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Först och främst vill jag rikta ett tack till min drivna handledare Annika Hellman som har uppmuntrat 

min undersökning även när andra inte trodde på den. Jag vill även rikta ett stort tack till alla nära och 

kära, främst mina föräldrar som har stöttat mig under utbildningens gång. Tack för att ni finns där för 

mig i vått och torrt. 
Abstrakt 

I dagens samhälle fungerar media som en enorm informationsspridare.  Därav är det utav stor vikt att 

ställa sig frågan om alla grupper kommer till tals i media och därmed få lika stort handlingsutrymme? 

Alltför ofta använder man sig som betraktare av tv som en källa utan att för den sakens skull tänka 

kritiskt kring det man har sett. Som betraktare blir vi matade med vinklade perspektiv i vår vardag utan 

vidare reflektion. Syftet med den här studien var skapandet av ett ämnesintegrerat lektionsupplägg i 

ämnena bild och So. Den centrala tanken med upplägget var att det skulle öppna upp för samtal med 

eleverna om grupper som inte får lika mycket exponering i media som andra grupper. Denna implicita 

maktordning bidrar till en marginalisering och en polarisering där människans värde är beroende av 

rådande normer samt där individer ställs mot varandra. Under höstterminen 2016 genomförde jag en 

etnografisk undersökning som baserades på ett lektionsupplägg med förankring i Lgr 11, som behandlade 

kön, etnicitet, funktionalitet, genus och klass. Undersökningen tog avstamp ur de teoretiska perspektiven 

socialkonstruktionism, normkritik, postkolonialism, visuell retorik.  Insamlandet av data gjordes med hjälp av 

etnografiska klassrumsstudier samt a/r/tography vilket senare analyserades med hjälp av metoden 

diskursanalys. Resultatet av denna undersökning visade att eleverna fann det meningsfullt att jobba med 

normkritik samt att de ansåg att lärare borde väva in detta mer i sin undervisning istället för att 

introducera detta ämne under temadagar.  

Nyckelord  

Intersektionalitet, Normkritik, A/r/tography, kritiskt tänkande, pedagogik, bildundervisning.  
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Inledning  

1.1 Introduktion 

Till och från när individer konverserar, så är ett vanligt förekommande att man hävdar att man sett det 

man talar om på tv, för att validera sitt uttalande med en slags källa. Men hur är det egentligen med media 

i dagens samhälle? Går det verkligen att kalla det man ser på tv för en vedertagen sanning? Som 

betraktare blir vi matade med vinklade perspektiv i vår vardag utan vidare reflektion. Frågan vi borde 

ställa oss är om alla perspektiv syns samt om alla individer får komma till tals i det vi kallar för nyheter? 

När det gäller undervisning i skolan så handlar det inte bara om att undervisa i det specifika ämne man 

har valt som yrkesverksam pedagog. Det handlar även om att främja det demokratiska uppdraget i form 

av att arbeta inkluderande och på ett normkritiskt tillvägagångssätt genom att skapa samtal kring 

marginaliserade grupper. I dessa samtal berörs punkter såsom etnicitet, funktionalitet, sexualitet, genus, 

kön och klass.  

Fiktionens superhjältar har alltid inspirerat mig, kanske är det för krafterna de besitter och egenskaper för 

att kunna handla för ”mänsklighetens bästa”. Men alltför sällan har jag sett till de verkliga superhjältarna 

kring oss, de såkallade vardagshjältarna. De som agerar normbrytande eller de individer som ser sig själva 

som anspråkslösa men som agerar osjälviskt. En av dessa förebilder är min egen far, som kämpade emot 

värnplikten under 70-talet. Han satt upprepade gånger i fängelse för att han ansåg att våld inte löser 

konflikter. Då var Sverige inte det Sverige vi känner till idag (år 2016). Då var det en självklarhet att man 

skulle delta i värnplikten. Men min pappa stod upp för det han ansåg var rätt, han var helt enkelt 

normbrytande. Med tiden så insåg jag just vilken superhjälte min pappa är. När vi tänker på en 

superhjälte tänker vi sällan på deras osjälviska handlande, men vid närmre eftertanke så är deras 

huvudsyfte att alltid försvara de förtryckta, och att kunna axla det tunga ansvaret av att vara en god 

auktoritet. Det är just det jag tänker göra, genom att försvara de marginaliserade grupperna samt att på ett 

så pedagogiskt sätt som möjligt kunna vädja till elevernas egen agens för att kunna påverka samhället. För 

att även de, dessa elever, är också superhjältar. De vet bara inte om det än.  

Lärare kanske inte har muskler eller röda mantlar som attribut, men det lärare har gemensamt med 

superhjältar är att de söker förändring, de söker till att forma samhället med eleverna ur både ett 

kunskaps- och ett demokratiskt perspektiv. Lärare kanske inte har magiska reliker likt Dr. Strange (en 

superhjälte) men vi har en annan magisk relik till hands, det pedagogiska verktyget. Likt Dr. Stranges 

värld som består av multiuniversum så är det även lärarnas uppgift att navigera i multiuniversumet av 

olika lärstilar samt att utforma inkluderande uppgifter som syftar till djupare kunskap, alltså den kunskap 

eleverna besitter.  
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1.2 Bakgrund 

Dagens media fungerar som en enorm informationsspridare i dagens samhälle. Får verkligen alla grupper 

komma till tals i media och därmed får lika stort handlingsutrymme? Utgångspunkten för denna studie 

handlar om att aktivt jobba med normer och intersektionalitet genom bild- och So-ämnet i syfte att skapa 

en förändring samt att lägga grund till ett emancipatoriskt lärande där normer och maktordningar 

synliggörs genom bild- och So- ämnet. Enligt Britt-Marie och Peter Sohlberg ligger emancipatoriskt 

kunskapsintresse till grund för att avslöja dominansförhållanden samt att skapa insikt om mänskliga och 

sociala villkor.1 I läroplanen för 2011 så står det i det centrala innehållet att eleverna ska arbeta med 

”bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 

perspektiv kan utformas och framställas”.2 

 För att kunna behandla dessa frågor valde jag att skapa ett lektionsupplägg med förankring i citatet ovan. 

Jag vill även att lektionsupplägget skulle ha anknytning till både bildämnet och SO-ämnets kunskapskrav 

(så kallad ämnesintegrering). Detta didaktiska läromedel är ett exempel som inriktar sig på en normkritisk 

ansats. Jag avser att skapa en möjlighet för eleverna att se sin agens och tillsammans med eleverna utvidga 

vår gemensamma bild av både världen och normer. Jag gör varken anspråk på att presentera en färdig 

metod eller ett fulländat lektionsupplägg utan mer ett försök att skapa en pedagogisk ansats och en 

konkretisering till att arbeta med normkritisk pedagogik. 

Lektionsupplägget och undervisningen gick ut på att eleverna fick ta del av fem artiklar om världsnyheter 

(attacken mot Charlie Hebdo i Frankrike, skolmassakern i Nigeria, attacken i Libanon, en intervju med en 

HBTQ-person i Uganda och slutligen ett inslag om Paralympics).3 Dessa fem världsnyheter behandlar: 

kön, etnicitet, funktionalitet, klass och genus. Därefter har eleverna illustrerat en bild utifrån vad de 

känner och tänker om dessa nyheter.   

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.
4 

                                                             
1 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2013). Kunskapens former – vetenskapsteori och forskningsmetod. Författarna och Liber AB 
sid. 39.  
2 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, föreskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.20.  
3 Andersson Roström, Sofia & Furusjö, Johan & Magné Joakim. (2015) Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21762713.ab ( Hemsidan besöktes 2016-09-25); 
Berger, Ella & Johansson Charlotta & Normark Petterson, Frida. (2014) SVT Nyheter. 
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/elever-massakerade-i-
nigeria?gmenu=search&mobilmeny=1&mobilregionalmeny=1&lokalmeny=1 (Hemsidan besöktes 2016-09-25); 
Botelho, Greg & Cruickshank, Paul & Shoichet E. Catherine. (2015) CNN. 
http://edition.cnn.com/2015/11/12/middleeast/beirut-explosions/ (Hemsidan besöktes 2016-09-25); 
Arwa, Damon & Mortensen, Antonia. (2013) CNN. http://edition.cnn.com/2013/12/30/world/africa/uganda-
lgbt/index.html  (Hemsidan besöktes 2016-09-25); 
https://www.facebook.com/MicMedia/videos/1230718016950986/?pnref=story  (2016-09-25). 
4 Skolverket (2011), s.22. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#Bilder_som_behandlar_frågor_om_identitet_sexualitet_etnicitet_och_maktrelationer_och_hur_dessa_perspektiv_kan_utformas_och_framställas
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#Bilder_som_behandlar_frågor_om_identitet_sexualitet_etnicitet_och_maktrelationer_och_hur_dessa_perspektiv_kan_utformas_och_framställas
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#bilder_i_olika_kulturer_både_historiskt_och_i_nutid
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21762713.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21762713.ab
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/elever-massakerade-i-nigeria?gmenu=search&mobilmeny=1&mobilregionalmeny=1&lokalmeny=1
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/elever-massakerade-i-nigeria?gmenu=search&mobilmeny=1&mobilregionalmeny=1&lokalmeny=1
http://edition.cnn.com/2015/11/12/middleeast/beirut-explosions/
http://edition.cnn.com/2015/11/12/middleeast/beirut-explosions/
http://edition.cnn.com/2013/12/30/world/africa/uganda-lgbt/index.html
http://edition.cnn.com/2013/12/30/world/africa/uganda-lgbt/index.html
https://www.facebook.com/MicMedia/videos/1230718016950986/?pnref=story
https://www.facebook.com/MicMedia/videos/1230718016950986/?pnref=story
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Med utgångspunkt ur citatet ovan så var lektionsupplägget tänkt att agera som en igångsättare för 

diskussioner och bildskapande kring marginaliserade grupper i världen och samhället, med syftet att 

arbeta normkritiskt och främja ett kritiskt tänkande hos eleverna.  

En central tankegång som ligger till grund för min brinnande vilja som framtida yrkesverksam pedagog är 

viljan att skapa en spännande undervisning samt att engagera eleverna i samhälleliga frågor. Jag vill i mina 

roller som konstnär, forskare och lärare föra vidare samma slags upprymdhet och engagemang som jag 

känner kring bildämnet till mina elever.  

”The theoretical position of a/r/tography was selected to best study the issue of using the visual as a 

thinking tool”.5 Detta citat hänvisar till den a/r/tografiska ståndpunkten som har genomsyrat detta arbete 

genom användandet av det visuella som ett verktyg och ett språk för tankar och erfarenheter. Det är här 

som den lokala läroplanen och lektionsupplägget kommer in, det syftar som utgångspunkt för att 

eleverna ska få gestalta bilder som kommunicerar deras tolkningar och föreställningar om nyheter och 

händelser som de tar del av i den vardagliga interaktionen med både media och individer.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är främja skolans demokratiska uppdrag och ett arbete som behandlar 

normer och intersektionalitet, genom utformningen av ett ämnesintegrerande lektionsupplägg i bild- och 

So-ämnet med förankring i LGR 11. Syftet är även att skapa samtal om kritiskt tänkande kring etnicitet, 

kön, klass och funktionalitet, och ifrågasättande kring vad som får och inte får synas i media.  

Med hjälp av det socialkonstruktionistiska perspektivet så ämnar jag som pedagog att dela makten med 

eleverna i syfte att utjämna de maktrelationer som finns inbyggda in klassrumssituationen.  

Lektionsupplägget är en mikrohandling som ligger till grund för att samtala om marginaliserade grupper 

samt att främja skolans demokratiska uppdrag i bildundervisningen.6 Enligt skolans värdegrund ska 

utbildningen ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”7 Genom att lektionsmaterialet (den lokala 

pedagogiska planeringen och instruktionspappret) kan delas med andra lärare kan en macrohandling 

skapas där alltfler elever samtalar om marginaliserade grupper i samhället. Detta skapar ett paradigmskifte 

som bidrar till att skapa en samhällelig förändring.  

                                                             
5  Lazo Garcia Veronica & Smith Jill Developing (2014). Thinking skills through the visual: An a/r/tographical journey. The 

University of Auckland, New Zealand, International Journal of Education through Art Volume 10 Number 1 s.102. Ltd 

Article. English language.  

6 Vinthagen, Rebecca (2016). Normkreativitet- en interaktiv föreläsning. Konstfack, kl 18:00-19:30.   
7  Skolverket (2011), Hämtad 2016-12-20 från adressen. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild
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1.4 Frågeställning 

De frågeställningarna jag har som utgångspunkt för denna undersökning är: Hur skapar jag som blivande 

pedagog en meningsfull undervisning genom ämnesintegrering som berör intersektionalitet? Hur kan ett 

normkritiskt lektionsupplägg bidra till kritiskt tänkande hos elever? Vilka samtal skapas i undervisningen 

om marginaliserade grupper i medier?  

2. Empiri  

Empiriinsamlingen pågick under fem veckor, under sju lektioner tillsammans med en bildlärare och en 

SO-lärare (tre SO-lektioner och fyra bildlektioner). Det empiriska materialet består av fältanteckningar, 

transkriberade klassrumsintervjuer, informella samtal med både lärare och elever. Materialet innehåller 

även fotografier som jag har tagit under arbetets gång samt insamlandet av artefakter (såsom elevarbeten 

och texter skrivna av eleverna om budskapet kring deras bilder). Dessa texter kommer även att ställas ut 

tillsammans med elevernas arbeten på examineringsvernissagen på Konstfack. Tanken är att elevarbetena 

skall vara huvudpunkten i min gestaltning.  

 3. Urval och avgränsning 

Urvalet består av att jag har använt mig av 25 elever i en klass som mina informanter, samt deras lärare i 

bildämnet och i So-ämnet. Urvalet för denna studie är att jag valde att genomföra mitt 

undervisningsbaserade lektionsupplägg på en friskola i en förort till Stockholm. En klass i årskurs nio 

(med inriktning på globalisering) har deltagit under denna undersökning, klassen består av ett stort 

mångkulturellt spann. Den lokala pedagogiska planeringen som jag har skapat samt instruktionspappret 

till eleverna i åk 9, ligger till grund för det undervisningsbaserade forskningsprojektet som jag har drivit 

på skolan.8 

Anledningen till att det blev denna skola är för att jag själv har varit elev där. Enligt Kullberg så är det 

viktigt att ta kontakt med grindvakterna det första man gör som etnografiskforskare för att få tillträde till 

institutionen.9 Grindvakter är de nyckelpersoner som besitter viktiga roller för att man som forskare ska 

få tillträde till fältet. Inledningsvis tog jag kontakt med dessa för att få inträde till institutionen, varav den 

första grindvakten var bildläraren som jag själv hade haft som lärare. Jag mailade även skolans SO-lärare 

som var den andra grindvakten om mitt projekt.  

Avgränsningen i detta fall är att jag tillhandahölls med en klass istället för flertalet klasser att genomföra 

undersökningen med. SO-läraren och bildläraren ansåg att klassen med inriktning på globalisering 

lämpade sig bäst för mitt forskningsarbete. De tog även i beaktning att det var kort om tid för att forska 

på fler klasser. Jag inser att detta kan färga mitt slutresultat med tanke på att jag inte har haft fler klasser 

                                                             
8 Vänligen se bilaga 2.  
9 Kullberg, Birgitta (2014). Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur AB, s. 144. 
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samt att detta är elever som själva har sökt in till denna inriktning. Dessa elever är även väldigt insatta i 

vad som pågår i både samhället och i världen. Jag är medveten om att det kan bli ett annat resultat i 

genomförandet av en sådan undervisning med elever som inte är intresserade av nyheter eller bildämnet.  

4. Metoder 

I enlighet med de forskningsetiska principerna så har de fyra huvudkraven (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet) tagits i beaktning. Eleverna, deras målsmän och 

grindvakter blivit informerade om denna undersökning samt att elevernas verk och skrivna texter 

kommer att ställas ut i en utställning på Konstfack.10 Elever, lärare och skola förblir anonyma i denna 

undersökning i enlighet med konfidentialitetskravet.  

Tre metoder har använts under denna undersökning. En av dessa metoder är baserad på etnografisk 

klassrumsundersökning och den andra metoden är baserad på a/r/tography. Dessa två metoder har 

använts vid insamlandet av data. Jag har valt diskursanalys som den tredje metoden för att kunna 

analysera datan som jag har samlat in. Det är ett vanligt förekommande att forskare inom 

socialkonstruktionism använder sig av diskursanalys när de ska analysera och granska subjektspositioner 

och maktrelationer som skapas genom interaktion i antingen skrivna texter eller i konversationer.11  

Lektionsupplägget skapades i syfte att ligga till grund för elevernas kritiska tänkande och bildskapande. I 

den etnografiska studien har jag även valt att aktivt skriva med affekt i syfte att förstärka både min 

tolkning och mitt narrativ i mina fältanteckningar. Att skriva med affekt innebär att man väver in känslor, 

rumsliga beskrivningar och tankar.  När etnografen använder sig av täta beskrivningar så integreras fyra 

delar enligt Birgitta Kullberg. Dessa delar är berättande, beskrivande, analyserande och tolkande.12 

Genom att använda mig av dessa så skapar jag som skribent en ingång för läsaren att träda in i mina 

tankar som etnograf.  

4.1 A/r/tography  

A/r/tography är ett begrepp som står för konstnär - forskare – lärare, (Artist – Researcher – Teacher) det 

syftar på själva samspelet mellan de olika rollerna och utforskandet genom konstnärlig metodik. Eftersom 

konstnärliga forskningsmetoder har en tendens att hamna i skymundan för vetenskapligforskning, är det 

av stor vikt att understryka att A/r/tography är en etablerad forskningsmetod samt ett ramverk som 

kombinerar konst, forskning och lärande. Denna metod diktomiserar inte text och bild, utan båda anses 

ha lika mycket värde.13 Robyn Stewart (1999) diskuterar kring validiteten av konst som forskning. Stewart 

menar att konstbaserad forskning är av lika stor vikt såsom både kvalitativa och kvantitativa 

                                                             
10 Vänligen se bilaga 1.  
11 Burr (2003), s.150.  
12 Kullberg (2014), s.16. 
13 Lazo Garcia, Veronica & Smith, Jill (2014 ). Developing thinking skills through the visual: An a/r/tographical journey. Ur 
International Journal of Education through art, volume 10 number 1, Intellect Ltd Article, s.99.   
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forskningsmetoder. Bildkonst som forskning speglar interesset för olika slags former inom forskning 

såsom att ständigt undersöka samt att införskaffa kunskap, teoretisk som praktisk.14  

Ur detta perspektiv har jag valt att inte lägga en betoning eller värdering på endast elevernas text, bilder 

eller klassrumsdiskussioner. Dessa väger lika tungt på min såkallade ”våg” när det gäller Insamlandet av 

de etnografiska artefakterna. Det vill säga elevernas bilder och texter kring deras budskap. Dessa syftar till 

att ge mig en bild av både den uttryckta kunskapen samt den inhämtade kunskapen kring vår diskussion 

kring normer och media. Även om man använder sig av mycket summativa bedömningar på den 

pedagogiska arenan så avser jag att lyfta fram hur eleverna tänker kritiskt och samtalar kring normer på 

olika sätt genom deras gestaltade arbeten (alltså ett mer formativt arbete). Enligt Laurie Ball är det en 

svårighet att separera konstnären och läraren. Även fast dessa roller är sammanflätade så finns det både 

likheter och skillnader. Dessa skillnader är att konstnären är mer introvert genom sitt skapande medan 

läraren är mer extrovert i sitt undervisande.15 Denna inomliggande känsla som Laurie Ball beskriver kan 

ses som en central tankegång till a/r/tograpgy. Subjektspositioneringen mellan de olika rollerna som 

konstnär och lärare och i detta fall, konstnär, etnograf och blivande lärare och hur dessa kan samverka.  

 My art is my all-consuming flame – without it I will grow old and die /…/ She says that the artist nurtures the teacher by 

keeping in touch with the very processes and the materials she wishes to teach, and the teacher feeds the artist by allowing 

more time and experience to objectify those very personal processes through art history and art criticism and aesthetics.16 

Citatet ovan beskriver enligt mig korrelationen mellan konstnären, forskaren och bildläraren, men jag 

anser även att man som både konstnär, forskare och lärare, hämtar sin inspiration från styrdokumentet 

som finns i LGR 11. Styrdokumenten bidrar till att skapa ramarna kring uppgifterna och man kan ta 

dessa till hjälp vid själva utformningen av undervisningsbaserade uppgifter och arbetsområden. I min 

studie har det ständiga skiftandet mellan dessa roller varit väldigt omfattande. Att träda in i det parallella 

arbetet och rollerna som innefattar lärare – forskare och konstnär har innefattat intressanta perspektiv 

med olika slags utgångspunkter som ändå samverkar på flera plan. Det är dock en ständig svårighet att 

vara medveten om sin egen subjektspositionering i form av att växla mellan de olika rollerna som både 

konstnär, etnograf och lärare. När jag hittar något att observera så glömmer jag bort att ge eleverna mer 

feedback på deras bilder för att jag är så upptagen med att prata med dem om deras tankar.  

4.2 Etnografisk klassrumsstudie 

En av de metoder som denna undersökning har genomförts med är bland annat etnografiska 

klassrumsstudier. Där har eleverna fått ta del av material i form av ett lektionsupplägg som behandlar 

                                                             
14 Wilson, Sylvia (2004) Fragments Life writing in image and in text. A/r/tography rendering self through arts-based living 
inquiry. Edited by Rita. L Irwin and Alex de Cosson, Foreword by William F.pinar. Vancover, by Pacific Educational Press, s. 
44. 
15 Porter, Nicole (2004) Exploring the making of wonder, The A/r/tography model in secondary art classroom, ur A/r/tography rendering self 
through arts-based living inquiry (2004). Edited by Rita L. Irwin and Alex de Cosson. Vancover by Pacific Educational Press, s.106  
16 Porter (2004), s.106.   
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både bildämnet och ämnet samhällskunskap. Den etnografiska studien består av deltagande 

observationer, intervjuer, antingen klassrumsdiskussioner eller individuella intervjuer där jag syftar att 

samla in elevernas upplevelser och erfarenheter. Dessa intervjuer ligger till grund för min kvalitativa 

empiri. Jag är väl medveten om problematiken kring att dessa intervjuer kan bidra till en induktiv 

slutledning (en generaliserande slutledning) om man inte är försiktig med hur man granskar resultaten.17 

Den etnografiska metoden och tillvägagångssättet går under begreppet etnografi som är ett arbetssätt då 

forskaren systematiskt skapar, samlar in, bearbetar och analyserar samt tolkar den data som man har 

samlat in under sin tid på fältet. Enligt Kullberg så arbetar den etnografiske forskaren i tre överlappande 

faser när denne genomför sin fältstudie. Dessa faser innefattar förberedelser för fältet (planeringsfasen), 

genomförande av fältarbetet (genomförande), avslutande arbete med analys (avslutning). Utifrån dessa 

begrepp så har jag även delat upp underrubrikerna i planeringsfasen, genomförande och avslutning.18 Under 

undersökningens gång så har jag som forskare strävat efter att vara så självreflexiv som möjligt. Detta 

innebär att jag har ständigt reflekterat över mina positioner som lärare och forskare i klassrummet, och 

hur detta påverkar maktrelationerna där, samt hur detta kan påverka elevernas subjektspositionering med 

tanke på maktrelationen mellan elev/lärare och informant/forskare.  

4.2.1 Planeringsfasen 

Enligt Birgitta Kullberg växer studiens frågor succesivt fram under arbetets gång då fältundersökningens 

fortskrider, alltså behöver inte etnografen har färdigformulerade frågor till hands.19 Som etnografisk 

forskare tog jag stöd i detta och formulerade mina frågeställningar under arbetets gång. De informella 

samtalen användes som tillvägagångssätt att samla data. Genom denna metod drog jag en slutsats om att 

eleverna möjligtvis skulle finna det mer bekvämt att ta del av klassrumsdiskussioner, än att ta del av en 

mer personlig intervju där forskaren helst ska lämna klassrummet med informanten. När jag frågade 

eleverna ansåg de flesta att dessa informella samtal i form av klassrumsdiskussioner var mer bekväma, än 

enskilda samtal med mig (djupintervjuer). Som etnograf gäller det att inte störa informanternas naturliga 

miljö som de befinner sig i, därav blev en klassrumsdiskussion mer naturlig för eleverna.20  

4.2.2 Genomförande 

Introduktionen genomfördes under elevernas SO-lektion på onsdagen den 28:e september 2016. 

Introduktionen bestod av en Power-Point där det fanns information om uppgiften samt tre artiklar och 

två videor om världsnyheter som vi skulle diskutera om tillsammans. Dessa nyheter handlade om Charlie 

Hebdo händelsen, skolmassakern i Nigeria, Bombattentatet i Beirut, en intervju med en transperson i 

Uganda samt ett reportage om Paralympics i Rio. Urvalet av dessa nyheter baserades på dem skulle 

samverka med målet i LGR 11 som behandlar etnicitet, klass, funktionalitet, kön, genus och 

                                                             
17 Sohlberg & Sohlberg (2013), s.275.  
18 Kullberg (2014), s. 15.  
19 Ibid., s. 49. 
20 Ibid., s. 146. 
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maktrelationer i syfte att börja samtala om marginaliserade grupper i samhället.21 Syftet med att 

introduktionen berörde dessa ämnen var för att jag ville synliggöra att våra bilder av världen ständigt 

begränsas på grund av att media visar endast ett perspektiv av en händelse. Jag ville även använda mig av 

dessa nyheter som provokationspedagogiskt medel för att få igång en klassrumsdiskussion. Med 

provokationspedagogiskt menar jag att man provocerar genom sin pedagogik i syfte att beröra. 

4.2.3 Avslutning 

Efter genomgången av lektionsupplägget och arbetet med alla bilder och elevtexter, var det dags för att 

avrunda arbetet för att avsluta. En insamling skedde av elevarbeten samt deras skrivna texter om dessa. 

Dock så handlade avslutningen mest om att eleverna skulle färdigställa deras bilder och texter och hur de 

i så fall skulle lämna in deras arbeten innan vernissagen som var den 9:e januari. Jag gick även igenom 

med elevernas bildlärare vilka elever som hade gjort vad och vilka som hade arbete kvar att göra. Jag höll 

en aktiv kontakt med dessa lärare för att säkerställa att jag fick in alla elevarbeten. Här uppkom 

problematiken som pedagoger jämt ställs inför när elever inte har hunnit färdigt till given deadline, då 

gällde det att förhandla med eleverna för att kunna sätta ett nytt datum för inlämning.  

4.3 Analysmetoder  

I denna undersökning har jag använt mig av diskursanalys som analysmetod för att ringa in olika 

diskurser som framträder i fältstudiens klassrumsdiskussioner och intervjuer. Jag använder mig av denna 

analysmetod i syfte att synliggöra diskurser, maktordningar i klassrummet och i elevernas bilder. I min 

undersökning har jag tagit fasta på några av de analyssteg som Vivien Burr föreslår.22 Dessa punkter 

innefattar att man 1. Identifierar diskursiva konstruktioner (vilket innefattar sociala interaktioner i 

klassrummet, elevernas bilder och pedagogernas föreställningar samt resonemang), 2. Att man försöker 

utröna vad dessa diskurser skapar för subjekt, 3. Att man undersöker vad det finns för möjligheter för 

subjektet att skapa förändring inom diskursen (agens).  

4.4 Presentation och Gestaltning 

Undersökningen skall redovisas med hjälp av en uppsats samt ett gestaltningsarbete. Min presentationsidé 

kommer att ske i form av att jag ställer ut elevarbeten samt deras skrivna texter på examensutställningen. 

Arbetes olika delar kommer att interagera genom att elevarbetena blir ett svar på det ämnesintegrerade 

lektionsupplägget. Elevernas bilder kommer att vara illustrerade med utgångspunkt i fem världsnyheter. 

Tanken är att dessa bilder kommer att symbolisera elevernas gemensamma bild av världen. Elevarbetena 

kommer att hängas upp på en vägg i ett rum. Formen på rummet kan ge konnotationer till ett vidgat 

perspektiv. Draperiet som ska hänga för ingången ska förstärkta intrycket att man som betraktare kliver 

över en tröskel och in i ett rum. Anledningen till att jag vill skapa ett rum är för att betraktaren ska ta 

klivet in i elevernas perspektiv av världen.  På en av väggarna kommer jag även att montera tre utskrivna 

                                                             
21 Skolverket (2011), s.22.   
22 Burr (2003), s. 171.  



12 
 

artiklar och två TV-skärmar som visar dem världsnyheter som eleverna har fått ta del av i 

lektionsupplägget.  Elevernas skrivna texter kommer att fästas utanför rummet på väggen i form av 

pratbubblor för att visualisera elevdiskussionerna för betraktaren.  

 

          (Bild 1: Modell av gestaltning)                       

 

 (Bild 2: Gestaltningen)  

5. Teori och tolkningsram 

5.1 Socialkonstruktionism  

De teoretiska perspektiven tar avstamp ur socialkonstruktionistiskt och normkritisk teori med inslag ur 

ett postkolonialistiskt perspektiv. I studien använder jag begreppen intersektionalitet, maktordningar, 

marginaliseringar, och visuell retorik vilka kan sägas ingå i de teoretiska perspektiven som 

socialkonstruktionism och normkritisk teori och postkolonialism. 
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Enligt Sohlberg är det ” vetenskapsteorins uppgift att problematisera världsbilder, kunskapssyner och 

metodologier”23 Frågan om det finns en såkallad ”ren” kunskap ställs av densamme, samt hur vi ser på 

förhållandet mellan vetenskap och samhälle. 24 Detta kan kopplas till upplysningen samt sökandet efter 

den ”rena” sanningen. I socialkonstruktionismen så talar man om olika diskurser som samverkar och 

bidrar till vår bild om världen. Eftersom skolan är en institution där kunskapande pågår ständigt och för 

att förhindra att kunskap blir till en förgivet tagande sanning, är det utav stor vikt att perspektivera synen 

på kunskap. Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet utmanas idén om att det finns en universell 

och en allmän sanning. Teorin synliggör hur olika perspektiv för hur vår förståelse av världen är 

konstruerad med diskursanalys som verktyg för själva analyseringen.  

Både min ontologi (världsbild) och epistemologi (kunskapssyn) grundar sig på ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Detta genom att jag anser att både världsbilder, kunskapens grunder 

och legitimitet baseras på mänskliga interaktioner där individer skapar mening tillsammans och att det 

därmed inte finns en given universell sanning som är mer betydelsefull än någon annan individs 

uppfattning av sin verklighet.25 Socialkonstruktionism handlar om att studera exempelvis 

maktförhållanden, normer, samt hur vi som individer konstruerar vår världsbild tillsammans.  

Sohlberg menar att ”det handlar om en vilja att bortse från invanda och traditionella föreställningar och 

om en vilja att gå bakom det uppenbara och vardagliga för att söka det grundläggande”.26 När man talar 

om föreställningar och språkbruk inom socialkonstruktionistisk teori så talar man oftast om begreppet 

diskurs. Diskurs refererar till situationsbaserat språkbruk. Detta innefattar en samling av meningar, 

metaforer, representationer, utsagor och bilder. Dessa producerar tillsammans en version av en händelse. 

Diskurs är något som sker genom interaktioner och återfinns genom praktiker i själva språket.27 Den 

analytiska ansatsen till diskurs kallas därmed för diskursanalys. Utgångspunkten i diskursanalys är när man 

försöker belysa hur vissa representationer av individer och händelser formar subjekt genom 

subjektspositioneringar och deras förståelse av kunskap och världsbilder.28    

5.2 Visuell retorik  

Retorik är inte något som endast talare använder sig av, det gör även bilder. Då talar man om visuell 

retorik. Enligt Thomas Koppfeldt och Anders Carlson så är retorik inom media ett väl använt verktyg 

som nyttjas i syfte att engagera, beröra samt att väcka intresse hos sin publik.29 Eftersom vi själva 

använder media som ett hjälpverktyg när vi skapar våra identiteter är det viktigt att granska vilka slags 

                                                             
23 Sohlberg & Sohlberg (2013), s. 17.  
24 Ibid., s.17. 
25 Sohlberg & Sohlberg (2013), s. 27. 
26 Ibid., s.48.  
27 Burr (2003), s. 63.  
28 Ibid., s. 64.  
29 Carlsson Anders & Koppfeldt Thomas (2008). Visuell retorik - Bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. Liber AB, s.10.   
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medier som cirkulerar i vår vardag.30 Det gäller även att granska vilka perspektiv som får synas och om 

alla individer får komma till tals, både ur ett socioekonomiskt och kulturellt perspektiv. Carlsson och 

Koppfeldt betonar även vikten av att förstå hur media kan verka reproducerande när det gäller 

värderingar samt hur de kan inverka i kultur såsom samhällsdebatten.31  

När Carlsson och Koppfeldt anger nyhetsbildens fem viktiga funktioner innebär en av dessa att 

kommentera och vinkla. Journalisten kan omöjligen fånga hela verkligheten med alla dess komplicerade 

perspektiv och infallsvinklar. Det är då dennes uppgift att tillhandahålla betraktaren med förståelig och 

möjlig bild av en händelse. Men när den simplifieringen görs använder ändå journalisten sin subjektiva 

repertoar av vad som anses vara viktigt kontra oviktigt i sammanhanget och vinklar därmed händelsen. 

32Hur kan vi som betraktare vara säkra när det gäller både validitet och reliabiliteten i dessa nyhetsbilder? 

Det är här som det gäller att kunna ta på sig de ”kritiska” glasögonen som betraktare och mottagare av 

dessa bilder och nyhetsinslag.   

          Tanken att situationer som människor definierar som verkliga också får verkliga konsekvenser. Människors 

definitioner och uppfattningar är grundläggande för förståelsen av vad som sker i ett samhälle. Det handlar 

inte om de ”objektiva” förhållanden som människor lever under, utan om de tolkningar som görs av 

situationen.33   

Citatet syftar på Thomasteoremet och kan kopplas till hur vi som betraktare reagerar på nyhetssändningar 

och hur dessa diskurser skapar oss som subjekt. Våra tolkningar ligger till grund för hur vi uppfattar vår 

omvärld men dessa uppfattningar kommer alltid att vara subjektiva.   

5.3 Normkritisk pedagogik 

I sin undervisning så behöver man som blivande pedagog, samtala med sina elever om normer för att 

kunna skapa omständigheter att utmana det för givet tagna. Enligt Lotta Björkman gäller det att skapa 

förutsättningar för eleverna att se samhälleliga strukturer så att de också får förmågan att ifrågasätta givna 

sanningar och ramar för hur man ska vara som en medborgare och individ. 34 Lotta Björkman talar även 

om de två centrala målen i normkritisk undervisning som är vetande och varande. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv så kan detta kopplas till agens.35 När eleverna blir medvetna om sin 

kunskap genom metakognition (vetande) samt deras roll i samhället så kan de också påverka (varande).  

I en föreläsning menade Rebecca Vinthagen att ”genom kunskap om normkritik kan vi vidga våra 

referensramar för att inspireras att bryta våra egna invanda mönster och därmed kan vi också lägga 

                                                             
30 Ibid., s. 12. 
31 Ibid., s. 14.    
32 Ibid., s. 41.   
33 Sohlberg & Sohlberg (2013), s.59. 
34 Björkman, Lotta (2010) En skola i frihet - ”med misstagens” hjälp. Ur Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk 

pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, s.156.  
35 Burr (2003), s. 121.  
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grunden för mer angelägna arbetsmetoder och fördjupade definitioner av kvalitet och kompetens”.36 Med 

andra ord kan man som pedagog förankra denna kunskap till att skapa inkluderande undervisning samt 

att främja ett demokratiskt arbete, vilket är i enlighet med skolans värdegrund och uppdrag.37  

5.4 Intersektionalitet  

Intersektionalitet är ett behjälpligt begrepp när det gäller att belysa de privilegierade kunskapspositionerna 

som finns i samhället. Idén om att människor i sociala positioner som utsätts för ständigt förtryck har en 

kunskap som är mindre förvrängd av egenintresse härstammar från både feministisk och marxistisk 

tradition38 Det är i detta område som begreppet intersektionalitet kommer in. Begreppet lägger en stor vikt 

på att se till kön, etnicitet, klass, religion, ålder och även funktionalitet, hur dessa också påverkar 

varandra.39 Enligt Ulla Eriksson Zetterquist och Alexander Sthyre så kan man se begreppet 

intersektionalitet likt ett prisma där dessa teoretiska fält som etnicitet, funktionalitet, sexualitet, kön och 

klass berör varandra utan att något lämnas utanför.40  

Det som intersektionalitet betonar är att dessa kategorier tonar in i varandra och att de även påverkar 

varandra samtidigt.41  Kategorier är något som de flesta individer använder sig av när, när man skapar sig 

en tillhörighet och en identitet i samhället. Sthyre och Zetterquist menar även att begreppet 

intersektionalitet kan fungera som en kombinationsmöjlighet av olika perspektiv och hur de samverkar. 

När man talar om intersektionalitet inom de flesta organisationer (såsom en skola) gäller det att se 

begreppet som en lära om olika identitetsformationer, som samverkar med varandra under ständig basis. 

Det man måste ställa sig kritisk till är att även skolan som organisation således kan bidra till att förstärka 

vissa kategoriseringar när man väljer att urskilja vissa teoretiska begrepp ur prismat. 42 Inom prismat så 

kan man finna postkolonialism. Dock så bör postkolonialism ses som en befrielseprocess från den 

koloniala maktrelationen och ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och dessa följdverkningar 

och inte något som tillkännager kolonialismens slut. 43   

Både postkolonialism och socialkonstruktionism berör mänskliga subjekt och identiteter. Postkolonialism 

är ett viktigt perspektiv när det gäller att lyfta fram de europeiska diskurserna om >den andre< samt 

förhållanden om ojämlikhet. Även Ania Loomba reflekterar över diskurser inom postkolonialism, när 

hon talar om språkets funktion när man samtalar om olika kulturer och hur detta kan verka på ett 

representativt sätt. Även social konstruktionsism riktar kritik mot traditionell psykologi som både implicit 

                                                             
36 Vinthagen Rebecca (2016). Normkreativitet- en interaktiv föreläsning, 2016-09-07. 
37 Skolverket (2011), Hämtad 2016-12-20 från adressen. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild.  
38 Sohlberg & Sohlberg (2013), s. 39.  
39 Sthyre, Alexander & Zetterquist Eriksson, Ulla (2007). Organisering och intersektionalitet. Författarna och Liber AB, s. 10.  
40 Ibid., s. 14.  
41 Ibid., s. 13.  
42 Sthyre & Zetterquist Eriksson (2007), s. 14.  
43 Loomba, Ania (2005). Kolonialism/Postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält. Tankekraft förlag, s.26. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild


16 
 

och explicit använder sig av imperialism när det västerländska perspektivet och seendet av världen räknas 

som det korrekta.44 

Som blivande pedagog kan jag koppla det intersektionella perspektivet till målet till i kursplanen för bild i 

LGR 11.  Jag anser att med dessa verktyg så kan man bana väg för normkritisk pedagogik i bildämnet 

samt främja skolans demokratiska uppdrag när det gäller att prata om marginaliserade grupper och 

normer. Det intersektionella perspektivet har genomsyrat denna undersökning.  

6. Tidigare forskning 

6.1 A/r/tography  

Veronica Garcia Lazo och Jill Smith genomförde en studie där de undersökte hur elevers kritiska 

tänkande kunde utvecklas med hjälp av bilder. Forskningsarbetet genomfördes i Nya Zeeland. Deras 

läroplan precis som den svenska betonar vikten av kritiskt tänkande i bildämnet. Deras arbete fungerar 

som en kritik till bilders inverkan på elever, därav ligger det en stor vikt att bli visuellt litterär i en värld 

full av bilder menar både Lazo och Smith. 45 Målet med undersökningen var att utröna huruvida 17-åriga 

elever kunde utveckla kritiskt tänkande genom bilder, interaktion i klassrummet och deras eget 

bildskapande. Precis som Veronica Garcia Lazo och Jill Smiths undersökning så ämnade min 

undervisningsbaserade uppgift att ligga till grund för elevernas bildskapande som ett verktyg för att 

uttrycka sina erfarenheter och sitt tänkande. I likhet med Lazos arbete så syftar min undersökning till att 

främja elevers kritiska tänkande. Även Lazo, använde sig av elevernas bildskapande för att utröna hur 

deras kunskap synliggjordes med hjälp av dessa. Jag har även använt mig av liknande metoder som Lazo 

när det gäller användning av ljudinspelning, fotografering samt fältanteckningar från klassrumstudierna. 46 

Tillskillnad från Veronica Garcia Lazo så har jag antagit rollen som pedagog och lärare istället för att 

använda mig av en annan lärares interaktion med eleverna som utgångspunkt. En annan punkt som 

skiljer våra undersökningar åt är att mitt arbete även har en normkritisk och intersektionell ingång och 

berör mestadels ett kritiskt tänkande kring bilder som finns i media, såsom nyhetsbilder och nyheter, 

jämfört med deras undersökning som inriktar sig på att främja elevers kritiska tänkande kring bilder i 

allmänhet. Deras undersökning har även tagit plats på två skolor varav informanterna och deltagarna var 

elever från bildklasser, till skillnad från min undersökning som tog plats på endast en friskola och mina 

informanter bestod av 25 st. elever från en klass med inriktning på Global Profil. Likheter i våra 

gestaltningar är att Garcia Lazo använder sig av elevarbeten som fokus i sin gestaltning, hon skapar även 

                                                             
44 Burr (2003), s.7. 
45 Lazo Garcia Veronica & Smith Jill Developing (2014) Thinking skills through the visual: An a/r/tographical journey. The 
University of Auckland, New Zealand, International Journal of Education through Art Volume 10 Number 1. Intellect Ltd 
Article English language, s.99.  
46 Ibid., s. 103.   
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konstverk som representerar det metaforiska i elevernas individuella lärningsprocesser. Gestaltningen tar 

även avstamp i deras diskussioner och bildskapande.  

6.2 Normkritik   

Rebecca Billström en student vid Musikhögskolan, genomförde en undersökning där hon undersöker hur 

normkritisk pedagogik kan få en roll i musikundervisning. Hon undersöker även hur detta kan bidra till 

en mer nyanserad undervisning inom musikämnet. Billström använder sig även av ett 

provokationspedagogiskt tillvägagångssätt för att utmana heteronormativitet i sin undervisning i ämnet 

musik. I likhet med min undersökning så arbetar Billström utifrån att normer kan agera som 

reproduktioner av maktordningar.47 Billström syftar även till att skapa förändring genom att utmana de 

rådande normerna genom att synliggöra av det som anses vara annorlunda. Hennes undersökning syftar 

även till att få eleverna att utveckla förmågor att stå emot förtryckande normer och ideologier.  

Tillskillnad från denna undersökning så använder sig Billström av tre lärare som informanter och 

analyserar deras tankar kring normkritisk pedagogik utifrån deras praktik. 48 Likt Veronica Garcia Lazo 

och Jill Smith så har även Rebecca Billström använt sig av begreppet intersektionalitet som har 

genomsyrat hennes arbete. 

6.3 Kritiskt tänkande 

I Erik Bergin en student vid Mälardalens högskola har gjort en undersökning om kritiskt tänkande i 

skolundervisningen. I sin undersökning använder han sig av informanter som är yrkesverksamma 

pedagoger i gymnasieskolan.49  Till skillnad från föreliggande undersökning så är Bergins syfte att utröna 

hur dessa respondenter arbetar kring att främja och utmana elevernas kritiska tänkande. Bergins 

undersökning betonar både det individuella och intellektuella tänkandet, och lägger även en stor vikt vid 

elevernas förmåga att kunna placera sitt handlande i en internationell kontext. 

I likhet med denna undersökning så syftar inte Erik Bergins undersökning till att vara generaliserbar då 

det är mer en kvalitativ studie och kan mer ses som en möjlig ingång i hur man som blivande pedagog 

kan främja samt utmana elevers kritiska tänkande. I slutresultatet för Bergins undersökning så handlar en 

av dessa punkter om pedagogens ansvar och förmåga att skapa ett öppna klimat för samtal i klassrummet, 

samt att använda sig av både process- och stoffkunskap i syfte att levandegöra undervisning om kritiskt 

tänkande som involverar eleverna.50  

7. Bearbetning och analys 

 

                                                             
47 Billström Rebecca (2010). När normen blev formen – vem lämnades därhän? Musikhögskolan, Örebro Universitetet, s.2.    
48  Ibid., s.11.  
49 Bergin Erik (2013). Perspektiv på kritiskt tänkande i skolundervisningen. Mälardalens högskola, Eskilstuna Västerås, s. 2 
50 Ibid., s. 21. 
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I introduktionen av arbetsområdet fick eleverna ta del av fem stycken nyheter; en nyhet om Paralympics, 

en om skolmassakern i Nigeria, en intervju med en transperson i Uganda, en artikel om bombattentatet i 

Libanon (Beirut) och slutligen en nyhet om bombattentatet i Frankrike (Paris). Eleverna skulle även 

skriva ett halv A4 om budskapet i bilden de skapat.  

Under arbetets gång har eleverna i 9GP jobbat med sina gestaltningar kring de nyheter som jag visade 

dem under den första SO-lektionen och den första bildlektionen, det vill säga under introduktionen av 

arbetsområdet. De har jobbat med sina gestaltningar i både bildsalen och i deras hemklassrum där de har 

SO. I detta avsnitt så kommer jag först att introducera den etnografiska undersökningen, sedan de 

insamlade artefakterna såsom elevarbeten och elevtexter. Därefter kommer min analys.  

7.1 Etnografiska materialet  

I dessa etnografiska anteckningar så har jag valt att dela upp dessa i underrubrikerna: planeringsfasen, 

genomförande och avslutning precis som i under metoder i syfte att göra detta överskådligt för läsaren. Jag 

har även valt att ha mina fältanteckningar i blå färg och mina reflektioner och analys av dessa i svart färg 

så att det blir tydligt.  

7.1.1 Planeringsfasen  

Den 26:e september  

Inför genomförandet av introduktionen så kände jag mig måttligt förberedd men helt ovetandes om att 

jag skulle behöva kämpa med subjektspositioneringen, i rollerna som konstnär, etnograf och blivande 

lärare. Det är en märkbar skillnad att träda in i de olika rollerna för att man tar på sig olika glasögon och 

ser på händelser i klassrummet ur olika perspektiv men på en och samma gång. Som om man har flera 

personligheter i sig själv. Även fast tanken är att mina frågor ska formuleras under fältstudiens gång så 

kände jag en stor osäkerhet att dessa skulle framträda och om jag skulle få tillräckligt med tid ute på fältet 

som etnograf. Jag satt dagarna innan introduktionen och reflekterade över mina undersökande perspektiv 

som skulle kunna knytas an till undervisningen som jag skulle bedriva.  

7.1.2 Genomförande 

 

Den 28:e september (So-lektion)  

Jag var förväntansfull och nervös inför genomförandet av introduktionen. Nu gällde det! Jag kände att jag 

var tvungen att prestera på topp för att göra det hela så intressant som möjligt. ”Det hela handlar om att 

sälja in det till eleverna!” Säger både SO-läraren och bildläraren. Jag använde mig av en 

klassrumsdiskussion för att bryta isen, vanligtvis så känner sig de flesta elever mer säkra att sitta på sina 

platser när de diskuterar än att någon skulle ha en intervju som det första samtalet. Den första ”critical 
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incident”51 som inträffade i min undersökning, var när jag ställde en fråga om hur det kommer sig att alla 

inte får lika stort handlingsutrymme i media. SO-läraren var den som besvarade frågan. Han hävdade att 

det var på grund av närhetsprincipen. Att de reportage jag hade tagit upp var så långt ifrån oss både 

geografiskt och kulturellt. Många elever började hålla med läraren och tystnaden lade sig som en tjock is 

över den livfulla klassrumsdiskussionen.  

Detta reagerade jag starkt på, inte bara att det slog hål på hela diskussionen vi hade kommit igång med, 

utan att det blev tyst, som för att bekräfta att SO-läraren faktiskt hade en poäng. Det som berörde mig 

var när hen sa att dessa reportage låg så långt ifrån oss kulturellt. Geografiskt kunde jag nästan köpa men 

inte kulturellt. Varför skulle den kulturella aspekten ha en innebörd när vi pratade om en skolmassaker 

eller bombattentat? Hur skulle jag vända på det här? Då ställde jag en följdfråga.  

Jag - ”Är inte ett liv ändå ett liv, oavsett kontinent eller kultur?”. Detta fick igång diskussionen igen, då en 

elev utbrast ”Men det är väl självklart?!”. Då utbrast sedan en annan elev ”Jag hatar närhetsprincipen”.   

 Anledningen till att jag ställde denna fråga var för att ge uttryck för ett subtilt motstånd mot SO-lärarens 

påstående. I maktrelationen mellan lärare och elev så finns det svårigheter att kunna göra motstånd, vilket 

förutsätter ett ifrågasättande av den rådande hierarkin i klassrummet. Därav utnyttjade jag min makt i 

form av min forskarroll, för att emancipera elevernas motstånd genom att ifrågasätta SO-lärarens 

uttalande. I denna situation som uppstod med SO-läraren, så använde hen sitt språk för att uttrycka sina 

erfarenheter, dock så kan detta enligt Ania Loomba ge implicita uttryck för hur ideologier verkar, samt 

hur mänskliga subjektiviteter formas. Då denna pedagog var en vit man så är det ur ett postkolonialt 

perspektiv är problematiskt att luta sig mot begreppet närhetsprincipen, då detta bidrar till att skapa en slags 

polarisering mellan både länder och kulturer.  Detta bidrar indirekt till att skapandet av en diskurs om den 

”andre”.52 Som pedagog är det viktigt att kunna granska sitt språk och vilka slags världsbilder en 

producerar genom sitt agerande i klassrummet. När närhetsprincipen används som ett rättesnöre i 

förhållande till mänskliga rättigheter och perspektiv, så skapar detta en slags hegemoni. Begreppet 

hegemoni är något som Gramsci formulerade när det handlar om maktutövande som spelar på individens 

sunda förnuft.53  

I denna situation synliggörs pedagogens uppfattning och agerande i klassrummet, vilket får verkliga 

konsekvenser när dennes syn om koloniala föreställningar befästs hos eleverna och bidrar implicit till en 

marginalisering av sina elever då denna klass var mångkulturell med rötter från olika nationer. Alltså kan 

man inte förutsätta att dessa nyheter ligger långt ifrån dem utifrån ett kulturellt perspektiv. SO-lärarens 

resonemang speglade dennes föreställningar och förhållningssätt om en nödvändig distans. Denna 

                                                             
51 Kullberg (2014), s. 189.  
52 Loomba (2005), s.29. 
53 Ibid., s.4.   
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föreställning kan liknas med Kiplings yttrande om att ”öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de 

två”.54  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla. Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 
Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.55    

Detta citat syftar på skolans värdegrund, i enlighet med den så ska pedagoger som verkar inom skolan 
främja aktning för varje människas egenvärde.  

Femte oktober (SO-lektion). Deltagande observation.  

En elev har svårt att komma igång med skissningsarbetet. Jag närmar mig denne och frågar hur det går 

varpå eleven brister ut i frustration och säger ”men jag kan inte komma på något”. Jag frågar då vilken av 

nyheterna som intresserar eleven mest. Eleven påstår att denne finner alla fem världsnyheter intressanta, 

samt att hen har bytt ämne fem gånger. Eleven börjar formulera sina idéer och tankar kring att hen vill 

gestalta en bild där det antingen sker skövling av regnskog eller att vi som västvärld stjäl naturresurser 

från Afrika. Men hen vet inte hur denne ska gestalta det, för hen vet ej hur man ritar. Då säger jag att 

eleven får välja hur denne vill gå tillväga och att allt inte måste vara mimetiskt avbildat, man kan använda 

sig av collage, projektor, kalkering bland annat. Det är snarare funderingen som ligger till grund för 

bilden som är viktig säger jag och hur eleven kommunicerar genom sin bild.  

Under detta samtal så yttrar eleven plötsligt, ”Det är ju inte som att detta kan förändra någonting”. Jag 

svarar, ”Men tror du inte att det förändrar lite grann?”. Eleven ger mig en förvånad blick och utbrister 

”Men vad tror du? Tror du verkligen att vi kan förändra världen genom att prata om de som inte får 

synas? Att folk helt plötsligt skulle börja bry sig mer?”.  Då svarar jag med en allvarlig ton, ”Jag förväntar 

mig inte att exempelvis TV4 ska gå ut med en ursäkt för att de inte låter alla perspektiv synas och helt 

plötsligt låter alla komma till tals, men ja. Jag tror helt ärligt att vi tillsammans som kollektiv kan förändra 

världen till det bättre och det börjar här, i detta klassrum med våra samtal och diskussioner om dessa 

grupper som inte får synas i media eller i dagens samhälle”.  

 I denna diskurs så synliggörs hur förhållandet mellan kunskap, föreställning och villkor som samverkar i 

elevens som subjekt. Ett exempel här är maktrelationer som skapar en hierarki när det gäller vilka som 

har möjlighet att påverka och skapa en förändring. Inledningsvis så kunde eleven inte riktigt känna sin 

agens. Denne upplevde en slags hopplöshet vilket var en produkt av maktordningen att bara vissa 

                                                             
54 Ibid., s.36. 
55 Skolverket (2011), Hämtad från http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1
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individer kan förändra. Här är det av största vikt att man träder in i sin position som både lärare och 

förebild för att stötta och påvisa elevens möjlighet till agens. I enlighet med skolans värdegrund så är det 

pedagogens ansvar att fostra elevens rättskänsla, ansvarstagande och tolerans. Det även av största vikt att 

stimulera elevernas självförtroende så att de kan delta i samhället och ge sitt bästa som en demokratisk 

medborgare.56 Detta gör man som pedagog genom att tillhandahålla sina elever med möjligheter att visa 

sig kompetenta genom att ta vara på deras erfarenheter och tankar. Här kan man också samtala om det 

socialkonstruktionistiska perspektivet samt diskursanalysen kring olika världsbilder som cirkulerar kring 

oss och i dagens klassrum. Diskurser producerar oss som subjekt, dessa formar vår förståelse och våra 

förställningar om omvärlden. Våra tankar och känslor är en del av subjektspositionen som diskursen 

tillhandahåller. Diskurser är något som ständigt producerar oss som subjekt, implicita faktorer som ligger 

till grund för vårt sätt att se omvärlden och hur vi samtalar om den. Anledningen till att göra dessa 

faktorer explicita är att få chansen att synliggöra normativa subjektspositioneringar samt marginaliserade 

grupper.   

7.1.3 Avslutning 

Den 27 oktober (Bildlektion).  

Det var den sista lektionen med niorna i klass 9GP.  Det var svårt som etnograf att komma på frågor 

som jag skulle ställa mina informanter då det var sista gången vi skulle ses, allt fokus låg på att få eleverna 

att slutföra sina arbeten samt att skicka in sina texter om sina gestaltningar till mig. Till min fasansfulla 

upptäckt så är det elever som fortfarande är långt ifrån klara och då har dem haft 7 lektioner på sig. Jag 

känner genast hur ångesten omfamnar mig och jag kämpar med att hålla mig lugn. Jag känner att jag 

måste tänka på att andas. Hur ska jag hinna samla ihop allt material? Har jag varit för snäll med min 

deadline? Jag börjar reflektera över att detta är något som yrkesverksamma lärare kämpar med konstant, 

att få eleverna att hinna så att det finns saker att bedöma samt att de måste hinna klart med andra 

uppgifter i både bildämnet och i so-ämnet. Denna lektion har jag inte med mig min diktafon, jag märker 

att även jag känner att det är dags att avsluta arbetet. Jag tänker att jag träder in i rollen som observatören 

denna lektion med tanke på att det är en överlappning från min uppgift till uppgiften som eleverna höll 

på att arbeta med innan jag kom dit.  

Jag känner att jag har lärt känna gruppen nu, vilka som engagerar sig mer än resterande, vilka som tycker 

att detta är tråkigt och vilka som tycker att det är svårt med bildämnet överlag. Jag går även runt och 

hjälper eleverna med deras bilder som inte rör min uppgift. Jag tänker konstant på om jag har misslyckats 

med att engagera eleverna i detta arbete eftersom det är några stycken som ligger efter. Har jag 

misslyckats med att sälja in detta till dem? Mina tankar rör sig mot den allra första introduktionsdagen jag 

                                                             
56 Skolverket (2011), s.2.  
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hade med eleverna och SO-läraren då denne underströk vikten av att kunna sälja in arbetsområden till 

eleverna.  

I mitt samtal med bildläraren efter avslutad lektion så tycks hen inte vara så imponerad av de flesta bilder 

som eleverna har gjort, hen påstår att de kan bättre än såhär. Hen kommenterar bildspråket samt hur de 

har valt att gestalta människor och budskap.  Jag träder genast in i min positionering som lärare och 

börjar fundera om jag har varit för snäll och låtit dem bli klara med uppgiften för snabbt utan att säga att 

de behöver arbeta mer på vissa specifika bildelement, såsom att fylla i vissa konturer. I detta 

lektionsupplägg så har jag valt att fokus ska ligga på att eleverna själva ska få bestämma när de är klara 

samt att de ska få välja hur de vill uttrycka sina bilder med hjälp av deras stilar. Men jag reflekterar även 

över faktumet att man som bildlärare kan hamna i den situationen där man behöver peta och ifrågasätta 

elevers bilder när det gäller bedömning. Jag inser att jag borde ha varit mer vaken på den biten, att deras 

bilder kommer att bedömas i både bildämnet och i so-ämnet.  

7.2 Elevarbeten och elevtexter 

Av de 20 insamlade elevarbetena så har jag valt att analysera fyra av dessa gestaltningar samt de skrivna 

texterna. Dessa elevarbeten valdes utifrån kategorierna kön, etnicitet, funktionalitet och genus med 

förankring i begreppet intersektionalitet. Efter varje elevbild och elevtext så kommer min analys av 

diskurserna som har genererat dessa bilder och texter.  
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 (Bild 3- Elevbild, transperson)  

Elev L om bild 3.  
Min bild visar en pojke i tonåren som bor i någonstans i Afrika. När han föddes valde hans föräldrar att 
kalla honom flicka, eftersom han har egenskaper som en flicka vanligtvis har. Han vet att han inte är en 
flicka, utan en pojke. Han är även den enda som vet det. Han måste behålla sin identitet hemlig för alla i 
hans närhet inklusive hans familj. Han måste konstant tvingas in i kvinnliga könsroller, han kallas syster, 
dotter och andra könskodade ord. Han kan inte ens berätta sitt namn för personen som intervjuar honom, 
eftersom det då finns en risk att någon i hans närhet skulle få reda på att han är en transperson. För det är 
just det han är – transperson  

 

I vissa länder som i till exempel denna pojkens hemland existerar knappt transpersoner. Eller jo, de 
existerar, men om de avslöjar att de faktiskt inte identifierar sig med det könet de tilldelades vid födseln 
kommer det inte bli en ljus framtid för dem. Transpersoner hånas, misshandlas och i värsta fall dödas.  Den 
här illustrationen är för att upplysa våld mot hbtq[sic!]-personer och att bara för att det blev lagligt för 
homosexuella par att gifta sig i USA förra året så är inte alla problem på jorden lösta. Det finns fler än oss i 
västvärlden. Folk som vi aldrig kommer träffa, och folk vi aldrig ens kommer känna till att de existerat. Men 
det gör dem, och våldet måste få ett stopp. Pojken är ganska femenint[sic!] målad för att visa att utseendet 
inte avgör vad som faktiskt finns på insidan. Han har tejp för munnen för att representera att han måste 
hålla tyst om sin identitet. Han kommer behöva hålla tyst om sin identitet hela livet, annars kommer han 
antagligen mista det. I hans huvud finns ett mer färgstarkt område. Här, i hans huvud, kan han tänka fritt 
och vara sig själv. Men med tanken på att enda stället han kan vara sig själv på är i hans huvud, så är detta 
extremt tragiskt.  

 

 

 

7.2.1 Analys av bild 3 

 

I elevens bild så kan man se det hur intersektionella begreppet framträder, med kön, genus och etnicitet 

som utgångspunkt. En av de visuella tecken är tejpen som sitter för transpersonens mun, detta förstärker 

marginaliseringen av transpersonen som då tystas ned. Ett annat visuellt tecken som eleven har gestaltat 

är de färgglada symbolerna i individens tankar, då dessa inte är synliga utanför kroppen så förstärker det 

hemlighållandet av personens sanna identitet, då denne ser sig tillhöra det motsatta könet.  

Denna bild valde elev L att gestalta efter en klassrumsdiskussion om nyheten om att vara en transperson i 

Uganda. Rubriken på nyhetsreportaget löd att denne behövde söka acceptans från både familj och 

hemlandet.57 Här nedan är ett utdrag från klassrumsdiskussionen.  

 

Jag – Vad tänker ni här då? När ni ser texten, att man måste söka acceptans från familj och själva 
hemlandet? Inget som..  

Elev J – Det är väl inget som… Ingen ska behöva söka acceptans.  

Jag – Näe..  

Elev J – Det är som det e. Sexuell läggning är ju ingenting som direkt går att ändra på… Det är jag rätt säker 
på..  

                                                             
57 http://edition.cnn.com/2013/12/30/world/africa/uganda-lgbt/index.html  (2013) 2016-09-20.  

http://edition.cnn.com/2013/12/30/world/africa/uganda-lgbt/index.html
http://edition.cnn.com/2013/12/30/world/africa/uganda-lgbt/index.html
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Jag – Precis, det var som när vi pratade om normer igår, eller hur?58 

Elev J – Men dem gjorde en massa försök [att ändra på homosexuella] i Storbritannien ända upp till 70-talet, 
men det gick ju inte så bra, dem flesta tog självmord efter ett tag.   

I denna klassrumsdiskussion så gjorde denna elev J motstånd mot diskursen och föreställningen om att 

det endast är HBTQ- personer från länder utanför Europa som har svårigheter med att finna acceptans. 

Här var det mitt misstag som pedagog som synliggjordes då jag endast hade givit eleverna nyheter om 

HBTQ- personer i specifika länder utanför Europa, istället för att perspektivera ojämställdheten genom 

att även ha med perspektiv som även rör Europa.   

 

 

  

(Bild 4 – Elevbild, Kolonialisering)  

          Elev A om bild 4.  

Denna bild beskriver ledarna för västvärldens syn på Afrika. Att Afrika endast är en plats med naturresurser. 

De sopar undan och glömmer bort människorna. De avhumaniserar dem och ser dem bara som någon 

annan. Afrika är bara en pengapotensial [sic!] för dem. Jag ritade den vita mannen mer detaljerat och 

afrikanerna som streck-gubbar för att visa synen på afrikaner. Då blir dem avhumaniserade. Afrikaner är 

bara en del i mängden. Jag vill att alla börjar se afrikaner som individer med lika rättigheter som alla andra.  

7.2.2 Analys av bild 4 

 De visuella tecken som vi ser denna elevbild är att jorden porträtteras likt en tårta varav den ”vite 

mannen” har en tårtbit (alltså Afrika) i ett järngrepp i form av att denne håller i en kedja. Elevens bild 

synliggör en postkolonial maktordning där både invånare i Afrika och dess naturresurser blir exploaterade 

av ”västerlänningen” som stjäl dessa i tanken på att tjäna pengar, därav så har eleven illustrerat ett 

                                                             
58 Klassrumsdiskussion med elever – torsdag, (2016-09-29).   
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dollartecken. Samtliga individer är ritade med ett enkelt bildspråk så att de ser ut som streckgubbar så de 

smälter in i mängden, vilket denna elev valde som ett bildgrepp för att avhumanisera dessa individer i 

syfte att påvisa maktordningen. Denna bild skapade eleven efter att vi hade diskuterat vad denne ville 

gestalta. Eleven ville gestalta de styrande i väst och deras syn på Afrika som endast en naturresurs som de 

kan sälja vidare. Eleven menade att denne upplevde att det är den generella bilden som de styrande i 

västvärlden har av afrikaner och kontinenten Afrika.59 Denna diskurs som denna elev ger motstånd mot 

är av humaniserandet av och objektifieringen av de koloniala subjekten. 60 

 

  

(Bild 5 – Elevbild, Frankrike och Nigeria)  

          Elev E om bild 5.  

          Med min bild så vill jag berätta om hur terrorattackerna i Frankrike och skolskjutningarna i Nigeria fick helt 
olika mycket uppmärksamhet.  

          På min teckning finns det en plattform som delar av min målning på mitten. På den översta delen har jag 
ritat det klassiska Eiffeltornet och under det kända kulturarvet en död pojke. Både byggnaden och barnet 
omringas av vapen. Gevären ska sympolisera [sic!] våldet som länderna utsatts för och skräcken den drog 
med sig. Men det är inga kulor som sprutar ur nått ut av dessa vapen.  

          Runt Eiffeltornet kommer tidningar ut ur munstyckena på gevären.  
          Med detta vill jag berätta om hur mycket mediauppmärksamhet Frankrike fick, hur deras förluster skapade 

rubrik efter rubrik. Artiklar som fick människor världen över att sörja Paris.  
          Ur gevären på den andra sidan av teckningen sprutar det däremot inga tidningar, bara en massa blod. För 

även om det dog människor i Frankrike också så fick det en uppmärksam som var långt mycket större än 
den Nigeria möttes av. I mediavärlden låg skolskjutningen i skugga ut av terrorn i Frankrike. Jag har också 
valt att rita ut glödlampor. 

          Efter de hemska attackerna i Paris så lyste nämligen de stora städerna upp [sina] betydelsefulla byggnader i 
Frankrikes flaggas färger, rött vitt och blått. Kanske var det en symbol för sorg och stöd för landet, världen 
fanns där för dem när det var som svårast.  

          Men vem lyste egentligen upp för Nigeria? 
          Vem brydde sig om dem efter deras katastrof? 

                                                             
59 Intervju med Elev – onsdag, (2016-10-05).   
60 Loomba (2005) s.35. 
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          Allt ljus riktades emot Frankrike.  
          Jag tycker att detta är hemskt eftersom att uppmärksamhet i media 2016 gör skillnad. Artiklar kan få 

människor att öppna upp sina ögon och bli engagerade! Det är därför synd att Nigeria inte fått på långa 
vägar lika många delningar, debattartiklar och instagrambilder [sic!] som Paris.  

          Om du bara frågar dig själv, visste du ens om att Nigeria haft en skolmassaker?   

7.2.3 Analys av bild 5  

 I denna elevbild synliggörs maktordningen om vilka nyheter som får mest utrymme i media. Där 

attentaten i Frankrike får mer utrymme än andra världsnyheter. Ur ett postkolonialt perspektiv så har 

eleven förstärkt reproduktionen av de dominerande klassernas intressen såsom närhetsprincipen i sin 

gestaltning. Eleven har genom den visuella retoriken använt sig av de semiotiska tecknen såsom att 

placera bilden på Frankrike över bilden på skolmassakern i Nigeria. Ur ett postkolonialt perspektiv så blir 

det synligt genom elevens gestaltning hur kolonialismen splittrar världen genom att särskilja på individer 

efter det faktum om man tillhör eller inte tillhör en viss nation eller folkgrupp.61 Elevens normkritiska 

reflektion syns i bilden då denne har valt att ha med små fragment från tidningar vid illustrationen av 

attentatet i Frankrike med tända lampor, medan illustrationen om skolmassakeren i Nigeria har släckta 

lampor och avsaknaden av tidningsfragment påvisar det obefintliga nyhetsflödet kring detta.  

 

  

  

(Bild 6 – Elevbild, Paralympics och OS). 

Elev J2 om figur 6. Min bild handlar om att även fast Paralympierna lägger i lika mycket tid och arbete i sin 
sport så får dom [sic!] mindre igenkännelse [sic!]. I min bild så står mannen utan ben på första plats [pga.] att 
han har haft bäst tid. Men är bäst tid alltid en vinst? I nuvarande situation så får de ”normala” atleterna alla 
sponsorer och stora framgångar. Och det framgår i bilden med strålkastarna. Även fast detta så har inte 
paralympierna något att säga till om. Och det är pga. att för de stora Tv bolagen och annat drar in pengar på 
vanliga OS. Alltså så får de ”handikappade” mindre TV tid och mindre betalt. Och det är för att ingen 

                                                             
61 Loomba (2005), s.35. 
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sponsrar dem och det är pga. att ingen kan de eftersom de inte är tillräckligt kända. Som man märker så är 
allt en ond cirkel som förhoppningsvis blir upplöst. 

7.2.4 Analys av bild 6  

De visuella tecken som man kan finna i denna elevbild är stråkastarna som lyser på OS-deltagarna medan 

”vinnaren” paralympics-deltagaren står i skuggan av de andra. Den orättvisa fördelningen av 

uppmärksamhet i strålkastarljuset synliggörs med hjälp av illustration som medel. Dessa semiotiska 

tecken kan läsas samman som diskursiv maktordning där Paralympics deltagaren inte är lika viktig som 

OS-deltagarna och att eleven vill förstärka detta genom att det står ”sponsrad” på OS-deltagarnas tröjor 

medan Paralympics- deltagaren har en vanlig tröja utan text på. I socialkonstruktionism och i 

diskursanalys så talar man om dominanta grupper vars värderingar oftast styr och blir därefter företrädare 

för vårt ”sunda förnuft”.62 Dock så gör eleven motstånd mot marginaliseringen av Paralympics-deltagarna 

genom att synliggöra maktordningen genom sin illustration där denne gestaltar maktordningen genom att 

förstärka dessa normer i sin bild så att det blir synligt för betraktaren vad som pågår.  

Detta är ett av många elevexempel som skapades utifrån nyheterna om Paralympics. Det som 

diskuterades var att det är svårt för majoriteten av eleverna att relatera till deltagarna i paralympics 

jämfört med OS för att dessa i elever inte hade ett funktionshinder. Diskursen som blev synlig i detta fall 

var att majoriteten av eleverna inte trodde att dessa deltagare kunde utföra dessa aktiviteter ”lika bra” 

som OS-deltagarna. Detta kan bero på det symboliska kapitalet, hur värden i samhället skapas som 

sociala konstruktioner. I ett samhälle som är styrt av sociala värderingar så är det, det som anses vara 

dugligt eller kompetent det som belönas, vilket har att göra med maktordningar.63 För att synliggöra 

diskursen vi rörde oss i gällande funktionshinder så startade jag en diskussion med eleverna och ställde 

frågan hur man kan normalisera funktionshinder, då många av dessa Paralympics-deltagare har gjort 

rekord som OS-deltagarna inte har gjort. Enligt Viven Burr, så är det fullt möjligt att skapa agens kring 

medvetandegörandet av sin subjektspositionering. Utifrån förståelsen av sin omvärld så stärks även 

individens agens, således blir människan också kapabel till att förändra den.64 

8. Tolkning och resultat 

De frågeställningarna som var till utgångspunkt för denna undersökning var; hur skapar man meningsfull 

undervisning genom ämnesintegrering som berör intersektionalitet? Hur kan detta normkritiska 

lektionsupplägg bidra till kritiskt tänkande hos elever? Hur kan detta arbete skapa samtal kring 

marginaliserade grupper som inte får samma handlingsutrymme som de som tillhör normen i media och 

nyheter?  

                                                             
62 Burr (2003), s. 45.   
63 Sohlberg & Sohlberg (2013), s.273 f.  
64 Ibid., s. 121.  
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8.1 Resultat 

Resultatet för denna undersökning visar att meningsfull undervisning som berör intersektionalitet och 

normkritik enligt eleverna, skapas inte genom temadagar. De ansåg att sådana här ämnen blir mer 

intressanta att arbeta kring om man ”bäddar in det i undervisningen och inte gör det så självklart vad man 

pratar om ”. 65 Detta kan förankras i Lotta Björkmans normkritiska pedagogik. Där hon betonar vikten av 

att ens undervisning genomsyras av likabehandling och även att man använder sig av relevanta ämnen, 

uppgifter som ska kopplas till elevernas verklighet så att de känner sig mer inkluderade. 66 I elevbilderna 

så kan man även utröna elevernas agens med att de aktivt arbetar med dessa nyheter och deltar i 

klassrumsdiskussionerna. De perspektiverar hur det är att tillhöra en marginaliserad grupp utifrån ett 

intersektionellt perspektiv där de väver samman olika kategorier såsom kön, genus, etnicitet, 

funktionalitet och klass. Detta påvisar elevernas kapacitet att samtala om marginaliserade grupper genom 

att de både reflekterar om både världsnyheter samt deras egna erfarenheter. Resultatet visar att det är fullt 

möjligt att bedriva normkritisk undervisning tillsammans med elever i grundskolan. Elevernas bilder och 

klassrumsdiskussioner visar även att de reflekterar och använder sig av kritiskt tänkande genom att 

ifrågasätta rådande maktordningar. I Erik Bergins under sökning så framkom det av hans informanter 

som var pedagoger på en skola att man ska lägga en stark betoning på innehållet i stoffet som man 

redovisar för sina elever så att man kan förankra normkritiskt och kritiskt tänkande i sin undervisning.67 

8.2 Elevernas perspektiv  

I klassrumsdiskussionen så hävdade en av eleverna att denne har svårt att känna sig berörd över pågående 

händelser runt om i världen på grund av att denne inte kunde relatera till det som är långt bort, fler elever 

instämde med den först nämnda och flera hävdade att det var den så kallade ”närhetsprincipen” som 

verkade. Dock så ansåg eleverna att det inte var så simpelt att använda sig av detta begrepp när man 

samtalade om individer. De ville sträva mot ett samhälle där alla individer ska kunna accepteras och få 

lika stort handlingsutrymme i nyheter oavsett kön, sexuell läggning, härkomst, klass eller funktionalitet.  

Flertalet elever ansåg vid de informella samtalen att fler lärare borde försöka att involvera flera olika sätt 

att lära sig på för att inkludera fler elever. Samt att alla arbetsområden inte måste avslutas med skriftliga 

prov. Flertalet elever tyckte att detta lektionsupplägg var relevant för att arbeta kring normer och kritiskt 

tänkande. Eleverna kände att de ville ha dessa begrepp ”invävda” i själva undervisningen än att ta del av 

några enstaka temadagar som berör dessa områden, intresset att arbeta med normer och kritiskt tänkande 

var större när det berörde elevernas vardag på ett mer enligt eleverna ”naturligt” sätt som exempelvis 

genom undervisningsbaserade läromedel.68   

                                                             
65 Intervju med elever – (2016-10-13). 
66 Björkman, Lotta (2010), s.161.  
67 Bergin (2013), s 23.  
68 Intervju med elever – (2016-10-27).  
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8.3 Forskarens perspektiv 

Problematiken som kan uppstå när man som pedagog gör en dikotomisering av vad som anses vara 

relaterbart per kultur och inte, är att det specifika synsättet kan riskera att befästas genom diskursen och 

därmed skapa subjektspositionering hos eleverna. Vilket implicit bidrar till att forma deras kunskap och 

världsbild istället för att perspektivera dessa diskurser. Så fort någon tog upp begreppet 

”närhetsprincipen” så var det som att denne implicit satte stopp för diskussionen. Det talades sällan 

självmant om det är en valid tankegång när det gäller värderingar kring vilka grupper som representeras i 

media. Då jag ställde frågan, är inte liv lika mycket värda? Då var det självklart för eleverna att 

närhetsprincipen var en ineffektiv faktor och därmed blev en paradox. När denna fråga ställdes så fick 

det genast gehör av flertalet elever som tyckte att alla människor är lika värda att talas om.  Enligt 

Sohlberg så problematiserade Karl Mannheim (1893- 1947) det sociala beroendet inom kunskapen. Han 

menade att det finns sociala klyftor i både kunskap och tänkande. Olika grupper kännetecknas av olika 

tankesätt och dessa tankesätt har olika kriterier för sanning.69 Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

så skapas kunskap mellan oss individer genom interaktion, därav så uppstod det en problematik när SO-

läraren hävdade att närhetsprincipen inte bara innefattar de länder som ligger Sverige närmst vad det 

gäller avstånd, utan också kulturmässigt. I denna situation så skapades det implicit en diskurs som ligger 

till grund för hur man talar om andra individer som den andre. 70
 

9. Slutdiskussion 

9.1 Motpoler och paradoxer  

När jag genomförde mitt lektionsupplägg uppstod motpoler och paradoxer. När jag genomförde mina 

informella samtal med eleverna i klassrummet så var det en elev som ifrågasatte mitt upplägg, kan 

verkligen bilder visa ett tänkande och kunskap? Går det att få betyg genom en bild istället för skriftliga 

prov? Tanken i mitt lektionsupplägg var även att främja de olika lärstrategierna som elever har (såsom 

den visuella, auditiva och slutligen den taktila). Dock måste man vara medveten som pedagog om att det 

är en svår uppgift att skapa ett undervisningsupplägg där man inkluderar alla lärstilar på en gång. Tanken 

är att dessa lärarstilar skall ses som repertoarer som innefattar olika sätt att lära sig på. Eftersom jag har 

en socialkonstruktionistisk ansats så gör jag inte anspråk på dessa befästs av en inneboende personlighet 

utan själva kontexten som individen befinner sig i.  

En norm som denna elev och de flesta individer ger uttryck för och de flesta individer är att skriven text 

väger tyngre än det visuella, samt den summativa bedömningen är mer valid än den formativa. Det finns 

alltså en dikotomi mellan det skrivna och det visuella, där det föregående oftast värderas högre. Detta 

visar på makten i skolan som institution, vad som värderas och inte. Det fanns dock många elever som 

                                                             
69 Sohlberg & Sohlberg (2013), s. 38. 
70 Loomba (2005), s. 29.  
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började reflektera över olika sätt att inhämta kunskap på. De var positivt inställda till att detta 

lektionsupplägg ändå hade en central tanke att inkludera så många som möjligt i lärandet.  

 När det gäller begreppet närhetsprincipen så anser jag att det är problematiskt och paradoxalt att stanna 

diskussionen så fort någon nämner det konceptet. Som pedagoger så har vi ett demokratiskt uppdrag att 

främja, inte bara ämneskunskaper. Därav är det otroligt viktigt att man försöker göra allt i sin makt för att 

betona vikten av intersektionell och normkritisk pedagogik i sin undervisning. Dock så är jag medveten 

ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att precis som att det inte finns en given sanning, så kan man 

omöjligt vara objektiv även som yrkesverksam pedagog i en institution. För att anamma detta perspektiv 

så måste jag ständigt vara självreflexiv och kritisk mot mig själv, jag är en subjektiv individ och även jag 

utsätts för en subjektspositionering av de diskurser jag befinner mig i. Utifrån denna undersökning har 

dessa nya frågor väckts: Hur kan man utveckla nya arbetsmetoder för att främja demokratiskt arbete i 

skolan? Vilka möjligheter finns det att skapa normkritisk undervisning och hur kan man som pedagog 

involvera eleverna mer i skapandet av lektionsupplägg?  

Meningen med min gestaltning är att den skall lyfta elevernas röster som det visuella genom deras bilder. 

Dessa elevarbeten påvisar också elevernas kritiska tänkande och reflekterande kring de världsnyheter som 

jag har visat dem. Genom att dessa elevarbeten är gestaltningens huvudfokus så delar jag med mig av min 

makt till eleverna, vilket går hand i hand med den socialkonstruktionistiska andan. I likhet med Erik 

Bergins resultat i sin undersökning så fann jag att eleverna kände sig motiverade att arbeta med kritiskt 

tänkande när de deltog i mer utmanande uppgifter.  

9.2 Slutliga reflektioner  

Jag anser att det är av största vikt att ständigt reflektera över vilka ideologier en kan reproducera som 

pedagog i sitt klassrum. Man måste ständigt rannsaka sig själv genom att reflektera över vad man säger 

samt hur man säger saker när man skapar samtal kring marginaliserade grupper och kritiskt tänkande. Här 

kan begreppet närhetsprincipen skapa en paradoxal påverkan när man använder det lättvindigt. Det kan 

skapa en barriär mellan människor. Där själva begreppet närhetsprincipen blir en slags vågskål som mäter 

olika individers värde. Detta lektionsupplägg fick ett positivt gehör hos många elever då de ansåg att det 

var relaterbart till deras egen vardag, alltså tyckte de även att detta var meningsfullt och intressant. Jag 

anser att om man som pedagog strävar efter att skapa meningsfull och intressant undervisning så tror jag 

att man vinner otroligt mycket på att förankra saker som händer i elevernas vardag. Detta skapar en 

annan slags genomslagskraft som genererar i ett gemensamt kunskapande samt att vi som blivande 

pedagoger har mycket att lära från våra elever.  
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Bild 6 – Elevbild – Paralympics och OS, 2016-10-27.  

Bilagor  

Bilaga 1. Veckobrev och underskrifter 

Bilaga 2. Lokal läroplan och instruktionspapper 

  

http://wallpapersonthe.net/wallpapers/b/5120x4096/5120x4096-hand_artistic-3221.jpg
http://wallpapersonthe.net/wallpapers/b/5120x4096/5120x4096-hand_artistic-3221.jpg
http://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/text-map-of-the-world-michael-tompsett.jpg
http://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/text-map-of-the-world-michael-tompsett.jpg


34 
 

 

 

 



 
 

 

 

                        Bilaga 1.  

Veckobrev  

Hej föräldrar till eleverna i årskurs 9!  

Mitt namn är Michelle Sosnecki och jag är en före detta elev från ******* friskola, jag gick ut 

nian år 2009. Det är så att jag studerar till att bli lärare i bild, slöjd och engelska. Nu är 

dagen kommen då jag ska bedriva ett forskningsarbete kring ämnesintegration i bildämnet 

med fokus på nyhetsinslag världen över. Detta kommer sedan att bli mitt examensarbete. 

Era barn har blivit utvalda till att ta del av ett lektionsupplägg som jag har utformat som 

passar deras inriktning i globalisering. Tanken är även att deras bilder kommer att ställas ut 

på Konstfack i vår examensutställning i januari. Jag kommer även att behöva föra en 

pedagogisk dokumentation då jag tar fotografier på själva arbetsprocessen.  

 Därför skulle jag behöva er hjälp i form av att ni skriver under ett dokument som era barn 

kommer att få med sig hem där ni och eleverna kan välja om de ska få synas på bild eller 

inte samt om deras bilder får ställas ut på examensutställningen i januari.  Alla bilder jag tar 

kommer att transkriberas, fotona är endast till för mitt examensarbete och kommer inte att 

läggas ut på internet såsom sociala medier eller tas del av obehöriga. Dock så kommer 

arbetet att finnas tillgängligt på divaportalen som är en portal för alla högskolestudenter som 

genomför examensarbeten. Både föräldrar, elever, syskon och lärare är självklart inbjudna 

till utställningen i januari. Jag, bildläraren och klassens mentor återkommer om datum.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Michelle Sosnecki, lärarstudent.  

  



 
 

                 Forskningsarbete 

 

 

 

 

Namn:                                                   Efternamn:                                      Klass: 9 

 

 

 

Härmed skriver jag/vi under på att Michelle Sosnecki får fota vårt/mitt barn/mig till sitt 

pedagogiska arbete samt att elevens arbete får ställas ut på examensutställningen på 

Konstfack i januari månad. Examensarbetet kommer att transkriberas, inga bilder kommer 

att hamna på sociala medier eller ges till obehöriga.  

 

 

 

 

 

_____________________________             ________________________________ 

Datum, målsmans underskrift.                                            Datum, elevens underskrift



 
 

  

 

 

 

 

Lpp   

 

 

 SAKER ATT TÄNKA 
PÅ!  

- Har din nyhet 

som du hittat 

fått utrymme i 

Svenska 

medier?  

 

- Vilka perspektiv 

får inte synas?  

 

Du kommer att jobba med att gestalta en bild utifrån en 

nyhet som du har hittat. Vad är det för budskap du vill 

gestalta med din bild? Vilka perspektiv är det som inte får 

synas i Svensk media?   

Vad:  

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla 

din förmåga att: 

  Bild 

 Arbeta med bilder som behandlar frågor om 

identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer 

och hur dessa perspektiv kan utformas och 

framställas. 

 

Arbeta massmediebilders budskap och påverkan 

och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.  

 

 Framställa berättande, informativa och 

samhällsorienterande bilder om egna 

erfarenheter, åsikter och upplevelser. 
 

  Samhällskunskap 

 Arbeta med mediernas roll som 

informationsspridare, opinionsbildare, 

underhållare och granskare av samhällets 

maktstrukturer. 

 

    

 

 

 

  



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Arbeta med nyhetsvärdering och hur den kan påverka 

människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper 

framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.   

 

 Arbeta med begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

 

Det ska vi göra genom att: 

 Leta reda på nyheter som skett utanför Sverige och gärna 

utanför EU. 

 Skissa på idéer.  

 Skriva en text om idé och budskapet som man vill förmedla.  

 Gestalta sin bild med hjälp av erbjudet material.  

 

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt, LPP 

 Ha en gemensam diskussion om nyheter, vad får synas i 
media? Vilka får inte synas?  
 

 Välja en nyhet som skett utanför Sverige.  
 

 Skissarbete av bilden.  
När: 

4 -5 lektioner á 60 min. 

Material:   

Powerpoint presentation om bilder och media. 

A3-papper 

Valfritt material (akryl, tusch, blyerts, akvarell, torrpastell, oljepastell, 

collage etc.).   

 

 

 SAKER ATT 
TÄNKA PÅ !   

- Har din 

nyhet fått 

utrymme i 

Svenska 

medier?  

 

- Vilka 

perspektiv 

får inte 

synas?  



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

 

Bedömning:  

Du visar vad du har lärt dig genom: 

 Att du reflekterar över din gestaltning och 

ditt budskap i din bild.  

 Att du reflekterar över media som 

informationsspridare 

(klassrumsdiskussion) 

 Att du kan argumentera över din valda 

nyhet, varför du har valt den 

 

Bedömningen fokuserar på: 

 Hur väl du reflekterar i både din text och i 

klassrumsdiskussioner. 

  

 Hur väl du har uttryckt ditt budskap i 

bilden med hjälp av olika bildelement och 

färger.  

 

 

 

     Saker att tänka på!   



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 Kunskapskrav för Bild  

  

      Kunskapskrav E 

 

Eleven kan framställa olika 

typer av berättande och 

informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med 

ett enkelt bildspråk och 

delvis genomarbetade 

uttrycksformer så att 

budskapet framgår.  

 

Dessutom kombinerar eleven 

former, färger och 

bildkompositioner på ett i 

huvudsak fungerande sätt. 

 

Eleven kan tolka såväl 

samtida som historiska bilder 

och visuell kultur och för då 

enkla och till viss del 

underbyggda resonemang 

med kopplingar till egna 

erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden. 

      Kunskapskrav C 

 

Eleven kan framställa olika 

typer av berättande och 

informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med 

ett utvecklat bildspråk och 

relativt väl genomarbetade 

uttrycksformer så att 

budskapet framgår. 

 

Dessutom kombinerar eleven 

former, färger och 

bildkompositioner på ett 

relativt väl fungerande sätt. 

 

Eleven kan tolka såväl 

samtida som historiska bilder 

och visuell kultur och för då 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

med kopplingar till egna 

erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden.   

 

 

   Kunskapskrav A 

 

Eleven kan framställa olika 

typer av berättande och 

informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med 

ett välutvecklat bildspråk 

och väl genomarbetade 

uttrycksformer så att 

budskapet framgår. 

 

Dessutom kombinerar eleven 

former, färger och 

bildkompositioner på ett väl 

fungerande sätt. 

 

Eleven kan tolka såväl 

samtida som historiska bilder 

och visuell kultur och för då 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

med kopplingar till egna 

erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden. 



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

  
Kunskapskrav för Samhällskunskap  

 

 

     Kunskapskrav E 

 

Eleven kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

enkla samband med enkla och 

till viss del underbyggda 

resonemang. Eleven värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter i 

några samhällsfrågor med enkla 

resonemang och till viss del 

underbyggda argument och kan 

då i viss utsträckning växla 

mellan olika perspektiv. 

 

 

 

Eleven kan söka information om 

samhället och använder då olika 

källor på ett i huvudsak 

fungerande sätt och för enkla och 

till viss del underbyggda 

resonemang om informationens 

och källornas trovärdighet och 

relevans. 

Kunskapskrav C  

 

Eleven kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

förhållandevis komplexa 

samband med utvecklade och 

relativt väl underbyggda 

resonemang. Eleven värderar 

och uttrycker olika 

ståndpunkter i några 

samhällsfrågor med 

utvecklade resonemang och 

relativt väl underbyggda 

argument och kan då i 

förhållandevis stor 

utsträckning växla mellan 

olika perspektiv. 

 

Eleven kan söka information 

om samhället och använder då 

olika källor på ett relativt väl 

fungerande sätt och för 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang om 

informationens och källornas 

trovärdighet och relevans. 

Kunskapskrav A  

 

Eleven kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

komplexa samband med 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang. 

Eleven värderar och 

uttrycker olika 

ståndpunkter i några 

samhällsfrågor med 

välutvecklade resonemang 

och väl underbyggda 

argument och kan då i stor 

utsträckning växla mellan 

olika perspektiv. 

 

Eleven kan söka 

information om samhället 

och använder då olika 

källor på ett väl fungerande 

sätt och för välutvecklade 

och väl underbyggda 

resonemang om 

informationens och 

källornas trovärdighet och 

relevans. 



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

                                                                          

 

 

Instruktionspapper 

 

  

 

 

 

 SAKER ATT TÄNKA 
PÅ!  

- Har din nyhet 

som du hittat 

fått utrymme i 

Svenska 

medier?  

 

- Vilka 

perspektiv får 

synas och 

vilka 

perspektiv får 

inte synas?  

Du kommer att jobba med att gestalta en bild utifrån en 

nyhet som du har hittat. Vad är det för budskap du vill 

gestalta med din bild? Vilka perspektiv är det som inte 

får synas i Svensk media? Era verk kommer att bli 

utställda på examensutställningen på konstfack.  

Vad:  

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla 

din förmåga att: 

  Bild 

 Arbeta med bilder som behandlar frågor om 
identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer 
och hur dessa perspektiv kan utformas och 
framställas. 
 

 Arbeta med massmediebilders budskap och 
påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt 
granskas.  
 

 Framställa berättande, informativa och 
samhällsorienterande bilder om egna 
erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

 

  Samhällskunskap 

 Arbeta med mediernas roll som 
informationsspridare, opinionsbildare, 
underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer. 
 

 Arbeta med nyhetsvärdering och hur den kan 
påverka människors bilder av omvärlden. Hur 
individer och grupper framställs, till exempel 
utifrån kön och etnicitet.   
 

 Arbeta med begreppen jämlikhet och jämställdhet. 
 

Det ska vi göra genom att: 



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt,  

 

 Ta del av en power-point genomgång om bilder och världsnyheter.   
 

 Ha en gemensam klassrumsdiskussion om nyheter, vad får synas i media? Vilka får inte 
synas?  
 

 Välja en nyhet av fem möjliga världsnyheter som har skett utanför Sverige.  
 

 Diskussion med en klasskompis.  
 

 Skissarbete av din bild.  
 

 Illustration av din bild.  
 

 Skriva en text om ditt budskap kring din bild.  
 

  



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 

Såhär lång tid har vi på oss: 

4 -5 lektioner á 60 min. 

 

Material vi kommer att använda:   

Power-point presentation om bilder och media. 

A3-papper 

Valfritt material (akryl, akvarell, blyerts, collage, tusch, etc.). 

 

Bedömning  

Du visar vad du har lärt dig genom: 

 Att du reflekterar över din bild och ditt budskap i ditt verk. 
  – Vad vill du säga med din bild?   

 

 Att du reflekterar över media som informationsspridare. 
 

 – Vilka perspektiv får synas och vilka perspektiv får inte synas?   

 

 Att du kan argumentera över din valda nyhet, varför du har valt den.  
 

Bedömningen fokuserar på: 

   Hur väl du reflekterar i både din text och i klassrumsdiskussioner. 
  

 Hur väl du har uttryckt ditt budskap i bilden med hjälp av olika bildelement och färger.  



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kunskapskrav E 

 

Eleven kan framställa olika 

typer av berättande och 

informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med 

ett enkelt bildspråk och 

delvis genomarbetade 

uttrycksformer så att 

budskapet framgår.  

 

Dessutom kombinerar du 

former, färger och 

bildkompositioner på ett i 

huvudsak fungerande sätt. 

 

Du kan tolka såväl samtida 

som historiska bilder och 

visuell kultur och för då enkla 

och till viss del underbyggda 

resonemang med kopplingar 

till egna erfarenheter, andra 

verk och företeelser i 

omvärlden. 

      Kunskapskrav C 

 

Eleven kan framställa olika 

typer av berättande och 

informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med 

ett utvecklat bildspråk och 

relativt väl genomarbetade 

uttrycksformer så att 

budskapet framgår. 

 

Dessutom kombinerar du 

former, färger och 

bildkompositioner på ett 

relativt väl fungerande sätt. 

 

Du kan tolka såväl samtida 

som historiska bilder och 

visuell kultur och för då 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

med kopplingar till egna 

erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden.   

 

 

   Kunskapskrav A 

 

Eleven kan framställa olika 

typer av berättande och 

informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, 

åsikter och upplevelser med 

ett välutvecklat bildspråk 

och väl genomarbetade 

uttrycksformer så att 

budskapet framgår. 

 

Dessutom kombinerar du 

former, färger och 

bildkompositioner på ett väl 

fungerande sätt. 

 

Du kan tolka såväl samtida 

som historiska bilder och 

visuell kultur och för då 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

med kopplingar till egna 

erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden. 



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för samhällskunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Kunskapskrav E 

Du kan undersöka samhällsfrågor 

ur olika perspektiv och beskriver 

då enkla samband med enkla och 

till viss del underbyggda 

resonemang. Du värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter i 

några samhällsfrågor med enkla 

resonemang och till viss del 

underbyggda argument och kan 

då i viss utsträckning växla 

mellan olika perspektiv. 

 

Du kan söka information om 

samhället och använder då olika 

källor på ett i huvudsak 

fungerande sätt och för enkla och 

till viss del underbyggda 

resonemang om informationens 

och källornas trovärdighet och 

relevans. 

Kunskapskrav C  

Du kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

förhållandevis komplexa 

samband med utvecklade och 

relativt väl underbyggda 

resonemang. Du värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter i 

några samhällsfrågor med 

utvecklade resonemang och 

relativt väl underbyggda 

argument och kan då i 

förhållandevis stor 

utsträckning växla mellan 

olika perspektiv. 

 

Du kan söka information om 

samhället och använder då 

olika källor på ett relativt väl 

fungerande sätt och för 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang om 

informationens och källornas 

trovärdighet och relevans. 

Kunskapskrav A  

Du kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

komplexa samband med 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang. 

Du värderar och uttrycker 

olika ståndpunkter i några 

samhällsfrågor med 

välutvecklade resonemang 

och väl underbyggda 

argument och kan då i stor 

utsträckning växla mellan 

olika perspektiv. 

 

Du kan söka information 

om samhället och använder 

då olika källor på ett väl 

fungerande sätt och för 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

om informationens och 

källornas trovärdighet och 

relevans.  

 

 

 



!Oväntat slut på formel 
 

 
 

 

 

 

Den pedagogiska processen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lokala läroplanen som jag har skapat samt 

instruktionspappret till eleverna i 9GP, ligger till grund för det 

undervisningsbaserade forskningsprojektet som jag har drivit på 

Södertörnsfriskola med hjälp av en bildlärare och en SO-lärare 

under loppet av fem veckor. Inom dessa fem veckor så skedde 

undersökningen under sju lektioner (tre stycken SO-lektioner 

och fyra stycken bildlektioner).  

Den lokala läroplanen och instruktionspappret syftar till att 

fungera som material och läromedel för bild och SO- 

undervisning. Tanken är att detta kan delas med fler 

yrkesverksamma pedagoger.  

I introduktionen av arbetsområdet fick eleverna ta del av fem 

stycken nyheter; en nyhet om Paralympics, en om skolmassakern 

i Nigeria, en intervju med en transperson i Uganda, en artikel om 

bombattentatet i Libanon (Beirut) och slutligen en nyhet om 

bombattentatet i Frankrike (Paris). 

Eleverna skulle även skriva ett halv A4 som beskriver deras 

budskap kring bilden de skapat.  

Under arbetets gång har eleverna i 9GP jobbat med sina 

gestaltningar kring de nyheter som jag visade dem under den 

första SO-lektionen och den första bildlektionen, det vill säga 

under introduktionen av arbetsområdet. De har jobbat med sina 

gestaltningar i både bildsalen och i deras hemklassrum där de 

har SO.  

 

 

 

 

 


