	  ibland	  vara	  bättre	  än	  bara	  en	  

skriven	  text,	  förklarar	  hon.	  Biologiläraren	  tycker	  att	  bilder	  stimulerar	  eleverna,	  hon	  

säger	  att	  form	  och	  färg	  stimulerar	  fantasin.	  Läraren	  menar	  att	  bilder	  är	  olika	  bra	  för	  

olika	  elever.	  En	  bild	  kan	  för	  vissa	  elever	  förklara	  mer	  än	  en	  skriven	  text	  medan	  för	  

andra	  är	  det	  helt	  överflödigt.	  Läraren	  förklarar	  att	  det	  är	  väldigt	  tacksamt	  att	  arbeta	  

med	  bilder	  i	  biologin.	  Hon	  har	  alltid	  tyckt	  att	  bilder	  är	  bra	  i	  undervisningen.	  
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Denna	  lärare	  brukar	  ofta	  illustrera	  med	  bilder	  på	  tavlan	  när	  hon	  talar	  om	  något	  och	  

använder	  sig	  av	  Powerpointpresentationer	  och	  bilder	  på	  projektorer.	  Hon	  visar	  ofta	  

filmer	  och	  brukar	  även	  använda	  sig	  av	  klipp	  från	  Youtube.	  Hon	  knyter	  an	  till	  elevers	  

egen	  vardag	  genom	  dessa	  klipp	  på	  nätet.	  Hon	  tycker	  att	  bilder	  är	  bra	  och	  att	  det	  är	  

viktigt	  med	  bilder	  i	  undervisningen.	  Hon	  kan	  inte	  komma	  på	  någon	  nackdel	  med	  

bilder	  i	  undervisningen.	  Däremot	  fick	  hon	  förklara	  för	  en	  elev	  som	  inte	  tyckte	  att	  det	  

alltid	  var	  bra	  med	  bilder	  i	  undervisningen,	  denne	  tyckte	  att	  det	  var	  överdrivet	  med	  

för	  mycket	  förklarande	  bilder.	  Hon	  svarade	  eleven	  att	  vissa	  elever	  uppskattar	  det	  

och	  lär	  lättare.	  	  Hon	  har	  lektioner	  där	  elever	  själva	  får	  arbeta	  med	  bilder	  t.ex.	  genom	  

integration	  med	  bildämnet.	  De	  har	  även	  fått	  fotografera	  och	  arbeta	  med	  Powerpoint.	  

Eleverna	  tycker	  det	  är	  intressant	  och	  att	  det	  är	  kul	  med	  ny	  teknik,	  men,	  poängterar	  

hon,	  man	  måste	  vara	  försiktig	  och	  göra	  det	  lätt	  t.ex.	  inte	  med	  för	  mycket	  text.	  Läraren	  

beskriver	  att	  de	  på	  hennes	  skola	  har	  har	  ont	  om	  tekniskt	  material	  t.ex.	  datorer.	  Hon	  

upplever	  att	  detta	  begränsar	  henne	  lite	  i	  arbetet	  med	  bilder,	  men	  att	  hon	  inte	  längre	  

ser	  datormediet	  som	  ett	  valfritt	  alternativ.	  Hon	  väljer	  helt	  enkelt	  bort	  datorerna	  i	  sin	  

undervisning.	  Läraren	  skulle	  vilja	  använda	  sig	  av	  mer	  bilder	  i	  undervisningen	  och	  

även	  att	  elever	  använder	  sig	  mer	  av	  det	  i	  sina	  arbeten.	  Hon	  skulle	  vilja	  ha	  mer	  

integration	  med	  bilden,	  men	  den	  redan	  utförda	  planeringen	  sätter	  stopp,	  även	  tiden.	  

Läraren	  tycker	  att	  horisontell	  mediering	  endast	  är	  något	  bra	  samt	  att	  man	  skulle	  

kunna	  införa	  det	  mer	  i	  undervisningen.	  	  Läraren	  använder	  till	  och	  med	  redan	  

Facebook	  i	  undervisningen	  som	  en	  lärarkollega	  kommit	  på	  idén	  till.	  På	  Facebook	  

hade	  kollegan	  skapat	  en	  grupp	  som	  endast	  klassen	  och	  lärarna	  får	  använda,	  läraren	  

säger	  att	  om	  man	  vill	  nå	  elever	  snabbt	  ska	  man	  använda	  Facebook.	  Det	  som	  skulle	  

kunna	  vara	  dåligt	  med	  Facebook	  är	  att	  man	  kan	  bli	  för	  tillgänglig,	  men	  det	  kan	  man	  

ju	  också	  kontrollera	  själv.	  Hon	  säger	  att	  om	  man	  ska	  använda	  sig	  av	  mobiltelefoner	  

måste	  det	  vara	  under	  väldigt	  restriktiva	  former	  då	  det	  lätt	  kan	  gå	  överstyr.	  Hon	  

menar	  att	  alla	  elever	  inte	  klarar	  av	  det.	  Läraren	  tycker	  inte	  att	  hon	  tänker	  så	  

jättemycket	  på	  att	  få	  in	  elevers	  egen	  vardag	  i	  undervisningen,	  men	  tycker	  att	  det	  kan	  

vara	  ett	  bra	  komplement.	  Hon	  upplever	  dock	  att	  det	  är	  viktigast	  att	  man	  håller	  sig	  till	  

sin	  ordinära	  undervisning.	  
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2.6	  Lärare	  engelska	  skola	  C	  

Läraren	  tycker	  personligen	  om	  speciellt	  film,	  hon	  gillar	  även	  foto.	  Läraren	  har	  

arbetat	  som	  lärare	  eller	  pedagog	  i	  ca	  18	  år	  i	  olika	  ämnen.	  Hon	  tycker	  att	  bilder	  är	  bra	  

i	  undervisningen.	  Hon	  låter	  eleverna	  arbeta	  med	  bilder.	  En	  lektion	  hon	  har	  med	  

niorna	  är	  att	  det	  får	  göra	  ett	  stort	  arbete	  som	  ska	  inkludera	  bilder	  som	  illustrerar,	  

bilder	  är	  ett	  måste	  i	  denna	  uppgift.	  Hon	  säger	  att	  hon	  inte	  brukar	  ha	  med	  så	  mycket	  

bilder	  i	  undervisningen	  men	  att	  hon	  ofta	  försöker	  rita	  förklarande	  bilder	  på	  tavlan,	  

hon	  poängterar	  även	  at	  det	  finns	  bilder	  i	  böckerna	  de	  använder.	  Läraren	  beskriver	  

att	  ”man	  får	  ett	  större	  intresse	  av	  eleverna	  om	  man	  använder	  bilder	  i	  

undervisningen”,	  dvs.	  där	  det	  går	  tillägger	  hon.	  Hon	  brukar	  ibland	  låta	  eleverna	  

själva	  få	  rita	  för	  att	  lära,	  det	  upplevde	  hon	  som	  att	  de	  tyckte	  var	  kul.	  Multimodallitet	  

tror	  hon	  kan	  vara	  något	  bra	  men	  brukar	  inte	  själv	  använda	  sig	  utav	  det.	  Hon	  menar	  

att	  man	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  sammanhanget,	  det	  passar	  olika	  elever	  olika	  bra.	  Hon	  

använder	  sig	  mycket	  av	  filmer	  om	  t.ex.	  historia,	  men	  skulle	  vilja	  använda	  sig	  mer	  av	  

bilder.	  Filmer,	  beskriver	  hon,	  kan	  fånga	  intresset	  mer	  för	  de	  elever	  som	  inte	  är	  så	  

studiemotiverade,	  ”det	  blir	  ett	  annat	  intresse”	  säger	  hon.	  Läraren	  har	  även	  använt	  sig	  

utav	  integration	  med	  bildämnet	  i	  ett	  filmvisande	  om	  ett	  designprogram	  på	  TV.	  

Multimodallitet	  som	  finns	  i	  bl.a.	  film	  och	  TV	  kan	  vara	  väldigt	  bra	  men	  man	  måste	  

även	  här	  tänka	  på	  eleverna	  och	  vad	  de	  har	  för	  koncentrationsförmåga,	  beskriver	  hon.	  

Hon	  jobbar	  hårt	  på	  att	  elever	  inte	  alls	  får	  använda	  sig	  av	  sin	  mobiltelefon	  under	  

hennes	  lektioner,	  hon	  anser	  att	  de	  elever	  hon	  undervisar	  inte	  klarar	  av	  det.	  Om	  man	  

ska	  använda	  elevers	  egen	  multimodallitet	  t.ex.	  mobiltelefoner	  tycker	  hon	  att	  det	  ska	  

vara	  väl	  genomtänkt	  hur,	  när	  och	  till	  vilket	  syfte.	  Hon	  vill	  med	  och	  under	  sina	  

lektioner	  få	  bort	  det	  vardagliga	  surret	  från	  mobiltelefoner,	  Facebook	  och	  TV.	  	  

Läraren	  tycker	  att	  hon	  tänker	  på	  att	  försöka	  få	  in	  elevers	  egna	  intressen	  i	  

undervisningen,	  och	  att	  det	  rent	  generellt	  fungerar,	  men	  hon	  är	  noga	  med	  att	  det	  inte	  

”försvinner	  in	  i	  deras	  vanliga	  mediabrus”.	  

	  

2.7	  Elev	  som	  har	  biologi	  skola	  C	  

Eleven	  har	  ett	  stort	  bildintresse,	  det	  ligger	  i	  familjen	  säger	  hon.	  Hennes	  mamma	  är	  

hobbykonstnär	  och	  hon	  själv	  har	  alltid	  målat	  och	  ritat.	  Hon	  gillar	  att	  kombinera	  foto	  

och	  ritande	  genom	  att	  skissa	  av	  foton.	  Om	  det	  är	  bilder	  i	  undervisningen	  tycker	  

eleven	  inte	  spelar	  så	  stor	  roll,	  det	  kan	  bli	  mer	  intressant,	  men	  det	  praktiska	  arbetet	  
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hon	  själv	  får	  göra	  med	  bilder	  är	  det	  viktiga,	  säger	  hon.	  Bilder	  i	  undervisningen	  är	  bra	  

och	  ännu	  bättre	  om	  det	  kombineras	  med	  skriven	  text	  som	  t.ex.	  förklarar	  menar	  

eleven.	  Hon	  tycker	  att	  hon	  själv	  får	  arbeta	  mycket	  med	  bilder	  under	  lektionerna	  t.ex.	  

genom	  att	  rita.	  Hon	  tycket	  att	  hon	  lära	  sig	  bättre	  genom	  att	  rita	  till	  lektionerna.	  

Eleven	  upplever	  inte	  att	  de	  använder	  så	  mycket	  bilder	  under	  lektionerna.	  Hon	  säger	  

att	  de	  har	  en	  lärobok	  med	  mycket	  bilder	  och	  att	  hon	  tycker	  att	  det	  skulle	  kunna	  vara	  

mer	  bilder	  i	  denna	  bok.	  Hon	  beskriver	  att	  man	  förstår	  bättre	  om	  det	  finns	  

illustrerande	  bilder	  i	  en	  bok.	  Hon	  skulle	  vilja	  ha	  mer	  bilder	  i	  undervisningen	  t.ex.	  för	  

inspiration,	  när	  man	  sitter	  fast.	  När	  jag	  förklarat,	  som	  för	  övriga	  elevinformanter,	  vad	  

multimodallitet	  och	  horisontell	  mediering	  innebär	  beskrev	  hon	  att	  hon	  tycker	  att	  

dessa	  metoder	  är	  något	  bra	  och	  skulle	  vilja	  ha	  det	  mer	  i	  undervisningen.	  Hon	  säger	  

att	  de	  har	  använt	  sig	  av	  musik	  samtidigt	  som	  man	  ska	  måla	  och	  det	  tycker	  hon	  var	  

jättebra,	  en	  slags	  multimodalitet.	  	  Den	  vardagliga	  multimodaliteten	  tycker	  hon	  skulle	  

kunna	  vara	  roligt	  att	  få	  in	  lite	  mer	  av	  men	  att	  det	  är	  ganska	  lagom	  i	  hennes	  skola.	  Hon	  

tycker	  att	  det	  skulle	  vara	  kul	  om	  läraren	  skulle	  koppla	  mer	  till	  hennes	  egen	  vardag.	  

Hon	  beskriver	  att	  Facebook	  skulle	  kunna	  vara	  bra	  för	  då	  kopplar	  man	  samman	  

resten	  av	  omgivningen	  så	  att	  kompisarna	  får	  se	  vad	  man	  har	  gjort	  och	  kan	  

kommentera	  på	  det.	  Hon	  tycker	  även	  att	  det	  är	  bra	  att	  man	  själv	  kan	  välja	  vilka	  

bilder	  man	  ska	  lägga	  upp.	  

	  

2.8	  Elev	  som	  har	  engelska	  skola	  C	  

Eleven	  är	  intresserad	  av	  bilder	  och	  då	  främst	  graffitti	  och	  att	  rita	  på	  fritiden.	  Bilder	  i	  

undervisningen	  tycker	  eleven	  bara	  är	  bra	  och	  att	  det	  inte	  finns	  något	  negativt	  med	  

det.	  Eleven	  upplever	  inte	  att	  han	  får	  arbeta	  med	  bilder	  i	  engelskan	  men	  de	  har	  

däremot	  en	  bok	  med	  bilder	  i.	  Bilderna	  i	  denna	  bok	  tycker	  eleven	  är	  tråkiga	  och	  det	  

skulle	  kunna	  ha	  kvittat	  om	  de	  var	  där	  eller	  inte.	  Han	  tycker	  inte	  att	  det	  spelar	  någon	  

roll	  om	  läraren	  visar	  eller	  inte	  visar	  eller	  involverar	  bilder	  i	  sin	  undervisning.	  När	  jag,	  

även	  för	  denne	  elev,	  förklarat	  innebörden	  av	  horisontell	  mediering	  och	  

multimodallitet	  uttryckte	  han	  sig	  på	  ett	  sådant	  vis	  som	  att	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  

något	  bra,	  men	  han	  upplevde	  också	  att	  de	  inte	  har	  haft	  något	  som	  det	  i	  

undervisningen.	  Han	  tycker	  att	  läraren	  skulle	  kunna	  engagera	  sig	  mer	  i	  hans	  egen	  

vardag	  med	  t.ex.	  mobiltelefoner	  och	  Facebook,	  det	  gör	  lektionen	  mer	  intressant	  

säger	  han	  men	  att	  han	  egentligen	  inte	  tänkt	  så	  mycket	  på	  det.	  
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3 Analys	  och	  tolkning	  av	  resultatet	  

3.1 Multimodallitet,	  horisontell	  mediering	  och	  det	  vertikala/hierarkiska	  

medieringsbegreppet	  

Läraren	  som	  har	  biologi	  skola	  A	  använder	  ett	  multimodalt	  lärosätt.	  Hon	  tycker	  att	  

bilder	  är	  ett	  måste	  och	  biologin	  skulle	  aldrig	  fungera	  med	  enbart	  det	  skrivna	  

textspråket	  som	  ett	  vertikalt/hierarkiskt	  medieringsbegreppet	  talar	  för.	  

Engelskläraren	  från	  skola	  A	  anser	  att	  bilder	  för	  sig	  självt	  och	  tillsammans	  med	  annat	  

är	  bra	  i	  undervisningen	  och	  är	  därför	  också	  emot	  det	  vertikala/hierarkiska	  

medieringsbegreppet.	  Denna	  lärare	  både	  arbetar	  själv	  och	  låter	  eleverna	  arbeta	  

multimodalt	  och	  tycker	  att	  detta	  fungerar	  jättebra	  och	  skapar	  ett	  större	  intresse	  hos	  

eleverna.	  Engelskläraren	  i	  skola	  A	  beskriver	  att	  han	  tycker	  multimodallitet	  är	  något	  

bra	  för	  att	  det	  speglar	  samhället	  vi	  lever	  i.	  Biologieleven	  på	  skola	  A	  tycker	  att	  bilder	  i	  

biologin	  gör	  det	  mycket	  lättare	  att	  förstå	  och	  stödjer	  därför	  inte	  det	  

vertikala/hierarkiska	  medieringsperspektivet.	  Han	  beskriver	  som	  flera	  andra	  

informanter	  att	  om	  det	  blir	  för	  mycket	  bilder	  eller	  om	  de	  är	  oväsentliga	  i	  

sammanhanget	  blir	  man	  förvirrad.	  Bilder	  måste	  vara	  rätt	  utplacerade	  som	  Wallin	  

Wictorin	  beskriver	  (Wallin	  Wictorin	  2011,	  231).	  Denna	  elev	  tycker	  att	  horisontell	  

mediering	  är	  något	  bra	  och	  har	  själv	  använt	  sig	  utav	  det	  vid	  några	  tillfällen,	  eleven	  

tycker	  att	  presentationer	  av	  multimodal	  karaktär	  lite	  blir	  som	  att	  kolla	  på	  en	  film.	  

	  

Eleven	  som	  har	  engelska	  på	  skola	  A	  tycker	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  bra	  om	  det	  

inte	  blir	  för	  mycket.	  Hon	  beskriver	  att	  man	  måste	  hitta	  en	  neutral	  balans	  mellan	  

bilder	  och	  skriven	  text	  dvs.	  en	  balans	  i	  den	  multimodala	  medieringen.	  Resurser	  för	  

representation	  är	  de	  s.k.	  regler	  som	  finns	  för	  att	  kunna	  kommunicera	  så	  båda	  

parterna	  förstår	  varandra	  på	  rätt	  sätt	  skriver	  Kress	  (2010,	  7).	  Det	  är	  viktigt	  att	  både	  

lärare	  och	  elev	  är	  överens	  om	  hur	  deras	  respektive	  representationer	  uppfattas,	  t.ex.	  

hur	  lektioner	  av	  en	  lärare	  eller	  arbeten	  av	  en	  elev	  utförs.	  Om	  de	  uppfattas	  olika	  kan	  

det	  uppstå	  vissa	  konflikter	  t.ex.	  att	  eleven	  blir	  ofokuserad	  på	  lektionen	  eller	  att	  

läraren	  inte	  alls	  förstår	  elevens	  arbete.	  Denna	  engelskelev	  på	  skola	  A	  beskriver	  att	  

hon	  får	  jobba	  med	  bilder	  på	  olika	  sätt	  i	  engelskundervisningen	  och	  menar	  att	  det	  

blir	  enklare,	  det	  blir	  lättare	  att	  lära	  när	  man	  får	  in	  fler	  delar	  i	  det,	  t.ex.	  bild	  och	  text,	  



	   	  
	  

	   24	  

vilket	  överensstämmer	  med	  vad	  Marner	  och	  Örtegren	  skriver	  (2003,	  20).	  Denna	  

elev	  tycker	  att	  horisontell	  mediering	  är	  en	  jättebra	  metod	  för	  representation,	  som	  

Kress	  skriver	  om.	  Ett	  exempel	  på	  denna	  multimodala	  representation	  kan	  vara	  att	  

lärare	  och	  elev	  använder	  både	  bild	  och	  ljud	  i	  undervisningen.	  Horisontell	  mediering	  

gör	  att	  man	  lättare	  kan	  komma	  ihåg	  saker	  tycker	  denna	  elev.	  Hon	  vill	  belysa	  att	  man	  

däremot	  inte	  får	  förlita	  sig	  för	  mycket	  på	  denna	  metod,	  man	  måste	  kunna	  arbeta	  helt	  

självständigt	  också.	  	  

	  

Biologiläraren	  på	  skola	  B	  tycker	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  en	  mycket	  viktig	  del	  

och	  detta	  bevisar	  att	  hon	  inte	  heller	  tycker	  att	  den	  vertikala/hierarkiska	  

medieringen	  är	  något	  positivt.	  Denna	  lärare	  vill	  verka	  mot	  att	  bilder	  och	  bilder	  

tillsammans	  med	  andra	  medium	  inte	  används.	  Visuella	  representationer	  kommer	  i	  

skymundan	  och	  detta	  är	  något	  som	  kan	  vara	  ganska	  vanligt	  i	  skolorna	  nuförtiden	  

skriver	  Marner	  och	  Örtegren	  (2003,	  16).	  När	  det	  gäller	  multimodallitet	  i	  

undervisningen	  tycker	  hon	  att	  det	  är	  väldigt	  bra	  men	  att	  man	  måste	  vara	  

uppmärksam	  så	  att	  det	  inte	  blir	  för	  mycket	  av	  något	  medium.	  Hon	  säger	  att	  om	  man	  

ska	  använda	  t.ex.	  mobiltelefoner	  i	  undervisningen	  för	  dels	  det	  multimodala	  och	  dels	  

sammankopplingen	  till	  elevers	  egen	  vardag	  måste	  man	  tänka	  på	  att	  det	  inte	  

fungerar	  för	  alla.	  Hon	  säger	  att	  man	  måste	  vara	  väldigt	  restriktiv.	  För	  engelskläraren	  

på	  skola	  C	  är	  inte	  det	  vertikala/hierarkiska	  medieringsbegreppet	  något	  positivt.	  

Precis	  som	  biologiläraren	  på	  skola	  B	  tycker	  denna	  lärare	  att	  multimodallitet	  är	  bra	  

men	  att	  man	  måste	  tänka	  på	  vilka	  elever	  man	  undervisar,	  det	  passar	  inte	  för	  alla.	  

Eleven	  som	  har	  biologi	  på	  skola	  C	  tycker	  att	  multimodallitet	  är	  något	  bra	  och	  det	  gör	  

att	  man	  lättare	  kan	  förstå.	  Hon	  skulle	  vilja	  ha	  mer	  multimodallitet	  under	  sina	  

lektioner.	  Detta	  innebär	  att	  även	  denna	  informant	  inte	  tycker	  att	  det	  

vertikala/hierarkiska	  medieringsbegreppet	  är	  tillämpbart	  på	  skolan.	  	  

	  

Engelskeleven	  på	  C-‐skolan	  verkade	  inte	  bry	  sig	  så	  mycket	  om	  bilder	  i	  

undervisningen	  och	  skulle	  kanske	  därför	  passa	  bättre	  in	  i	  gruppen	  som	  är	  för	  ett	  

vertikalt/hierarkiskt	  medieringsbegrepp.	  Och	  andra	  sidan	  tycker	  han	  inte	  att	  bilder	  

i	  undervisningen	  är	  något	  dåligt	  så	  man	  får	  nog	  placera	  honom	  någonstans	  mitt	  

emellan	  grupperna	  som	  är	  för	  vertikal/hierarkisk	  mediering	  och	  horisontell	  
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mediering.	  Han	  tycker	  inte	  att	  han	  får	  arbeta	  med	  bilder	  i	  undervisningen	  och	  inte	  

heller	  att	  läraren	  har	  använt	  sig	  av	  multimodallitet.	  

	  

3.2	  Bilder	  i	  undervisningen	  

Engelskläraren	  på	  C-‐skolan	  säger	  att	  hon	  inte	  brukar	  ha	  så	  mycket	  bilder	  i	  hennes	  

undervisning	  men	  då	  istället	  fokuserar	  på	  att	  eleverna	  själva	  får	  jobba	  med	  det.	  Hon	  

menar	  att	  eleverna	  då	  skapar	  ett	  större	  intresse	  för	  lektionen,	  de	  blir	  själva	  

involverade	  och	  kan	  göra	  val	  i	  sina	  arbeten.	  Som	  Öhman-‐Gullberg	  beskriver	  gör	  detta	  

att	  eleverna	  får	  en	  större	  motivation	  (Öhman-‐Gullberg,	  83).	  Läraren	  upplever	  också	  

att	  eleverna	  tycker	  det	  är	  roligare.	  Engelskläraren	  i	  A-‐skolan	  menar	  att	  bilder	  

generellt	  sett	  är	  något	  bra	  men	  man	  måste	  vara	  noggrann	  med	  till	  vilket	  syfte	  man	  

använder	  dem.	  Margareta	  Wallin	  Wictorin	  beskriver,	  som	  relaterats	  ovan,	  att	  man	  

måste	  kunna	  tolka	  bilden	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  kunna	  förstå	  den	  på	  rätt	  sätt,	  bilden	  

måste	  även	  vara	  målgruppsanpassad	  (Wallin	  Wictorin	  2011,	  231).	  Vid	  vissa	  tillfällen	  

har	  denna	  lärare	  till	  och	  med	  helt	  valt	  bort	  den	  skriftliga	  texten	  och	  arbetar	  bara	  med	  

bilder	  t.ex.	  i	  det	  fallet	  då	  han	  lät	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  beskriva	  

föremål	  utifrån	  en	  bild.	  Han	  tycker	  även	  att	  t.ex.	  ett	  framförande	  kan	  bli	  mer	  

intressant	  med	  bilder.	  	  

	  

Biologilärare	  på	  A-‐skolan	  har	  precis	  som	  Öhman-‐Gullberg	  låtit	  eleverna	  arbeta	  med	  

film,	  hon	  tycker	  däremot	  att	  det	  inte	  är	  lika	  positivt	  som	  det	  framgår	  i	  Öhman-‐

Gullbergs	  bok.	  Hon	  tycker	  att	  för	  mycket	  av	  tiden	  går	  åt	  till	  annat	  som	  inte	  har	  med	  

själva	  biologiämnet	  att	  göra.	  Eleven	  som	  har	  biologi	  och	  går	  i	  årskurs	  nio	  på	  skola	  A	  

tycker	  också	  att	  bilder	  är	  bra	  i	  undervisningen.	  Han	  tycker	  att	  bilder	  i	  läroböcker	  och	  

i	  texter	  gör	  det	  lättare	  att	  förstå	  och	  t.ex.	  film	  gör	  att	  man	  lättare	  kan	  bli	  fokuserad.	  

Biologiläraren	  på	  B-‐skolan	  tycker	  att	  bilder	  förklarar	  och	  kan	  ibland	  vara	  bättre	  än	  

bara	  en	  skriven	  text.	  Kress	  skriver	  också	  att	  kreativiteten	  kan	  hämmas	  när	  man	  

endast	  använder	  de	  lingvistiska	  metoderna	  för	  inlärning	  och	  inte	  bilden	  (Kress	  2010,	  

16).	  	  

	  

När	  det	  gäller	  datorer	  i	  undervisningen	  tycker	  biologiläraren	  på	  skola	  B	  att	  det	  blir	  

svårt	  när	  hon	  planerar	  lektioner	  ledda	  av	  detta	  medium,	  detta	  p.g.a.	  att	  de	  har	  för	  få	  

datorer.	  Datorer	  bli	  allt	  oftare	  ett	  vanligt	  inslag	  i	  undervisningen.	  Digitaliseringen	  
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har	  inneburit	  en	  förflyttning	  från	  bokens	  sida	  till	  skärmens,	  skriver	  Kress.	  Detta	  

betyder	  att	  denna	  teknik	  hela	  tiden	  utvecklas	  och	  det	  är	  synd	  om	  lärare	  inte	  utnyttjar	  

eller	  kan	  utnyttja	  detta.	  	  

	  

Biologiläraren	  på	  B-‐skolans	  åsikt	  om	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  att	  bilder	  är	  olika	  bra	  

för	  olika	  elever.	  Läraren	  förklarar	  att	  det	  är	  speciellt	  bra	  med	  bilder	  i	  just	  biologin	  då	  

det	  kan	  vara	  svårt	  att	  förstå	  annars.	  Hon	  brukar	  ofta	  använda	  sig	  av	  bilder	  för	  att	  

illustrera,	  filmer,	  Powerpoint	  mm.	  och	  anser	  att	  detta	  går	  mycket	  bra.	  Engelskläraren	  

på	  C-‐skolan	  tycker	  även	  hon	  att	  bilder	  är	  positivt	  i	  undervisningen	  och	  hon	  låter	  sina	  

elever	  jobba	  med	  det	  under	  lektionerna.	  I	  vissa	  uppgifter	  är	  det	  till	  och	  med	  ett	  

måste.	  Biologieleven	  på	  C-‐skolan	  tycker	  inte	  att	  bilder	  i	  lärarens	  undervisning	  spelar	  

så	  stor	  roll,	  bara	  hon	  själv	  får	  arbeta	  med	  bilder.	  Denna	  elev	  känner,	  som	  de	  flesta	  

andra	  elever,	  att	  hon	  lär	  sig	  lättare	  och	  bättre	  om	  hon	  själv	  får	  arbeta	  med	  bilder.	  	  

	  

3.3	  Sammankoppling	  till	  elevers	  egen	  vardag	  

Biologiläraren	  i	  skola	  A	  försöker	  koppla	  samman	  till	  elevers	  egen	  vardag	  i	  

undervisningen	  med	  t.ex.	  aktuella	  Youtubeklipp.	  Hon,	  precis	  som	  Öhman-‐Gullberg,	  

anser	  att	  när	  man	  tar	  in	  influenser	  från	  elevers	  egen	  vardag	  i	  undervisningen	  blir	  

det	  mer	  intressant	  och	  motiverande	  för	  eleven.	  Eleven	  som	  har	  biologi	  på	  skola	  A	  

tycker	  att	  det	  är	  bra	  om	  läraren	  engagerar	  sig	  i	  deras	  vardag	  och	  integrerar	  det	  i	  

undervisningen,	  precis	  som	  Öhman-‐Gullberg	  påpekat	  tycker	  han	  att	  det	  skapar	  mer	  

mening	  (Öhman-‐Gullberg	  2006,	  26-‐27).	  Engelskläraren	  på	  skola	  A	  är	  medveten	  om	  

det	  sociokulturella	  perspektivet	  och	  använder	  det	  medvetet	  i	  sin	  undervisning,	  det	  

kan	  för	  honom	  t.ex.	  innebära	  att	  elever	  får	  jobba	  med	  sin	  omgivning	  i	  olika	  

uppgifter.	  Engelskeleven	  på	  skola	  A	  tycker	  att	  engelsklektionerna	  gör	  en	  bra	  

sammankoppling	  med	  hennes	  vardag	  typ	  sociala	  nätverk	  som	  bloggar	  men	  att	  det	  

skulle	  kunna	  vara	  ännu	  mer.	  Med	  denna	  slags	  sammankoppling	  anser	  hon	  att	  

lektionen	  blir	  mer	  intressant.	  Biologiläraren	  på	  B-‐skolan	  knyter	  an	  till	  elevers	  egen	  

vardagliga	  multimodallitet	  med	  t.ex.	  Youtube	  och	  ny	  teknik,	  begreppet	  litteratur	  har	  

utvidgats	  skriver	  Selander	  och	  Kress	  (Selander	  &	  Kress,	  27-‐28).	  Nu	  gäller	  det	  inte	  

bara	  att	  t.ex.	  använda	  sig	  av	  böcker	  utan	  också	  olika	  digitala	  medier	  som	  finns	  i	  

elevers	  gene	  vardag.	  Det	  är	  viktigt	  att	  få	  in	  elevers	  egna	  intressen	  i	  undervisningen	  

som	  Öhman-‐Gullberg	  skriver,	  för	  att	  få	  elever	  mer	  intresserade	  och	  delaktiga	  i	  sin	  



	   	  
	  

	   27	  

undervisning	  måste	  vi	  lyfta	  fram	  deras	  perspektiv	  (Öhman-‐Gullberg,	  54).	  Denna	  

lärare	  har	  även	  integrerat	  det	  sociala	  mediet	  Facebook	  i	  elevernas	  lektioner.	  Hon	  

upplever	  att	  det	  är	  lättast	  och	  smidigast	  att	  nå	  eleverna	  på	  detta	  plan.	  Precis	  som	  

läraren	  i	  biologi	  på	  skola	  A	  tycker	  hon	  att	  man	  ska	  vara	  försiktig	  när	  det	  gäller	  

sådana	  här	  saker	  så	  att	  läraren	  själv	  inte	  blir	  för	  tillgänglig.	  Denna	  lärare	  tycker	  att	  

det	  är	  bra	  att	  knyta	  an	  till	  vardagen	  och	  fritiden	  för	  elever	  men	  att	  hon	  inte	  tänker	  

på	  det	  speciellt.	  Hon	  menar	  att	  man	  måste	  prioritera	  den	  ordinarie	  undervisningen.	  

Engelskläraren	  i	  skola	  C	  säger	  däremot	  att	  hon	  i	  sina	  klasser	  arbetar	  för	  att	  få	  bort	  

elevernas	  vardagliga	  ”mediabrus”	  och	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  något	  bra	  under	  

lektionstid	  för	  just	  dem.	  Eleven	  som	  har	  biologi	  på	  skola	  C	  ser	  det	  sociokulturella	  

perspektivet	  som	  något	  bra	  och	  viktigt.	  Hon	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  andra	  kan	  se	  

vad	  man	  har	  gjort	  så	  att	  man	  lär	  av	  andras	  åsikter	  också.	  Engelskeleven	  på	  C-‐skolan	  

tycker	  att	  man	  skulle	  kunna	  införa	  mer	  utav	  hans	  egen	  vardag	  i	  undervisningen	  t.ex.	  

Facebook	  och	  att	  det	  då	  skulle	  göra	  lektionerna	  mer	  intressanta,	  en	  åsikt	  som	  

samtliga	  har	  haft.	  

	  

	  

4 Sammanfattning	  av	  analys	  och	  tolkning	  

Vertikalt/hierarkiskt	  medieringsbegrepp	  

Ett	  vertikalt/hierarkiskt	  medieringsbegrepp	  innebär	  som	  skrivet	  ovan	  att	  man	  

prioriterar	  den	  skrivna	  texten	  i	  undervisningen.	  Detta	  är	  något	  som	  eleverna	  på	  

skola	  B	  upplever	  samt	  vad	  de	  tycker	  att	  lärare	  på	  skola	  B	  använder	  sig	  utav.	  De	  

beskriver	  att	  lärarna	  nästan	  aldrig	  använder	  bilder	  i	  sina	  lektioner.	  Eleverna	  säger	  

att	  de	  inte	  tycker	  att	  bilder	  i	  lärarens	  undervisning	  spelar	  någon	  roll,	  eleven	  som	  

intervjuades	  för	  biologiämnet	  menar	  att	  bara	  hon	  själv	  får	  använda	  bilder	  är	  allt	  bra.	  

När	  jag	  frågar	  dem	  om	  de	  vill	  ha	  med	  mer	  medier	  i	  undervisningen	  t.ex.	  bild	  

kombinerat	  med	  ljud	  (multimodalitet)	  tycker	  de	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  bra	  idé	  och	  att	  

det	  låter	  roligt.	  

	  

Horisontellt	  medieringsbegrepp	  och	  multimodallitet	  

Ett	  horisontellt	  medieringsbegrepp	  eller	  multimodallitet,	  dvs.	  när	  man	  använder	  

flera	  medier	  i	  undervisningen	  tycker	  samtliga	  informanter	  är	  något	  bra.	  Negativt	  

med	  multimodallitet	  kan	  vara	  om	  det	  blir	  för	  mycket	  bilder	  eller	  att	  fokus	  blir	  på	  fel	  
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saker.	  Överlag	  så	  är	  detta	  något	  alla	  är	  positiva	  till,	  men	  kanske	  inte	  att	  alla	  använder	  

det.	  Det	  som	  sätter	  stopp	  är	  tidsbristen	  och	  de	  resurser	  skolan	  saknar	  för	  att	  kuna	  

göra	  ett	  multimodalt	  arbete.	  Både	  elever	  och	  lärare	  menar	  att	  bilder	  hjälper	  en	  att	  

förstå	  och	  tillsammans	  med	  t.ex.	  musik	  blir	  det	  mer	  involverande	  för	  både	  eleven	  och	  

läraren.	  

	  

Representationer	  	  

Hälften	  av	  eleverna	  och	  samtliga	  lärare	  anser	  att	  representationer	  i	  lektionen	  skall	  

allra	  bäst	  framföras	  multimodalt	  eller	  med	  mer	  eller	  mindre	  hjälp	  av	  bilder,	  i	  alla	  fall	  

med	  bilder	  involverade.	  Både	  elever	  och	  lärare	  tycker	  att	  man	  lättare	  lär	  och	  att	  det	  

är	  mer	  intressant	  när	  det	  är	  flera	  medium	  involverade.	  Selander	  och	  Kress	  skriver	  att	  

multimodalitet	  är	  barns	  naturliga	  läroprocess	  och	  därför,	  menar	  de,	  ska	  denna	  inte	  

försummas.	  De	  flesta	  elever	  tycker	  att	  de	  lättare	  lär	  med	  bilder.	  Läraren	  på	  skola	  3	  

har	  fått	  erfara	  att	  hennes	  representationer	  med	  förklarande	  bilder	  inte	  har	  fungerat	  

för	  alla,	  som	  nämnt	  ovan:	  för	  en	  person	  kan	  en	  representation	  vara	  väldigt	  

användbar	  men	  för	  en	  annan	  helt	  meningslös.	  Hon	  upplever	  dock	  att	  dessa	  visuella	  

representationer	  passar	  och	  hjälper	  de	  flesta	  elever.	  

	  

Motivation	  

Både	  elever	  och	  lärare	  anser	  att	  elevers	  vardag	  är	  något	  som	  skapar	  mening	  i	  deras	  

liv	  och	  att	  inslag	  av	  detta	  i	  skolan	  skapar	  motivation	  och	  även	  mening.	  Läraren	  på	  

skola	  C	  hade	  en	  uppgift	  integrerad	  med	  bildämnet	  där	  elever	  fick	  fotografera	  själva	  

och	  hon	  ansåg	  att	  detta	  gick	  mycket	  bra.	  Öhman-‐Gullberg	  skriver	  att	  när	  eleverna	  får	  

ta	  mer	  ansvar	  och	  göra	  ett	  val	  om	  hur,	  på	  vilket	  sätt	  och	  varför	  de	  ska	  göra	  ett	  arbete	  

blir	  det	  mer	  motiverande	  och	  lärorikt	  (Öhman-‐Gullberg,	  83)	  

	  

Bilder	  i	  böcker	  och	  stillbilder	  i	  andra	  medier	  

De	  flesta	  av	  informanterna	  tycker	  att	  bilderna	  i	  böckerna	  i	  de	  två	  ämnena	  är	  bra	  samt	  

att	  det	  är	  bra	  att	  de	  över	  huvud	  taget	  finns.	  En	  elev	  som	  jag	  intervjuade	  tyckte	  

däremot	  att	  bilderna	  i	  böckerna	  var	  överflödiga.	  Man	  kan	  aldrig	  veta	  om	  det	  är	  att	  

eleven	  bara	  inte	  gillar	  bilder	  eller	  om	  det	  är	  så	  att	  han	  tolkar	  dem	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  

är	  menat	  att	  man	  ska.	  Ammert	  menar	  att	  man	  måste	  kunna	  tolka	  bilderna	  på	  rätt	  sätt	  

annars	  kan	  det	  bli	  en	  helt	  fel	  uppfattning	  (Ammert	  m.fl.,	  225).	  	  Bilder	  i	  t.ex.	  tidningar,	  
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som	  eleverna	  på	  skola	  A	  fick	  jobba	  med	  i	  båda	  ämnena	  (de	  fick	  diskutera	  aktuella	  

bilder	  i	  dagstidningen	  under	  biologin	  och	  klippa	  ut	  bilder	  i	  tidningar	  till	  ett	  collage	  i	  

engelskan)	  upplever	  både	  de	  och	  lärarna	  är	  något	  bra.	  De	  får	  själva	  vara	  delaktiga	  i	  

lektionen.	  

	  

Att	  arbeta	  med	  film	  

Att	  jobba	  med	  filmarbete	  upplevde	  vissa	  lärare	  att	  det	  kunde	  bli	  för	  mycket	  fritt	  

arbete	  för	  eleven.	  Öhman-‐Gullberg	  beskriver	  att	  lärarens	  auktoritet	  begränsas	  i	  ett	  

sådant	  arbete	  och	  eleverna	  själva	  måste	  ta	  mycket	  eget	  ansvar	  (Öhman-‐Gullberg,	  

71).	  Läraren	  på	  skola	  B	  och	  läraren	  på	  skola	  C	  ville	  starkt	  poängtera	  att	  de	  dels	  

tycket	  en	  sådan	  uppgift	  var	  bra	  men	  framförallt	  att	  om	  man	  ska	  utföra	  den	  måste	  

man	  ha	  strikta	  riktlinjer.	  Läraren	  på	  skola	  B	  beskriver	  det	  som	  att	  en	  uppgift	  som	  att	  

själva	  skapa	  filmer	  inte	  passar	  alla	  elever,	  man	  måste	  tänka	  till	  noga	  vilka	  elever	  man	  

sätter	  till	  detta	  arbete.	  En	  lärare	  beskrev	  att	  hon	  inte	  ville	  låta	  eleverna	  jobba	  med	  

filmproduktion	  för	  hon	  tyckte	  det	  tog	  för	  mycket	  tid.	  En	  lösning	  på	  detta	  kan	  vara	  en	  

integration	  med	  t.ex.	  bildämnet	  för	  att	  skapa	  mer	  tid	  som	  samtidigt	  som	  man	  

uppfyller	  fler	  lärandemål	  i	  kursplanen.	  I	  skolans	  läroplan	  står	  det	  bl.a.	  att	  man	  ska	  ha	  

visuella	  inslag	  i	  undervisningen	  och	  låta	  elever	  själva	  få	  skapa:	  

	  
Eleverna	  ska	  få	  uppleva	  olika	  uttryck	  för	  kunskaper.	  De	  ska	  få	  prova	  och	  utveckla	  

olika	  uttrycksformer	  och	  uppleva	  känslor	  och	  stämningar.	  Drama,	  rytmik,	  dans,	  

musicerande	  och	  skapande	  i	  bild,	  text	  och	  form	  ska	  vara	  inslag	  i	  skolans	  

verksamhet.	  En	  harmonisk	  utveckling	  och	  bildningsgång	  omfattar	  möjligheter	  att	  

prova,	  utforska,	  tillägna	  sig	  och	  gestalta	  olika	  kunskaper	  och	  erfarenheter.	  

Förmåga	  till	  eget	  skapande	  hör	  till	  det	  som	  eleverna	  ska	  tillägna	  sig	  (Lgr	  11,	  10)	  

	  

	  Likheter	  och	  skillnader	  

Lärare	  

Alla	  lärare	  jag	  tillfrågade	  tyckte	  att	  bilder	  var	  bra	  i	  undervisningen.	  Alla	  tyckte	  att	  

multimodalitet	  var	  positivt,	  men	  vissa	  poängterade	  att	  man	  måste	  vara	  noggrann	  

med	  att	  ha	  en	  bra	  balans	  i	  multimodaliteten.	  	  Alla	  lärare	  tyckte	  inte	  att	  inslag	  av	  t.ex.	  

Facebook	  eller	  mobiltelefoner	  var	  bra	  i	  undervisningen.	  Inte	  alla	  lärare	  var	  måna	  om	  

att	  få	  in	  elevers	  egen	  vardag	  i	  undervisningen.	  Lärarna	  använde	  bilder	  i	  

undervisningen	  men	  i	  olika	  grad.	  
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Elever	  

Inte	  alla	  elever	  tyckte	  att	  det	  spelade	  någon	  roll	  om	  läraren	  använde	  bilder	  i	  

undervisningen	  men	  många	  ville	  att	  hon/han	  skulle	  göra	  det.	  Alla	  elever	  tyckte	  att	  

både	  multimodalitet	  och	  bilder	  i	  undervisningen	  var	  något	  positivt,	  vissa	  tyckte	  att	  

det	  var	  bra	  men	  att	  dessa	  däremot	  inte	  att	  det	  gjorde	  någon	  större	  skillnad.	  Samtliga	  

elever	  ville	  jobba	  med	  medium	  som	  mobiltelefonen	  och	  Facebook	  i	  undervisningen.	  

	  

Elever	  och	  lärare	  

Läraren	  på	  skola	  B	  menar	  att	  hon	  använder	  bilder	  i	  undervisningen	  t.ex.	  film,	  men	  

eleverna	  menar	  att	  hon	  inte	  använder	  det	  alls.	  Elev	  som	  har	  engelska	  på	  skola	  A	  

tycker	  att	  multimodalitet	  är	  bra	  men	  man	  måste	  ha	  en	  bra	  balans	  mellan	  bilder	  och	  

text,	  även	  detta	  nämner	  några	  lärare	  är	  viktigt.	  Flera	  av	  de	  tillfrågade,	  både	  elever	  

och	  lärare,	  tycker	  att	  bilderna	  i	  undervisningen	  måste	  vara	  relevanta	  för	  annars	  

skapar	  de	  förvirring.	  

	  

	  

4.1	  Sammanfattning	  

Ingen	  av	  de	  tillfrågade	  ansåg	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  är	  något	  negativt.	  Lärarna	  

tycker	  att	  bilder	  i	  undervisningen	  fungerar	  jättebra,	  ibland	  till	  och	  med	  är	  ett	  måste.	  

Bilder	  av	  olika	  slag	  är	  positivt	  för	  de	  skapar	  mer	  motivation	  hos	  både	  eleven	  och	  

läraren.	  De	  kan	  ge	  eleven	  inspiration,	  göra	  dem	  mer	  intresserade	  och	  involverade	  i	  

situationer	  och	  kan	  skapa	  sammankopplingar	  till	  elevers	  egen	  vardag	  och	  

upplevelser.	  Att	  elevers	  vardag	  och	  intressen	  även	  syns	  i	  undervisningen	  gör	  dem	  

mer	  engagerade	  och	  intresserade	  under	  lektionen.	  Bilder	  kan	  vara	  negativt	  om	  de	  

används	  i	  fel	  sammanhang	  eller	  blir	  för	  många.	  Bilderna	  måste	  alltså	  ha	  en	  relevant	  

position	  i	  undervisningen	  och	  kan	  verka,	  enligt	  mina	  informanter,	  både	  med	  och	  utan	  

text	  lika	  bra.	  De	  lärare	  jag	  intervjuat	  använder	  sig	  av	  bilder	  under	  lektionerna	  i	  t.ex.	  

föreläsningar	  och	  diskussioner	  med	  klassen.	  Då	  använder	  de	  bilder	  i	  

Powerpointpresentationer,	  filmvisningar,	  visning	  av	  klipp,	  bloggar	  och	  bilder	  på	  

nätet	  samt	  i	  böcker	  och	  texter/tidningsurklipp.	  Dessa	  lärare	  låter	  även	  elever	  jobba	  

med	  bilder	  genom	  att	  de	  själva	  får	  måla,	  rita	  eller	  på	  något	  sätt	  skapa	  egna	  

informativa	  bilder,	  förklara	  med	  hjälp	  av	  bilder,	  göra	  egna	  filmer	  och	  göra	  egna	  
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presentationer	  med	  bilder	  i.	  De	  elever	  jag	  intervjuat	  har	  även	  haft	  illustrationer	  i	  

läroböckerna.	  Eleverna	  jag	  tillfrågat	  tyckte	  nästan	  alla	  om	  att	  arbeta	  med	  bilder	  och	  

flera	  ville	  till	  och	  med	  göra	  det	  mer.	  

	  

	  

5	  Diskussion	  

Enligt	  den	  litteratur	  jag	  läst	  inom	  ämnet	  och	  refererat	  till	  är	  bilden	  inom	  skolvärlden	  

mindre	  värderad	  än	  den	  skrivna	  texten.	  Enligt	  de	  intervjuer	  jag	  gjort	  visar	  de,	  i	  de	  

flesta	  fall,	  att	  många	  lärare	  försöker	  få	  in	  bilden	  så	  mycket	  som	  möjligt	  och	  att,	  i	  vissa	  

fall,	  tycker	  att	  bilden	  är	  viktigare	  än	  den	  skrivna	  texten.	  Nu	  är	  detta	  endast	  ett	  fåtal	  

skolor	  jag	  har	  besökt	  och	  intervjuer	  jag	  gjort,	  men	  det	  visar	  ändå	  på	  att	  inställningen	  

till	  bilder	  i	  undervisningen	  kan	  ha	  ändrats.	  Alla	  jag	  intervjuat	  tycker	  att	  

multimodalitet	  är	  något	  positivt,	  anledningen	  till	  att	  de	  inte	  använder	  det	  mer	  skulle	  

jag	  tro	  beror	  på	  tidsbrist	  och	  de	  ekonomiska	  resurserna	  (som	  ofta	  brukar	  vara	  få).	  

Tid	  och	  ekonomi	  brukar	  ofta	  gå	  hand	  i	  hand,	  tid	  kostar	  pengar.	  Enligt	  denna	  

undersökning	  verkar	  det	  som	  att	  elever	  får	  mer	  lust	  att	  lära	  om	  det	  både	  är	  bilder	  

med	  i	  undervisningen,	  undervisningen	  är	  multimodal	  och	  att	  deras	  egna	  intressen	  är	  

inblandade	  i	  den.	  En	  lärare	  tampas	  hela	  tiden	  med	  omotiverade	  elever,	  ett	  sätt	  att	  

lösa	  det	  kan	  ju	  vara	  detta.	  Precis	  som	  Öhman-‐Gullberg	  menar	  så	  behöver	  vi,	  för	  dessa	  

elever,	  få	  in	  mer	  av	  elevernas	  egna	  intressen	  för	  att	  skapa	  studiemotivation	  (Öhman-‐

Gullberg,	  54).	  	  

	  

Även	  om	  pengar	  i	  många	  fall	  när	  det	  gäller	  ett	  problem	  brukar	  vara	  orsaken,	  behöver	  

det	  inte	  vara	  det	  här.	  Att	  ha	  med	  bilder	  i	  undervisningen	  behöver	  inte	  vara	  ett	  

kostsamt	  alternativ.	  De	  flesta	  skolor	  har	  en	  dator	  med	  internet	  och	  en	  projektor,	  

inflationen	  på	  teknik	  gör	  att	  sådana	  föremål	  bara	  blir	  billigare	  och	  billigare.	  Att	  

använda	  sig	  av	  internet	  är	  en	  jättebra	  idé,	  där	  kan	  man	  t.ex.	  visa	  informativa	  

strömmande	  filmer	  helt	  utan	  kostnad	  som	  flera	  av	  mina	  lärarinformanter	  gjort.	  Det	  

kostar	  inga	  pengar	  och	  inte	  mycket	  tid	  att	  lägga	  in	  bilder	  lite	  här	  och	  var	  i	  

undervisningen	  och	  i	  detta	  fall	  har	  det	  ju	  visat	  sig	  att	  fungera.	  När	  det	  gäller	  

tidsbristen	  för	  att	  göra	  större	  arbeten	  t.ex.	  ett	  filmskapande	  kan	  ämnesintegration	  

vara	  en	  bra	  idé.	  Det	  ger	  det	  mer	  tid	  samtidigt	  som	  man	  uppfyller	  många	  mål	  i	  

kursplanerna.	  
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Mobiltelefonen	  har	  visat	  sig,	  enligt	  flera	  av	  dessa	  lärare,	  vara	  ett	  problem.	  Detta	  

multimodala	  medium	  innehåller	  så	  mycket	  hjälpmedel	  och	  information,	  skulle	  det	  

inte	  vara	  bättre	  om	  man	  fick	  användning	  av	  den	  istället	  för	  att	  den	  blir	  ett	  

problematiskt	  föremål?	  En	  lärare	  ger	  exempel	  på	  att	  man	  kan	  använda	  ordböcker	  i	  

telefonen	  under	  engelsklektionen.	  Man	  kan	  även	  använda	  dem	  till	  att	  filma	  eller	  ta	  

kort	  med.	  Det	  går	  även	  att	  redigera	  bilderna	  i	  telefonen	  och	  spela	  in	  ljud.	  
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Bilder	  i	  undervisningen	   	   Vanessa	  Gustafsson	  
Frågor	  till	  elever	  
	  
Vad	  har	  du	  för	  relation	  till	  bilder	  rent	  personligen	  t.ex.	  fotografering,	  filmintresse	  osv.?	  
	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  bilder	  i	  undervisningen?	  

	  

På	  vilket	  sätt	  är	  bilder	  positivt	  i	  undervisningen	  (ge	  exempel)?	  

	  

På	  vilket	  sätt	  är	  bilder	  negativt	  i	  undervisningen?	  

	  

Hur	  får	  du	  arbeta	  med	  bilder	  i	  undervisningen?	  Hur	  kommunicerar	  du	  med	  dem?	  I	  

vilken	  typ	  av	  uppgifter	  och	  i	  vilka	  syften?	  	  

	  

Vad	  tycker	  du	  om	  att	  arbeta	  med	  bilder	  i	  olika	  ämnen?	  

	  

Skulle	  du	  vilja	  använda	  dig	  mer	  av	  bilder	  i	  dina	  skolarbeten?	  Skulle	  du	  vilja	  att	  läraren	  

använder	  sig	  mer	  av	  bilder	  i	  undervisningen?	  Och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  

	  

Använder	  du	  horisontell	  mediering	  (Dvs.	  om	  du	  låter	  flera	  medier	  samverka	  typ	  text,	  

ljud	  och	  bild)	  i	  dina	  arbeten?	  

	  

Vad	  tycker	  du	  är	  bra	  och	  dåligt	  med	  horisontell	  mediering?	  

	  

I	  vår	  vardag	  finns	  det	  mycket	  multimodallitet,	  t.ex.	  mobiltelefoner	  med	  både	  ljud,	  text	  

och	  bild.	  Hur	  funkar	  din	  vardagliga	  multimodallitet	  i	  undervisningen?	  Tycker	  du	  att	  man	  

ska	  använda	  sig	  av	  det	  i	  undervisningen	  eller	  är	  det	  något	  negativt	  t.ex.	  mobiltelefonen?	  	  

	  

Tycker	  du	  att	  undervisningen	  kopplar	  till	  din	  egen	  vardag	  som	  är	  fylld	  med	  bilder	  t.ex.	  

graffitibilder?	  Eller	  sociala	  multimodala	  nätverk	  typ	  Facebook?	  

	  

Vill	  du	  ha	  mer	  sådan	  sammankoppling?	  Kanske	  mindre?	  

	  

Har	  du	  någon	  idé	  på	  en	  sådan	  sammankoppling	  med	  undervisningen?	  
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Bilder	  i	  undervisningen	   	   Vanessa	  Gustafsson	  
Frågor	  till	  lärare	  
	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  varit	  lärare?	  Alltid	  inom	  samma	  ämne?	  
	  
Har	  du	  någon	  speciell	  relation	  till	  bilder	  t.ex.	  att	  du	  håller	  på	  med	  fotografi,	  målar,	  film	  
eller	  konstintresserad	  mm?	  
	  

Vad	  tycker	  du	  om	  bilder	  i	  undervisningen?	  

	  

På	  vilket	  sätt	  är	  bilder	  positivt	  i	  undervisningen	  (ge	  exempel)?	  

	  

På	  vilket	  sätt	  är	  bilder	  negativt	  i	  undervisningen?	  

	  

Hur	  använder	  du	  dig	  av	  bilder	  i	  undervisningen/	  hur	  kommunicerar	  du	  med	  bilder?	  

Vilken	  typ	  av	  bilder	  och	  i	  vilket	  sammanhang?	  

	  

Hur	  får	  eleverna	  själva	  arbeta	  med	  bilder?	  I	  vilken	  typ	  av	  uppgifter	  och	  i	  vilka	  syften?	  

Vad	  tycker	  eleverna	  om	  det?	  

	  

Vad	  tycker	  du	  om	  att	  arbeta	  med	  bilder?	  

	  

Skulle	  du	  vilja	  använda	  dig	  av	  mer	  bilder	  i	  undervisningen?	  Skulle	  du	  vilja	  att	  elever	  

använder	  sig	  mer	  av	  bilder	  i	  sitt	  arbete?	  Och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  

	  

Har	  du	  alltid	  haft	  samma	  åsikt	  eller	  har	  du	  ändrat	  på	  dig?	  I	  så	  fall	  varför?	  

	  

Använder	  du	  horisontell	  mediering	  (Dvs.	  många	  olika	  medier	  på	  samma	  gång	  t.ex.	  bild,	  

ljud	  och	  text)	  i	  dina	  arbeten?	  

	  

Vad	  tycker	  du	  är	  bra	  och	  dåligt	  med	  horisontell	  mediering?	  

	  

I	  elevers	  vardag	  finns	  det	  mycket	  multimodallitet	  (flera	  medier	  som	  samspelar	  med	  

varandra),	  t.ex.	  mobiltelefoner	  med	  både	  ljud,	  text	  och	  bild.	  Hur	  funkar	  elevers	  
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vardagliga	  multimodallitet	  i	  undervisningen?	  Tycker	  du	  att	  man	  ska	  använda	  sig	  av	  det	  i	  

undervisningen	  eller	  är	  det	  något	  negativt	  t.ex.	  mobiltelefonen?	  	  

	  

Tycker	  du	  att	  undervisningen	  ska	  koppla	  till	  elevers	  egen	  vardag	  som	  är	  fylld	  med	  bilder	  

t.ex.	  graffitibilder?	  Eller	  sociala	  multimodala	  nätverk	  typ	  Facebook?	  

	  

Försöker	  du	  få	  in	  elevers	  egen	  vardag	  i	  din	  undervisning	  på	  något	  sätt?	  
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Bilaga	  3	  
	  
	  
	  

Examensarbete	  30	  hp	  
Lärar-‐	  

utbildningen	  
Höstterminen	  2011-‐2012	  

	  

ABSTRACT	  

	  

Vanessa	  Gustafsson	  

Att	  använda	  bilder	  i	  undervisningen	  

To	  use	  Visual	  Expressions	  in	  School	  Education	  

	   	   	   	   	   Antal	  sidor:	  29	  

	  

Denna	  studie	  avser	  att	  undersöka	  hur	  man	  kan	  använda	  bilder	  i	  undervisningen	  och	  hur	  

detta	  kan	  fungera.	  Studien	  är	  utförd	  på	  tre	  olika	  skolor	  med	  åtta	  informanter,	  både	  

lärare	  och	  elever.	  Studien	  rör	  ämnena	  engelska	  och	  biologi.	  Undersökningen	  har	  en	  

kvalitativ	  inriktning	  vilket	  innebär	  att	  den	  bygger	  på	  vetenskapliga	  granskningar	  av	  

verkligheten	  utifrån	  olika	  individers	  erfarenheter.	  Intervjumetoden	  som	  använts	  är	  av	  

semistrukturerad	  karaktär,	  d.v.s.	  att	  den	  bara	  delvis	  är	  strukturerad	  med	  fastställda	  

frågor.	  Resultatet	  av	  denna	  undersökning	  är	  att	  samtliga	  informanter	  anser	  att	  ett	  

horisontellt	  medieringsbegrepp	  eller	  multimodallitet,	  dvs.	  när	  man	  använder	  flera	  

medier	  i	  undervisningen,	  är	  något	  positivt.	  Alla	  tillfrågade	  vill	  använda	  bilder	  på	  något	  

sätt	  i	  undervisningen	  och	  både	  elever	  och	  lärare	  menar	  att	  bilder	  hjälper	  en	  att	  förstå	  

bättre.	  Det	  som	  ofta	  sätter	  stopp	  för	  fler	  multimodala	  och	  visuella	  inslag	  i	  

undervisningen	  är	  de	  ekonomiska	  resurserna.	  
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