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1. Inledning  
1.1. Ämnesval 
Inspirationen till den här studien kom en dag då jag satte mig ner för att reflektera över min 

bildundervisning, den som jag har haft både som elev och som lärarkandidat. Det tog mig 

inte lång tid innan jag började jämföra mina erfarenheter från bildämnet med mitt andra 

ämnesval, engelska, och kom fram till att de båda ämnena skiljer sig drastiskt från varandra. 

Den skillnad som jag i stunden blev mest fascinerad av var hur kommunikationen i de olika 

ämnena skiljer sig åt, mellan lärare och elev men också eleverna sinsemellan. Anders 

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

läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv att i dagens samhälle finns 

flera olika kommunikationsformer att sprida information och kunskap med, men lyfter fram 

att skolans värld domineras av så kallade skriftspråksbaserade representationer av kunskap 

(2003, 12). Undantaget är dock de så kallade estetiskt-praktiska ämnena, det vill säga bild, 

dans, syslöjd och träslöjd med mera, som domineras av att kunskap befästas via praktiska 

övningar. Detta skulle i sin tur betyda att kommunikationen som sker inom ett teoretiskt 

ämne, engelska, skiljer sig från på ett estetiskt-praktiskt ämne, bild. Dock får det framlyftas 

att i dagens samhälle skiljer sig den svenska undervisningen drastiskt från skola till skola 

vilket i sin tur också kan påverka hur kommunikationen har formats sig i de olika ämnena. 

Detta innebär att slutsatser som dras i det här examensarbetet inte gäller alla bild och 

engelskundervisningar som existerar i dagens samhälle utan kan på sin höjd ge en vag 

inblick i hur en bild och engelskundervisning är planerade, genomförda och bearbetade. Det 

här examensarbetet är en studie gjord på hur kommunikationen i ämnena bild och engelska 

går till och skiljer sig åt sinsemellan på gymnasierna i Växjö. Fokus ligger på hur läraren 

kommunicerar med eleverna gällande lektionsupplägg och övningar/uppgifter såväl som hur 

läraren uppfattar kommunikationen eleverna sinsemellan.   

 

1.2. Syfte  
Syftet med den här studien är att identifiera och beskriva hur kommunikationen skiljer sig åt 

mellan ämnena bild och engelska på gymnasial nivå i Växjö. Studien kommer således att ha 

en didaktisk koppling till bildämnet såväl som engelskämnet, fokusen kommer dock att ligga 

på bildämnet. Mina hypoteser är att 1) kommunikationen som äger rum i klassrummet 

varierar beroende på vilka läromedel och material som lärare och elever använder sig av i 
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undervisningen, och 2) att bildämnets låga status i skolan (Barnes 1994, 23) kan hänga ihop 

med vilka läromedel som används och som inte används i undervisningen. Jag kommer även 

att studera hur kommunikationen skiljer sig åt när lärarna planerar och introducerar ett nytt 

delmoment, samt hur kommunikationen på lektionerna styr och formar 

undervisningssituationen. Slutligen kommer jag även att titta på hur kommunikation 

fungerar vid reflektion och bearbetning av uppgifterna som genomfördes. Fokus ligger på 

hur läraren uppfattar sin kommunikativa förmåga, och hur läraren uppfattar 

kommunikationen som sker under lektionstid med eleverna och eleverna sinsemellan. 

 

1.2.1. Frågeställningar  
Hur skiljer sig ämnena bild och engelska åt/vad gäller: 

• … användandet av läroböcker, andra läromedel och material som producerat av läraren  

 själv.  

• … hur läraren kommunicerar med eleverna om lektionsplaneringen. 

• … hur läraren kommunicerar med eleverna när nya uppgifter och övningar introduceras. 

• … hur läraren kommunicerar med eleverna under arbetets gång. 

• … hur läraren kommunicerar med eleverna under reflektionen av arbetet. 

• … hur läraren uppfattar elevernas kommunikationsförmåga när det kommer till  

     lektionsplaneringen och uppgifternas genomförande. 

• … hur läraren uppfattar elevernas kommunikation sinsemellan.  

Frågeställningarna i den här studien är fokuserade på två saker; 1) lärobokens betydelse för 

lärarna och hur den, eller saknaden av en lärobok, formar undervisningen och lärarens 

kommunikativa förmåga, och 2) hur läraren uppfattar sin kommunikation med eleverna samt 

kommunikation eleverna emellan. 

 

1.3. Forskningsöversikt  
I det här stycket presenteras en översikt av den forskning som har gjorts på lärobokens och 

läromedels betydelse för läraren, samt forskning som har gjorts avseende 

kommunikationerna i klassrummet.   

 

Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori (1983) är skriven av Ulf P. 

Lundgren och behandlar hur läroplanens utformande och definition av kunskap har format 

den svenska skolundervisningen och de krav som sätts på eleverna. Han tar såväl upp hur 

samhällets kultur som den sociala och ekonomiska stukturen har format vårt vetande och 
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dess implementering i skolan (1983, 17). Lundgrens läroplansteori tar även upp hur 

läroplanen och dess innehåll påverkar hur planering, urval och förmedlingsmetod sätter 

ramar för hur eleverna kan nå uppsatta mål (ibid., 22-23).  

 

Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik (2011) är en antologi bestående 

av ett flertal artiklar som har granskat läroböcker och analyserat dem utifrån olika 

perspektiv, redigerad av Niklas Ammert. De olika artiklarna fokuserar inte på bildläroböcker 

eller engelskläroböcker i sig men hans bok ger en generell och övergripande förståelse för 

lärobokens historia såväl som funktion och ställning i skolan. Artiklarna ”Vad gör 

läroböcker?” (2011, 279-291) av Boel Englund och ”Hur används läroböcker?” (ibid., 295-

313) av Ann-Christine Svensson kommer att ligga till grund för den läromedelsteori som 

introduceras i teoristycket.  

 

Design för lärande (2008) är skriven av Anna-Lena Rostvall och Staffan Selander och 

fokuserar på de nya sätt att formulera lärande på och tar upp såväl teknikutveckling som 

globaliserad kommunikation. Rostvall och Selander tar bland annat upp tecken för lärande 

och hur meningsskapande har betydelse för lärandet. Boken presenterar även exempel på tre 

stycken lärsekvens modeller, varav den så kallade formella lärsekvensen (2008, 41) kommer 

att presenteras djupare i teoristycket som exempel på hur designen av lärandet formar 

elevernas lärande såväl som den kommunikation som äger rum under lärandets gång.   

 

Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap är en rapport från Skolverket publicerad år 

2006. Rapporten besår av undersökningar som gjordes i de svenska skolorna för att ” visa på 

läromedlens roll och funktion i ett urval ämnen i grundskolan” (2006, 7). I den här rapporten 

ges begreppet ”läromedel” en bred betydelse som utöver läroböcker även täckte ”annat 

skriftligt material i form av t.ex. tidningar och skönlitteratur, och som dessutom inkluderade 

t.ex. information från Internet, film och kunskapsspel ” (ibid., 7). I rapporten som avser 

grundskolan framkom det att läromedel i bildämnet bestod av lärarens egenproducerade 

material, och att läroböcker sällan eller aldrig användes under undervisningen. Till skillnad 

från bildämnet använde engelskämnet läroböcker som läromedel ”varje eller nästan varje 

lektion” och kompletterade med bland annat läromedel i form av skönlitterära texter eller 

diverse hörövningar (ibid., 10). Rapporten visar på vilka faktorer som spelar roll i val av 

läromedel, till exempel skolans ekonomi, lärarens kompetens och såväl läroplaner, 
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betygskriterier med mera. Trots att studien är gjord på grundskolor, årskurs 5-9, ger studien 

en tydlig insikt i hur läromedel används av såväl bild- och engelsklärare i praktiken.   

	  

I boken Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv (2000) diskuterar Roger Säljö 

hur människans sociala miljö och kultur formar och utvecklar lärandet. Han berör hur 

språket, omgivningen och hjälpmedel formar och utvecklar nya kulturer parallellt med hur 

människan lär sig på ett individuellt plan såväl som i en grupp. Säljö går även in på hur 

individen och ett kollektiv förmedlar kunskap sinsemellan (2006, 17). Säljö tar även upp vad 

som räknas som kunskap och hur kunskapskraven har utvecklats i vårt samhälle med tiden, 

samt vilka krav detta i sin tur har satt på eleverna i dagens undervisning. Lärande i praktiken 

– Ett sociokulturellt perspektiv är relevant för den här studien då den kan visa på hur den 

sociala miljön skiljer sig i ett bildklassrum från ett engelskklassrum, samtidigt som den 

lyfter fram den sociala miljön och dess kommunikationsformer som existerar i skolans värld.  

	  

Det flerstämmiga klassrummet – Att skriva och samtala för att lära (1996) är skriven av 

Olga Dysthe. Boken är en studie av hur skrift och samtal samspelar och hur detta samspel i 

sig kan öka inlärningspotentialen hos eleverna (1996, 220). I sin bok är Dysthe kritisk till 

hur skrift och samtal är pedagogiskt formade i skolan, bland annat lyfter hon fram 

skrivandet och samtal som de redskap som är centrala i dagens utbildning och hur dessa i sin 

tur är formade av lärarnas kompetens och pedagogiska grund. Dhyste vänder sig till ”lärare 

av alla slag på alla nivåer” (ibid., 5), det vill säga att Dysthe erbjuder en generell insikt i 

vilken form av kommunikation som äger rum i klassrummet och hur samspelet är mellan 

lärare och elev som även kan beröra bild och engelskklassrummet. Dysthe lyfter även fram 

det faktum att den dialog som äger rum i klassrummet kan mycket väl bara vara en illusion 

och att det är egentligen en monolog om dominerar skolans värld (ibid., 9).  

 

Klassrummet som muntlig arena – Att bygga och etablera ethos (2010) är en avhandling 

skriven av Cecilia Olsson Jers som via ett empiriskt material har analyserat 

kommunikationen som äger rum i ett klassrum, till exempel muntlig framställning, 

undervisning, och respons med mera. Olsson Jers skriver att det inte finns någon omfattande 

studie på elevernas muntliga framställningar, redovisningar, trots att det är en vanlig 

undervisningsform i de svenska skolorna (2010, 25). Hon fortsätter sin avhandling med att 

diskutera den så kallade deltagarstrukturen som dels definierar och sätter regler för ”vem 

som kan säga vad, när och till vem” (ibid., 25; Hundeide, 2003, 154). Olsson Jers 
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avhandling fokuserar på, förutom de olika kommunikationsformer och genrer som kan 

existera i klassrummet, att identifiera vad i eleven som gör dem till bra talare. Hon avslutar 

sin avhandling med ett ge läsare förslag på hur en lärare kan hjälpa till med att förbättra 

elevernas kommunikativa förmåga (ibid., 260-265).  

Olsson Jers avhandling är relevant för den här studien då den ger nya perspektiv på 

hur kommunikation kan ta sin form i klassrummet.  

	  

Kommunikation i klassrummet (2012) är skriven av Mikael Jensen som har försökt att skapa 

en så heltäckande bok som möjligt när det kommer till kommunikation i klassrummet. Han, 

likt Olsson Jers, tar upp det faktum att det inte finns någon omfattande studie, eller 

utpräglade teorier, på klassrumskommunikation. Jensen erbjuder således flera olika teorier 

”som kan förklara eller beskriva den kommunikation som vi känner igen både utanför 

klassrummet och i klassrummet” (ibid., 16). Jensen tar även upp hur den sociala miljön och 

klassrumsmiljön kan påverka elevernas interaktionsmönster, och vilka interaktionsmönster 

som är vanliga i klassrummet. Jensen tar även ett steg längre och jämför den svenska 

skolans kommunikationstradition med skolor från Kina och Thailand med argumentet att 

”[d]et är värdefullt att förstå kommunikation i sin egen kultur genom att jämföra med 

kommunikation i andra länder”, varav han lyfter fram likheter såväl som skillnader i de olika 

kommunikationsformerna.  

Kommunikation i klassrummet fokuserar inte på kommunikationen i ett bildklassrum 

eller i ett klassrum som lär ut engelska, dock erbjuder han en bra insyn i hur en ”typisk” 

svensk skola har format sitt kommunikationsmönster, och han tar även upp, likt Marner och 

Örtegren med mera, det så kallade multimodala kommunikation som betonar att ”flera olika 

uttryckssätt har betydelse för kommunikationen i klassrummet” (ibid., 17). Marner och 

Örtegren har också forskat om kommunikation via olika medier och hur detta påverkar 

inlärningsmetoderna, vilket kan läsas i böckerna Möten & medieringar – estetiska ämnen 

och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv och En kulturskola för alla – 

estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, som 

återkommer i teoriavsnittet.  

 

Sociala? Medier? En antologi om en ny tid (2011) är en antologi bestående av en serie 

artiklar som behandlar social media. Artiklarna ger bland annat en klar definition av vad 

sociala medier egentligen är och även exempel på hur så kallade sociala medier påverkar 

människan som individ med mera. I artiklarna ”Unga konsumenters motiv till att använda 



 

 9 

Facebook” (2011, 171-178) av Malin Sundström och ”Twitter, Tjechov och klassrummet” 

(ibid., 181-189 ) av Kristina Alexanderson visa på hur sociala medel påverkar och formar 

dagens ungdomar samt hur sociala medel kan integreras in i klassrummet.  

 

1.4. Teoretiska utgångspunkter  
1.4.1. Läroplansteori 
Grundläggande för kommunikation och undervisning är hur man arbetar och förhåller sig till 

läroplanen. I boken Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori skriver 

Ulf P. Lundgren att i Sverige innefattar betydelsen av begreppet läroplan ”ett dokument i 

vilket utbildningens mål, innehåll och fördelning av tid anges” (1983, 21), samtidigt som det 

motsvarande ordet i engelskan, curriculum, utöver ett konkret dokument även inkluderar 

”hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret läroplan” (ibid., 21). 

Lundgren själv använder sig av det vidare begreppet för läroplan, det vill säga ”för att 

beteckna inte bara ett konkret styrningsdokument utan hela den uppfattning som varit 

styrande”. Lundgren använder även ”begreppet läroplan för att beteckna också den kod, dvs 

de samlade principer, som gestaltas i ett konkret styrningsdokument, lärarutbildning, 

undervisningsmaterial osv.” (ibid., 21).  

”Hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan lära ut det” är enligt Lundgren den 

första frågan som ställs när det kommer till läroplansteori (ibid., 16). Han skriver även i sin 

tur att svaret på den här frågan ”sammanhänger med hur vi uppfattar både vad vi kan veta 

och vad som är värt att veta” (ibid., 16). Detta betyder i sin tur att varje läroplansteori har sin 

grund i ”bestämningen av svaret” på den grundläggande frågan, det vill säga ”en bestämning 

av vad som är värt att veta och därmed hur omvärlden ska organiseras för lärande” (ibid., 

16). Lundgren fortsätter med att det finns grundläggande principer för hur en läroplan byggs 

upp, baserad på hur omvärlden organiseras. Dessa principer bildar i sin tur en kod som 

”framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik (ibid., 17). Läroplaner är med andra 

ord resultatet av en ”styrning av en påverkansprocess” (ibid., 17). Lundgren poängterar att 

all styrning kräver någon form av kontroll och att de två processerna, styrning och kontroll, 

har en central funktion och roll i varje läroplansteori. Lundgren tar upp tre nivåer som en 

läroplan är uppbyggd av varav den tredje nivån ligger i fokus i den här studien. Den tredje 

nivån berör ”frågor kring hur en konkret läroplan och ett konkret läromedel styr den faktiska 

undervisningsprocessen” och fokuserar på:  

• Hur styr en läroplan undervisningen? 
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• Hur utvecklas olika former av inlärning för olika elever inom en viss given 

organisatorisk ram och utifrån en viss läroplan?  

Kort kan man summera att den tredje nivån fokuserar på tre element som finns i läroplaner; 

mål, innehåll, och undervisningsmetod (ibid., 22). Som lärare är det viktigt att kunna 

förmedla dessa element ut till eleverna och i sin tur även kommunicera med eleverna om 

dem.  

 

1.4.2. Läromedelsteori 
Något som Boel Englund tidigt konstaterar i sin artikel ”Vad gör läroböcker” är att det finns 

flera olika perspektiv att granska och använda läroböcker på, och vår syn på läroböcker 

förhåller sig till hur vi ser på kunskap (Englund 2011, 279). Läroboken har bland annat 

använts för att planera och utforma kursens innehåll, samtidigt som läroboken i sig har en 

”legitimerande funktion i lärarnas arbete” (ibid., 282). Anledningen till detta är enligt 

Englund att om läraren använder sig av en lärobok som hen anser (tror) uppfylla den 

gällande läroplanens krav ”är de säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll 

och principer” (ibid., 282).  

Englund hänvisar till John Zahorik som menar att det finns tre lärarstilar i förhållande 

till läroboken:  
 

[E]n klart dominerande sådan där läroboken används som källa för det mesta av 

inlärningen, en där den används främst som utgångspunkt för övningar och 

uppgifter och en där den används som referens och tolkningsunderlag. (ibid., 283) 

 

Zahorik menar enligt Englund att ”[d]et är framför allt lärartypen och lärarstilen som avgör 

hur böckerna används, inte böckerna själva” (ibid., 283). Läroboksanvändandet kan bli 

ytterligare påverkat av ”lärarmas pedagogiska grundsyn eller ideologi” som Zahorik menar 

formar lärarnas undervisningsstil och sättet de använder läroboken på (ibid., 283). Englund 

tar även upp det faktum att lärarna bör kunna kritiskt granska och reflektera över den 

kunskap och bild som läroböckerna förmedlar då det framkom i hennes studie att många av 

lärarna själva inte ifrågasätter eller reflekterar över vad som egentligen stod i läroböckerna 

(ibid., 285).  

Ann Christine Svenson tar upp i sin artikel ”Hur används läroboken?” olika stadier för 

hur en lärobok till undervisningen väljs ut, hur den används på lektionerna och vilka 

arbetsformer den skapar, samt hur läroboken format och innehåll har utvecklat med åren. 

Svensson hänvisar till Agnete Andersen Bueie vars studie visade på att endast ett fåtal av 
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skolorna hade en så kallad ”utarbetat strategier för värdering och kriterier för val av 

läroböcker” (2011, 298) och att de lärare som var med och valde ut läroböcker använde sig 

av en så kallad tyst kunskap som satte eventuella krav lärarna hade på hur läroboken skulle 

vara utformad eller innehålla (ibid., 298). Enligt Svensson visar Andersen Bueies studie att 

trots lärobokens centrala roll i skolan så är det läraren som bestämmer när och hur läroboken 

används i undervisningen, det vill säga att läroboken används på lärarens premisser. 

Följaktligen är utformandet av läroboken och dess pedagogiska upplägg med mera inte lika 

stor betydelse.   

När det kommer till hur läroboken påverkar undervisningen håller Svensson med 

Englund att läroboken har en styrande roll i skolans värld som legitimerar vilken kunskap 

som ska läras ut samt vilka typer av undervisningsformer som ska gälla i klassrummet. 

Svensson tar även, likt Englund, upp det faktum att det är läraren som väljer vad i läroboken 

som hen vill använda sig av i undervisningen, likaså är det lärarens val att använda sig av en 

lärobok över huvud taget. I Svenssons studie framkommer det att lärarna anser att 

”[l]äroboken ses som ett hjälpmedel som eleverna kan använda före och efter lektionerna” 

(ibid., 305). I Svenssons studie framkom det även att läroboken ligger till grund för 

undervisningen i ämnet engelska då planering såväl som övningar och genomförande med 

mera alla skedde utifrån en lärobok (ibid., 305). Svensson menar att ämnets karaktär såväl 

som traditioner kan påverka huruvida en lärobok används och i vilken utsträckning den 

används i undervisningen. Detta kan i sin tur, enligt Svensson, ”vara en möjlig förklaring till 

de skilda arbetsformer och förhållningsätt till läroboken” som existerar bland dagens lärare 

(ibid., 305) Likt Englund tar Svenson upp det faktum att man kan förhålla sig till läroboken 

på tre olika sätt, men hon hänvisar även till Dagrun Skjelbred med flera vars 

klassrumsobservationer visar på att ”läroboken dominerar i det arbetet som utförs i 

klasserna”, dock framkommer det även att läroboken används på olika sätt från klassrum till 

klassrum (ibid., 305-306) 

Svensson diskuterar även kort läroboken i förhållande till IT. Hennes studie visar på 

att IT, till skillnad från läroboken, användes som ett ”eget arbetsredskap” av läraren för att 

komplettera läroboken (ibid., 310). Studien visade även på att elevernas användning av IT 

hade samma funktion, det vill säga för att hitta mer information som komplement till 

läroboken vid såväl enskilt arbete som grupparbeten både under och utanför lektionstid 

(ibid.). Den teknologi och de dataprogram som mest används i undervisningssammanhang, 

det vill säga som läromedel, är verktygsprogram (Word, PowerPoint), därefter kommer 

Internet och i minst utsträckning används de så kallade pedagogiska programvarorna (ibid). 
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Vad lärarna tittar på när det kommer till läromedel av IT-format är två aspekter: den första 

(1) är ”kommunikativ med informationsinhämtning” och den andra (2) är ”producerande 

med bland annat program för olika framställningsformer” (ibid., 310).  

 

1.4.3. Formell lärsekvens 
Enligt Rostvall och Selander finns det tre modeller när det kommer till ett ”designteoretiskt 

perspektiv på lärandet” (2008, 39). En så kallad formell lärsituation är den tredje modellen. 

Grundstrukturen på för ett designteoretiskt perspektiv är att ”[i] en given situation, som är 

inramad av rådande normer i miljön, orienterar sig en individ mot olika företeelser (ibid., 

2008, 39).  

I den formella lärsituation utgår man från en lärare ”som, mot bakgrund av läroplan 

och institutionella normer, iscensätter ett tema och ett arbetssätt” (ibid., 41). De olika 

stadierna för temat består av så kallade transformationscykler, det vill säga att eleverna lär 

sig att ”forma en egen representation av ett visst fenomen” (ibid., 40). Den formella 

lärsekvensen består av två så stycken transformationscykler; den första (1) 

transformationscykel består av att eleverna bearbetar och gestaltar kunskapen, varav den 

andra (2) transformationscykeln består av att eleverna bearbetar och gestaltar sin förståelse 

samt representerar den. Det är också under den andra transformationscykeln som en 

bedömning kommer att äga rum samtidigt som ”eleverna ska diskutera det som har 

producerats och reflektera över sitt lärande, över sina styrkor och svagheter” (ibid., 41).  
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Design av formell lärsekvens: 
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Andra  
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Fig. 1 Formell lärsekvens. Rostvall & Selander, Design för lärande, 2008, 41. 

Den formella lärsekvensen består av flera olika typer av kommunikationer. Resurser för 

lärande, läroplan och institutionella normer är skriftlig kommunikation från staten som 

formar vad lärarna kan och inte kan ha med i sin undervisning, samtidigt som det finns ett 

sort utrymme för tolkning, till exempel i läroplanen och ämnesplanerna. Iscensättningen är 

hur läraren introducerar temat för eleverna, det vill säga de avgränsningar och direktiv 

angående arbetet, vilket kan komma i såväl muntlig som skriftlig form. I en så kallad formell 

lärsekvens existerar olika former av kommunikation, likaså olika stadier av kommunikation, 

vilket är lättare att urskilja tack vare modellen. Det är de olika former. Den formella 

lärsekvensen är inte avgränsad till ett specifikt ämne utan kan appliceras på såväl bildämnet 

som engelskämnet.  

 

1.4.4. Sociokulturell teori 
Roger Säljö skriver i Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv att det 

sociokulturella perspektivet kan summeras med att människan lär sig och utvecklas i en 

social miljö, det vill säga ett samspel mellan individen och en grupp eller individen och ett 

kollektiv och hur kunskap förmedlas dem emellan (2000, 17). Det sociokulturella 

perspektivet tar även upp hur fysiska och kognitiva resurser etableras och exploateras för att 

befästa kunskap och information. Det är i den kollektiva sfären som vi har skapat och samlat 
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på oss hjälpmedel som gör det möjligt för oss att överkomma våra fysiska och mentala 

begränsningar.  

Säljö argumenterar att de hjälpmedel som kollektivet skapar, och förhållningssätten till 

dem, resulterar i att nya kulturer bildas. Dessa kulturer organiserar och skapat aktiviteter och 

system som i sin tur bygger upp nya subkulturer och sfärer, till exempel skolor, fabriker och 

rättsystem med mera. Inom dessa subkulturer bildas även ”institutioner eller verksamheter 

[…], det vill säga varaktiga och kraftfulla sociala system som bygger på komplicerade 

former av samverkan mellan människor” (ibid., 19). Dessa sociala system skapar i sin tur så 

kallade sociala miljöer som har olika interaktionsregler och förhållningssätt att följa och 

olika redskap samt verktyg att dra nytta av. Detta innebär att den sociala miljön och de 

hjälpmedel som finns i skolan inte är desamma som finns på en fabrik, likaså att den sociala 

miljön i ett bildklassrum inte är den samma som i ett klassrum där engelska lärs ut. Redskap 

och verktyg är enligt Säljö de resurser som människan använder sig av för att kunna förstå 

och interagera med omvärlden. Resurser innebär språkliga (intellektuella) förutsättningar 

såväl som fysiska. (ibid., 20). Säljö skriver att språket gör det möjligt för oss att: 
 

… lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individen och kollektiv. Genom att 

tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenhet. […] 

Förutsättningen för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och 

information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser 

med. (ibid., 34) 

 

Genom språket kan vi kommunicera med varandra på en nivå där vi byter kunskap och 

information. Den sociala interaktionen gör det även möjligt för oss att byta och lära ut 

förmågor till varandra via ett så kallat lärande i handling (ibid., 39). Lärande i handling 

innebär att kunskap, och förmågor att använda redskap, förmedlas genom fysiska 

handlingar. Till exempel kan man läsa sig till hur man bygger en fågelholk, men utan fysisk 

handling, praktisk övning, lär man sig inte att träffa spiken med hammaren utan att slå sig 

själv på fingrarna. Med övning kommer färdighet och när förmågan är bemästrad kan det 

estetiska utförandet av förmågan i sin tur perfektas. Det framkommer även i Säljös text att 

han förespråkar en skriftlig form av kunskap (ibid., 157f) något som bland annat Anders 

Marner kritiserar i sin bok Möten & medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

semiotiskt och sociokulturellt perspektiv som menar att man måste ”acceptera tanken att 

samhället innefattar olika kulturer och att skolan bör förhålla sig till samhället kulturer” 

(2005, 97), det vill säga det mångkulturella samhället och den mångkulturella skolan. Om vi 
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accepterar det mångkulturella samhället innebär det också att man ”förutsätter att olika 

kulturer premierar olika typer av kunskap och olika värden” (ibid., 97). Skolan värld är en 

reflektion av samhället som har godkänt de etiska lagar och regler samt vilken kunskap som 

ska förespråkas i skolan. Således bör ett mångkulturellt samhälle avspeglas på skolan som 

även den blir mångkulturell, med nya inlärnings- och utlärningsmetoder att exploatera.  

 

I skolans värld finns det ett flertal olika in- och utlärningsmetoder, vissa mer dominerande 

än andra och som består av olika sociala konstruktioner. I En kulturskola för alla – estetiska 

ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv skriver Anders 

Marner och Hans Örtegren om att kunskap befästs via olika medierings- och 

kommunikationsformer; vertikalt/horisontellt medieringsbegrepp, dialogicitet och 

multimodalitet.  

Det vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet ”ser skriftspråket som den mest 

betydelsefulla medieringen i såväl skola som samhälle” (Marner & Örtegren 2003, 12).  I 

dagens skola används enligt Marner och Örtegren den här så kallade vertikalt/hierarkiska 

medieringsbegreppet, och det är också den kommunikationsform som dominerar skolan 

(ibid., 44); det vill säga en skriftlig kommunikationsform där lärare och elev använder 

producerade texter samtidigt som de själva producerar sina egna texter, till exempel 

uppsatser och loggböcker med mera. 

Det horisontella medieringsbegreppet kan sägas vara motsatsen till det 

vertikalt/hierarkiskt medieringsbegreppet. Enligt Marner och Örtegren är det horisontella 

medieringsbegreppet bättre då det ”täcker in mångfalden av medieringsprocesser i såväl 

dagens samhälle som i människans liv, och som beaktar medieringars olika funktioner samt 

olika konstarter och genrer” (ibid., 12). Det horisontella medieringsbegreppet förespråkar 

inte en medieringsform i sig utan menar att alla medieringsformer är av lika värde och att 

alla har något att erbjuda.  

Begreppet dialogicitet definieras av Marner och Örtegren ”såsom det används i läs- 

och skrivforskningen i termer av bl.a. flerstämmighet” (ibid., 12). Kort kan man definiera 

dialogicitet som den dialog som sker om texten mellan författaren och läsaren, eller som i 

skolans värld mellan läraren och eleven, det vill säga att dialogicitet inte behöver förmedlas 

endast i skriftlig form. Marner och Örtegren nämner Bachtins dialogicitetsbegrepp som 

”betonar i sin semiotiska teori tal och text och den kommunikativa handlingen i ett yttrande 

samt dess besvarande” (ibid., 29). Dock ska det framlyftas att dialogen inte alltid är 

jämställd. Som exempel tar Marner och Örtegren upp Wertsch som betonar det faktum att 
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det finns kommunikativa genrer. I en skolsituations kan till exempel ”dialogen istället [ha] 

entydigheten som mål och där konsensus om innehållet förväntas råda” (ibid., 31), det vill 

säga att läraren kan ha ett så kallat tolkningsföreträde när det kommer till vilka metoder och 

läromedel som ska användas i undervisningen, och eleven kan endast bekräfta lärarens 

avsikter med dialogen. Här kan paralleller dras till Olga Dysthes studie i Det flerstämmiga 

klassrummet – Att skriva och samtala och lära som menar att dialoger där läraren har 

tolkningsföreträden inte är något annat än en monolog som är inbäddad i illusionen av att 

vara en dialog (2008, 9). Dysthe tar upp frågan om det ens är möjligt ”att förverkliga det 

dialogiska klassrummet” som består av en jämställd dialog, samtidigt som hon ifrågasätter 

”om huruvida det dialogiska klassrummet är en utopi eller ej” (ibid., 249). Det vill säga om 

det är möjligt för läraren att förena två av hens yrkesroller; den som bedömer elevernas 

prestationer och den som är elevernas dialogpartner.   

När det kommer till multimodalitet hänvisar Marner och Örtegren i En kulturskola för 

alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv 

till Gunter Kress som menar att dagens samhällen använder sig av flera olika 

representationsformer och att representationsformerna i sig också skiljer sig åt från samhälle 

till samhälle. Således är den traditionella skriftspråksbaserade representationen som 

dominerar den svenska skolans värld inte är den enda representation som finns till hands när 

det kommer till potentiella undervisningsmetoder (2003, 32). Enligt Kress är det i dagens 

samhälle ”helt missvisande att påstå att läroböcker primärt bygger på skriftspråket” (ibid., 

33) och ger även exempel på naturvetenskapliga läromedel som har smält samman bilder 

med språket och således skapat en ny kommunikationsform ”där bild aldrig bara är en 

repetition av vad som sägs via skriftspråket” (ibid., 33; Kress 2000). Som uppmaning vill 

Marner och Örtegren att vi tillför multimodaliteten till dialogiciteten. På så sätt kan 

”estetiska ämnen och läroprocesser att kunna bidra till och avsevärt vidga skolans allmänna 

dialogicitet och flerstämmighet” samtidigt som vi potentiellt kan ”luckrar upp gränserna 

mellan ämnena” (ibid., 13 & 56). Multimodalitet förespråkar en kommunikationsform som 

inkluderar flera olika representationsformer av kommunikation som sker parallellt med 

varandra.  

 

1.4.5. Professionalisering av bildämnet  
I sin artikel ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag” tar Marner 

hjälp av Monica Lindgrens avhandling, som behandlar musikämnet i skolan, Att skapa 
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ordning för det estetiska i skolan och de följande diskurser som hon fann med resultat av sin 

fältstudie; kompensation, balans och helhet, och lustfylld aktivitet.1 Kort kan dessa tre 

diskurser summeras med att etiska ämnens existens i skolan är endast för att (1) kompensera 

med de teoretiska ämnena, det vill säga att ge eleverna ett ”lätt” ämne som ett avbrott från de 

”svåra” teoretiska ämnena. (2) Balansera det teoretiska lärande med praktiska aktiviteter, 

och (3) låta eleverna göra något ”roligt” som stimulerar dem och ger dem ett avbrott från de 

”tråkiga” teoretiska ämnena samtidigt som det ”göra det roligt igen i skolan för att skapa en 

bra helhetsmiljö” (Marner 2006, 3). Kort och gott kan bildämnet, såväl som andra estetisk-

praktiska ämnen, summeras som en terapeutisk aktivitet samtidigt som den är en paus från 

det som man finner obehagligt och jobbigt med skolan; teoretiska ämnen. Marner hänvisar 

vidare till Lindgren då han diskuterar estetisk-praktiska lärares roll i skolan. Enligt Lindgren 

har bildläraren två roller; ”Läraren ses som vuxen snarare än som lärare, vilket följaktligen 

gör att eleven ses som ett barn”, eller så ses läraren som en ”terapeutisk pedagog” (ibid., 4). 

Detta innebär att det viktigaste i bildlärarens roll är att kort och gott att ha roligt tillsammans 

med barnen. Marner påpekar att detta i sin tur leder till en konflikt med vilket perspektiv 

som ska råda då omsorgsperspektivet går före det didaktiska perspektivet. Marner fortsätter 

med att diskutera den känsliga frågan att jämföra estetisk-praktiska lärare med så kallade 

ämnesexperter, till exempel att en bildlärare även ses som en konstnär vilket enligt Marner 

”anses mer autentiskt” (ibid., 4). Marner tar även upp diskussionen kring yrkesspråk, som 

bland annat ”är ett språk som kan användas lärarna emellan när man diskuterar yrkesfrågor” 

(ibid., 1). Marner hänvisar till Colnerud och Granström som menar att flera av ämnena och 

verksamheterna i skolan skulle tjäna på att utveckla ett yrkesspråk då det kan bli sett som en 

”specialiseringar inom läraryrket” samtidigt som det skulle skapa ”nya sätt att tänka och 

kommunicera” inom de olika ämnena (ibid., 1). Marner menar även på att det yrkesspråk 

som finns på bilden är förlegat och behöver moderniseras så att bilden kan inta en ny 

funktion i skolan samtidigt som det skulle kunna hjälpa med ämnets professionalisering. 

(ibid., 7).   

Det stora problemet med estetisk-praktiska ämnen ligger inte bara i ämnets 

karakteristiska drag som skiljer sig från de teoretiska ämnena, utan även hur de estetisk-

praktiska ämneslärarna skiljer sig från de teoretiska ämneslärarna. Marner avslutar sin 

artikel med att frammana att: 

                                                        
 
1 Lindgrens avhandling är gjord på musikämnet, dock kan den implementeras och dras i paralleller med 
bildämnet.  
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[e]tt yrkesspråk för lärare som tar upp såväl mediespecifika som medieneutrala 

perspektiv bör utvecklas inte minst för att stärka lärare inom s.k. estetiska ämnen i 

att göra ämnena samtida i informationssamhället, men också för att öka dialogen 

mellan olika mediespecifika lärare. (ibid., 19)  

 

1.5. Metod  
1.5.1. Tillvägagångssätt  
Förutom en kvantitativ granskning av GY11s ämnesplaner för ämnena bild och engelska har 

den här studien sin grund i en kvalitativ studie baserad på ett datamaterialet bestående av 

intervjuer som har gjorts med totalt 5 lärare i ämnet bild och 3 lärare i ämnet engelska på 

gymnasial nivå i Växjö. Det är ett medvetet val att inkludera ett större antal bildlärare för 

intervjuerna då fokusen för den här studien ligger på bildämnet.  

Alla överenskommelser kring intervjuerna, när och var de skulle äga rum, 

genomfördes via telefon. Jag tog hänsyn till lärarnas arbetsschema och arbetsuppgifter vilket 

gjorde att lärarna själva fick sätta tid och datum för när intervjun skulle genomföras, vilket 

resulterade i att samtliga intervjuer har ägt rum i enskilda rum på de skolor som lärarna jag 

har intervjuat jobbar på. Tack vare rummens enskildhet har jag, intervjuaren, tillsammans 

med den intervjuade, respondenten, i lugn och ro ha kunnat genomföra intervjun utan att bli 

störda eller avbrutna. Intervjuerna har alla varit av den strukturerade formen (Bell 2000, 

120), det vill säga att det har funnits en struktur i intervjufrågornas ordning. I alla de 

intervjuer som genomfördes användes samma intervjufrågor och ordning på 

intervjufrågorna, med undantag för de uppföljningsfrågor som ställdes med syftet att 

bekräfta, eller för att få läraren att specificera, svaren. Enligt Bell är fördelen med den 

strukturerade formen är att den kan vara lättare att använda för dem som är, likt mig 

personligen, ovan intervjuare (ibid., 120). Samtliga frågor har varit av den öppna formen, 

varav några av uppföljningsfrågorna har varit så kallade ”ja” och ”nej” frågor för att bekräfta 

lärarens formulering i svaret till grundfrågan.  

I sin helhet har intervjun som genomförts i den här studien bestått av fyra delar; den 

första delen av intervjun fokuserar på hur läraren gör sin lektionsplanering och vilket 

läromedel och material som läraren utgår från. Den andra delen av intervjun fokuserar på 

hur läraren introducerar ett nytt delmoment för klassen, varav den tredje delen fokuserar på 

hur läraren kommunicerade med eleverna under arbetets gång samt hur läraren uppfattade 

elevernas kommunikativa förmåga. Den fjärde och sista delen av intervjun fokuserar på hur 
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läraren reflekterar över delmomentet/arbetet som genomförs, och till vilken grad läraren 

låter eleverna reflektera, och ge feedback till läraren, över vad de tycker om 

delmomentet/arbetet. Den strukturerade intervjuformen hade en fördel även senare i 

analysstadiet. Enligt Bell är det lättare att se och ”försäkra sig om att alla teman och aspekter 

blir berörda” i samtliga intervjuer (ibid., 121) vid användandet av den strukturerade 

intervjuformen. Jag personligen såg det som en stor fördel att samtliga intervjuer hade 

samma kronologiska ordning vilket underlättade själva innehållsanalyserna och 

jämförelserna mellan de olika respondenternas svar.  

 

1.5.2. Etiska överväganden 
När det kommer till de etiska överväganden finns det fyra stycken olika krav som måste 

uppfyllas: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, 7-15). 
 
När det kom till informationskravet fick samtliga respondenter information om 

deras roll i studien; att de skulle vara en av sammanlagt åtta deltagare som skulle 

bli intervjuade om deras kommunikativa förmåga i deras roll som lärare på 

gymnasial nivå. Lika så fick de information om studiens utsträckning, att den 

enbart skulle innehålla intervjuer från lärare som jobbar på gymnasial nivå i 

Växjö. De fick även information om vad studien handlar om samt vad syftet med 

studiens var (ibid., 7).  

Respondenterna fick även information om de konfidentialitetskrav som skulle gälla 

studien då den informationen i sin tur kunde påverka respondenternas vilja att delta i studien 

eller ej. Samtliga blev lovade total anonymitet, och ingen av de skolor som lärarna jobbar på 

kommer att namnges i den här studien (ibid., 12). Av pragmatiska skäl, för att kunna 

särskilja de olika lärarnas svar, kommer bildlärarna att kallas; Lärare 1, -2,- 3, -4, -5, och 

engelsklärarna för; Lärare A, -B, och -C. Respondenterna fick även veta att orden ”hen” och 

”henom” skulle komma att användas då lärarens kön inte anses vara av någon större 

betydelse för studien i sig och för att förstärka lärarens anonymitet ytterligare. 

Respondenterna blev även lovade att ingen skulle få tillgång till inspelningarna från 

intervjuerna, varken nu eller i framtiden. De intervjuer som gjorts kommer enbart att 

användas i den här studien och ingen annan, vilket också överensstämmer med 

nyttjandekravet (ibid., 14). Alla överenskommelser med respondenterna är muntliga 



 20 

överrenskommelser som gjordes via telefon i samband med planeringen för när intervjuerna 

skulle äga rum. Samtliga intervjuer har skett med respondenternas samtycke (ibid., 9). Alla 

som ställde upp på intervjuerna gjorde det av egen fri vilja utan krav eller påtryckningar 

varken från mig eller från sin omgivning.   

 

1.5.3. Analysmodeller 
Då intervjuerna som har gjorts i den här studien har bestått av strukturerade men öppna 

frågor har tillvägagångssättet för att analysera intervjuerna varit att transkribera samtliga 

intervjuer. Därefter blev en så kalla innehållsanalys av intervjuerna nödvändig (Bell 2000, 

171). Innehållsanalysens syfte är att ”kunna dra replikerbara och valida slutsatser från data 

till dess kontext” (ibid., 97; Krippendorf, 1980, 21). 

Det finns ett flertal olika innehållsanalys beroende på vad som ska analyseras och vad 

syftet med analysen är. Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att i en 

innehållsanalys kan man bland annat leta efter det ”konkreta eller manifestera innehållet” 

(Berelsons definition) eller granska ”det karakteristiska” (Holtis definition) som enligt 

Bryman öppnar dörren till ett ”latent innehåll” som kan ha ett underliggande budskap (2011, 

282). Den innehållsanalys som kommer att implementeras på den här studien är den 

förstnämnda, Berelsons, som utöver konkreta, eller manifestera, innehållet har sin fokus i att 

hitta teman i texten, till exempel i det här fallet uttalanden från informanterna som är unika 

eller som står ut.  Efter att transkriberingen av intervjuerna blev klar började jag således vis 

med att jämföra svaren på de olika intervjufrågorna med varandra för att identifiera de olika 

teman som existerade, och för att jämföra om några av informanternas svar överensstämde 

eller stod ut från varandra. De teman som uppdagades vid innehållsanalysen var bland annat; 

planering, läromedel, egenproducerat material, budget, muntlig kommunikation, skriftlig 

kommunikation, introduktion, muntliga direktiv, skriftliga direktiv, medium, klassrummet, 

IKT (informations och kommunikationsteknik, till exempel PowerPoint och film), muntlig 

kommunikation mellan lärare och elev, skriftlig kommunikation mellan lärare och elev, 

muntlig utvärdering, skriftlig utvärdering och reflektion med mera.  

 Innehållsanalysen har i sin tur ställts i kontrast till de teorier som har implementerats 

på den här studien; läroplansteori, läromedelsteori, sociokulturell teori, formell lärsekvens, 

och professionalisering av bildämnet. Resultatet av innehållsanalysen presenteras i kapitel 

två (2).  
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1.6. Disposition  
Den här studien består av fem	  kapitel; (1) inledning, (2) resultat, (3) analys och tolkning av 

resultatet, (4) sammanfattning och till slut en (5) diskussion av resultatet.  

Följande kapitel (2) består av resultaten från den kvantitativa granskning som har 

gjorts på ämnesplanerna för ämnena bild och engelska, samt resultatet från 

innehållsanalysen som gjordes på intervjuerna. Resultatet från intervjuerna har delats upp i 

fyra separata underkapitlen som motsvarar de fyra olika stadierna som intervjuerna bestod 

av. Det tredje kapitlet analyserar resultatet från intervjuerna i förhållande till 

frågeställningarna. Här analyseras bildämnet och engelskämnets kommunikationsformer, 

deras likheter och skillnader, samt i ljuset av teorin. Det fjärde kapitlet består av en 

sammanfattning av resultatet. Det femte och sista kapitlet diskuterar studiens resultat 

samtidigt som det erbjuder en reflektion av vad som kan förbättras med studien samtidigt 

som förslag ges på fortsatta studier på ämnet.   

 

2. Resultat 
2.1. Hur ämnesplanerna i bild och engelska formar lärarens och 

elevernas kommunikation 
Enligt Ulf P. Lundgren fokuserar den tredje nivån av läroplansteorin på tre element som 

finns i läroplaner; mål, innehåll, och undervisningsmetod (1983, 22). De tre elementen 

skiljer sig åt från ämne till ämne, beroende på hur de olika ämnesplanerna är formulerade. I 

det här underkapitlet presenterar resultatet av en innehållsanalys som har gjorts på 

ämnesplanerna för ämnena bild och engelska. Analysen fokuserade på hur kommunikation 

var definierad i de olika ämnesplanerna samt vilka ramarna och direktiven definitionerna 

skapade för hur läraren ska utforma sin undervisning, och vilka läromedel som hen kan ta 

med i sin undervisning. 

 

När det kommer till en definition av vad kommunikation är och hur det ska användas i 

bildämnet står det i ämnesplanen att: 
 

[e]leverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga 

funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i 

utställningar och samproduktioner med olika aktörer. (Skolverket, 2012a) 
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Ämnesplanen för bild fortsätter med att introducera de olika bildkurserna som finns i GY11. 

I bildkursen Bild, kurskod BILBIL0, står det skrivet i det centrala innehållet att eleverna ska 

få lära sig grundläggande kommunikationsteorier som i sin tur kommer hjälpa eleven med 

att förstå ”[h]ur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur 

betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar” (Skolverket, 2012a). I kunskapskraven 

för kursen står det sen att eleverna ska kunna:  
 

… [redogöra] [översiktligt/utförligt/ utförligt och nyanserat] för sina intentioner 

med bilden samt diskuterar [översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat] i vilken 

utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör 

eleven [översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat] för sambanden mellan uttryck 

och material, färg och komposition. (ibid.) 

  

Dock är inte kommunikation en del av alla bildkurser som existerar i GY11. Utöver 

bildkursen BILBIL0 är kommunikation endast utskrivet i det centrala innehållet i delkursen 

Form, kurskod BILFOM0, där kursen ska behandla ”[f]ormens användningsområden och 

kommunikation, lokalt och globalt” (ibid.). Kommunikation är även en del av form-kursens 

kunskapskrav: 
 

Eleven redogör [översiktligt/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade] för 

intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar översiktligt i vilken 

utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen 

redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material och 

komposition. (ibid.) 

 
I bildkursen Bild och form – specialisering, kursord BILBIL00S, står inte kommunikation 

med i kursens centrala innehåll, dock är det med i kunskapskraven: 

 

Eleven producerar kommunicerande bilder med ett [enkelt/nyanserat] visuellt 

budskap. […] 

Eleven kategoriserar [med viss säkerhet/med säkerhet], diskuterar 

[översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat] samt värderar med 

[enkla/nyanserade] omdömen egna och andras publika presentationer. Dessutom 

redogör eleven [översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat] för sina intentioner 

med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar [översiktligt/utförligt/utförligt 

och nyanserat] i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta 

budskapet. […] Eleven använder [med viss säkerhet/med säkerhet] relevanta 

begrepp. (ibid.) 
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Att utveckla en verbal kommunikationsförmåga är inte en del av det centrala innehållet eller 

ett kunskapskrav i alla bildkurser. Dock är det viktigt att lägga märke till hur 

kommunikationen definieras inom bildämnet – Det sker via bilderna. Eleverna får lära sig 

att forma och skapa verk så att rätt kommunikation når betraktaren, dock är det utskrivet att 

det är bilden som kommunicerar, inte eleven. Eleven får lära sig att använda rätt formspråk, 

att analysera och betrakta bilder på ”rätt sätt” för att se hur lyckat verket kommunicerar med 

betraktaren. Således lär sig eleverna även att känna igen olika visuella kulturer som i sig har 

olika formspråk.   

Det intressanta med ämnesplanen för bild är ordvalet. Det står uttryckligen att eleven 

ska utveckla en ”[f]örmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete” 

(ibid.). Att eleverna ska kunna diskutera är något som står med i såväl bildämnets syfte såväl 

som i alla delkurser i bildens kunskapskrav, men aldrig i delkursernas centrala innehåll. Det 

intressanta med den här formuleringen är hur bildämnesplanen särskiljer termen diskussion 

från kommunikation – Är inte diskussion en form av kommunikation? Det står med andra 

ord uttryckligen att eleven endast kommunicerar via ett medium, bilden, och inte direkt till 

betraktaren eller med sina klasskamrater, respektive läraren. Detta i sin tur förutsätter att 

läraren själv har kunskaper i hur bilder kommunicerar och att hen inkluderar uppgifter på 

lektionerna där eleverna får praktisera och bemästra sin förmåga att läsa av hur bilder 

kommunicerar.  

 

I ämnesplanen för Engelska är ämnets syfte inte bara att eleverna ska utveckla en 

kommunikativ förmåga utan ”[e]leverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i 

funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” 

(Skolverket, 2012b). Den allsidiga kommunikationsförmågan består av två indelningar; 

reception och produktion/ interaktion. Ämnesplanen introducerar dessa två indelningar med 

korta beskrivningar som förklarar och ger exempel på metoder och material som kan 

användas på kursen. De två indelningarna är även inkluderade i kursens kunskapskrav, och 

även dessa kan bedömas på olika svårighetsgrader baserade på betygsindelningen. Det 

centrala innehållet på kursen innehåller något som kallas kommunikationens innehåll. Här 

står det uttryckligen att engelskkursen ska anpassas efter: 
 

Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och 

arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, 
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erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. 

Innehåll och form i olika typer av fiktion. 

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska 

och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska 

används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. (ibid.) 

 

Eftersom kursen i engelska ska anpassas sig innehållsmässigt efter det program som 

eleverna går på innebär även detta att kommunikationen på lektionen är anpassad efter varje 

klass, något som inte uttryckt i någon av bildämnets delkurser (Skolverket, 2012a; 2012b). 

Något som också är av intresse är att ämnesplanen även inkluderar material som ”filmer och 

andra medier” (Skolverket, 2012b) som källa för talat språk. Materialet som eleverna 

introduceras ska även beröra ”[l]evnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, 

samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används” (ibid.).  

Kommunikationen är en central del av Engelskkursens upplägg som mål och står med 

i alla delkursers centrala innehåll såväl som i kunskapskraven. Vad eleverna gör på 

lektionen är kommunikation via olika medium som text, tal, lyssna, läsning. Ämnesplanen 

för GY11 inkluderar även filmer som ett potentiellt medium på engelskkurserna. I 

ämnesplanerna för engelska där det är den allsidiga kommunikationsförmågan som är målet 

nås detta genom att, till skillnad från bildämnet, eleverna bemästrar ”berättande, 

diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande” (ibid.) med mera.   

För att uppnå en allsidig kommunikationsförmåga förutsätter det att läraren inkluderar 

övningar och delmoment i kursen som tränar de olika förmågorna läsa, tala, lyssna och 

skriva. Med andra ord kan läraren inte exkludera något av de här delmomenten från 

utbildningen för att då kan eleverna inte bemästra den allsidiga kommunikationsförmågan. 

Dock står det inte till vilken grad, hur mycket tid, läraren måste lägga på varje 

kommunikationsform, vilket också kan variera beroende på klassen förkunskaper och 

eventuelle kommunikationsbrister.   

 

2.2. Resultatet från intervjuerna 
2.2.1. Lärarnas planering och val av läromedel 
I de följande underkapitlen kommer resultatet av intervjuerna som gjorts med bildlärarna 

och engelsklärarna på gymnasial nivå i Växjö att presenteras. Underkapitlen har delats upp 
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enligt intervjuernas struktur och olika delar, och tar upp det som har funnits essentiellt och 

utmärkande som uppdagades vid innehållsanalysen av intervjuerna.  

 

Den första frågan som ställdes under samtliga intervjuer var vilket underlag och material 

lärarna vanligtvis utgick från då de skulle göra en lektionsplanering. I sin helhet svarade 

bildlärarna följande: 

• Läroplanen och ämnesplanen styrde till en viss grad hur lektionsplaneringen skulle 

se ut, till exempel när det kom till val av material.  

• Kursens budget satte ramarna för vilka material, samt dess kvalité, som kunde 

införskaffas.  

• Val av material och övningar till lektionsplaneringen varierade beroende på vilken 

klass och kurs som lektionsplaneringen var ämnad för. 

• Ett officiellt läromedel för bildämnet, till exempel en lärobok som lärare och elever 

gemensamt arbetade utifrån, existerade inte. Lärarna fick införskaffa böcker på egen 

hand som hen kunde kopiera från, läsa på i och få inspiration till lektionsplaneringen 

av. Lärarna fick göra egenproducerat material som utgick från vad de kunde hitta på 

Internet eller från något som var aktuellt i samtiden med mera. Eleverna har till en 

viss grad tillgång till referensböcker.  

• Samtliga bildlärare utgick från sin egen utbildning till bildlärare, vilka tekniker och 

material de hade bemästrat, som grund för sin planering.  

• På skolor där flera bildlärare arbetade kunde kunskap, egenproducerat material, 

rekommendationer på litteratur och lektionsförslag, bytas lärarna sinsemellan.  

Vad som var utmärkande i samtliga bildläraress process vid skapandet av en 

lektionsplanering var att de, på grund av att det inte fanns ett officiellt läromedel att utgå 

ifrån, fick basera sin lektionsplanering på sina egna förkunskaper i ämnet. Detta lade i sin tur 

grunden för vilka material och tekniker som användes i undervisningen eftersom de var av 

den sort som lärarna själva hade bemästrat. Då det inte fanns ett officiellt läromedel att utgå 

ifrån fick lärarna, utöver sina bemästrade kunskaper när det kom till material och teknik, 

själva leta upp litteratur som eleverna skulle kunna tänkas behöva i undervisningen. Med 

andra ord så bestod samtliga bildlärares undervisningar av egenproducerat material. 

Bildlärarna var dock väl medvetna av läroplanen såväl som ämnesplanerna som de tyckte 

kontrollerade, till en viss grad, vad som kom med vid planeringen av kursen eller inte. Det 

vill säga att ett material eller teknik kunde ingå i undervisningen om den stod utskrivet att 

den skulle vara en del av elevernas undervisning. Litteraturen kom från olika håll; 
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läroböcker, konstböcker, Internet med mera, som läraren i sin tur antingen kopierade eller 

modifierade till ett egenproducerat material som eleverna fick ta del av. Dock var samtliga 

bildlärare överens om att en officiell lärobok för bildämnet inte behövdes eftersom de hade 

stor tillit till egna förmågor och kunskaper. Men de förnekade inte att en lärobok skulle vara 

hjälpsam vid de mer teoretiska delarna av bildämnet, till exempel för att hjälpa eleverna med 

att utveckla ett yrkesspråk, eller för att befästa olika bildteorier, bildkomposition och 

bildanalyser och så vidare. Lärarna tog även upp det faktum att upplägget för en 

lektionsplanering kunde variera beroende på vilken klass och kurs den var ämnad för. 

Faktorer som klassens storlek motivation, förkunskaper och programinriktning, eller kursens 

tidsramar kunde också påverka hur upplägget för lektionsplaneringen. Lärarna menade att de 

bildkurser som var en del av en estetisk inriktning, där eleverna hoppades/planerade på att få 

arbeta med konst och bild i framtiden, var mer genomarbetande och djupgående än de 

bildkurser som fungerade som estetisk verksamhet på till exempel samhällsprogrammet. 	  

 

På samma fråga svarade engelsklärarna i sin helhet att: 

• Läroplanen och ämnesplanen styrde till en viss grad hur lektionsplaneringen skulle 

se ut, till exempel formar lärarna yrkesengelska efter det program och inriktning 

eleverna går på.   

• Läromedlen, läroboken, som lärarna använde sig av varierade beroende på vilken 

inriktning eleverna gick på samt vilken nivå klassen och kursen låg på. 

• Val av läroböcker kunde vara baserade på rekommendationer från andra 

engelsklärare på skolan. Val av lärobok kunde även baseras på en ”testrunda” där ett 

läromedel har prövats på en klass för att testa dess funktion och upplägg i ett 

undervisningssammanhang.  

• Det egenproducerade materialet kom från litteratur, Internet och tidningar med mera 

och kunde bestå av generella teman (kärlek, vänskap, ondska), eller baseras på något 

som var aktuellt i samtiden eller av elevernas intresse.  

Samtliga engelsklärare tog upp det faktum att ämnesplanerna kunde styra, till en viss grad, 

vad de hade med i sin undervisning eller inte. Som exempel hänvisade de till det centrala 

innehållet och målet på kursen som säger att eleverna ska bemästra en allsidig 

kommunikationsförmåga, vilket innebar att engelsklärarna är tvungna att integrera läs-, tal-, 

skrift- och hörövningar i undervisningen – Dock står det inte till vilken grad eller 

utsträckning dessa olika delmoment måste integreras, vilket kan variera från klass till klass 

beroende på elevernas förkunskaper. Vad som var utmärkande i samtliga engelsklärarnas 
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process vid skapandet av en lektionsplanering var att de alla betonade vikten av vilken klass 

och program den var ämnad för då det påverkade vilket läromedel, lärobok, lärarna utgick 

från till sin lektionsplanering. Då engelskundervisningen ska anpassa yrkesengelskan efter 

den inriktning eleverna gick på krävde det även att lärarna själva bemästrade olika 

yrkesspråk då de kunde vara engelsklärare på flera olika program samtidigt. Lärarna menade 

dock att det finns en brist på läroböcker med så kallad yrkesengelska att de själva får göra ett 

egenproducerat material baserat på vad de hittat i olika läroböcker, artiklar och på Internet 

med mera. Engelsklärarna poängterade även det faktum att det kan ta tid, kanske år, innan en 

lärare till fullo har bemästrat ett läromedel och vet vad som vad bra, respektive dåligt med 

det. Genom rekommendationer från kollegier kan lärarna i sin tur få en föraning av hur 

läromedlet kan tänkas fungera och passa in i deras undervisningsstil. Engelsklärarna 

betonade även att en lärobok fungerar som en grund för planeringen även om den inte alltid 

är en del av undervisningen i sig. De kan själva välja till vilken grad de vill förlita sig på 

läroboken. Då de officiella läromedlen kan fungera som en röd tråd i undervisningen sågs 

det egenproducerade materialet som en ”paus” eller ett avbrott från de officiella läromedlen. 

Engelsklärarna menade att eleverna oftast fann det egenproducerade materialet roligare att 

arbeta med. 

 

Fråga två som ställdes under samtliga intervjuer var huruvida eleverna presenterades ett 

schema eller en planering över vad kursen skulle innehålla och när det skulle äga rum. I sin 

helhet svarade bildlärarna följande: 

• En genomgång av ämnesplanen äger rum så att eleverna vet vad som väntas av dem 

och vad som kan ingå i kursens. Läroplanen styr upp en del.  

• En genomgång av upplägget ges, samtidigt som eleverna får en chans att ha 

synpunkter. 

• Beror på vilken nivå eleverna är på, de som går i trean får tolka ämnesplanen själva 

och hitta på uppgifter som uppfyller kursens krav och mål på egen hand. 

• Ett skriftligt schema, med tid och deadlines för de olika delmomenten existerar inte.  

Samtliga bildlärares är överens om att de olika bildkurserna ger eleverna en introduktion, på 

någon av de första lektionerna på terminen, över vad kursen kommer att innehålla. Eleverna 

ges då en möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på vad läraren presenterar och 

berättar. En officiell planering för när olika delmoment ska äga rum, till exempel vilken 

ordning på och när olika material och tekniker, samt deadlines, prov, utställningar med 

mera, existerar inte.  Men det finns en inofficiell ordning, struktur, i upplägget för hur de 
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olika materialen och teknikerna introduceras. Lärare 2 hade dock framlyft det faktum att 

upplägget på kursen, vilka delmoment och tekniker som ska användas, inte behöver vara 

gjord av läraren. Lärare 2 låter de elever som går i trean, sista årskursen på programmet, att 

själva läsa och tolka ämnesplanen. Eleverna som går sista året ska ha bemästrat material och 

tekniker som kursen har gått igenom i årskurs ett och två. Eleverna diskuterar sin tolkning 

av ämnesplanen med läraren, varav resultatet kan bli att antalet verk som eleverna 

producerar skiljer sig åt från elev till elev beroende på hur många mål de kan uppnå per verk.  

Det gör i sin tur att eleverna får ansvar för planering, val av material och teknik samtidigt 

som de själva får vara med att tolka målen för kursen. Samtliga bildlärare börjar alltid med 

att gå igenom material och tekniker från grunden. Svårighetsnivån höjdes i takt med när, och 

hur, eleverna bemästrade de metoderna, estetiska yttrycken med mera. 

 

På samma fråga svarade engelsklärarna i sin helhet att: 

• En genomgång av ämnesplanen ges så att eleverna vet vad de är väntade att kunna 

och på ett ungefär vad de förväntas göra under kursen, men ett officiellt schema med 

planering för när och vilka delmoment ska äga rum existerar inte. 

• En planering sker efter hand, en blandning av när officiella läromedel och 

egenproducerat material används. En ständig variation av olika övningar används; 

läs-, hör-, skriv- och muntliga övningar.  

Engelsklärarna har precis som bildlärarna inget officiellt schema över när och vilka 

delmoment ska introduceras, utan ges, precis som i bildämnet, en introduktion av vad kursen 

kan tänkas innehålla för typ av uppgifter och övningar i början av terminen. Det fanns dock 

olika inställningar bland lärarna avseende hur de förhåller sig till idén om ett officiellt 

schema. Lärare A menar att hen har funderat över att göra ett schema med detaljer på vad 

och när olika delmoment ska äga rum under kursens gång, dock menar hen på att det är svårt 

att genomföra en sådan planering då man måste känna på vad eleverna orkar arbeta med, det 

vill säga när de tröttnar på att arbeta med de officiella läromedlen. Lärare C menar dock på 

att en sådan planering inte skulle var genomförbar då den lätt skulle kunna falla samman vid 

till exempel sjukdom eller för att ett delmoment i klassen tog längre tid att genomföra än 

planerat. Dock menade Lärare C att ett schema kan vara bra för elever som har varit borta 

från skolan en längre tid att hålla koll på vad de missar, men menar samtidigt på att i dagens 

samhälle, med hjälp bland annat från sociala medier, är det lätt för eleverna att komma över 

sådan information på egen hand, antingen genom att kontakta klasskamrater eller via en 

direkt kontakt/kommunikation med läraren. Lärare C gjorde ibland så att hen introducerade 
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teman som kunde komma på kursen och lät i sin tur eleverna diskutera fram vad de ville ha 

med eller hur de själva skulle vilja bli prövade. Lärare C berättade även att hen är delaktig i 

elevernas diskussion vilket gör att hen kan leda eleverna så att de väljer att ha med 

eventuella delmoment och krav som läraren själv har planerat att ha med från första början.  

 

2.2.2. Lärarnas sätt att introducera nya delmoment i undervisningen 
Den andra delen av intervjun började med den tredje frågan som ställdes under samtliga 

intervjuer. Frågan var hur lärarna introducerar nya delmoment/tema/en ny övning för 

klassen. I sin helhet svarade bildlärarna följande: 

• Har en muntlig genomgång. Läraren går igenom uppgiften med stöd av IKT, en 

PowerPoint (bildvisning), eller så visar läraren själva hur materialet och tekniken 

fungerar genom praktiskt utförande, det vill säga att eleverna får se läraren göra 

uppgifter i genomgången. 

• Lärarna introducerar delmomentet genom ett annat medium eller övning, till exempel 

en film eller föreställning, musik, meditation, lek, teman med mera så att en 

diskussion startas. 

• Läraren tar med eleverna ut ur klassrummet, ut i samhället eller till en utställning 

med mera inför ett nytt delmoment som fungerar som introduktion, inspiration eller 

kickoff. 

• Vid genomgången förklarar läraren hur, vad och varför man ska göra uppgiften. 

Det faktum att bildlärarna också försökte att ta med eleverna ur klassrummet ut i samhället 

var också något som var utmärkande i intervjuerna. Dock ska det framhållas att dessa 

introduktioners utsträckning var begränsade av kursens budget, och hur mycket tid lärarna 

hade att lägga på och om den tiden i så fall sammanföll med en utställning eller 

framträdande som kunde vara av intresse för eleverna.  

Samtliga bildlärare var överens om att någon form av visuellt stöd användes vid 

genomgång av introduktion av ett nytt delmoment, vare sig det var att läraren själv visade på 

hur materialet och tekniken fungerade eller om det var via en bildvisning med hjälp av en 

PowerPoint-presentation eller film med mera. De alla betonade att det var viktigt att 

eleverna både fick se med egna ögon och känna på med egna händer när ett nytt material 

eller teknik introducerades inför det nya delmomentet för att på så sätt befästa kunskapen 

bättre. Lärarna menade även att det var naturligt med ytterligare genomgångar av såväl 
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material som teknik då det är en lång process och tar tid att bemästra material samt tekniker, 

vilket också kräver att eleverna får experimentera och utforska på egen hand.  

Beroende på projektets storlek, och hur lång tid det skulle ta, gick lärarna ibland 

igenom hela delmomentet på en gång, eller i olika etapper. Lärare 5 tog även upp att det inte 

alltid var bra att gå igenom hela delmoment på en gång för att det resulterade i att eleverna 

fokuserade mer på examinationen/hur delmomentet skulle redovisas än själva processen.  

Det varierade lärarna emellan huruvida de gav ut informationen från den muntliga 

genomgången och även i skriftlig form. Lärare 2 och Lärare 5 uttryckte att de gillade 

”pappersformen”, stenciler och texter de själva hade utformat med information om 

uppgifternas olika steg, fakta om material och tekniker, samt information om de olika 

betygskriterier eleverna har att uppnå. Lärare 1 kunde ibland ge ut stenciler till eleverna men 

då var det för uppgifter, läxor, som de skulle få arbeta med hemma, till exempel att jobba 

med en bildanalys eller ta reda på fakta om en färg med mera. Lärare 3 och Lärare 4 

använde sig inte av pappersformen då de menade att eleverna skulle utveckla en autonom 

förmåga och att man inte kan befästa kunskapen genom att läsa sig till den; praktiskt arbete 

är vad som gör att eleverna befäster kunskaperna om material och tekniker bäst.  

När det kom till den vanligaste arbetsformen inom bildämnet svarare samtliga lärare 

att individuellt arbete var den vanligaste arbetsformen. Lärarna tog även upp det faktum att 

eftersom alla i klassen kan se vad de andra jobbar med skedde en konstant dialog eleverna 

emellan om arbetet; eleverna gav sina åsikter och feedback konstant till varandra. Lärarna 

menade att graden av kommunikation i klassrummet kunde variera från klass till klass, men 

att de uppmuntrade dialogerna kring arbetet vilket gjorde att eleverna till en viss grad 

jobbade med varandra. Så länge som eleverna fysiskt inte började göra varandras uppgifter 

fick de samarbeta hur mycket de än ville, vilket var vanligt när till exempel hela klassen 

arbetade med ett gemensamt tema eller mot en gemensam utställning.  

 

På samma fråga svarade engelsklärarna i sin helhet att: 

• Eleverna fick alltid en muntlig genomgång av det nya delmomentet varvid läraren 

använde IKT, antingen en PowerPoint eller en film, och en skriftlig genomgång på 

tavlan med mera.  

• Samtliga lärare gav ut stenciler på uppgifterna, med direktiv för hur uppgiften skulle 

göras och redovisas, deadlines och kunskapskrav med mera.  

Samtliga engelsklärare gav eleverna stenciler med direktiv för hur uppgiften skulle 

genomföras och redovisas, vilket material de skulle utgå från, och eventuella kunskapskrav 
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som skulle uppnås med delmomentet. Det varierade dock i hur lärarna gick igenom 

delmomentet: Lärare A och Lärare B tog oftast och gick igenom alla olika stadier i 

delmomenten på en gång så att eleverna skulle veta vad de var förväntade att göra och 

uppnå. Lärare C valde ibland att inte avslöja alla stadier i delmomentet då hen ”inte ville 

avslöja godbitarna som kommer längre fram” utan försökte göra så att det bästa i 

delmomentet skulle komma sist. Samtidigt menade Lärare C att hen inte avslöjade allt som 

skulle komma med i delmomentet för att då föll eventuell överraskning som fanns 

inplanerad i delmomentet.   

När det kom till arbetsformerna svarade samtliga engelsklärare att de varierade 

konstant på lektionerna. Eleverna fick arbeta individuellt, i par eller i olika grupper. Val av 

arbetsform kunde variera beroende på hur en uppgift såg ut i läroboken, hur mycket tid 

lärarna hade till ett delmoment. Eleverna själva kunde även påverka arbetsformen. Bland 

annat under de uppgifter som ansågs vara individuella kunde eleverna, till exempel vid 

grammatikövningar, arbeta med grannen i bänken intill.  

 

2.2.3. Lärarens och elevernas kommunikation under arbetets gång 
Den tredje delen av intervjun började med fråga fyra som ställdes under samtliga intervjuer. 

Frågan var hur läraren kommunicerar med eleverna under arbetets gång. På den här frågan 

svarade bildlärarna och engelsklärarna samma sak: 

• Det är mycket hjälp, kommunikation, med eleverna en och en, men om det märks att 

ett flertal av eleverna har samma problem eller fråga blir det en gemensam 

genomgång på tavlan.  

• Ingen form av aktiv dokumentation ägde rum under lektionerna. 

Att flera elever har samma problem eller inte förstår uppgifter såg lärarna som ett tecken på 

att de från början inte hade varit tydliga vid genomgång av uppgiften. Dock fanns det 

skillnader i hur den enskilda kommunikationen mellan lärare och elev såg ut. Bildlärarna 

kan ge förslag på teknik, material och metoder som kan förbättra och förtydliga budskapet 

som eleven har i åtanke med sitt verk. Lärarna betonade även att det inte alltid finns ett rätt 

eller fel svar i bilden, och att de inte styrde upp elevernas arbete så vida de inte använde den 

teknik, material eller metod som var avsedda och baktanken med/för uppgiften från första 

början. Verket skulle förmedla vad eleverna ville förmedla, inte lärarens estetiska 

preferenser. Lärare 4 berättade även att hen indirekt gav genomgångar till klassen. Genom 

att sitta och arbeta tillsammans, vid samma bord med de material och tekniker som de hade i 
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uppgiften, kunde eleverna få ett konstant visuellt stöd för hur en metod eller ett material med 

mera kan fungera. Samtidigt visade läraren eleverna sin expertis och stärkte sin legitimitet 

som bildlärare.  

Något som dessutom användes på skolorna för att sprida information och för att 

kommunicera med eleverna var skolans Intranät. Vi Intranätet kan lärarna lägga upp det 

egenproducerade materialet, information om deadlines och uppgifter som eleverna i sin tur 

har ständig tillgång till. Dock varierade det bildlärarna emellan till vilken grad de använde 

Intranätet, till exempel nämnde lärare 3 att hen endast använde Intranätet för att kommentera 

elevernas uppgifter under skoltid eftersom hen själv inte ägde en dator hemma. Lärare 5 

använde inte Intranätet för att lägga upp uppgifterna och materialet eftersom hen menade att 

eleverna var tvungna att lära sig att ta ansvar för det material hen delade ut under lektionstid. 

Lärare 3 använde Intranätet i så stor utsträckning som möjligt då det även erbjöd elevernas 

föräldrar möjlighet att se vad deras barn jobbade med i skolan. Ingen av bildlärarna använde 

skolans Intranät på samma sätt och till samma grad. Ingen av dem använde heller andra 

sociala medier så som Facebook eller bloggar i sin undervisning, dock var de medvetna om 

att eleverna tog bilder på sina verk och på eget initiativ spred det via olika sociala medier så 

som Facebook, Instagram eller Twitter med mera.  

Engelsklärarna däremot har så kallade rätt och fel svar när det kommer till hur 

uppgifter ska göras. Grammatiken har sina regler som eleverna inte kan undgå och strukturer 

för hur till exempel en text ska vara uppbyggd, samtidigt som de måste kunna tolka och 

analysera eventuell fakta och litteratur rätt. Engelsklärarna kan förbättra och förtydliga 

budskapet som eleven hade i åtanke med sitt verk, men de förbättringar som görs sker efter 

språkets alla grammatiska regler. Det är inte bara viktigt att elevernas producerade texter och 

muntliga framträdande förmedlar vad eleverna har i åtanke utan att det även sker 

grammatiskt korrekt. Även engelskläraren hade tillgång till ett lokalt Intranät på skolan, och 

även de använde det likt bildlärarna i olika grader och utsträckning. Lärare C använde 

Intranätet för att ge eleverna tillgång till uppgifter och material, för att sprida information 

och för att ta emot samt kommentera skriftliga inlämningsuppgifter. Lärare B använde 

skolans Intranät på samma sätt som Lärare C, dock inte i samma utsträckning. Men till 

skillnad från de andra engelsklärarna, och bildlärarna, använde sig Lärare B av en blogg där 

hen lade upp uppgifter, lektionsförslag med mera så att alla, såväl andra engelsklärare, 

elever och föräldrar med mera, kan se vad eleverna jobbar med och hur hen har lagt upp sin 

planering och genomfört undervisningen. 
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Den femte frågan som ställdes i samtliga intervjuer var hur läraren uppfattade sin 

kommunikation med eleverna. I sin helhet svarade bildlärarna följande: 

• Om det finns en specifik baktanke med uppgiften blir det mycket tal till eleverna då 

det inte finns något större utrymme för elevernas influenser. 

• En konstant dialog ägde rum i klassrummet parallellt med processen för att 

tillsammans med eleven komma fram till vad som kan göras för att göra bilden 

bättre.  

Samtliga bildlärare var väl medvetna om att de kommunicerade med eleverna på olika sätt 

och nivåer. Vid till exempel en genomgång, eller om en uppgift hade fasta ramar och mål, 

menade lärarna att de kommunicerade mer till eleverna än med eleverna. Kommunikationen 

med eleverna skedde mer vid eventuella reflektioner, eller med eleverna en och en angående 

hur elevens verk kunde förbättras, och skedde mer med eleverna då det var deras tankar och 

åsikter som låg i fokus. Lärarna menade även att eftersom det inte alltid finns några rätta 

svar i bilden blir värdet av dialogen större då eleverna fritt kan uttrycka vad de tycker och 

tänker utan rädsla för att svara fel.  

 

På samma fråga svarade engelsklärarna i sin helhet att: 

• Under en genomgång av ett nytt delmoment eller uppgift är det mycket tal till 

eleverna då det finns ramar och faktorer för hur arbetet ska genomföras som inte är 

diskuterbara.  

• Lärarna ger eleverna olika alternativ på vissa delmoment som eleverna får diskutera 

och bestämma tillsammans med läraren. Via diskussionen får även lärare fram vad 

eleverna anser vara viktigt. 

Likt bildlärarna är engelsklärarna medvetna av att de använder sig av olika 

kommunikationsformer för att kommunicera med eleverna. Likt bildlärarna menar de på att 

även de kommunicerar till eleverna vid genomgång, eller om en uppgift hade fasta ramar 

och mål. De är även medvetna om att de även kommunicerar mer till eleverna när det 

kommer till att hjälpa dem att utveckla sina arbeten eftersom språket har specifika ramar, 

grammatik, som måste följas. Lärarna försöker dock att ge eleverna utrymme för en dialog 

genom att lämna vissa delmoment i planeringen öppna så att eleverna kan säga ifrån vad de 

vill arbeta med och hur de vill arbeta. Kommunikationen som sker med eleverna kan också 

variera med uppgifterna. Lärarna menar att då det finns rätta svar för hur uppgifter ska göras 

och hur språket ska formuleras kan de via olika teman, som till exempel kärlek, ondska, 

vänskap, etik med mera, ge eleverna frågan vad de tycker. Lärare C framlyfte dock att vissa 
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av eleverna kunde ha problem med att framföra sin egen åsikt under en uppgift då de gärna 

ville ha ett ”rätt” och ett ”fel” och har problem med att tänka för sig själva och 

analysera/vara kritiska mot det material och litteratur läraren presenterar.   
 
2.2.4. Lärarnas reflektion och utvärdering av kursen och planeringens 
genomförande  
Den fjärde och sista delen av intervjun fokuserade på hur läraren reflekterar över den 

planering som genomförs. Fokusen låg även på till vilken grad läraren låter eleverna 

reflektera, och ge feedback till läraren, över vad de tyckte om planeringen. Den sjätte frågan 

som ställdes under intervjun till samtliga lärare var vilka examinationsformer använder du 

dig av. I sin helhet svarade bildlärarna följande: 

• Eleverna får göra individuella muntliga redovisningar varav de samtidigt får visa och 

ha stöd av sitt verk eller PowerPoint med mera.  

• Eleven får göra en kort muntlig presentation av hens verk som klassen sen får ge 

synpunkter på, konstruktiv kritik, och diskutera. 

• Elevernas examinationsform kan bestå av en gemensam utställning. 

• Eleverna skriver små uppsatser på delmomenten där de berättar vad de har gjort och 

använt på uppgiften samt vad de har lärt sig.  

När det kom till examinationsformer för bildämnet var samtliga lärare överens om att 

individuella muntliga framställningar var den vanligaste redovisningsformen. Den muntliga 

framställningen i sig kunde variera avseende i vilken grad klasskamraterna gav feedback och 

konstruktiv kritik på varandras verk, och även om klassen gjorde en gemensam utställning 

fick alla elever berätta om sitt eget verk och hur det i sin tur passade in i utställningens 

helhet. Bildlärarna tog även upp det faktum att det varierade från elev till elev hur mycket de 

pratade under redovisningen och hur mycket de lade sig i diskussionen vid själva 

redovisningen, men att den diskussion som ägt rum under hela processen även visar på 

elevernas kunskaper. De muntliga redovisningarna ansågs var individuella, och samtliga 

bildlärare menade att inga gruppredovisningar användes under undervisningen.  

Bildlärarna hade blandade känslor när det kom till skriftliga prov och redovisningar. Då 

några av dem framlyfte att den nya läroplanen, GY11, krävde att eleverna skulle göra fler 

skriftliga uppgifter menade bildlärarna att många elever har valt en estetisk linje då de sedan 

tidigare har haft problem med de mer teoretiska ämnena som krävt skriftliga 

examinationsformer och att skriftliga övningar och examinationer inte var essentiella för 

bildundervisningen. Lärare 2 och Lärare 5 menade däremot att skrivuppgifter är bra 



 

 35 

övningar för eleverna att sätta ord på processen och resultatet och att det i sin tur kan hjälpa 

eleverna med att forma ett yrkesspråk.  

 

På samma fråga svarade engelsklärarna i sin helhet: 

• Muntliga redovisningar, såväl individuella som i grupper då visuellt stöd av till 

exempel en PowerPoint, videoklipp och musik fick användas. 

• Traditionella skriftliga prov där elevernas kunskaper testas. 

• Skriftliga såväl som muntliga läxförhör och även hörövningar var en del av 

examinationsformerna. 

Till skillnad från bildlärarna betonade engelsklärarna flera olika typer av 

examinationsformer, bland annat fler skriftliga sådana i form av uppsatser, prov och 

läxförhör. Något som engelsklärarna använde sig av, till skillnad från bildlärarna, var så 

kallade muntliga gruppredovisningar. Argumentet för detta var att eleverna skulle kunna få 

stöd från varandra då de flesta kände obehag vid att redovisa muntligt inför klassen, särskilt 

när det kom till att göra det på ett annat språk. Lärarna var dessutom mer benägna att 

erbjuda eleverna att göra sina muntliga framställningar inför mindre grupper. Något som 

också togs upp var att muntliga individuella redovisningar, såväl som gruppredovisningar, 

kan ta för lång tid att genomföra och därför inte används som examinationsform till samma 

grad som de skriftliga proven och läxförhören görs. Samtliga engelsklärare menar således på 

att eleverna inte får praktisera sin muntliga kommunikativa förmåga i samma utsträckning 

som deras skriftliga.  

 

Den sjunde och den sista frågan som ställdes under intervjuerna var hur lärarna och eleverna 

analyserar och reflekterar över den planering som genomförts. Samtliga bildlärare hade 

olika sätt och metoder att utvärdera de olika delmomenten och kursen på. Ett sätt att 

utvärdera kursen var genom den muntliga diskussion som skedde i samband med 

redovisningarna. Utvärderingen av kursen kan även indirekt ske via de konstanta dialogerna 

som lärare och elev, eller som elever sinsemellan har under processen. Bildlärarna tog även 

upp att så kallade utvärderingar kunde komma i slutet på terminen vid kursens avslut, det 

vill säga att utvärderingar inte gjordes konstant efter varje delmoment, och att den 

utvärderingen då kan göras i såväl muntlig som skriftlig form. Vad som uppdagades också 

var att då en officiell dokumentation av det arbetet som genomförts under kursen inte 

gjordes kunde de verk som eleverna produceras ses som en form av dokumentation, det vill 

säga resultatet av arbetet och visa på en utveckling som kan ha skett hos eleverna under 
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arbetets gång. Lärarna var dock medvetna av att eleverna på eget initiativ kan ha 

fotograferat, dokumenterat, sina verk under lektionstid för att sen lägga upp det på ett socialt 

nätverk. Den utvärdering som läraren får av eleverna lägger grunden till eventuella 

modifikationer i kursens planering och delmoment inför nästa årskurs. Lärarna menade dock 

att man inte bara kan utgå ifrån en klass åsikter eftersom samma gruppkonstellation, 

talanger, och förkunskaper kan skilja sig från klass till klass vilket gör att läraren måste 

känna efter hur varje klass i sig fungerar för att kunna skapa en så optimal undervisning som 

möjligt. 

När det kom till reflektionen och utvärderingen hos engelsklärarna hade även de olika 

sätt och metoder att utvärdera de olika delmomenten och kursen på. Lärare A kunde 

eventuellt göra en muntlig utvärdering av delmomentet i samband med att eleverna fick reda 

på sina betyg. Utvärderingen skedde då mellan läraren och eleven i enskildhet på svenska 

vilket ger olika resultat beroende på hur talför eleven är. Likt bildlärarna kunde även 

engelsklärarna ha en form av utvärdering och reflektion i slutet på terminen som gällde 

kursens helhet och inte varje demoment för sig. Till skillnad från bildlärarna som kan utgå 

från sina verk kan engelsklärarna använda de elevproducerade texterna som en form av 

dokumentation då de visar på vad eleverna har gjort under kursens gång. Lärare C var dock 

den ende läraren som kunde utföra en form av dokumentation i klassen över elevernas arbete 

med hjälp av hens egen kamera. Lärare B tog upp att det händer att elever tar bilder på hens 

lektioner. Eleverna tar då och fotograferar vad som skrivits på tavlan eller som visas i en 

PowerPoint, dock var hen inte medveten om huruvida de bilderna var publicerade på ett 

socialt nätverk. Engelsklärarna använder elevernas utvärdering och reflektion på samma sätt 

som bildlärarna gör, det vill säga att vissa modifikationer kan ske i delmoments upplägg och 

planering, men de poängterar likt bildlärarna att man kan inte anpassa en planering utifrån 

en klass. Elevernas förkunskaper i engelska, deras intresse, gruppernas storlek och 

konstellation varierar från år till år, och menar således på att från början måste planeringen 

vara flexibel till en sådan grad att den kan anpassas från klass till klass för att skapa en så 

optimal undervisning som möjligt. 
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3. Analys och tolkning av resultatet 
3.1. Kommunikationsformer i ämnena bild och engelska, skillnader 

och likheter 
I intervjuerna framkom det att ämnena skiljde sig åt när det kom till hur lärarna förhåll sig 

till läromedel, läroböcker och egenproducerat materia där engelsklärarna hade tillgångar till 

ett stort utbud av officiella läromedel såväl som läroböcker, och där det egenproducerade 

materialet ansågs vara ett avbrott från den tråkiga läroboksundervisningen. Bildlärarna 

däremot hade inga läroböcker i undervisningen vilket gjorde att de fick förlita sig på bland 

annat sina egna kunskaper i ämnet och att de själva ha ett egenproducerat material till sin 

undervisning konstant.  

När det kom till hur läraren kommunicerar med eleverna när nya uppgifter och 

övningar introduceras var svaren relativt lika. Eleverna gavs oftast en muntlig genomgång 

som de kunde ställa frågor på och till en viss grad ge synpunkter på. Det varierade 

bildlärarna sinsemellan huruvida de gav eleverna skriftlig information utöver den muntliga 

genomgången, något som samtliga engelsklärare hade en tendens att göra. Samtliga lärare 

tog upp det faktum att eventuella repetitioner av såväl uppgiftens konstruktion, och i 

bildämnets fall om hur material, tekniker och metoder skulle användas, fick ge till eleverna 

då det märktes att det fanns ett behov av det.  

När det kom till hur läraren kommunicerar med eleverna när nya uppgifter och 

övningar introduceras, och hur läraren kommunicerar med eleverna under arbetets gång 

uppdagades större skillnader mellan ämnena. Den dialog som bildlärarna kunde ha med sina 

elever var mer jämställd än den som engelsklärarna hade med sina elever, något som 

kommer att bearbetas i nästa stycke där ämnenas kommunikationsformer kommer att 

belysas av de olika teorierna. 

Reflektionen av planeringen skiljde sig inte så mycket år mellan de olika ämnena. 

Samtliga bildlärare och engelsklärare hade ingen direkt rutin över hur de skulle reflektera 

och utvärdera de olika delmomenten, dock hade de oftast en utvärdering av kursen i slutet på 

terminen där eleverna fick säga vad som var bra och dåligt med kursens helhet. Bildlärarna 

ansåg dock att de potentiellt fick mer feedback från eleverna under arbetets gång tack vare 

de konstanta dialogerna. Dock kunde elevernas kommunikationsförmåga när det kommer till  

     lektionsplaneringen och uppgifternas genomförande variera från elev till elev beroende 

på hur talför eleven är. Bildlärarna betonade att eleverna gärna pratade med varandra under 
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arbetets gång om arbetet genom bland annat ge varandra tips och råd samt konstruktiv kritik 

under själva processen. Engelsklärarna tog upp en liknande situation som kan äga rum i 

deras klassrum då eleverna på eget initiativ kunde bestämma sig för att arbeta med grannen 

på en grammatikövning i textboken. Samtliga lärare tog upp det faktum att 

kommunikationen eleverna emellan kan variera från lektion till lektion och från klass till 

klass, men att det inte var ovanligt att eleverna gärna kommunicerade om sådant som hände 

utanför skolan. 

Av samtliga lärare var det endast en, Lärare 2, som gav eleverna full kontroll över hur 

kursens planering och innehåll skulle se ut och ta form. Alla de andra lärarna som var med i 

studien erkände att de kunde ha problem med att engagera eleverna i planeringen och att de 

oftast gav eleverna alternativ att välja mellan, vilket skapar en illusion av att en dialog har 

ägt rum, något som kommer att bearbetas i nästa stycke där ämnenas kommunikationsformer 

kommer att belysas av de olika teorierna. 

 

3.2. Bildämnet och engelskämnets kommunikationsformer i ljuset av 

teorin 
Såväl bildlärarna om engelsklärarna ansåg att de till en viss grad blev styrda av läroplanen 

och ämnesplanerna när det kom till deras planering. Engelsklärarna blev bland annat 

tvungna att inkludera uppgifter som hjälpte eleverna att utveckla den allsidiga 

kommunikationsförmågan, och bildlärarna fick se till så att eleverna lärde sig hur bilder kan 

kommunicera. Bildlärarna tog dock upp att mycket i ämnesplanerna var tvetydigt och 

konstigt formulerat, bland annat frågan om huruvida eleverna endast kan kommunicera via 

ett medium eller ej. Samtliga lärare var överens om att läroplanen så väl som ämnesplanerna 

lämnade stort utrymme för fri tolkning, vilket bland annat resulterade i att de själva ibland 

valde att tolka ämnesplanen enligt deras egna förkunskaper och preferenser för vad som är 

viktigt att kunna inom de olika ämnena.  

I intervjuerna framkom det att även om bildlärarna inte direkt krävde eller eftersökte 

en lärobok för bildämnet kände de även att en sådan kunde vara bra att ha när det kom till de 

mer teoretiska delarna av ämnet, det vill säga bildanalys och bildkomposition med mera. 

Samtliga engelsklärare hade, till skillnad från bildlärarna ett flertal läroböcker att välja 

mellan beroende på vilken kurs och inriktning eleverna gick på samtidigt som det gjorde det 

möjligt för dem att ta elevernas kunskapsnivå i bejakning. Lärarna betonade även att de fritt 

kunde förhålla sig till boken, det vill säga att den inte var tvungen att vara en del av 
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undervisningen, samtidigt som läroboken och officiella läromedel i sig var bra stöd och hade 

en legitimitet is sig. Inga konkreta slutsatser kunde dras vad anbelanga bildämnets låga 

status i skolan kan hänga ihop med vilka läromedel som används och som inte används i 

undervisningen, men det framkom i intervjuerna att lärarna uppfattade att eleverna fann 

läroböckerna tråkiga, vilket resulterade i att det egenproducerade materialet såg som en paus 

från den trista läroboken och att det var roligare att jobba med det egenproducerade 

materialet. En fråga som man då kan ställa för framtida studier är varför är läroboken tråkig 

och vad i det egenproducerade materialet är roligt?  

När det kommer till den hur den sociokulturella teorin var det tre saker som stod ut när 

det kom till den sociala miljön inom de olika ämnena; 1) olika hjälpmedel användes i 

klassrummen, 2) lärarnas hade olika sätt att visa på sin expertis på, och 3) ämnenas 

förhållningsätt till vad som är ”rätt” och ”fel”. De läromedel som används på 

bildundervisningen är de olika material som eleverna får testa och experimentera med. 

Dessa läromedel ändrar form konstant beroende på vilken lärare och elev som använder 

dem. Läroboken och de officiella läromedlen som används på engelskan ändrar inte sin 

fysiska form på samma sätt som de olika materialen inom bilden. Lärarna kan på sin höjd 

hoppa över eller komplettera uppgifter med ytterligare läromedel och egenproducerat 

material men det förändrar inte det faktum att läromedlet har samma statiska form oavsett 

vilken elev eller lärare som använder det. Då bildlärarna kan visa på sin expertis genom att 

gå igenom framme vid tavlan har hen även en möjlighet att sitta ner bland eleverna och 

arbeta med materialet tillsammans med dem. Engelskläraren, som också har genomgångar 

vid tavlan, har inte samma möjlighet som bildläraren när det kommer till att sitta ner med 

eleverna. Engelskläraren ska sedan innan lektionen ha svaren till övningarna, och genom att 

sitta ner samtidigt som eleverna och göra uppgiften skulle lärarens legitimitet potentiellt 

kunna degraderas. Engelskläraren har på så vis ett annat förhållningssätt till eleverna när det 

kommer till att visa sin expertis vilket också kan skapa en distans till eleverna som 

bildläraren inte har och kan undgå. De olika ämnenas förhållningsätt till vad som är ”rätt” 

och ”fel” kan också påverka den sociala miljön i klassrummet. En bild som inte är utförd på 

korrekt sätt när det kommer till den tekniska biten kan fortfarande vara intressant och tydligt 

förmedla det budskap som eleven har i åtanke. Eleven kan dessutom medvetet genomföra en 

bild med tekniska brister för att bristerna i utförandet hjälper till med att förmedla det tänkta 

budskapet. En elev på engelskan som inte har bemästrat grammatiken till fullo eller till en 

viss grad kan inte, till skillnad från bilden, producera en text som förmedlar det budskap som 

eleven har i åtanke. Inte heller kan eleven välja att använda grammatiken på fel sätt med flit 
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för att förmedla kommunikationen på ett nytt och innovativt sätt. Detta leder i sin tur till att 

eleverna, med rädsla för att bli dömda, väljer att skriva om saker de grammatiskt kan 

formulera istället för vad de vill uttrycka.  

Sättet som kunskapen förmedlades inom de olika ämnena skiljde sig även åt, likaså 

från lärare till lärare. Det vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet, som förespråkar en 

skriftlig mediering av kunskap (Marner & Örtegren 2003, 12) används mer av 

engelsklärarna än bildlärarna. Detta berodde bland annat på att engelsklärarna hade stor 

tillgång till skriftliga läromedel att använda i undervisningen, men det berodde också på att 

engelsklärarna inte har tid åt att genomföra muntliga övningar och redovisningar till den 

grad som de vill. En annan sak som framkom vid innehållsanalysen av intervjuerna var det 

faktum att engelsklärarna oftast, likt i Olga Dysthes studie i Det flerstämmiga klassrummet – 

Att skriva och samtala och lära hade en tendens att tolka en monolog som en dialog. 

Exempel på detta är Lärare C som styrde elevernas diskussion så att de tog med de 

delmoment hen redan hade planerat ha med, och att lärarna i flera situationer skapade 

”dialoger” där eleverna producerade förväntade svar (2008, 9). Dialogicitet som äger rum i 

klassrummet vid undervisning i engelska består även av att engelskläraren har 

tolkningsföreträde; eleverna kan inte debattera eller argumentera med läraren vad som är 

gramamtiskt genomförbart då det finns fasta grammatikregler att följa. Lärarna på engelska 

kan, som nämnts tidigare, på sin höjd ha dialoger med eleverna om de olika ämnen och 

teman som kursen berör, så som kärlek och ondska. Det ska dock framlyftas att 

engelsklärarna inkluderar olika medium som bilder, film och musik i undervisningen. 

Kanske inte i den utsträckning som läroplan och kursplaner kräver, men det visar i alla på att 

lärarna, Marner och Örtegren enligt Kress, är medvetna om att ”[d]en offentliga 

kommunikationen använder allt fler representationsformer och befinner sig i förändring” 

och att ”[elevernas] teckenproduktion står i relation till den semiotiska repertoar som 

successivt modifieras och utvecklas parallellt med utvecklingen av subjektivitet” (Marner & 

Örtegren 2003, 32).  

Bildlärarna som intervjuades i den här studien påstod att i dagens samhälle håller det 

vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet på att etablera sig mer och mer i 

bildundervisningen som resultat av den nya läroplanen GY11 som enligt dem kräver mer 

skriftlig dokumentation från läraren samt skriftliga utvärderingar med mera från eleverna. 

Dock betonade de även att antalet skrivuppgifter och utsträckningen av texter som användes 

i klassrummet med mera beror på bildlärarnas egna preferenser och undervisningsmetoder. 

Några av de bildlärare som intervjuades anser att skriftlig mediering av kunskap är bra för 
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att sätta ord på vad eleverna har lärt sig och för att hjälpa dem med att utveckla ett 

yrkesspråk. De betonade dock att elever som valt en estetisk inriktning kan ha problem med 

att jobba med ett vertikalt/hierarkiska medieringsbegrepp och gynnas mer praktiska 

övningar. I sin helhet förespråkade bildlärarna det horisontella medieringsbegreppet där 

verbal kommunikation, framställningar och uttryck via bilder, film och musik anses vara av 

samma värde som den skriftliga kommunikationsformen. Lärarna på bilden har likt 

engelsklärarna även de muntliga genomgångarna där dialogen styrs av att läraren har 

tolkningsföreträde, men till skillnad från engelsklärarna kan bildlärarna till större 

utsträckning låta eleverna föra en mer jämställd dialog under lektionstid då 

tolkningsföreträdet över vad som är ”rätt” och ”fel” degraderas. Det framkom även att 

bildlärarna använder sig av multimodalitet i sin undervisning, och att det även används till 

en större grad än vad engelsklärarna gör, bland annat genom att ta med eleverna ur 

klassrummet ut i samhället.  

 

När en tittar på lärarnas planering i förhållande till den formella lärsekvensen ser man 

tydliga paralleller. Samtliga lärare utgick från eller blev påverkade av kommunikation som 

kom från staten och skolan, det vill säga skriftlig kommunikation i form av resurser för 

lärande, läroplan och institutionella normer (Rostvall & Selander 2008, 41). Lärarens 

iscensättning kunde ta sig i uttryck på olika sätt både hos bildlärarna och hos engelsklärarna, 

bland annat via en muntlig genomgång, film, studiebesök med mera.  Beroende på vad 

lektionsplaneringen hade sin grund i och vilket tema den bestod av formade den i sin tur den 

första och andra transformationscykeln. Intervjuerna visade på att det inte bara skiljer sig 

avseende kommunikationen ämnena emellan, utan att kommunikationen även var beroende 

av klassens karaktär och det läromedel/egenproducerade material som användes i 

undervisningen.  

 

När det kom till professionalisering av bildämnet var det en intressant detalj som dök upp. 

Majoriteten av bildlärarna menade att eleverna skulle bli klara i skolan på lektionstid med de 

övningar och uppgifter som de jobbade med. Enligt lärare 1 gavs även läxor sällan då 

eleverna har så mycket att göra i sina andra ämnen. Frågan är inte då om läraren själv 

underminerar sitt ämnes värde och indirekt förespråkar de andra ämnenas utbildningsvärde.  
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4. Sammanfattning 
Utifrån de intervjuer som har legat till grund för den här studien, och de teorier som har 

använts för att belysa deras innehållsanalys är det inte möjligt att dra några generella 

slutsatser om konkreta skillnader och likheter mellan hur bildlärarna och engelsklärarna 

kommunicerar generellt. Något som dock har uppdagats i den här studien är att bland 

bildlärarna finns det olika förhållningssätt till så kallad skriftlig kommunikation, varav ena 

sidan förespråkar det för att befästa ett yrkesspråk samtidigt som den andra sidan menar att 

det är viktigare att eleverna får befästa sina kunskaper genom praktiska övningar och visuellt 

intagande. Engelsklärarna var till skillnad från bildlärarna samtliga positiva till, och vana 

vid, att, använda sig av skriftlig kommunikation, men det framkom även att ett visuellt stöd 

för eleverna, i form av film, videoklipp från Youtube och bilder med mera, hade använts 

mer och mer i undervisningen under de senaste åren.  

En stor skillnad mellan de olika lärarna var deras förhållningssätt till själva processen 

för lärandet. Bildlärarna betonade vikten av processen, att eleverna skulle få experimentera 

och känna på såväl material, teknik och metoder då det oftast inte fanns något rätt eller fel 

för hur eleverna senare uttryckte sin nya kunskap i praktiken. Likaså var lärarna noga med 

att inte föra sina estetiska preferenser över på elevernas arbeten då fokusen låg på vad 

eleverna ville uttrycka. Engelsklärarna däremot har ett ämne där det finns tydliga rätt och fel 

för hur saker ska gå till och göras. Detta leder i sin tur till att eleverna kan vara innovativa 

när det gäller till exempel val av ämne för en uppsats eller muntlig framställning men de 

måste fortfarande följa en tydlig struktur för hur arbetet ska se ut och genomföras. 

Resultatet av studien visar på att lärarnas kommunikationsförmåga inte är begränsad 

till vilka läromedel eller egenproducerat material de använder sig av på grund av deras 

förhållningssätt till läromedlen och det material de använder sig av i undervisningen. 

Studien visar även att bildlärarna förefaller ha en mer jämställd dialog med eleverna, och att 

de använder sig mer av det horisontella medieringsbegreppet samt multimodalitet, samtidigt 

som de inte har samma tolkningsföreträde, dialogicitet, som en engelsklärare kan tänkas ha. 

Engelsklärarna använder sig dessutom till större del av det vertikalt/hierarkiska 

medieringsbegreppet än någon av de andra medieringsformerna.  

 

5. Diskussion av resultatet 
Även om det är omöjligt att dra några generella slutsatser om vad som skiljer 

kommunikationen på bildlektionerna från den kommunikation som äger rum på en 
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engelsklektion hoppas jag att den här studien i alla fall har gett en vag insikt i hur 

kommunikationen kan skiljer sig åt ämnena emellan, bland annat när det kommer till frågan 

om att skapa dialoger och olika medieringsformer. Det är dock viktigt att betona att den här 

studien har sin grund i vad lärarna anser och tror om sig själva, något som potentiellt sätt 

hade kunnat testas genom att göra observationer av lärarna då de är i sin rätta miljö och 

undervisar. Potentiellt sett, för att befästa legitimiteten i den här studien, hade vidare studier 

kunnat göras genom att inkludera ett större antal respondenter. Studien hade kunnat vidgas 

ytterligare genom att antingen inkludera eleverna, för att få deras perspektiv och synpunkter, 

eller genom att göra analysera de läromedel och egenproducerade material som lärarna 

använder sig av. Det finns med andra ord ett flertal potentiella uppföljningar av den här 

studien, varav några jag personligen hade kunnat tänkas göra. 
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vilket i sin tur gav engelsklärarna ett större tolkningsföreträde samtidigt som de använde det 

vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet. Med den här studien är det omöjligt att dra några 

generella slutsatser av konkreta skillnader i hur bildlärare och engelsklärare använder olika 
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