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I detta examensarbete är det övergripande syftet att ta reda på i vad mån lärare 

integrerar bild som kulturellt redskap i undervisningen för att bidra till elevers 

meningsskapande i lärprocesser. Studien belyser även de möjligheter och hinder lärarna 

upplever genom att integrera bild som kulturellt redskap i undervisningen. Som grund 

för analys och diskussion är de kvalitativa intervjuerna som vi genomfört med fem 

verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Resultatet visar på att lärarna på flera sätt 

inbegriper bild som kulturellt redskap i undervisningen och att de anser att bilden har en 

viktig funktion för elevers meningsskapande i lärprocessen. Gemensamt för lärarna är 

även att de arbetar ur ett multimodalt perspektiv där flera resurser för lärande samverkar 

och att eleverna ges möjlighet att arbeta i ett socialt samspel med andra, vilket bidrar till 

elevers meningsskapande. 

 

 

 

 

Nyckelord: Kulturella redskap, bild, multimodalitet, meningskapande och 

kommunikation. 
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1. Inledning 

… det blir ju ett förtydligande, att eleverna förstår och får förståelse för hur mycket bild 

påverkar oss. Alltså alla reklamskyltar vi ser, och alla vägmärken. Vi lär ju oss att bild har 

mycket mer än bara bild så att säga. Det kan ju förmedla så mycket, känslor, åsikter. Det är 

ju ett väldigt starkt intryck för barnen att se… (Lärare C, 2011). 

 

Citatet är taget ur den undersökning som har genomförts där läraren lyfter vikten av att 

integrera bild som kulturellt redskap i undervisningen och som kan medföra motivation 

och meningskapande för eleven och läraren.  

 

När vi läste SO inriktningen kom vi i kontakt med det multimodala uttrycket på så vis 

att vi fick en inblick i hur man kan kombinera flera uttrycksformer för att skapa mening 

och förståelse. Vi har bland annat varit i kontakt med Göran Andersson, 

grundskolelärare och mediekonsult. Han arbetar för sajten mediekompass.se där 

tidningar och nyheter används som kulturella redskap för att främja lärande inom olika 

ämnen, bland annat samhällskunskap och svenska (TU & Sveriges dagstidningar 

[www], upprättades 1963). Då vi läste bilddidaktik kom vi i kontakt med bilders 

betydelser för elevers lärande och bilders potential för elevers meningsskapande. 

Öhman-Gullberg (2009) menar att meningsskapande handlar om omvärldsförståelse, 

men också självförståelse. Genom att använda sig av flera uttrycksformer, som till 

exempel bild och text, påverkas meningsskapandet. Detta har gjort oss nyfikna på hur 

man i skolan arbetar med bild som kulturellt redskap i syfte att fånga elevers intresse. I 

föreliggande arbete avser vi med begreppet bild såväl foto, film, konst och media som 

elevers egenskapade bilder. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi befinner oss i ett samhälle där vi hela tiden bemöts av en oändlig mängd bilder; i 

reklamfilmer, på Internet, genom olika former av information, på skyltar, i tidskrifter, 

instruktionsböcker, via modern teknik, i fotoalbum, genom konst etc. Samtidigt är vi 

också med och skapar dessa bilder, i allt från film till teckningar (Aspers m.fl., 2004). 

Vidare menar Aspers m.fl. (2004) att bilder har en viktig funktion i samhället. 

Människan möts hela tiden av bilder som vi ofta oreflekterat tar till oss och som 
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påverkar oss. I Lgr 11 står det under skolans uppdrag att ”Skolan har i uppdrag att 

överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (Skolverket, 2011:9). Kopplat till 

Aspers m.fl. (2004) föreställning om bilders viktiga funktion i samhället menar vi då att 

det kan vara av vikt att eleverna i rikliga mängder får tillgång till mötet med bildspråket 

i undervisningen. 

 

Enligt Vygotskij har det sociala samspelet mellan individer betydelse och om elever 

lämnas utanför det sociala samspelet avstannas elevernas lärprocess och utveckling 

(Dysthe, 1996). Vidare resonerar Vygotskij kring våra sociala handlingar kopplat till 

mediering av redskap (Säljö, 2011) vilket innebär att människan med hjälp av fysiska 

och intellektuella redskap förmedlar sig i sina vardagliga verksamheter och sociala 

erfarenheter (Säljö, 2000). Säljö (2010) benämner dessa som kulturella redskap som vi 

använder oss av för att kommunicera och förstå vår omvärld. Paralleller går att dra till 

de resurser Selander & Kress (2010) resonerar kring, vilka inbegriper bland annat 

symboler och redskap som vi använder oss av i olika sammanhang för att kommunicera 

och tyda vår omgivning.  

 

Utifrån egna erfarenheter från VFU perioder under vår utbildning har vi sett att det finns 

stora möjligheter för bilden som kulturellt redskap att samverka med den verbala och 

skriftliga skolkulturen. Interaktionen mellan dessa uttrycksmedel kan möjliggöra 

meningsskapande för eleverna. Ett exempel skulle kunna vara att eleverna ska arbeta 

med FN:s barnkonvention och välja ut en artikel ur den som de sedan ska arbeta med. 

Istället för att enbart förmedla artikelns budskap samt uttrycka sina åsikter kring detta 

genom en text, kan eleverna använda sig utav flera uttrycksformer samtidigt, 

exempelvis bild, musik och text för att ge tyngd åt det innehåll som ska studeras.  

 

Det skrivna ordet och texter av olika slag läggs störst vikt vid i skolan och det finns 

enligt Selander & Kress (2010) ett ständigt krav på att eleverna ska producera dessa 

texter. Även egna erfarenheter har gjort oss uppmärksammade på att det återkommande 

är texten som gestaltning och uttrycksform som dominerar i skolan och traditionsenligt 

anses som ”den rätta” uttrycksformen. Öhman-Gullberg (2009) menar även hon att 
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elevers gestaltningsformer i skolan domineras av de skriftliga och verbalspråkliga 

uttrycken. I Lgr11 går det att läsa följande: 

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 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 pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2011:10). 

 

Skolan har i uppdrag att följa läroplanens riktlinjer och ovanstående citat visar ett av de 

krav som ställs på skolan och lärarna. Multimodala uttrycksformer som innebär att flera 

resurser för lärande sker i ett samspel, så som exempelvis bild, text och musik, är inte 

något som skapats de senaste åren, utan har funnits sedan långt tillbaka i tiden. Redan 

under medeltiden var kyrkorna fyllda av illustrationer som i samspel med det verbala 

talet förmedlade Guds budskap (Selander & Kress, 2010).  

 

Den problematik vi utifrån egna erfarenheter sett i skolan, att bildspråket marginaliseras 

och får stå i skymundan för det skriftliga och verbala, får oss att fundera över i vad mån 

det är möjligt för lärare att integrera bild som kulturellt redskap?  

 

Följande examensarbete kommer att innehålla några centrala begrepp, vilka fyller 

funktionen som grundläggande stomme i vår undersökning; kulturella redskap, bild, 

multimodalitet, meningsskapande, kommunikation.  
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2. Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur bild som kulturellt redskap kan bidra till elevers 

meningsskapande i lärprocesser. Mer specifikt är syftet att undersöka i vad mån lärare 

inbegriper bild som kulturellt redskap för elevernas meningsskapande. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur används bild som kulturellt redskap i skolan för att bidra till elevers 

meningsskapande i lärprocesser? 

- Vilka möjligheter kan bild som kulturellt redskap öppna upp för? 

- Vilka hinder kan uppstå när det handlar om bild som kulturellt redskap i 

undervisningen? 
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3. Tidigare forskning 

Vi har sökt forskning som behandlar användandet av bild som redskap för elevens 

meningsskapande i lärprocesser, där vi bland annat lyfter Öhman-Gullbergs (2006) 

licentiatuppsats som exempel. Hon har i sin undersökning använt sig av film som 

utgångspunkt för elevers meningsskapande. Andersson (2009) behandlar gatukonstens 

betydelse för människan och hennes identitetsskapande genom behovet av att få berätta 

och göra sin röst hörd, i detta fall i det offentliga rummet. Slutligen beskrivs Häikiös 

(2007) studier kring barns bildskapande i estetiska lärprocesser och vilken betydelse en 

skapande verksamhet har för barns lärande. 

 

3.1 Forskning med bild som redskap 

Öhman-Gullberg (2006) presenterar en undersökning där elevers filmskapande, i 

samhällskunskapsämnet och mer specifikt är det elevernas ställningstagande i EMU-

frågan som behandlas. Hennes syfte är att utifrån filmmaterialet se hur elevernas 

lärprocess blir till ett meningsskapande när de får använda sig av visuella 

representationer i bearbetningen av nya kunskaper och gestaltning i en ämnesintegrerad 

kontext. Ur ett multimodalt perspektiv intresserar sig Öhman-Gullberg (2006) för hur 

eleverna, i en samverkan mellan flera uttrycksformer och genom användandet av flera 

resurser för lärande, ges ökade möjligheter att tillägna sig förståelse av svårgreppbara 

teoretiska kunskaper. Utifrån en kvalitativ forskningsmetod har Öhman-Gullberg (2006) 

gjort gruppintervjuer med eleverna, där utgångspunkten i samtalen är de filmer eleverna 

producerat. ”Filmen blir till en kommunikationsbro mellan deltagarna i intervjun och 

mig som forskare.” (Öhman-Gullberg, 2006:53). I samtalen med eleverna har frågor 

ställts som kunnat synliggöra de betydelsefulla delarna i lärprocessen med 

filmskapandet; elevernas val, värderingar och motgångar men också deras möte med det 

visuella och filmen som kommunikations- och representationsform.  

 

Fortsättningsvis förmedlar Andersson (2009) att ”Bildskapande kan vara ett sätt att 

formulera sig kring sin tillvaro och förstå sin omvärld, att göra avtryck i samtiden, att 

kommentera och ställa frågor, att kommunicera och skapa dialog.” (2009:19). Utifrån 

detta citat presenterar hon sin undersökning som syftar till att diskutera gatukonsten som 
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en visuell och kreativ tillämpning, men också som en utgångspunkt för ett resonemang 

kring den betydelse som gatukonsten kan ha i ett pedagogiskt sammanhang. Bilder som 

finns runt omkring oss i samhället, och förmedlas via tidningar, Internet, filmer och TV, 

påverkar och influerar gatukonstens gestaltningar. Vidare beskriver Andersson (2009) 

att gatukonsten konstrueras i syfte att utmana det offentliga rummet och tänja på 

gränserna, samt att skapa något nytt. Hos utövarna finns det ett behov av att få göra sin 

röst hörd och att få berätta, vilka är en viktig del i människans identitetsskapande och i 

socialiseringsprocessen. Denna meningsskapande process innefattar också inhämtning 

av nya kunskaper. Genom gatukonsten synliggörs individen och ges därigenom 

bekräftelse i det offentliga rummet. Behovet av att få uttrycka sig och få berätta, leder 

till meningsskapande för alla människor. 

 

Att undersöka barns estetiska läroprocesser genom bildskapande och att problematisera 

och belysa den roll som en skapande verksamhet har, samt det alternativ till lärande som 

estetiska uttrycksformer ger, är några av Häikiös (2007) flera syften. Avhandlingen 

utgörs av en bildpedagogisk studie som berör både skolans och förskolans verksamhet. 

Dess empiriska del bygger på en fältstudie som gjorts genom fallstudier i både Sverige 

och Italien. Genom att besöka Reggio Emilias förskolor i Italien har hon sett hur 

personalen arbetar. Hon har även har fått insyn i den pedagogik de använder sig av, 

vilken har sin grund i Piagets konstruktivistiska teori, Vygotskijs sociokulturella teori 

samt den kulturhistoriska teorin. Häikiö refererar till Lori Malaguzzi som formade 

begreppet ”barns hundra språk” vilket är en metafor för Reggio Emilias syn på kunskap. 

”Han anser att barn har en mångfald av uttrycksmöjligheter som bör tas tillvara i 

lärandet och där kreativa element är betydelsefulla i utvecklandet av deras olika 

förmågor.” (2007: 40).  

   En av fältstudierna, vilken genomfördes i Sverige, är skolprojektet 7 intelligenser och 

100 språk som Häikiö var delaktig i. Inspiration till denna kom från Reggio Emilias 

arbetssätt och Howard Gardners teori om multipla intelligenser. Projektet bestod av ett 

flertal delprojekt, så som en måleriverkstad och temaarbeten kring samarbete mellan 

olika kulturarbetare, pedagoger, barn och personal, där fokus låg på barns 

bildutveckling och lärande. Ett av dessa temaarbeten handlade om barn och ungdomars 

erfarenheter av offentliga platser i Göteborg. Barnen fick välja tre motiv att fotografera 

vilka de sedan ritade av på en pannå, med hjälp av olika tekniker. Häikiö beskriver 
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vidare att när inte orden räcker till för barnet, väljer det istället att använda sig av mer 

konkreta och enkla förklarningar eller lösningar. Bildskapandet kan då hjälpa barnet att 

beskriva och tolka komplexa sammanhang, vilket kan bidra till utveckling och 

medvetenhet. Hon antyder också att estetiska lärprocesser kan fungera som redskap för 

kunskapsinhämtning och bearbetning.  

 

Det som följande undersökning tillför är att bild som kulturellt redskap sätts i relation 

till skolans nya läroplan Lgr 11 och det multimodala arbetssätt som framkommer i den, 

vilket är ett av lärarens uppdrag. Genom att lyfta informanternas användning av bild 

som kulturellt redskap, kan forskningen förhoppningsvis även tillföra användbara tips 

på hur lärare kan arbeta multimodalt med användning av bild som kulturellt redskap och 

resurs för lärande.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I följande undersökning kommer vi att använda oss av Vygotskijs pedagogiska teori där 

hans sociokulturella perspektiv också kommer att lyftas fram genom författarna Säljös 

och Dysthes infallsvinklar kring detta.  

 

4.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv utvecklas kunskaper och förmågor genom 

samspel och i kommunikation med andra människor (Säljö, 2010). Vygotskij 

intresserade sig för hur högre psykologiska processer uppstår, där både kulturella och 

kognitiva redskap inräknas. Där ingår språk, räknande och skrivande, liksom de mer 

traditionella, kognitiva processer så som begreppsbildning, minne och perception. Enligt 

Vygotskij har dessa funktioner sitt ursprung i social aktivitet hos individen och uppstår 

på intermental nivå, i samarbete med andra. Detta sker innan det ”flyttar in” och bildas 

på ett inre plan, det vill säga intramentalt (Dysthe & Igland, 2003). I det sociokulturella 

perspektivet betonas motivation som en viktig ingrediens i individens lärprocess och 

meningsskapande, och att det barnet lär sig känns meningsfullt och motiverande. 

Avgörande för motivationen är också i vilken utsträckning skolan lyckas utforma en bra 

läromiljö och lärandesituationer som skapar stimulans till ett aktivt deltagande hos 

barnet. Genom att barnet deltar och blir uppskattat i grupp, skapas motivation för ett 

fortsatt lärande. Det påvisar tydligt att viljan att lära sig beror på hur pass upplevelsen 

känns meningsskapande (Dysthe, 2003).  

 

Genom Dysthe (1996) lyfts Vygotskijs tankar kring pedagogens roll i elevens lärande. 

Om pedagogen går in i elevens lärprocess menar Vygotskij att denne aktivt kan påverka 

utvecklandet och lärandet hos eleven. Vygotskij betonar också vikten av samspelet 

mellan lärare och elev för att bidra till att elevens lärprocess blir utvecklande. Säljö 

(2000) belyser ur ett sociokulturellt perspektiv att eleven måste ges möjlighet att 

diskutera det ämne som tas upp, för att kunna ta till sig kunskaper om detta och för att 

lärande ska ske. För att förstå de abstrakta kunskaper eleven många gånger ställs inför 

är det av vikt att eleven inte behöver göra detta på egen hand.  
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Förutom det sociala samspelet talade Vygotskij om att kulturella redskap är av betydelse 

när det gäller människans sociala och individuella handlingar (Dysthe & Igland 2003). 

Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i att ”… människan är en biologisk 

varelse med en uppsättning fysiska och mentala resurser…” (Säljö, 2000:18), vilka 

människan använder sig av för att kommunicera och skapa förståelse för sin omvärld 

(Säljö, 2000).  

 

4.2 Kulturella redskap och resurser 

Kulturella redskap är något som vuxit fram ur historien och dessa redskap behöver 

människan i sitt användande av intellektet och i det sociala samspelet med andra. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det dessa redskap som i olika sammanhang 

förmedlar omvärlden för oss. Vygotskij menar att kulturella redskap används i allt 

människan tar sig för (Säljö, 2010).  

 

De kulturella redskapen är enligt Vygotskij indelade i fysiska samt psykologiska redskap 

(Säljö, 2011) vilka Säljö i sin tur definierar som fysiska samt 

psykologiska/språkliga/intellektuella redskap (Dysthe, 2003). Vygotskij menar att både 

de fysiska och psykologiska redskapen utvecklats ur historien genom de utmaningar 

människan ställts inför i samhället för att behoven har krävt det (Thurmann-Moe, 1998). 

De fysiska redskapen inbegriper de artefakter som människan skapat utifrån de behov 

som funnits i olika sammanhang och i den kultur människan levt i. Exempel på 

artefakter kan vara pennor, papper, mätinstrument et cetera (Säljö, 2011). De 

psykologiska redskapen innefattar det som finns inom människan (Thurmann-Moe, 

1998). Säljö (2011) presenterar några av Vygotskijs exempel på psykologiska redskap; 

människans språk, alfabetet och olika slags formler. De psykologiska redskapen 

använder människan som stöd för att kommunicera, diskutera och tänka (Säljö, 2010).  

   Dysthe (2003) lyfter Vygotskijs tankar kring mediering, förmedling. Det kan handla 

om att fysiska och psykologiska redskap används som stöd i elevens lärprocess. I ett 

sociokulturellt perspektiv ses kulturella redskap som medierande redskap för elevens 

lärande och utveckling (Säljö, 2000 & 2010).  
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Kulturella redskap kan jämföras med de resurser som Selander & Kress (2010) 

beskriver att människan behöver som hjälp för att kommunicera med omvärlden och 

skapa mening, vilket inbegriper fysiska föremål och människans språk. 

 

De fysiska redskapen i form av artefakter utvecklas ständigt samt ökar såväl i antal som 

i variationer. Ur ett sociokulturellt perspektiv är detta av betydelse för människans 

utveckling och lärande, då redskapen också används som stöd i människans handlande 

(Säljö, 2011). Liksom de fysiska redskapen utvecklas, gör också de psykologiska 

redskapen det. De fysiska redskapens utveckling påverkar de psykologiska (Säljö, 

2000). Exempelvis kan utvecklingen av teknologi förändra människors sätt att tänka och 

handla, liksom också språket kring det tekniska verket förändras (Säljö, 2010). 

 

4.3 Bild som kulturellt redskap 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ser Säljö (2000) de kulturella redskapen som resurser 

som människan använder i sin praktik. Han menar också att de kulturella redskapen inte 

går att skiljas åt då de samspelar (a.a.). Säljö (2010) sätter text och bild i relation till 

varandra för att visa på samspelet mellan fysiska och psykologiska redskap. ”Vi 

behöver både text och bild som redskap. Vi talar och skriver om bilder, och vi använder 

bilder för att det vi säger och skriver skall bli än mer begripligt.” (Säljö, 2010:161). 

 

Bild kan ha flera olika betydelser beroende på individens tolkning av begreppet, vilket 

gör att det blir svårt att definiera vad som ingår i bildbegreppet (Lindgren, 2005). 

Författaren antyder att bildens innebörd är långt ifrån enkelt att tyda. I kursplanerna i 

Lgr 11 stå det vad skolan ska arbeta efter för att eleverna ska nå målen för ämnet. I 

kursplanen för bild definieras begreppet bild som följande: 

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla 

och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelse. Kunskaper om bilder och 

bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 

samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer kan människor utveckla sin kreativitet och 

bildskapande förmåga (Skolverket, 2011:20).  
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Bild och ritande är och utgör, enligt Vygotskij (1995), för barnet den främsta formen av 

skapande i tidig ålder, framförallt i förskoleåren då barnen ritar villigt och ibland helt 

utan att blir stimulerade av vuxna. Genom att rita får barnet den enklaste möjligheten till 

att kunna uttrycka sig. Skapandet ger mycket glädje åt människan och fantasins bilder 

blir ett inre språk som förmedlar våra känslor. Den skapande fantasin strävar efter att 

bekräfta sig själv och genom handling inta en existensskepnad som inte enbart är till för 

sig själv, utan för alla andra också. När barnet kommer in i skolåldrarna börja intresset 

för ritandet avta, men ritandet som skapande är av en mycket stor betydelse för 

utvecklingen. När linjer och färger börjar tilltala ungdomar lär de sig att behärska ett 

nytt språk som utvidgar deras synfält. Detta möjliggör en metod som de kan använda sig 

av för att fördjupa sina känslor och som annars inte har förmågan att förmedlas till deras 

medvetande på något annat sätt. Säljö (2000) betonar att ett lingvistiskt uttryck refererar 

inte bara till ett föremål eller en företeelse, utan det symboliserar och signalerar också 

mening och betydelse. 

 

Säljö (2010) skriver att bilder och texter har ett samspel mellan varandra och utnyttjas 

som resurser för att komplettera människors lärande och vardagssamtal. Både bild och 

text är redskap. Bilder används för att öka begripligheten i det vi säger och för det vi 

skriver om. Världen är uppbyggd av bilder och andra visuella redskap, där text och bild 

samspelar med varandra på ett sätt som skapar möjligheter för lärande och förståelse 

med hjälp av dessa medierande redskap (a.a.).  

 

4.4 Multimodalitet 

En meningsfull värld skapas genom de sätt på vilket vi tilldelar något en mening. 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. Människor kommer, i olika 

sammanhang, genom samspråkande och samhandlande, överrens om innebörder och 

betydelser (Selander & Kress, 2010:26). 

 

Ur ett multimodalt teoriperspektiv ser man till de möjligheter eleverna ges genom att de 

får använda sig av olika meningsskapande redskap, som exempelvis bild och musik, i 

lärprocessen. Genom att eleverna får möta olika uttrycksmedel kan de i samspelet 
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mellan olika kommunikationsformer skapa förståelse för omvärlden och det de lär sig 

får en betydelse och är meningsskapande (Öhman-Gullberg, 2009).  

 

Säljö (2010) beskriver att det skulle vara svårt att separera text och bild eftersom de är 

två kulturella redskap som hör ihop. Vidare menar han att den värld vi nu lever i förser 

människan med visuella redskap som möjliggör nya vägar till lärande. När text och bild 

samspelar skapas en multimodalitet. Säljö betonar att de bilder människan idag möts av 

genom media spelar en viktig roll för vårt sätt att kommunicera och skapa mening. 

Även Öhman-Gullberg (2009) talar om betydelsen av att eleven ges möjlighet att möta 

flera kommunikationsformer samtidigt. Ur ett multimodalt perspektiv menar hon att 

förståelse för det abstrakta och svåra möjliggörs genom att eleverna får möta text, bild, 

ljud et cetera. i interaktion med varandra. 

 

4.5 Meningsskapande 

I ett multimodalt perspektiv är grundtanken att människan genom användandet av olika 

kommunikationsformer, kan skapa förståelse för det abstrakta. När dessa uttrycksmedel 

används i interaktion med varandra blir gestaltningen meningsskapande (Öhman-

Gullberg, 2009). Vidare menar Öhman-Gullberg (2009) att begreppet meningsskapande 

är av skilda betydelser, men oftast samspelar definitionerna då de hör tätt ihop med 

varandra. Begreppet meningsskapande går att ses ur ett perspektiv där personens eget 

intresse är utgångspunkten i den kontext personen befinner sig. Utifrån det kan personen 

med stöd av multimodala uttryck omskapa situationen så att den blir utvecklande för 

individen själv. Vidare innebär meningsskapande att människan tolkar och skapar 

förståelse och kunskap för sin omvärld genom en mångfaldav uttrycksmedel.  

 

Enligt Säljö (2010) är det av vikt att hänsyn tas till den mängd olika uttryck för bild som 

cirkulerar i vårt samhälle och gör intryck på oss, då det kommer till elevers 

meningsskapande i lärprocessen. Dysthe (2003) i sin tur betonar vikten av att det i 

skolan skapas  

 

… interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad och som på ett 

positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner sig uppskattad 

både som någon som kan något och som kan betyda något för andra. (Dysthe, 2003:38). 
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4.6 Kommunikation 

Kommunikationsbegreppet används i olika kontexter och kan innefatta en eller flera 

människor. Kommunikation kan även ske mellan en människa och ett medium, 

exempelvis en bild eller en text (Nilsson & Waldermarson, 2007). Dysthe skriver (2003) 

att den traditionella undervisningen starkt förknippas med lednings- eller 

överföringsmetaforen. Vilket innebär att kunskap och information överförs mellan 

människor. Sändaren kodar budskapet i en språklig form som sedan sänds över till 

mottagaren genom ett medium, vilket kan vara muntligt, skriftligt eller visuellt. 

Mottagaren i sin tur avkodar budskapet och lagrar sedan detta i minnet för vidare 

framtida bruk. Utifrån ett sådant perspektiv går det att se lärarens roll som den som ”lär 

ut” eller förmedlar, och elevens roll blir att då att vara den som ”lär in” genom att ta 

emot information från läraren. Undervisningen i den här meningen innebär att budskap 

överförs genom olika metoder (a.a.).  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationsprocesser centrala för 

människans utveckling och lärande. Dessa processer kan ses som en länk mellan det 

inre, vilket inbegriper tänkandet, och det yttre, interaktioner. Genom kommunikation 

blir individen delaktig i färdigheter och kunskaper och då individen redan som barn får 

ta del av andras konversationer och föreställningar om världen, skapas en medvetenhet 

hos individen om vad som är intressant och viktigt att urskilja. Genom det här sättet 

föds människan in i kommunikativa och interaktiva processer som redan pågår och i den 

här processen finns det redan inbyggda förhållningssätt och perspektiv till omvärlden 

(Säljö, 2003).  

 

En mer fruktbar bild är i stället att man ser på kommunikation som meningskapande; som 

en process där människors yttranden är inslag i ett ständigt pågående utbyte av mening och 

förståelse mellan parterna, talaren och lyssnaren. Det talaren säger, möter de erfarenheter 

och föreställningar som lyssnaren har, och i mötet sker ett meningskapande genom båda 

parternas bidrag. Lyssnaren tar till sig delar av den mening som kan läsas in i yttrandet, och 

vad som menas med vad som sägs är inte klart förrän man ser hur lyssnaren tagit till sig 

yttrandet (Säljö, 2011:172).  
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Att se kommunikation som meningsskapande som citatet ovan uttrycker är högst 

relevant för lärprocessen i skolan, vilket kan kopplas samman med Olga Dysthes (2003) 

tes om att lärande sker i socialt samspel med varandra. Hon menar att lärande och 

samspel är sammanflätande, men beroende på hur grupperna i skolan organiseras kan 

lärande både främjas eller hämmas beroende på hur samspelet mellan eleverna fungerar, 

både gällande lärogemenskap samt arbetsgemenskap. Här betonar Dysthe också vikten 

av hur didaktiken i skolan organiseras och hur det påverkar elevers möjlighet till lärande 

(a.a.).  

 

Vidare beskriver Dysthe ur ett sociokulturellt perspektiv hur kommunikation och språk 

utgör en viktig grund i lärprocessen, det som sker inom individen behöver delas i ett 

socialt samspel med andra (Dysthe, 2003). Även Säljö (2000) lyfter vikten av 

kommunikation med andra för att underlätta lärprocessen. Säljö konstaterar att 

människan hela tiden i interaktion med andra utbyter information, färdigheter och 

lärdomar. Redan som liten använder sig barnet av kommunikation och interaktion med 

andra för att skapa förståelse för sin omvärld, där barnets egna språkliga uttryck utgör 

redskapet (a.a.). 
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5. Metod 

I det här kapitlet presenterar vi den metod vi valt att använda i vår undersökning. Vi 

presenterar den kvalitativa forskningsmetod som vi använt oss av, samt gör en 

metodkritisk diskussion. Därefter följer en beskrivning av det urval vi gjort, samt 

genomförandet av undersökningen. Vidare redogör vi för de forskningsetiska principer 

som ska tas hänsyn till. Avslutningsvis presenteras pålitligheten i vår undersökning där 

vi utgår ifrån begreppen validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Val av metod 

Kvalitativ forskningsmetod har sitt ursprung i en humanistisk vetenskap, där 

fenomenologi och hermeneutik ligger som grund, vilket innebär att helheten fokuseras 

på och är av större vikt än kvantitet i resultatet av forskningen (Stúkat, 2005). Vi har 

valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer, då intresset för oss ligger i själva 

innehållet i intervjuerna. Kvale (1997) menar att en kvalitativ intervjumetod fokuserar 

på hela textens betydelse som sedan blir utgångspunkt för de enskilda delarnas 

betydelse. Genom semistrukturerade intervjuer ges en möjlighet att få fram ett djup i 

innehållet, så kallad djupintervju (Bryman, 2002). Semistrukturerade intervjuer ger oss 

möjligheten att ställa frågorna utifrån det situationen inbjuder till och på ett mer 

informellt sätt. 

   Vi har valt bort en kvantitativ forskningsmetod då den i första hand används för att 

samla in en stor mängd fakta i syfte att få en generell bild som kan gälla hela landet 

(Stukát, 2005). Utifrån den urvalsgrupp vi valt var vi inte intresserade av att få fram 

någon generaliserande bild, utan vårt intresse ligger i att få en djupare insikt i hur det ser 

ut på ett antal närliggande skolor i ett visst geografiskt område. Däremot kan vårt 

resultat visa på en allmängiltighet som har bärighet i andra pedagogiska kontexter. 

  

5.2 Metodkritik 

Genom semistrukturerade intervjuer ges en möjlighet att få fram ett djup i innehållet 

(Bryman, 2002). Semistrukturerade intervjuer ger oss möjligheten att ställa frågorna 

utifrån det situationen inbjuder till och på ett mer informellt sätt (Stukát, 2005). En 

förtjänst med den kvalitativa forskningsmetoden är att de semistrukturerade intervjuerna 
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ger alla informanter likvärdig möjlighet att svara på samma frågor. Beroende på 

informanternas svar ges även utrymme för forskaren att ställa följdfrågor (Bryman, 

2002). De svagheter som finns i en kvalitativ forskningsmetod är att det är svårt för 

forskaren att förhålla sig objektivt till den information som ges (Stukát, 2005). Bryman 

(2002) menar att ”…kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas 

osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och även på de 

nära och personliga förhållande som de etablerar med undersökningspersonerna.” 

(2002:269).  

 

5.3 Forskningsetiska principer 

I vårt val av intervjumetod och genomförande har vi tagit i beaktning de 

forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet ([www] 1990). Innan genomförandet av intervjuerna informeras 

informanterna utifrån informationskravet och samtyckeskravet kring undersökningens 

genomförande och deras rättigheter som informanter. Information ges även på vilka 

villkor de deltar, liksom syftet med undersökningen. För att inte respondenternas 

identiteter ska kunna avslöjas, utan förbli anonyma, har vi utifrån konfidentialitetskravet 

valt att byta ut deras riktiga identitet mot fiktiva personer. Nyttjandekravet belyses 

genom den information som ges till informanterna om att de insamlade uppgifterna 

endast används för forskningens ändamål. 

 

5.4 Urvalsgrupp 

Vi har valt att intervjua fem verksamma lärare som undervisar i skolans tidigare år, 

årskurs 1-6, då det både är relevant för den yrkesgrupp vi själva utbildar oss till. Lärarna 

arbetar på olika skolor i samma kommun. Lärargruppen består av både relativt 

nyexaminerade lärare och lärare som arbetat väldigt länge inom skolväsendet. Lärarna 

har olika ämnesinriktningar, men tillsammans täcker de alla undervisningsämnen i 

årskurs 1-6.  
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5.5 Genomförande av undersökningen/tillvägagångssätt 

Då vi bestämt oss för vilken intervjumetod vi ville använda oss av dikterade vi ett brev 

som riktade sig till lärare i grundskolans tidigare år, med kort information om vårt 

ämnesområde vi ville undersöka samt en förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp 

som informanter i vår undersökning (bilaga 1). Vi mailade ut detta brev via rektorer 

inom samma kommun, där vi ombad dem att föra brevet vidare till sina verksamma 

lärare. Då endast fem av 14 rektorer svarade, och även avböjde till att medverka, fick vi 

tänka om angående urvalet. Därför blev bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

respondenterna är utvalda av anledningen att de fanns nära till hands och var kända för 

oss (Bryman, 2002), det andra och slutliga alternativet för oss. Vi kontaktade flera lärare 

som vi sedan tidigare blivit bekanta med genom praktikperioder och vikariat, vilket 

slutligen resulterade i fem informanter. Tid och plats bokades med hänsyn till 

informanternas önskemål. De informerades redan innan intervjutillfället om vad 

undersökningens syfte var och att vi hade önskemål om att få dokumentera samtalet 

med hjälp av en diktafon. Intervjuerna följdes med hjälp av den intervjuguide vi 

sammanställt, vilken utformats på ett sätt som inbjöd till oplanerade följdfrågor och 

samtalsämnen. Materialet från intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Att förhålla sig kritiskt till kvalitén i undersökningen är något som forskaren hela tiden 

bör ha i åtanke. Validitet och reliabilitet är de begrepp som inom en kvalitativ forskning 

används för att mäta kvalitén (Bryman, 2002). Med reliabilitet menas hur pass trovärdig 

och tillförlitlig den information som ges av informanterna är. Genom validitet 

ifrågasätts undersökningen om den verkligen mäter det som mätas ska (Stukát, 2005). 

För att stärka undersökningens pålitlighet har vi därför valt att spela in intervjuerna med 

hjälp av diktafon, men även för att värdefull information inte ska gå till spillo (Repstad, 

2007). Vid bearbetning av materialet har sedan ett kritiskt förhållningssätt tagits i 

beaktning för att kvalitén ska hålla en så hög grad av reliabilitet och validitet som 

möjligt. 
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6. Resultat 

Utifrån det innehåll som växt fram under intervjuerna med lärarna har vi valt att dela in 

resultatet i flera underrubriker. Resultatet presenteras utifrån följande rubriker: Lärarnas 

användning av bild som kulturellt redskap i undervisningen, Möjligheter och hinder 

med bild som kulturellt redskap och slutligen Att arbeta multimodalt.  

 

6.1 Lärarnas användning av bild som kulturellt redskap i 

undervisningen 

Lärarna berättar att de använder bilder tillsammans med andra ämnen och att det faller 

sig naturligt att bilder får ta plats i undervisningen. Undantaget är lärare B som antyder 

att hon när hon planerar sin undervisning inte har i åtanke att ge bild som kulturellt 

redskap en större plats, utan hon ser mer till helheten och oftast då med text och tal som 

utgångspunkt ”…så väldigt mycket utgår från att tala och skriva […] så det är väl oftast 

det som blir utgångspunkten.”. Vidare berättar lärare B att hon i arbetet kring de 

mänskliga rättigheterna har låtit bilden samverka med svenska och SO. Barnen fick 

analysera och reflektera över bilder samt illustrera egna. Det här menar läraren blir en 

bra utgångspunkt för ”…bedömning både i svenska, bild och SO, att de samverkar.”.  

 

Lärarna berättar hur de på olika sätt använder bild som kulturellt redskap i sin 

verksamhet. Lärare A menar att hon använder mycket av det visuella genom IKT i 

undervisningen, där hon låter barnen göra egna photostorys och powerpiont 

presentationer där eleverna får använda mycket bilder och text. Vidare berättar hon 

också att hon använder film i undervisningen, vilket också övriga lärare gör. Lärare C 

berättar hur hon använder film som stöd när hon ska förtydliga något för eleverna:  

 

…vissa grejer är jättesvåra och abstrakta för eleverna att förstå. Som när jag skulle gå 

igenom jorden, månen och solen och hur dom ter sig till varandra, och där använder jag mig 

av film för att demonstrera för eleverna hur allting funkar. Så vissa saker är ju väldigt svårt 

att få förståelse för, om man inte använder sig av något annat uttrycksmedel också. 

 

Flera av lärarna uttrycker att de använder sig mycket av bilder när de arbetar med 

matematik. Lärare D menar att hon använder bilder för att konkretisera för barnen:  
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…först då bygga det, sen rita det och sen ta det abstrakta. Jag ritar ju jättemycket på tavlan 

när jag har genomgång […] idag har vi jobbat med hälften dubbelt, jag ritar fem stjärnor, 

vad är dubbelt av fem stjärnor, jo det är tio och då ritar jag tio stjärnor […] så de får se det 

visuellt också. 

 

Vidare säger lärare E att också hon låter bild och matematik samverka  

 

…man kan berätta en saga till ett mattetal, till exempel 78-5, att man förstår att det inte bara 

är siffror, utan det är tal också. Att man ska kunna rita och uttrycka det, man ska kunna 

skriva till det också. Så att det inte bara blir det här mekaniska räknandet.  

 

Hon benämner fortsättningsvis bildens betydelse för barnen när de ska kunna förklara 

ett mattetal: ”…pengarsagor, att man har pengar och går och handlar eller har godis man 

äter upp, då kan man rita och illustrera  till detta.”. 

 

Lärare D menar att hon använder bild i undervisningen för ”…att förstärka både i SO 

och NO arbeten…”. Hon menar på att det är sällan som det skrivna ordet inte stöds av 

en bild. Även övriga lärare förklarar att de använder mycket bild kopplat till SO 

ämnena. Lärare E skildrar historia ämnet och arbetet med forntiden. Hon berättar att 

eleverna i grupp skapar en egen forntidsby eller stad. Skapandet sker tredimensionellt 

där eleverna med hjälp av naturmaterial och saker de hämtat utifrån naturen bygger 

egna bondgårdar, och övriga ting som hör bondgårdar till. Hon menar att detta arbetssätt 

blir meningsskapande för eleverna. Vidare berättar lärare E att arbetet med dessa byar 

skedde i olika delmoment under en längre tid, som en process: ”…de ska sitta i sina 

grupper och så ska de enas om att de är varsin person i familjen […] sen så ska de 

skriva om det.”. Hon menar också att de hela tiden har sin uppbyggda by som 

utgångspunkt när de sedan ska redovisa: ”…så har man sin lilla utställning och så får 

man läsa upp och berätta om familjen.”. Lärare E menar att bilden kan användas hur 

mycket som helst i undervisningen. 

   Lärare A beskriver att hon i geografin låter eleverna använda bild och text i 

samverkan, hon belyser ett exempel:  
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…femmorna har gjort […] lite stereotypt om ett land, Spanien, Portugal, så har dom 

illustrerat […] Jag tror dom uppskattar det. […] En del kommer ihåg texter, en del är 

väldigt bildfokuserade, så […] jag tror det här att göra nåt eget, det är rätt bra.  

 

Flera av lärarna lyfter bildens betydelse kopplat till läs- och skrivinlärning/utveckling. 

Lärare C och D beskriver att bilder ger ett stöd för många elever när de ska lära sig läsa 

och skriva. Lärare D menar att ”…bilder som stöd i läsinlärning är ju jätteviktigt […] 

barn kan läsa böcker tidigt med hjälp av bildstödet.”. Lärare C uttrycker att:  

 

…bild behöver verkligen dom som inte kan läsa än eller tycker det är svårt […] och då vet 

de ju på så sätt också vad det handlar om, så får de ju förståelse både genom att försöka läsa 

men också se till bilderna.  

 

Läraren menar även att bilder kan användas för att motivera eleverna i sin utveckling. 

”Om man behöver fånga intresset mer, så kanske man kan börja med en bild, istället för 

att börja med en text. Så det blir ju ett större redskap för dom som inte kan läsa och 

skriva än, än kanske dom som klarar det.”.  

   Lärare D beskriver hur hon arbetar med en av eleverna i klassen: ”i sin inlärning får 

han stöd av att få se det i bild för att lära sig på bästa sätt […] för att stödja hans 

inlärning har jag i mina genomgångar med bilder på olika sätt.”. Hon berättar vidare att 

hon inför Lucia målade mycket bilder på tavlan som stöd för att också den här pojken 

skulle ha chans att lära sig sångerna: ”…för att han då ska få möjlighet att lära sig lika 

bra så har jag tecknat sångerna på tavlan.”. Lärare E kopplar detta vidare till skapandet 

av sagor:  

 

…vi jobbade med sagor, där man läste en saga för dem och de fick lyssna […] här har de 

inte kommit så långt ännu i sin skrivutveckling, då blir ju istället bildens roll fantastiskt 

vikig, så här har dem fått skapa bilder och så har vi skapat texter ihop,  till exempel så har 

vi suttit och så har vi skrivit på daton och så har de fått dikterat vad som ska vara till varje 

bild så att det stämmer […] speciellt när de inte har språket ännu till att skriva så är ju 

bilden jätte viktig tycker jag.  

 

Lärare E beskriver vidare att hon innan skapandet av sagor och bilder sätter igång, läser 

en saga med musik på i bakgrunden: ”…de får lyssna på musik och sen läser man sagan 

och låter dom skapa inre bilder om hur det ser ut […] sen så sätter v igång och skapar.”.  
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En anledning till varför man arbetar på olika sätt det är ju för att olika elever, lär sig 

olika. En del behöver ju känna och se, och andra klarar sig med att få en genomgång. 

Så, det handlar ju om att både nå alla elever och att dom ska få en djupare förståelse 

för någonting. Och bilden säger ju väldigt mycket. Så att bild är ju ett väldigt vanligt 

redskap. (Lärare C) 

 

Liksom lärare C, säger flera av de andra lärarna att bildens potential som uttrycksform 

och redskap är av betydelse för eleverna. Lärare E säger att det är ”…lika viktigt att alla 

får möjligheten att uttrycka sig i bild, bild som stöd, vi lär oss på olika sätt och behöver 

olika verktyg.”. Lärare D antyder att ”de som inte behöver kan ändå finna nytta av att 

använda bild.”. Precis som lärare A beskriver de elever som ”…kanske inte är så 

skriftbegåvade […] kan då hävda sig med att de är duktiga på att uttrycka sig i bild […] 

de har bildspråk då som är speciellt.”. Lärare B i sin tur menar att hon ”…inte kan se att 

någon är i större behov än någon annan” att använda bilder. Hon menar att det inte är 

”…själva bildanvändandet som är hindret för lärandet, utan kan vara nåt annat i 

processen.”.  

 

Några av lärarna nämner bildens roll i elevernas arbete i grupp, där lärare D uttrycker att 

om ”de jobbar med ett grupparbete och de gemensamt gör en bild, så kommunicerar de 

runt bilden om vad det är de vill ha fram […] de omsätter sin faktakunskap i en bild.”. 

Lärare E beskriver att de samtalar mycket kring bilder i grupp och att de innan de ska 

skapa exempelvis en saga med bilder så sker det i olika steg, där barnen i grupp 

samtalar och diskuterar, som ett steg i processen. Hon menar att  

 

…det handlar om att jämka ihop varandras tankar och idéer […] barn fastnar för olika saker 

och när man sitter och diskuterar sånt här så kan det vara någon som, ja just det, ja det har 

jag inte tänkt på.  

 

Också lärare C menar att bilder är en bra utgångspunkt för gruppdiskussioner, samtal 

kring bilder kan ”…leda till meningsfulla diskussioner […] barn har ju så mycket 

spontanitet och kreativitet och de tänker på ett helt annat sätt.”.  

 



26 

 

Lärarna belyser att användandet av bild kan öka elevernas förståelse för något, och det 

finns oftast med som ett komplement för att underlätta eller förstärka. Till exempel 

berättar lärare A hur hon arbetar med Östersjöriket med eleverna. Varje elev får göra en 

bildserie om någon av kungarna och hon menar att det är ”…ett exempel att med bild 

[…] illustrera ett händelseförlopp i historien…”. Lärare C uttrycker att ”…allt man gör i 

skolan […] blir meningsskapande för eleverna, för de har ju användning för det senare i 

livet.”.  Hon lyfter arbetet i NO med jorden/solen/månen, där de arbetar med bild och 

text i samverkan, och menar att  

 

…just att man går igenom detta med barnen är för att dom ska få förståelse för hur vår 

omvärld fungerar […] att få förståelse för att vi inte är ensamma här i universum, utan vi är 

ju bara en liten del av allting. 

 

Liksom lärare C, pratar även lärare B om att eleverna ska få förståelse för sin omvärld 

och hon ger exempel på att hon arbetat med bild och text utifrån tidningar, där ämnet 

har varit mänskliga rättigheter.  

   Lärare E berättar hur hon och eleverna arbetat med klassisk litteratur, där hon lyfter 

Den fula ankungen som exempel. Hon menar att lärandet sker i en process. Hon läste 

sagan för barnen och de ”…börjar samtala och diskutera […] är det någon som känt sig 

likadant […] är det någon som varit utsatt för att bli utstött ur sin grupp?”. Läraren 

berättar att elevernas tankar styr samtalet och berättar att ”…barnen drog perspektivet 

till det här med krig och flyktningar.”. Hon förklarar vidare att eleverna sedan skapar 

bilder kopplat till samtalen kring sagan och menar att  

 

…när man gör bilderna till, så blir det ju ett minne som de bär med sig […] de kopplar det 

till sitt eget som de själva har gjort […] jag tycker det skapar mer förståelse för texter än att 

man bara läser och inte gör mycket mer med det. 

    

Lärare D berättar att hon använder särskilda bildkort som utgångspunkt i samtal med 

eleverna för att dessa ska få möjlighet öva sig på att ”… använda sig av de kunskaper de 

redan har men också att kunna dra slutsatser och utveckla sitt resonemang.”. 
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6.2 Möjligheter och hinder med bild som kulturellt redskap 

Alla lärare lyfter möjligheter med att använda bild som kulturellt redskap i lärprocessen 

och i elevers meningsskapande. Lärare D beskriver att bild är lättillgängligt för lärare 

och elever genom exempelvis Internet. Lärare E menar att det även handlar om att 

prioritera. Vidare uttrycker en av lärarna att det finns flera sätt att arbeta av den 

anledningen att: 

 

…det är ju för att olika elever, lär sig olika. En del behöver ju känna och se, och andra 

klarar sig med att får en genomgång. Så det handlar ju om att både nå alla elever och att 

dom ska få en djupare förståelse för någonting. Och bilden säger ju väldigt mycket. Så att 

bild är ju ett väldigt vanligt redskap, inom, speciellt lågstadiet, men även mellanstadiet. […] 

det blir ju ett förtydligande, att eleverna förstår och får förståelse för hur mycket bild 

påverkar oss. Alltså alla reklamskyltar vi ser, och alla vägmärken. Vi lär ju oss att bild har 

mycket mer än bara bild så att säga. Det kan ju förmedla så mycket, känslor, åsikter. Det är 

ju ett väldigt starkt intryck för barnen att se… (Lärare C) 

  

Lärare A ser att det finns hur mycket möjligheter som helst med att integrera flera 

uttrycksformer i undervisningen och hon berättar att hon använder sig mycket av bild 

och texter och andra uttrycksformer, vilket hon anser är bra då hon genom en varierande 

undervisning förhoppningsvis kan undvika att eleverna blir uttråkade. Lärare B 

beskriver att de använder sig av bild som kulturellt redskap i undervisningen i skolan, 

men ”…mer ur perspektivet att sätta ord på någon händelse med bilden. […] det blir för 

mig att illustrera en händelse, […] jag har nog inte tänkt på det ur det perspektivet som 

ni ställer frågorna.”.  

 

De hinder som lärarna ser var allt ifrån egna bristande kunskaper inom området till 

materiella brister, som datorer och kameror, samt risken för att tekniken inte ska 

fungera. Lärare A menar att hon tror att det är på grund av detta som så många lärare 

väljer att inte använda sig av den. Hon själv däremot ser flera möjligheter med att 

använda teknik, så som photofiltre och andra liknande program som är roliga för 

eleverna och henne själv och hon uttrycker att det krävs att man som lärare alltid ligger 

steget före och är beredd på att allt kan hända. Lärare B ser hinder i att gruppstorleken 

ibland kan vara för stor eller att det är en grupp men väldigt många aktiva barn. Hon 
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menar att det då krävs att undervisningen är mer styrd och då kan teater vara ett svårt 

alternativ. Lärare D uttrycker att det hinder hon ser är hennes egen rädsla för att våga 

saker. ”Samtidigt får det inte bli för omständigt. Och det kan ju vara ett hinder också, att 

man blir för omständlig i det, att man ser det som ett hinder.”. Det hinder lärare C ser 

med användandet av bild, som kulturellt redskap för elevers meningsskapande i 

lärprocessen, är elevernas självkänsla för det egna skapandet och att de anser att de inte 

kan eller att det inte blir bra. ”Då får man ju på nått sätt övertyga dom och prata med 

dom om, vad är det som är bra och hur kan man vara bra på nånting, man gör ju sitt 

bästa. Mycket såna diskussioner är det som kommer upp […] att dom spärrar sig själva 

för att utföra nånting.”. I sådana lägen tar hon upp diskussionen med eleven om att det 

inte handlar om bra kontra dåligt, utan att man presterar sitt bästa. Utöver detta ser hon 

inga andra hinder med att integrera bild. 

   Både lärare D och E berättar att det egentligen inte finns några hinder ”…därför det 

som är vikigt för, eller bra för barnen, det är ju mitt jobb att använda mig av 

dom…”(Lärare D). Vidare menar lärare D ”…jag [tror] att många som jobbar med dom 

lägre barnen, automatiskt använder mer bilder än […] kanske i de högre åldrarna.”. 

Lärare E beskriver att hon inte ser några hinder med att använda bilder och andra 

uttrycksmedel i undervisningen och hon menar att: ”…det handlar ju bara om att 

prioritera” vad man använder för hjälpmedel, ”…[för] dom som har väldigt svårt för 

det, […] dom ska [man] hjälpa vidare och ge dom det redskapet. Precis som man hjälper 

dom som har läs och skrivsvårigheter så måste jag hjälpa dom som har svårigheter med 

att skapa bilder.”. Vidare är hon av den uppfattningen att barn uppskattar väldigt mycket 

att få använda sig utav flera uttrycksmedel. Hon tycker själv att det är väldigt roligt med 

bild och menar att barn har fantastiska tankar kring bilder när man sitter och diskuterar 

dem. 

 

6.3 Att arbeta multimodalt 

I samband med intervjuerna fick lärarna ta del av ett utdrag ur Lgr 11:s uppdrag, som 

syftar till att eleverna ska få möta flera uttrycksformer i sitt lärande där kunskapsformer 

som rytmik, bild, drama etcetera, benämns. Alla lärare integrerar flera uttrycksformer i 

undervisningen, men har varierad inställning till användandet. Lärare B resonerar att: 

”…i och med att det är ett uppdrag så måste man försöka hitta möjligheter till det […] 
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[och] enklast […] är ju bild ihop med text. [...] [och] tack vare skapande skola så får 

man möjlighet att få hjälp utifrån.”. Drama, rytmik, dans och musicerande menar hon 

ligger i de estetiska ämnenas ansvar och hamnar mer åt det hållet ”…det går alldeles 

säkert, men det är inte helt naturligt att få in det i klassrummet på det sättet. Utan det 

ligger ju mer på musiken och idrotten kan jag nog uppleva.”. Hon ser det som möjligt 

att uppnå uppdraget, ”Ja det kommer det säkert, på sikt, man få ju plocka dom delarna 

som går att uppnå, […] jobba mer medvetet med bild och text och form, utifrån de 

förutsättningar som finns, för det är ju ändå där man måste starta…”. Barnen måste ges 

möjlighet att nå de mål som står i Lgr 11, och för att nå dessa mål menar lärare B att det 

handlar om en kombination, att kombinera flera uttrycksmedel, men att se på uppdraget 

utifrån en helhet för att kunna leva upp till de krav som finns i läroplanen. Lärare A 

tycker att skolans värld är väldigt stereotyp och enligt henne är den sig lik år efter år: 

 

Därför tycker jag [att den] nya läroplanen är väldigt bra för där står det ju att man ska 

arbeta så, just med det här. Att ingen kan säga att det behöver man inte göra. Det är mycket 

mer bindande än den gamla. […] sen är ju skolan väldigt fast i det här med bok och papper 

och penna. […] Det finns väl dom som kommer fortsätta fuska, det tror jag faktiskt. […] 

det måste vara bindande uppifrån för att det ska bli nåt […] Och sen kan man ju betänka 

också att det är rätt roligt för barnen med variation.  

 

Att använda sig av de olika sinnena menar lärare C är väldigt viktigt i lärprocessen, 

speciellt på låg- och mellanstadiet. Oftast används bild för att förtydliga något för 

eleverna vilket hon anser är ”…väldigt bra då eleverna befinner sig på olika nivåer, […] 

den förstärker liksom det de ska göra och skapa. Så det försöker man väl att få in i 

undervisningen så mycket som möjligt.”. Lärare E integrerar flera uttrycksformer i sin 

undervisning. Exempelvis hade eleverna haft en föreställning som innefattade drama, 

musik och rörelse kopplat till ämnet religion, där de illustrerade Jesusbarnet och 

Betlehem. Hon använder bilden mycket i sin undervisning och det är sällan som det är 

ett fristående ämne, utan den kopplas alltid samman med den övriga undervisningen. 

Även lärare D integrerar bild och andra redskap kontinuerligt i sin undervisning för att 

förtydliga det hon vill förmedla. Hon berättar att hon har elever som får stor hjälp av att 

använda sig av flera uttrycksmedel, till exempel en pojke i klassen som lär sig på bästa 

sätt om han har bilder att relatera sin kunskap till, vilka då blir hans hjälpmedel för 

inlärning. ”Är det för min skull, att jag ska må bra eller är det för att jag ska få eleverna 
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att utvecklas? Det gäller bara att bita ihop och försöka hitta en lösning på det.”. Hon 

uttrycker vidare att avgörande för om man ser det som hinder eller möjligheter med att 

använda flera uttrycksmedel i undervisningen, kan bero på hur läraren är som person 

samt hur klassen är.  
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7. Analys 

I följande kapitel görs en analys av resultatet utifrån syfte, frågeställningar och 

teoretiskt ramverk. Analysen presenteras utifrån den tematiska indelning som gjorts i 

resultatdelen, men här lyfter vi istället lärarnas svar i en helhet.  

 

7.1 Lärarnas användning av bild som kulturellt redskap i 

undervisningen 

Ett mönster vi ser i lärarnas svar är att alla lärare använder bild som kulturellt redskap i 

undervisningen och i samverkan med andra ämnen. Detta sker kontinuerligt, till 

exempel genom en samverkan mellan bild och text. Detta kan tolkas som att lärarna 

arbetar multimodalt och låter bild och text kommunicera och tillsammans bli redskap i 

elevers lärprocesser. Utifrån det Öhman-Gullberg (2009) och Selander & Kress (2010) 

beskriver som multimodalitet, blir då bild och text i detta sammanhang resurser för 

lärande och eleverna får genom att möta flera uttrycksmedel en ökad möjlighet att skapa 

förståelse för sin omvärld. Att alla lärare integrerar just text och bild i undervisningen 

visar även på att det är svårt att skilja dessa två kulturella redskap åt då de som Säljö 

(2010) säger hör ihop. Trots detta ifrågasätter vi om bilden verkligen har en likvärdig 

ställning i förhållande till text, då vi upplever att lärarna i första hand ser bilder som 

stöd i undervisningen. Lärare B uttrycker att hon främst använder bilden som stöd för 

texten och att bilden sker som en illustration. 

 

Lärarna nämner att de genomgående använder bild som kulturellt redskap i 

matematiken, genom till exempel räknesagor, i SO ämnena genom exempelvis 

skapandet av egna europakartor samt i NO ämnena där eleverna får möta bildspråket 

genom film. Även i arbetet med läs- och skrivinlärning används bilder i rikliga 

mängder. Utifrån detta ser vi ett mönster att alla lärarna använder bild som kulturellt 

redskap i undervisningen för att förtydliga och förstärka något de förmedlar och att 

bilden också blir ett stöd i elevernas meningsskapande. Bilder används som stöd i 

undervisningen för att konkretisera det abstrakta, vilket kan härledas till det Öhman-

Gullberg (2009) benämner om människans behov av att få använda flera uttrycksformer 

som resurser för lärandet i mötet med det abstrakta och svårbegripliga ämnesområden. 
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Lärarna låter eleverna få använda sig av flera kulturella redskap likt medierande 

redskapen (Vygotskij i Säljö, 2000). Redskapen är ett viktigt stöd för eleverna i 

lärprocessen och gör den meningsskapande.  

 

Lärarna nämner lärprocesser av olika slag i undervisningen, bland annat lärare E som 

berättar om lärprocessen när de i svenskan arbetar med klassisk litteratur. Dessa 

processer menar lärarna är viktiga att de får ta tid och att eleverna då ges möjlighet att i 

flera steg utvecklas och nå fram till nya kunskaper. Genom olika lärprocesser får 

eleverna möta skilda arbetsformer där de med hjälp av samverkan mellan flera 

kulturella redskap kan skapa en fördjupad förståelse. Lärprocessen kan enligt vår 

tolkning ses som ett meningsskapande (Dysthe, 2003). Detta menar vi handlar om att 

didaktikens organisering i skolan är av betydelse för elevers möjlighet till lärande. 

Utifrån planeringen av undervisningen på ovan beskrivna sätt, är lärarens roll för 

elevernas lärande viktig på det sätt att läraren genom sitt sätt att undervisa kan stödja 

elevers lärprocess. Enligt Vygotskij (Dysthe, 1996) kan läraren påverka elevers 

utveckling och lärande om läraren aktivt går in i processen. Det måste finnas ett samspel 

mellan lärare och elev för att läraren ska kunna se till elevens bästa så att lärprocessen 

blir meningskapande.  

 

Ytterligare avseende hur undervisning organiseras har vi sett ett mönster när det gäller 

lärarnas uppfattning om betydelsen av socialt samspel. Alla lärare pratar om 

grupparbete som arbetsform och genomgående kan detta förstås som att eleverna ges 

möjlighet att kontinuerligt arbeta i och delta i ett socialt samspel där de utbyter 

information och får ta del av varandras kunskaper. Eleverna får tillsammans med andra 

samtala och diskutera det ämne som ska behandlas. Detta är en oerhört betydelsefull del 

i lärprocessen för att undervisningen ska bli meningsskapande för eleven. Vygotskijs 

sociokulturella teori (Säljö, 2010) tar sin utgångspunkt i att människans kunskaper 

utvecklas i kommunikation med andra. Genom sociala aktiviteter, med hjälp av både 

fysiska och psykologiska redskap, kan eleven utvecklas i samarbete med andra (Dysthe 

& Igland, 2003). Vidare menar vi att denna form av arbetssätt även går att förstås som 

en kommunikationsprocess. Eleven får dela sina inre tankar med andra och samtidigt ta 

del av andras kunskaper och färdigheter (Säljö, 2003). En viktig del i lärprocessen är att 

individen måste få dela det som sker inombords i ett socialt sampel med andra i ett 
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socialt samspel. Detta är av betydelse för elevens meningsskapande då elevens 

funderingar och frågor kring nya kunskaper behöver möta de andra elevernas tankar 

(Dysthe, 2003).  

 

I lärarnas svar ser vi att bilder används rikligt, genom film, bilder skapade av andra 

liksom elevers egenskapande bilder. Just elevernas egna bilder är ett genomgående tema 

i alla lärares undervisning. Enligt vår tolkning framhåller lärarna vikten av att eleverna 

får komplettera det skrivna med hjälp av bildspråk, men även att de ges möjlighet att 

endast genom bildspråket förmedla något. Användandet av bilder ses även av lärarna 

som ett sätt att motivera elever. Framför allt gäller det de elever som är i större behov av 

att använda bild som kulturellt redskap i lärprocessen, för att uttrycka sig eller skapa 

förståelse för sin omvärld. Användandet av bilder i undervisningen och elevernas 

positiva respons till detta ställer enligt vår mening krav på att skolan måste skapa 

lärmiljöer som främjar ett aktivt deltagande hos eleven (Dysthe, 2003). Användandet av 

bild som kulturellt redskap kan bli motiverande för eleven och kan bidra till elevens lust 

att lära.  

   Lärarna ser bilders potential för elevens utveckling. Elevers eget bildskapande finns 

med som en väsentlig del i lärarnas undervisning. Bildskapande har betydelse för att 

eleverna ska kunna formulera sig och förmedla sitt budskap. Barn har behov av att få 

skapa bilder, och bildskapandet kan vara det kulturella verktyg som eleverna kan nyttja 

för att skapa mening (Säljö, 2000). 

 

7.2 Möjligheter och hinder med bild som kulturellt redskap 

Utifrån de mönster vi sett i lärarnas berättelser tolkar vi det som att lärarna till viss del 

arbetar multimodalt och inbegriper bild som kulturellt redskap kontinuerligt i 

undervisningen. Detta kan ses som att det finns oändliga möjligheter med att integrera 

bild som kulturellt redskap i elevernas lärprocess och att lärarna har en positiv 

inställning till att på olika sätt använda bild i undervisningen. Vi kan relatera detta till 

Säljös (2000) definition av att människan behöver använda både fysiska och 

psykologiska redskap för att utvecklas och förstå sin omvärld, samt att dessa redskap 

inte går att skiljas åt.  
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De hinder som lärarna ser handlar främst om tekniska och materiella hinder, men hos 

några lärare även om rädsla och brister i sin egen kunskap. De hinder lärarna talar om är 

dubbelt enligt vår tolkning om användandet av bild som kulturellt redskap. De hinder 

som finns ligger dels utanför själva användandet då lärarna inte kan påverka de 

materiella bristerna utan måste acceptera det och hitta andra lösningar. Dels finns 

hindret i lärarnas egen uppfattning kring användandet av bild som kulturellt redskap i 

det som uttrycks som rädsla och brist på kunskap.  

   Vi menar att bild som redskap går att använda, vilket det även till viss del görs i dessa 

lärares undervisning, men att tekniken ibland begränsar omfattningen och variationen i 

användandet. Säljö (2010) lyfter angående tekniken att teknologin är av betydelse för 

människans tänkande, handlande och utveckling. Eftersom tekniken hela tiden förändras 

och förbättras, ställs det krav på att också språkanvändandet hos lärarna utvecklas i 

förhållande till det tekniska. Säljö (2000) benämner att utvecklingen av de fysiska 

redskapen påverkar utvecklingen av de psykologiska. Utifrån detta menar vi att 

materiella brister, alltså brister när det gäller fysiska redskap såsom datorer och 

kameror, skulle kunna försvåra elevers möjligheter att ta del av den information och de 

bilder som kan fångas upp genom denna typ av fysiska redskap. Om tekniken i skolan 

då är bristfällig kan hinder uppstå genom att tekniken inte kan tillämpas i 

undervisningen som en resurs för lärande och att detta då skulle kunna leda till att 

eleverna inte får lika stor möjlighet att utveckla sina psykologiska redskap. Genom att 

en stor del av bildspråket i dagens samhälle och i media, som förmedlas genom 

exempelvis Internet och datorer, skulle detta kunna medföra att tillgängligheten till bild 

som kulturellt redskap i skolan försvåras (Aspers m.fl. 2004).  

   Vi upplever att lärarnas egen syn på sin kunskap kring användandet av bild som 

kulturellt redskap i några fall är bristfällig, vilket då kan upplevas som ett hinder. Detta 

kan tolkas som att dessa lärare då använder bild som kulturellt redskap av den 

anledningen att de känner att de måste göra det utifrån uppdragen i läroplanen. Men 

utifrån undersökningen upplever vi att alla lärare faktiskt arbetar på ett sätt där de 

integrerar bild i undervisningen, men att några av lärarna kanske inte alltid kritiskt 

reflekterar över användandet.  
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7.3 Att arbeta multimodalt 

Utifrån hur lärarna pratar kring sin undervisning och de exempel som lyfts, kan vi se att 

någon lärare har ett multimodalt förhållningssätt där flera uttrycksformer får samverka i 

den vardagliga undervisningen, exempelvis bild, dans och text. Denna tolkning styrker 

vi genom Selander & Kress (2010) definition av multimodalitet, där elevernas 

lärprocess sker i ett socialt samband och i kommunikation med andra, där de genom att 

använda sig flera resurser för lärande ges möjlighet att uttrycka sig och förstå sin 

omvärld. Vidare tolkar vi att övervägande grupp av lärare i rikliga mängder använder 

bild som kulturellt redskap som ett hjälpmedel i undervisningen på ett mer traditionellt 

vis för att förmedla eller förstärka något.  

   Det citat vi lyft ur Lgr11 är ett av de uppdrag som ska genomföras. Utifrån uppdraget 

menar vi att lärarna måste arbeta på ett sätt som främjar alla elever och deras rätt till 

utveckling och lärande, där användandet av flera uttrycksformer naturligt och 

kontinuerligt ska finnas med i elevernas lärprocesser.  
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod har vi under intervjuerna kunnat 

ställa frågorna i vad mån situationen inbjudit till och fått möjlighet att bygga vidare med 

följdfrågor. Detta har resulterat i väldigt givande och intressanta samtal och vi har fått 

det djup i innehållet som vi var ute efter. Detta kan bero på att vi har en relation till 

informanterna sedan tidigare. Intervjutillfällena har varit väldigt trevliga och situationen 

har varit bekväm för oss liksom den har varit för informanterna. 

   Vi upplever att strategin att använda oss av inspelning och transkribering vid 

intervjuerna har varit till hjälp i vår bearbetning av materialet. Vi har kunnat ta del av 

intressanta detaljer som vi eventuellt hade missat om vi inte hade spelat in samtalen. 

Under processens gång har vi till vår glädje upptäckt att vi utvecklat våra färdigheter i 

att intervjua, vilket märks i intervjumaterialet. 

 

Att resultatet ser ut som det gör tänker vi kan bero på urvalsgruppen. Som vi tidigare 

nämnt består den av lärare som vi har anknytning till personligen. Av den anledningen 

att vi hade problem med att få tag i personer att intervjua, blev vår lösning att göra ett 

bekvämlighetsurval. Med följd av detta hade vi till viss del redan en inblick i att 

personerna i fråga faktiskt arbetade en del med bild som kulturellt redskap i samverkan 

med andra redskap. Vi tänker oss då att detta kan vara en av anledningarna till att 

undersökningens resultat så väl svarade upp mot förväntningarna när det gäller arbetets 

syfte och frågeställningar. Hade urvalsgruppen däremot bestått av för oss helt 

främmande lärare så kanske vi hade fått ett annorlunda resultat.  

 

För att få fler perspektiv på och skapa än mer djup i undersökningen hade det varit 

intressant att även intervjua elever. Det hade varit spännande med ett elevperspektiv, 

men då tiden var knapp var det inte möjligt att genomföra detta. Vi tänker oss att ett 

elevperspektiv hade ökat pålitligheten i undersökningen än mer. Angående graden av 

validitet i undersökningen anser vi att den motsvarar kraven eftersom vi har fått svar på 

våra frågeställningar utifrån syftet. Det vill säga att vi faktiskt har undersökt det som var 

avsett att undersöka. Däremot kan vi se att reliabiliteten skulle kunna upplevas som vag 

utifrån den faktorn att vi sedan tidigare är bekanta med informanterna. Det skulle kunna 
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ses som att informanterna svarar på ett tillmötesgående sätt som gagnar oss. Detta på 

grund av att de för vår skull vill att resultatet blir så bra som möjligt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Vi har tidigare uppmärksammat en problematik i att bildspråket marginaliseras och får 

stå i skymundan för det skriftliga och verbala i skolan. Detta fick oss att fundera över i 

vad mån lärare kan integrera bild som kulturellt redskap i undervisningen, vilket även är 

vårt huvudsakliga syfte i undersökningen. Utifrån uppdraget i Lgr11, ser vi inga 

problem med att lärarna inte skulle kunna uppfylla dessa krav, då vi menar att de arbetar 

multimodalt och integrerar bild som kulturellt redskap i undervisningen. Det rikliga 

bildspråk som integreras tillsammans med andra redskap sker naturligt.  

 

Utifrån analysen kan vi se att Vygotskijs sociokulturella teorier lyser igenom i dessa 

lärares sätt att undervisa. Människan är i behov av att hela tiden använda fysiska och 

psykologiska redskap för att klara av vardagen (Säljö, 2010). För eleverna är skolan en 

plats på vilken de tillbringar mycket av sin tid och då tänker vi oss att det blir en 

självklarhet att de även inom dessa ramar automatiskt måste använda sig av en 

interaktion av flera redskap. Vi menar att det egentligen då inte är så konstigt att lärarna 

integrerar bild som kulturellt redskap i samverkan med andra redskap. Användandet av 

dessa redskap hör till människans behov för att utvecklas och förstå sin omvärld.  

 

Att få befinna sig i en miljö där socialt samspel och kommunikation med andra hör till 

vardagen är av betydelse för människan. Elevernas utveckling främjas genom att de få 

ta del av andras tankar, åsikter och värderingar, men även genom att få sätta ord på och 

delge sina egna inför andra människor. Det här sociala samspelet måste finnas i skolan, 

vilket även Dysthe (2003) är noga med att poängtera. Precis som vi ser i analysen 

arbetar lärarna utifrån detta perspektiv och i samband med detta anser vi att det ligger 

naturliga orsaker bakom det faktum att de faktiskt arbetar så här, till exempel att 

läroplanen belyser vikten av att eleverna får arbeta i ett socialt samspel med andra. 

 

Som tidigare nämnt kan läroplanens uppdrag också vara en faktor till varför resultatet 

ser ut som det gör. Vi som lärare måste hela tiden se till styrdokumentens krav när vi 
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planerar vår undervisning. För att alla elever på lika villkor ska få möjlighet att uppnå 

målen måste läraren arbeta utifrån ett sätt som främjar eleverna. Det är tydligt att ett av 

kraven är att undervisningen ska ske på ett sätt där eleverna ges möjlighet att använda 

flera uttrycksformer samtidigt i lärprocessen. Vi kan se att lärarna integrerar flera 

uttrycksformer i undervisningen, där vissa lärare gör detta i större utsträckning än andra.  

 

Men trots att lärarna integrerar bild i undervisningen, ifrågasätter vi om bilden då 

verkligen har en likvärdig ställning i förhållande till text? Utifrån undersökningens 

resultat upplever vi att det finns lärare som i första hand ser bilden som stöd i 

undervisningen, istället för att använda bilden som utgångspunkt och låta bilden ta 

större plats. Detta visar på att lärarna inte arbetar multimodalt men att de ser bilders 

potential att stärka elevers meningsskapande i lärprocessen.  

 

Att tekniken ibland är ett hinder i undervisningen blir tydligt i lärarnas resonemang. 

Men om vi ser till de resurser för lärande som finns genom elevers privata ägodelar, 

exempelvis mobiltelefoner, behöver då tekniken egentligen bli ett hinder? Att se 

möjligheter i att plocka in elevers tekniska erfarenheter i form av användandet av 

mobiltelefoner i undervisningen, menar vi skulle kunna bidra till att dessa tekniska 

hinder inte behöver uppstå. 

 

Slutligen har vi funderingar över den lärandesituation vi själva befinner oss i. Som 

lärarstudent på universitetet har vi flera gånger hört föreläsare prata om teori och praktik 

kring kunskap och lärande, där Vygotskijs sociokulturella teorier flitigt har använts som 

referens. Men var hamnar då hans tankar om människans behov av användandet av flera 

kulturella redskap i denna kontext? Som studenter examineras vi traditionsenligt genom 

skriftlig produktion med akademisk karaktär. Det är oftast inte förrän vi befinner oss 

inom kurser i de praktiska ämnena som examinationerna faktiskt inbjuder till eller går ut 

på att använda sig av andra uttrycksformer än just texten som redovisningsform. Vad 

skapar då detta för förutsättningar för oss som nyexaminerade lärare i vårt sätt att möta 

eleverna med olika arbetsformer? När vi så ofta fått lyssna till teorierna om praktiken, 

varför ges inte möjligheten till oss studenter att få använda flera uttrycksformer i våra 

examinerande uppgifter i större utsträckning än vad som görs idag? 
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Våra tankar kring vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå i anslutning till vår 

undersökning ser vi främst som positiva. Förhoppningsvis kan vår undersökning utmana 

andra lärare att vilja fördjupa sig i ämnet. Kanske någon får inspiration till att utveckla 

sitt eget arbetssätt och influeras av möjligheterna med att arbeta med bild som ett 

kulturellt redskap i reell bemärkelse. Vår ambition är att fler lärare vågar integrera bild 

som kulturellt redskap på olika sätt och att lärare ser skolan som en plats för elevers 

meningsskapande.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

- Några inledande frågor i syfte att bekanta oss med varandra 

- Presentation av examensarbetet, vad det handlar om samt syftet med undersökningen 

- Presentation och förklaring av innebörden av våra nyckelord  

- Fortsätter med att läsa upp ett citat ur Lgr11: 

I Lgr 11 under skolans uppdrag står det: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 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 pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig (Lgr11 2011:10). 

 

- Vad har du för tankar kring detta? 

- Hur används bild som kulturellt redskap i skolan för att bidra till elevers 

meningsskapande i lärprocesser? 

- Vilka möjligheter kan bild som kulturellt redskap öppna upp för? 

- Vilka svårigheter/hinder kan uppstå när det handlar om bild som kulturellt redskap 

i undervisningen? 

 

 

 


