BILDUNDERVISNING
MED SPRÅKUTVECKLING I FOKUS
Linda Svalby

Art education focusing on language development
Konstfack, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 30 hp, 2017/2018
Examensarbete 30 hp
Handledare: Fredrik Lindstrand
Opponent: Mia Forsberg
Datum för examination: 18-05-25

ABSTRAKT
Vi befinner oss i en föränderlig värld med stor rörlighet, där vi förflyttar oss, möter nya språk
och kulturer och andra former av texter än tidigare. Såväl nyanlända som kommer till Sverige,
som svenskfödda på resande fot i olika delar av världen, möts av nya blandade uttrycksformer
och förmågan att hantera dessa utmanas. Som flerspråkig elev, och som lärare i grupper med
flerspråkiga elever, ökar behovet av att hantera multimodala texter och att se multilitteracitet
som resurs och möjlighet i en undervisning på hög kognitiv nivå.
Med inspiration av aktionsforskning har denna undersökning sin grund i bildundervisning,
med metodutveckling, språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt i fokus. Studien
genomfördes på en gymnasieskola med elever på språkintroduktionsprogrammet.
Kunskapsområdet som studeras inom ramen för undervisningen är bildanalys och
relationsskapandet mellan text och bild. Utifrån ett designteoretiskt perspektiv och utprövning
av didaktiska metoder, såsom cirkelmodellen och genrepedagogik, undersöks hur
undervisningen kan organiseras och med vilka hjälpmedel kunskapen ges form. Syftet är att
utveckla metoder inom bildundervisning som språkutvecklande arbetssätt. Dokumentation av
planering och genomförande av undervisningen redovisas. Som tolkningsram bearbetas
materialet utifrån socialsemiotiskt perspektiv och multimodala aspekter, med syfte att titta på
tecken för lärande, vilken form av kunskap som kan ses, i en specifik social inramning. Med
elever som möjliga medforskare, med ett rikt material avseende deras egenproducerade texter
och bilder, visas kvaliteter och multimodala tecken på lärande inom bildundervisning och
språkutveckling. Med bilden som utgångspunkt och som semiotisk resurs, visar studien på
bildämnets specifika utmaningar och möjligheter, då bildundervisning och språkutvecklande
arbetssätt integreras.

Nyckelord: bildundervisning, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, metodutveckling,
multimodalitet, socialsemiotik, litteracitet, didaktisk design, genrepedagogik, cirkelmodellen.
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1. Inledning
1.1. Introduktion
Bildsalen med språkgrupperna på Introduktionsprogrammet kokar och sjuder av liv. Det
skrattas och pratas livligt på flera olika språk - språk jag inte förstår, men som fascinerar mig.
Arabiska, somaliska, franska, spanska, mandarin, engelska, blandat med trevande svenska. Så
stor världen är och så litet vårt lilla land Sverige är i allt detta större, allt det som finns
representerat i bildsalen. Eleverna talar eller förstår, inte helt ovanligt, tre till fyra olika språk
och eleverna kan därför kommunicera obekymrat med varandra, även om det finns en mängd
olika nationaliteter representerade i klassrummet. Eleverna får prata sina modersmål hos mig,
jag har inget språkförbud. Men jag är tydlig med att jag gärna vill att de delar med sig av allt
det pratas om och skrattas åt, jag vill också vara med och skratta. Eller dela deras sorg om det
är en jobbig dag. Vi pratar svenska med varandra, de försöker, jag lyssnar tålmodigt. Med
tiden har jag insett att det inte är bildämnet i sig som är det främsta de ska lära sig här. Det är
språket - med bildämnet som verktyg. Så jag börjar anpassa min bildundervisning utifrån den
insikten, lär mig hur jag behöver lägga upp undervisningen, steg för steg. Begrepp, kolla av –
om de förstått (på riktigt). Deras praktiska arbete blir ett omedelbart kvitto på deras förståelse
av språket. Jag upptäcker också att de snabbt fångar upp ord och begrepp och kan använda
dem i sitt sammanhang då de pratar om det de skapar. Liksom utan att tänka på det, fastnar
orden och de tar dem till sig på ett naturligt sätt. Och jag pratar, hänger upp det jag pratar om
genom att visa materialet och benämner med orden, ritar på tavlan, tar hjälp av bilder som
bildstöd. Jag minns särskilt en flicka som överlyckligt utbrast efter hennes allra första
bildlektion: "Men Linda, jag förstår ju ALLT du säger". Hon skrattade och såg glad ut. Jag
insåg då att detta var något nytt för henne, hon kände att det var annorlunda från annan
undervisning, där hon kanske inte förstått lika mycket, eller att det inte var lika tydligt för
henne i alla fall. Så jag började bygga upp undervisningen med inbyggda moment som
uppmanar till talat språk och även det skriftliga - vi har bildundervisning med språkutveckling
i fokus.

1.2. Bakgrund
Under våren 2017 deltog jag i Inläsningstjänsts utbildning "Att undervisa nyanlända och
flerspråkiga elever" i Stockholm, med Tiia Ojala som kursledare. Inläsningstjänst är ett
utbildningsföretag och leverantör av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med
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fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Deras mål är att erbjuda
alla elever en likvärdig utbildning. Den utbildning jag deltog i syftade till att utveckla
kunskaper i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och vilade på teoretiska grunder
framtagna av bland andra professor Pauline Gibbons, som har bred erfarenhet av
andraspråksundervisning i olika länder, utifrån ett fokus på hur språk- och ämnesundervisning
kan integreras och Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik som fokuserar sin forskning på
ledarskap i mångkulturella skolor, något Lahdenperä ser som en stor utmaning i vårt framtida,
globaliserade samhälle. Kursledaren Tiia Ojala är Fil. Mag i svenska som andraspråk och har
bland annat författat läromedelsböckerna Språkkraft - svenska för nyanlända 4-6 (2017) och
Jalla - raka vägen! (2016). Utbildningen omfattade flera moment, såsom mottagandet av
nyanlända, framgångsfaktorer i undervisningen, samtal i klassrummet, lässtrategier och
genrepedagogikens cirkelmodell. Inom ramen för utbildningen upptäckte jag didaktiska
arbetsmodeller inom genrepedagogik och cirkelmodellen vilket ökade min förståelse för hur
vi kan arbeta språkutvecklande med nyanlända elever, oavsett vilket ämnesområde vi
undervisar i. Under mina år som undervisande bildlärare har jag sett elever tala om och sätta
ord på det de själva skapar, samt även tolka det andra skapar/skapat. Eleverna får därigenom
möjlighet att inta ett analytiskt och metakognitivt förhållningssätt, samt även möjlighet att
utveckla kunskaper i språket – såväl det bildspråkliga som det talade och skriftliga. Jag har,
delvis på min nuvarande arbetsplats, men även från tidigare skolor (grundskola och
gymnasieskola), flera års erfarenhet av bildundervisning med nyanlända elever på bland annat
introduktionsprogrammets språkintroduktion (IM-språk) och har i dessa elevgrupper sett
uttryck för kunskapsutveckling inom bild och språk. Eleverna på IM-språk kommer som
nyanlända till Sverige och läser upp till fyra år på Introduktionsprogrammet inom
språkintroduktionsspåret. De läser mot grundskolans läroplan Lgr11 och studierna syftar mot
godkänt i ett antal ämnen för att nå gymnasiebehörighet, däribland bildämnet. Här ska de nå
de kunskapskrav som krävs för att få ett slutbetyg i bild och utveckla "grundläggande
kunskaper" (vilka de nu må vara) - kunskaper och färdigheter som krävs för att nå målen i
bild för grundskolan. Flera av eleverna har aldrig haft bild i skolan i deras tidigare skolgång.
Att första teckningen blir en huvudfoting, skapad av en 16-åring, är inte helt ovanligt, eller ett
landskap, som hos en svenskfödd elev skulle kunna motsvara en sex- eller sjuårings
kunskapsnivå. En del av dessa elever har en mycket knapp skolgång med sig sedan tidigare,
medan andra har stor studievana med motsvarande svensk skolbakgrund, inklusive tidigare
bildundervisning. Skillnader i kunskapsnivå kan vara stor, men de arbetar alla mot samma
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kunskapsmål, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Som lärare ställs jag inför flera
utmaningar att ta hänsyn till i undervisningen i dessa elevgrupper.
1.2.1. Språkutveckling och multimodalitet
Den här undersökningen har sin grund i min egen bildundervisning, med språkutveckling och
ett språkutvecklande arbetssätt i fokus. Kunskapsområdet som studeras inom ramen för
undervisningen är bildanalys. Den didaktiska designen utgår från cirkelmodellen och
genrepedagogik, vilken förklaras under rubriken teori och tolkningsram. I min undersökning
prövas genrepedagogik och cirkelmodellen inom min egen bildundervisning med ett
didaktiskt syfte att pröva hur dessa arbetsmodeller kan användas som språkutvecklande
arbetssätt. Som ytterligare teori och tolkningsram används ett socialsemiotiskt perspektiv för
att undersöka multimodala aspekter i den didaktiska designen, samt för att synliggöra tecken
på lärande. Även detta perspektiv med dess centrala begrepp förklaras under rubriken teori
och tolkningsram.
1.2.2. Vad säger läroplanen?
För att sätta in min undersökning i skolkontext och för att göra den relevant inom
läraruppdraget vill jag knyta an till läroplanen och de styrdokument vi har att förhålla oss till.
I Skolverkets läroplan LGR11 står det inledningsvis om bildämnet:
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och
omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla
och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i
samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin
kreativitet och bildskapande förmåga.1

Under rubriken ämnets syfte står vidare att läsa: ” 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”.2
Läroplanen för bild mot årskurs 7 - 9 omfattar tre huvudsakliga kunskapsområden:
bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys. Det centrala innehållet ur
kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Inom
kunskapsområdet bildanalys står bland annat att undervisningen ska behandla: ”Ord och
1

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, fjärde upplagan, reviderad 2017, Elanders
Sverige AB, Mölnlycke 2017, s. 28.
2
Ibid., s. 28.
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begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap”.3 Under
rubriken Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 finns de krav på kunskaper eller förmågor som
eleven ska ha utvecklat och uppnått för ett slutbetyg i bild. Där står bland annat att inom det
egna bildframställandet ska eleven kunna ge omdömen om arbetsprocessen och då visa på
samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. 4 Eleven ska vidare
kunna tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och då kunna föra
resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom ska eleven kunna beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion
med användning av ämnesspecifika begrepp.5
De citat jag lyft fram här fokuserar främst kunskapsområdet bildanalys samt de kunskaper
eller förmågor som aktivt kräver någon form av språklig kommunikation. Ovanstående citat
belyser alltså de områden jag valt att fokusera i min undersökning.

1.3. Syfte
Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte, att med inspiration från aktionsforskning,
deltagande observationer och praktiker studera språkutveckling och språkutvecklande
arbetssätt med nyanlända inom bildpedagogisk undervisning. Ett didaktiskt syfte är att
utveckla språkutvecklande metoder med fokus på didaktisk design, hur metoderna tillämpas
och utvecklas inom min egen bildundervisning. Ett vidare syfte är att visa politiker, skolledare
med flera hur det går att använda bildämnet på detta sätt samt inspirera andra att använda bild
i undervisningen.

1.4. Frågeställning
Den övergripande frågan: Vilka didaktiska kvaliteter, möjligheter och utmaningar synliggörs i
analysen av det bildpedagogiska och språkutvecklande arbetssätt som utvecklats och studerats
inom ramen för detta projekt?
De tre underliggande frågorna:
-

Hur utformas arbetet med det bildpedagogiska och språkutvecklande arbetssättet
didaktiskt i förhållande till den klass med nyanlända elever som följs i projektet?

3

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 30.
Ibid., s. 32.
5
Ibid., s. 32.
4

7

-

Vilka kvaliteter och multimodala tecken på lärande blir synliga i analysen av elevernas
interaktion under projektets gång?

-

Vilka möjligheter och utmaningar synliggörs i analysen av hur dessa metoder används
i en klass med nyanlända elever?

2. Empiri
Empirin samlas in inom ramen för bildundervisning på Introduktionsprogrammet och
inriktningen språkintroduktion, vid en kommunal gymnasieskola i Västerås. Data som samlats
in för vidare analys är bilder (teckningar och foton) skapade av eleverna, elevexempel av
skriftliga bildanalyser, samt elevernas fotodagböcker (fotodagböckerna beskrivs under
metodavsnittet). Ytterligare empiri är lektionsplaneringar av min undervisning. Bland empirin
finns också inspelat filmmaterial och foton från bildlektioner med eleverna.

3. Urval och avgränsning
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie utifrån ett subjektivt urval med en specifik
elevgrupp - nyanlända på språkintroduktionen – och på en enda gymnasieskola.
Undervisningsgruppen består av 12 flerspråkiga elever, med blandade nationaliteter i åldrarna
16 - 18 år. På den aktuella skolan i denna undersökning delas IM-språkeleverna in i olika
nivåer utifrån hur långt de kommit i sin språkutveckling, så kallad nivågruppering, och vilket
sker inom ramen för undervisning i exempelvis svenska, engelska och andra ämnen. Inom
bildundervisningen är grupperna dock mer uppblandade, vilket innebär att elevgruppen inom
ramen för denna undersökning har en mer blandad sammansättning av olika språkliga
kunskapsnivåer. Grunden till de olika nivåerna kan vara skiftande och handla om hur många
år eleverna befunnit sig i Sverige, gått i svensk skola, tidigare skolbakgrund från hemlandet
med mera. Elevgruppens sammansättning av olika språkliga nivåer har viss påverkan av
resultatet i denna undersökning då eleverna presterar utifrån den språkliga nivå som de just nu
befinner sig på. I enlighet med Martyn Denscombe har jag alltså ett subjektivt och explorativt
urval, dvs. den grupp människor som med största sannolikhet har den erfarenhet eller expertis
som ger kvalitativ information och värdefulla insikter i forskningsämnet.6 I min urvalsgrupp
blir det därmed särskilt intressant att undersöka hur bildpedagogik kan vara språkutvecklande
då just de här eleverna lär sig ett helt nytt språk och därmed får en särskild relevans för

6

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Johanneshov: MTM, s. 74.
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undersökningen som undersöker just språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt och
bildpedagogik.
Elevgruppens antal var initialt tolv stycken. Tio av eleverna påbörjade arbetet med
fotodagböckerna, sju elever fullföljde arbetet med fotodagböckerna. Det fanns även variation
i elevdeltagandet under själva genomförandet av cirkelmodellen. Anledningen till dessa
bortfall, och som därmed ger en naturlig avgränsning, har varit skiftande. I något fall har det
handlat om att eleven har haft hög frånvaro. Inom språkintroduktion är det vanligt att det finns
en rörlighet inom elevgrupperna - plötsligt lämnar elever undervisningsgruppen av olika skäl.
Exempelvis kan eleven fått ändrad studieplan och ska inte fullfölja ett slutbetyg i ämnet,
eleven kan ha blivit förflyttad till annan del av Sverige eller fått avslag avseende sin ansökan
gällande uppehållstillstånd och tvingats lämna landet.
Urval och avgränsning har även skett under bearbetnings- och analysfasen då jag i denna
skrift lyft fram valda delar av materialet, som på något vis framhåller de kvaliteter eller
utmaningar som jag funnit intressanta inom ramen för undersökningens frågeställning.
Undersökningen avgränsas ytterligare då studien genomförs under en bestämd, kortare
tidsperiod, samt fokuseras på ett specifikt kunskaps- och undervisningsområde: bildanalys,
samt bild och text i samverkan. Jag använder några utvalda och avgränsade pedagogiska
undervisningsmodeller i och utanför klassrummet: genrepedagogik och cirkelmodellen, samt
en individuell fotodagbok. Valet av kunskapsområdet bildanalys som bearbetas lämpar sig
särskilt väl för att arbeta med både skriftliga, muntliga och gestaltande metoder
(multimodalitet) samt att testa cirkelmodellen för ett språkutvecklande arbetssätt.

4. Metod
4.1. Med inspiration av aktionsforskning
Jag har tagit avstamp i aktionsforskning med syfte att genomföra en mindre aktion i min egen
praktik för att mäta ökad kunskap eller utveckling hos eleverna och med sikte på att förändra
undervisningen på ett fördelaktigt sätt. Undersökningen har en karaktär av deltagarforskning
där deltagarna är mina IM-språk elever och jag själv. Enligt Denscombes definition av
aktionsforskning uppfylls där några centrala delar som även överensstämmer med denna
undersökning:7

7

Denscombe, M., s. 179 ff.
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•

Praktisk inriktning – dess syfte är att ta sig an ”verkliga” problem och frågor, på
arbetsplatser eller andra organisationer.

•

Förändring – ses som en integrerad del av forskningen, där forskningen syftar till att
både komma till rätta med problemen samt synliggöra fenomen och företeelser.

•

Cyklisk process – forskningen rymmer en återkopplingsmekanism där de inledande
resultaten ger möjlighet till att implementeras samt ger nya möjliga ingångar till
fortsatta undersökningar.

•

Deltagande – deltagarna är de centrala personerna i forskningsprocessen. Deltagarna
är aktiva, inte passiva.

Den här undersökningen är av kvalitativ karaktär. För att betrakta och undersöka ur flera
perspektiv och synvinklar använder jag mig av metodkombination där de olika metoderna i
sig rör sig inom de kvalitativa tillvägagångssätten. Metoderna till denna undersökning är
valda med inspiration av aktionsforskningens olika delar – de fokuserar min egen praktik, det
finns en förändringssyftande metod eller modell, de syftar till att ringa in ett ”före” och
”efter” - med en återkopplingsmekanism - och de aktiverar deltagarna, eller eleverna, som blir
centrala personer i forskningen.

4.2. Didaktisk språkutvecklande metod – genrepedagogik och cirkelmodellen
Som didaktisk undersökningsmetod genomförs praktisk tillämpning av genrepedagogik och
cirkelmodellen inom min egen praktik, i enlighet med Pauline Gibbons idéer.8
Kunskapsområdet som bearbetas är bildanalys (bild och text) och undervisningen byggs upp
enligt cirkelmodellens fyra steg, som beskrivs mer utförligt under rubriken teori och
tolkningsram. Deltagarna är mina språkelever. Genom att använda Gibbons idéer undersöks
bildpedagogik och språkutvecklande arbetssätt, samt om det går att se några effekter eller
förändring på elevernas språkutveckling genom cirkelmodellen och det bildanalytiska
arbetsområdet. För att studera om cirkelmodellen, genrepedagogik och bildanalysområdet ger
effekt eller förändring på elevernas inlärning och språkutveckling, använder jag ytterligare en
didaktisk metod som visar på ett ”före” och ett ”efter” i relation till insatserna med

8

Gibbons, P. (2013). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. (2., uppdaterade uppl.) Uppsala: Hallgren
& Fallgren, s. 70 f.
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cirkelmodellen, en så kallad återkopplingsmekanism i en cyklisk process.9 Jag använder då en
visuell och multimodal metod som jag kallar fotodagböcker.

4.3. Visuell och multimodal metod - fotodagböcker
Med fotodagböckerna dokumenterar eleverna sin vardag genom text och fotografisk bild.
Fotodagboken är en fysisk bok, eleverna fotar med mobilkameran, bilderna skrivs ut och
klistras in i dagböckerna och text skrivs tillsammans med bilderna i böckerna. Eleverna
skriver på svenska. Fotodagböckerna används som undersökningsmetod vid två kortare
tidsperioder, den första tidsperioden inleder undersökningen, den andra tidsperioden avslutar
undersökningen. Mitt syfte med fotodagböckerna är flera, dels möjligheten att studera på
vilket sätt eleverna använder sig av och förhåller sig till text och bild i samverkan. Dels för att
undersöka effekterna av cirkelmodellen, genrepedagogik och bildanalysområdet genom att
dagböckerna fungerar som två tydliga parametrar att studera ”före” och ”efter” insatsen enligt
Gibbons idéer, och får funktionen av en återkopplingsmekanism. Fotodagböckerna är även
intressanta då de erbjuder en möjlighet att undersöka hur eleverna formulerar sig kring deras
bilder, inom den mer privata sfären då de producerar foton ur vardagen, utanför skolans miljö.
Inspiration till fotodagböckerna har jag fått från David Buckinghams studie av ungdomars
respons på hur media framställer kärlek, sex och relationer.10 I min undersökning låter jag
mina elever bli medforskare i och med användandet av fotodagböckerna. Jag är medveten om
att resultaten från den här typen av metoder inte alltid visar på det forskarna vill undersöka,
utan många gånger ger andra svar än det forskningen frågat efter och snarare ger förslag på
nya ingångar och forskningsområden.11 Eftersom jag eftersträvar ett öppet förhållningssätt i
min undersökning lämpar sig valet av fotodagböckerna som metod väl då det inte går att
förutse vilken typ av data jag kommer att få in genom elevernas fotodagböcker.
Att använda flera olika didaktiska undersökningsmetoder är intressant för att studera fenomen
och uttryck för språkutveckling inom olika kontexter. Fotodagböckerna ger undersökningen
en vidgad platsmöjlighet genom att eleverna kan dokumentera sitt eget liv och sin vardag. Det
blir en aspekt om att befinna sig i och utanför klassrummet dels med fotodagböckerna, och
dels med modeller inom genrepedagogik, cirkelmodellen och bildanalytiska skoluppgifter.
Här kan jag söka förståelse för fenomen och uttryck för språkutveckling genom att studera det
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som sker inom ramen för en pedagogiskt konstruerad modell i skolkontext och fenomen inom
ramen för den mer privata sfären, genom dagboksformen, i en icke-skolkontext. Det kan vara
intressant att göra jämförelser för att se om det finns några skillnader i fenomen och uttryck
för språkutveckling inom de olika didaktiska arbetsmetoderna.

4.4. Forskningsetiska överväganden
Då min undersökning genomförs tillsammans med mina elever har flera ställningstaganden
gjorts för att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, som publiceras i skriften God
forskningssed (2017). I min undersökning har de forskningsetiska frågorna främst rört
anonymiteten hos de medverkande samt hänsyn till deltagarnas integritet och då främst
kopplat till en av undersökningsmetoderna - fotodagböckerna. Anonymisering eller
avidentifiering, enligt Vetenskapsrådet, förutsätter att kopplingen mellan undersökningens
material och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskargruppen
kan återupprätta den. Ingen kan alltså kombinera exempelvis en viss uppgift med en bestämd
individs identitet.12 Då min undersökning delvis inbegriper fotodagböckerna ställs jag inför ett
dilemma då flertalet bilder skildrar eleverna själva samt deras nära och kära. Här blir frågan
om anonymitet knepig då mitt material ställs i konflikt med kraven på transparens i form av
offentlighet, öppenhet och insyn.13 I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer vid Hantering
av integritetskänsligt forskningsmaterial, fick därför eleverna redan i ett tidigt skede
information om att jag genomför en undersökning och vad undersökningen handlar om.14 De
fick själva ta ställning till om de ville delta i undersökningen eller ej. Samtliga elever valde att
delta och de fick även skriva under ett godkännande till att jag får använda deras
fotodagböcker, bilder och bildanalyser i min undersökning och att materialet eventuellt kan
komma att publiceras i samband med att uppsatsen görs offentlig.15 Eleverna har alltså varit
medvetna om vad de gått in i, producerat och valt bilder utifrån deras förförståelse. Jag har
därför valt att inte avidentifiera bilderna då jag anser att mycket av kvalitén i bilderna i sådant
fall går förlorad, däremot har jag valt att ta bort namn, eller ändrat de namn som förekommer i
materialet. När det gäller hänsyn till elevernas integritet har jag i urvalsprocessen tagit
ställning till elevernas livsberättelser och de bilder som jag valt att lyfta fram här.
Helsingforsdeklarationen betonar vikten av integritet och att forskaren vidtar åtgärder för att
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skydda försökspersoners personliga integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv. 16
Återigen kommer mitt material till viss del i konflikt med dessa etiska regler då
fotodagböckerna är av privat karaktär då de skildrar elevernas liv och vardag. Samtidigt
skapas de i en skolkontext och eleverna har möjlighet att välja var de vill dra gränsen för vad
som är alltför privat. Med hänsyn till elevernas integritet har jag dock valt att inte ta med de
livsberättelser som jag uppfattat vara av mer självutlämnande karaktär, som kan handla om
elevens psykiska mående eller andra svårigheter, eller bilder som innehåller personer som kan
vara minderåriga. Som sista forskningsetiskt övervägande visade jag den färdigställda
uppsatsen för de elever som synliggörs i arbetet, så att de ännu en gång fick ge sitt
godkännande, och därmed även givits möjligheten att avsluta sin medverkan.

5. Teori och tolkningsram
I det teoretiska och analytiska ramverket används teori på två olika sätt, dels genom ett
designteoretiskt perspektiv för att strukturera och analysera den didaktiska designen som
språkutvecklande arbetssätt, och dels genom att tillföra socialsemiotik och multimodala
aspekter då teckenskapande studeras.

5.1. Designteoretiskt perspektiv
Ur ett designteoretiskt perspektiv kan vi titta på hur undervisning, texter eller annan form av
kommunikation och lärande använder sig av en uppsättning av kriterier som tillsammans
skapar en ”god design”, något som enligt Staffan Selander och Anna-Lena Rostvall innebär
att materialet ska vara relevant och funktionellt för sitt syfte, vara överskådligt och ha en klar
struktur.17 De menar vidare att det ska finnas en klar idé om användaren, dennes intresse,
förutsättningar och möjlighet att använda materialet för sina syften samt att interaktivitet,
lekfullhet och estetik är viktiga aspekter.18 Som främsta aspekt lyfter Selander/ Rostvall fram
att en som designer måste ta hänsyn till hur identiteter skapas och prövas i det sociala rum
som användaren befinner sig i, hur mening och kunskap uppstår i ett socialt sammanhang, i
interaktionen mellan människor och hur lärprocesser sker i sociala sammanhang, något de
benämner som social inramning.19 Inom ett designteoretiskt perspektiv kan vi studera, eller
analysera, tecken för lärande genom att titta på elevernas meningsskapande och
16

Vetenskapsrådet, God forskningssed, s. 41.
Selander, Staffan & Rostvall, Anna-Lena (2010), Design och meningsskapande - en inledning, ur antologin
Design för lärande, s. 22.
18
Ibid., s. 22.
19
Ibid., s. 22f.
17

13

transformation (hur elevens kunnande förs vidare från ett steg till ett annat) och hur detta sker
i en social kontext.
I undersökningen har intentionen varit att arbeta fram en didaktisk design, utifrån
genrepedagogik och cirkelmodell, med hänsyn till de aspekter som Selander/ Rostvall lyfter
fram som väsentliga delar för ”god design”. I analysarbetet studeras transformation, här i
betydelsen för hur jag kan se tecken på att eleverna skapar förståelse för kunskapsområdet
som studeras, samt hur de gör kunskapen till sin egen och om det går att se någon form av
transformation, eller utvecklingsprocess, i samband med de olika stegen i designen, med dess
olika händelser i lärsekvensen.

5.2. Språkutvecklande arbetssätt - didaktisk design
Pauline Gibbons menar att alla ämneslärare, oavsett ämnesområde, bör betrakta sig själva som
lärare med ansvar för språket i sitt ämne.20 För oss som vuxit upp i Sverige och lärt oss det
svenska språket från tidiga år, sker en succesiv utveckling, från tal till skrift, och samtidigt en
utveckling och förståelse för olika språkliga repertoarer eller genrer. För den som kommer till
Sverige under tonåren, eller senare i livet, finns redan både språkliga kunskaper och
erfarenheter från modersmålet, tillsammans med annan kunskap. Gibbons menar att för
nyanlända elever som ska lära sig ett helt nytt språk kan det vara lättare att tillägna sig det nya
språket genom att, som utgångspunkt för språkinlärningen, skapa förståelse för språkets olika
genrer och användningsområden, istället för den mer traditionella språkinlärningen som utgår
från att fokusera enstaka delfärdigheter och på så vis bryta upp undervisningen i mindre delar
genom exempelvis grammatiska uppbyggnader, ordinlärning, stavning med mera.21 Detta är
tankar som även delas av Gunther Kress (Professor of Semiotics and Education) som lyfter
fram värdet av att sätta in språket i större helheter vid mindre barns språkutveckling. Enligt
Kress börjar meningsskapande inte i de små detaljerna, eller i att bryta ner språket i minsta
beståndsdelar och analysera dessa delar var för sig, ett synsätt han benämner som ”…the
buildning-blocks view of language”.22 Kress beskriver detta synsätt som att:
…språket består av små delar, ljud, som tillsammans utgör större delar, ord, vilka i sin tur bildar
större enheter, fraser, som tillsammans blir satser, som tillsammans blir meningar, som
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tillsammans utgör texter […] Teorin är uppenbarligen inte vattentät ifråga om hur vi faktiskt
använder språket, men har ändå aldrig frångåtts.23

Istället menar Kress att språket snarare är något som kan användas för att skapa mening eller
tecken/budskap och att dessa teckenskapande representationer uppenbarar sig på ett betydligt
mer komplext och subtilt sätt, och som hos barnet uppvisar alla kännetecken på medveten
design.24 Då barn förhåller sig till språket och skapar mening med alla tänkbara olika resurser
kan ”the buildning-blocks view of language” medföra vissa svårigheter som Kress framhåller:
…i de meningar som barn skapar, är mening och form oskiljbara helheter. Detta betyder att
själva formen och det material som barns tecken är skapade av, ger uttryck för de meningar som
de avser att skapa. De är bokstavligen fyllda av mening. […] I deras värld är form och mening
identiska. Det är dessa förutsättningar de bär med sig när de ska börja lära sig skriftspråket - ett
system av tecken där form och mening helt verkar sakna inbördes anknytning […]. Det är
knappast överraskande att detta medför stora hinder för vissa barn.25

Så i motsats till ”the buildning-blocks view of language” innebär genrepedagogiken att
språkinlärningen istället tar avstamp i språkets olika genrer eller repertoarer och att det
handlar om att först väcka en förståelse för vilken typ av språkbruk som används i olika
sammanhang och för olika syften, exempelvis faktatext, argumenterande text, instruerande
text, berättande text och så vidare, för att först i nästa steg titta på grammatiska byggstenar,
såsom meningsuppbyggnad, tempus, stavning och så vidare. För mig blir det intressant att
koppla genrepedagogiska tankar till bildpedagogiken då vi, precis som i det talade eller
skrivna språket, kan finna olika genrer även inom bildområdet eller i bildspråket som
utgångspunkt för lärandet. Här kan studeras på vilket sätt eleverna, genom det bildanalytiska
kunskapsområdet, utvecklar förståelse för olika
bildgenrer och kunskaper för ämnesspecifika ord

Cirkelmodellen

och begrepp för att förklara skillnader och
likheter mellan dessa genrer.
Cirkelmodellen (cykeln för undervisning och
lärande) är en framtagen modell för genrebaserad
undervisning, särskilt med hänsyn till
innehållsbaserad språkinlärning med syfte att
integrera ämnesundervisning med språkinlärning
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och lyfts fram av både Gibbons och Pirjo Lahdenperä, som en språkstödjande
undervisningsmodell.26 Modellen innebär att eleven ges möjlighet till att både lyssna, tala,
läsa och skriva. Genom att utgå från cirkelmodellen blir genren (eller de genrer) läraren vill
fokusera introducerad, modellerad och tillämpad i praktiken i fyra konkretiserade steg.
Steg 1 – Bygga upp kunskap om ämnet. Syftet är att bygga upp information om det ämne
eleven ska skriva om. Här handlar det alltså om att söka reda på information och fakta om det
innehållet som texten ska behandla.
Steg 2 – Modellera genren. Steg 2 handlar om de språkliga uttrycken för genren med fokus på
form och funktion. Vad är stiltypiskt för genren? Vilket är syftet med genren? Här kan
eleverna få studera flera exempel för att bekanta sig med genren.
Steg 3 – Skriva gemensam text. Detta steg är både innehålls- och språkfokuserat. Syftet är att
både elever och lärare skriver fram en gemensam text i den aktuella genren. I den
gemensamma skrivprocessen diskuteras innehållets information och formens relevans, samt
om språket är passande för genren.
Steg 4 – Skriva självständigt. Här skriver eleven en egen text i vald genre.
I denna undersökning används begreppet cirkelmodell som en didaktisk modell och studeras
ur ett designteoretiskt perspektiv där, såväl teoretiska tankar om språkinlärning lyfts fram,
som undervisningens struktur och design. Begreppet genre förstås delvis som uttryck för tal och skriftspråk med dess form och funktion, men avser även bildens olika genrer utifrån
innehåll, utryck och funktion. För att förstå betydelsen av genrer och olika uttrycksformer i
undersökningen, lyfts även språkbegreppet fram, ur ett vidgat perspektiv.

5.3. Det vidgade språkbegreppet
För att förstå språkbegreppet i min undersökning vill jag lyfta fram teoretiska perspektiv från
forskaren professor Anne Bamford, som genom sin studie ”The Wow Factor, global research
compendium on the impact of the arts in education”, jämförde uppgifter och fallstudier från
mer än 60 länder och analyserade skillnaderna mellan utbildning i konsten och utbildning
genom konsten.27 Jag vill även lyfta fram Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på
skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Gemensamt för dessa
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två forskare är att de talar om språk i vidare bemärkelse, språk som även inbegriper de
estetiska språken. Bamford har undersökt undervisning inom konstformer som musik, dans
och drama och dess inverkan på barns lärande. Bamford menar att det finns en tydlig länk
mellan konst och läs- och skrivinlärning, att även barns kritiska tänkande blir större och det
förbättrar det matematiska och vetenskapliga sättet att tänka, genom de estetiska ämnena i
skolan. 28 Wiklund utgår till stor del från begreppet ”estetiska lärprocesser”, vilket innebär ett
sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman
känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.29 Wiklund menar att
estetik är gestaltad erfarenhet genom många olika uttryckssätt. Liksom Bamford kopplar
Wiklund samman estetiska lärprocesser med språkutveckling där de centrala delarna är att alla
språk - alla delar av språkutvecklingen - används genom estetiska lärprocesser: talspråk,
skriftspråk och de estetiska för att formulera och gestalta sitt lärande.30

5.4. Socialsemiotik och multimodalitet
För att ytterligare vidga språk- eller textbegreppet i min undersökning, samt koppla samman
med flerspråkighet och nyanlända, lyfts här Åsa Wedin fram (fil.dr i tvåspråkighetsforskning,
lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna och docent i pedagogik vid Örebro
universitet). I antologin ”Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet” förklarar Wedin
begreppen multimodalitet och litteracitet (förmågan att kunna läsa, skriva och tolka olika
former av text) som representationsformer och hon vill med dessa begrepp förklara text eller
språk som en vidgad företeelse, där både text, bild, ljud, film, design, mm kan vara olika
uttryck för ett vidgat text- eller språkbegrepp.31 Wedin menar att vi befinner oss i en
föränderlig värld med stor rörlighet där vi har möjlighet att förflytta oss över världen och
möta nya språk och andra former av skrift än vad vi är vana med. Detta gäller såväl nyanlända
som kommer till Sverige, som svenskfödda på resande fot i olika delar av världen. Wedin
menar vidare att dagens digitala plattformar, exempelvis sociala medier, möjliggör att även
texter förflyttas och lyfts ur det sammanhang där de skapades från början och att detta,
tillsammans med en alltmer utbredd flerspråkighet och multimodalitet, påverkar hur vi tolkar
och tar emot texter (eller bilder) med nya innebörder än vad som var tanken och intentionen i
den kontext som texten ursprungligen uppstod. Multimodaliteten, menar Wedin, erbjuder nya
28
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möjligheter att läsa en text, genom kombinationsanvändandet av böcker, anteckningar,
digitala medier, mobiltelefoner, internet, bilder, film- och ljudklipp, vilket ger en mer vidgad
och komplex förståelse för språkliga företeelser.32 Enligt Malena Wallin är litteracitet ett
begrepp som i grunden är kopplat till läs- och skrivförståelse, men förstås idag också som
förmågan att hantera flera och ofta samverkande språkliga företeelser, eller semiotiska tecken,
och på så sätt skapa mening och sammanhang i lärsituationer.33 Dessa semiotiska tecken, eller
semiotiska resurser, är benämningen för de olika uttryckssätt som förekommer i en
lärsituation och inbegriper alla de resurser som vi använder oss av i en lärsituation och som
även kan studeras som olika tecken, som exempelvis tal-, skrift, bildspråk, kroppsspråk,
böcker, digitala hjälpmedel, papper, pennor, med mera. Till skillnad mot ett vidgat
textbegrepp - där flera olika framställningsformer kan avläsas och förstås som text - innebär
multimodalitet en företeelse där flera olika framställningsformer eller semiotiska resurser
förekommer samtidigt och tillsammans skapar en helhet - multimodala texter är alltså texter
där flera uttrycksformer används i samverkan.34 Lärande kan, enligt Selander/ Rostvall,
handla om att utveckla handlingsberedskap i form av en repertoar av tecken, symboler,
tekniker och förhållningssätt för att kunna gestalta sitt engagemang i världen.35 Detta, enligt
Selander/ Rostvall, rymmer begreppet socialsemiotik, som kopplas samman med lärande:
Att studera lärande ur ett socialsemiotiskt perspektiv handlar om att se vilken mening och vilka
värden som kunskap, i alla dess former och gestaltning, tilldelas i olika sociala processer. Vad
som räknas som lärande eller hur lärande kan bedömas är alltså knutet både till de omedelbara
villkor som råder när kunskapen tar gestalt, och till de samhälleliga processer där skilda
kunskapsformer och kommunikationssätt växer fram och får legitimitet.36

Denna undersökning studeras ur ett socialsemiotiskt perspektiv för att titta på tecken på
lärande och vilken form av kunskap som jag kan se, i en specifik social inramning. Jag
använder begreppet multimodalitet i bearbetning och analys av materialet, då jag tittar på
tecken på lärande i min undervisning, samt de semiotiska resurser som ingår i dessa
teckensystem. Jag tittar också på tecken för elevernas litterata förmågor, samt tecken för
språkutvecklande arbetssätt genom multimodala undervisningsmetoder. I min undersökning
är det särskilt intressant att använda Wedins definition av begreppen multimodalitet och
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litteracitet, då hon kopplar samman dessa med flerspråkighet och nyanlända, en elevgrupp
som utgör grunden för undersökningen.

6. Tidigare forskning
Inom socialsemiotik och multimodalitet finns en mängd studier med inriktning mot
kommunikation och meningsskapande, främst med fokus på skola. Kress och van Leeuwen
(2001) har varit delaktiga i att lägga grunden för socialsemiotik och multimodalitet och nämns
i detta sammanhang, då de utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv, genomfört
klassrumsstudier i undervisning och lärande, där de undersökt hur olika undervisningsämnen
tar gestalt genom organiseringen och samspelet mellan olika av semiotiska resurser.37
Wedin och Hedman m.fl. (2013) studerar hur lärare arbetar i klassrummet för att gynna
skriftspråksutvecklingen hos flerspråkiga elever - deras multilitteracitet.38 Det handlar om att
se elevernas egna erfarenheter i en flexibel flerspråkighet utanför klassrummet som en resurs
och genom medvetenhet hos läraren använda denna kunskap till att förstå hur multimodalitet
och multimodalt textskapande i klassrummet stärker lärande och flerspråkig kompetens.
Wedin/Hedmans antologi utgör en stor referensgrund i denna undersökning, även om
studierna i Wedin/Hedman till stor del utgår från undervisning i svenska som andraspråk.
Häggström och Örtegren m.fl. (2017) har studerat visuell kunskap för multimodalt lärande,
där möjligheter för multimodal undervisning diskuteras, främst med fokus på bilddidaktiska
undervisningsmetoder med tonvikt på undersökande och problemlösande metoder.39 Här
fokuseras visuella multimodala verktyg som didaktiska verktyg och semiotisk resurs, som de
menar har stor potential, och som sträcker sig långt utanför ämnet bild. Häggström/Örtegren
är intressant att titta på då min undersökning tar avstamp i bildundervisning, med bilden som
ständigt närvarande semiotisk resurs. Häggström/ Örtegren och Wedin/Hedman utgör
tillsammans ett intressant referensramverk i förhållande till min undersökning, då den ena
fokuserar visuella multimodala resurser inom bildundervisning och den andra multimodala
resurser för språkutvecklande arbetssätt.
Utifrån ett designteoretiskt perspektiv på lärande lyfts Rostvall och Selander m.fl (2010) fram,
vilka har studerat vår tids nya förutsättningar och nya krav på hur information och
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kunskapsinnehåll både väljs ut och presenteras, eller designas.40 Här fokuseras frågor som
form och innehåll och med vilka hjälpmedel kunskapen ges form och menas att sättet att
presentera kunskap spelar en roll för innehållet, att formen inte är avskild från, utan en del av
innehållet. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) har studerat design för lärande i förskolan, där
de konkreta exemplen är inriktade på språk och kommunikation, naturvetenskap och
matematik.41 Här ges exempel på transformation och tecken för lärande hos barnen - hur
interaktion med barnen, vårt utformande av resurser, miljöer och aktiviteter får betydelse för
barnens möjligheter att engagera sig, lära och förstå. Dessa designteoretiska perspektiv får
betydelse i min undersökning då jag kopplar samman dessa med den didaktiska modell som
används som didaktisk metod eller design i undersökningen.
Området språkutveckling med nyanlända elever ringas in genom Gibbons (2013) som visar
hur skolan konstruktivt kan ta sig an att öka flerspråkiga elevers måluppfyllelse.42 Gibbon
presenterar en interaktiv didaktik som ger andraspråkselever stöd på den nivå som motsvarar
skolans högt ställda förväntningar och hur en långsiktig och kognitiv utmanande undervisning
kan utformas och som samtidigt explicit stöttar andraspråkselever. I Lahdenperä m.fl. (2016)
presenteras verksamhetsnära forskning, som bygger på studier med praktisk-pedagogisk
inriktning och ger exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning.43 Gibbons och
Lahdenperä förespråkar båda genrepedagogik och lyfter fram cirkelmodellen som en
språkutvecklande didaktisk modell, eller design. I min undersökning har jag utgått från deras
idéer kring språkutvecklande arbetssätt då jag designat min undersökning och undervisning.
Som ytterligare teoretiska perspektiv nämns Learning study och Lesson study (LLS), då det
finns vissa likheter mellan aktionsforskning och LLS. Inom LLS studeras fenomen i
klassrummet med syfte att förändra undervisningen på ett fördelaktigt sätt, något som bland
annat Eriksson (2016) har forskat i.44 Min undersökning skiljer sig från LLS då jag som
enskild lärare planerar, genomför, utvärderar (och så småningom reviderar) undervisningen,
och inte i samarbete med kollegor. Här blir istället huvudfokus på deltagarforskningen,
didaktisk design och mina elevers språkutveckling. Ytterligare skillnad är att min
undersökning sträcker sig över en längre tidsperiod och ett helt arbetsområde, istället för att
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enbart omfatta ett fåtal lektionstillfällen. Undersökningen utger sig alltså inte för att vara en
LLS, däremot finns gemensamma drag, eller släktskap, mellan LLS och aktionsforskning,
socialsemiotik och multimodala studier, samt ett designteoretiskt perspektiv.

7. Bearbetning och analys
För att besvara frågan om hur ett språkutvecklande arbetssätt framträder och organiseras inom
bildpedagogik och kunskapsområdet bildanalys som studerats, inleder jag med att beskriva
hur arbetet organiserats som helhet - den didaktiska designen. Därefter beskriver jag hur
arbetet spelades ut genom en serie av händelser i en lärsekvens, i kronologisk ordning, och
kopplar även samman med bearbetning och analys, sekvens för sekvens. Jag beskriver då hur
var och en av uppgifterna är utformade och, genom urval, ger exempel där jag kunnat se
någon form av transformation, dvs. där jag kunnat se någon förändring, kvaliteter eller
multimodala tecken på lärande och då särskilt fokuserar tecken för språklig utveckling.

7.1. Didaktisk design
För kunskapsområdet, bildanalys och språkutveckling, skapades inledningsvis en tidplan och
lektion- för lektionsplanering, enligt cirkelmodellens fyra steg.45 De moment jag valde att ta
med i planeringen är övningar som jag delvis arbetat med tidigare inom ramen för min egen
undervisning, men även för mig, nya övningar som jag tillägnat mig vid tidigare nämnd
utbildning med Tiia Ojala, 2017. Övningarna i Inläsningstjänsts utbildning var dock
fokuserade till SVA, eller svenskundervisning, så jag har här tagit dessa övningar och
metoder vidare till bildundervisning och omformulerat, eller modellerat om dem så att
utgångspunkten istället är bildens genrer och olika språkliga uttryck. Samtliga övningar syftar
till att använda ett varierat arbetssätt och där olika slags språkliga uttryckssätt övas. Förenklat
beskrivs undervisningsflödet, eller serien av händelser enligt nedanstående mall.
Händelser

Fotodagbok
- omgång 1

Steg 1Intro PP

Steg 2 Muntlig
bildanalys

Springdiktamen

Praktisk
bildanalys

Steg 3 Venndiagram

Steg 4 Skriva
egen text

Fotodagbok
- omgång 2

Tidsram

Intro 15
min. Arbete
dagbok 60
min.
+ ytterligare
2 x 75 min

75 min

25 min

40 min
(2x 20
min)
Avslut 10
min

Intro 5
min.
Teckna 2
x 30 min.
Avslut 2 x
5 min

Intro10
min.
Analys
60 min.
Avslut 5
min.

2-3 x 75
min
(varierade
mellan
elever)

2 x 75 min

1 lektionstillfälle =
75 min
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Se bilaga 2 - Cirkelmodellen för genrepedagogik - bildanalys

21

Mallen visar på en serie av händelsesekvenser och tidsramarna för varje enskild sekvens
beskrivs inom kolumnen tidsram. Varje lektion är 75 minuter och elevgruppen har två
lektionspass i veckan, vilket normalt sett innebär 150 minuter i veckan. Lärsekvensens totala
tid, inklusive fotodagböckerna, omfattade cirka sju veckor, med vissa individuella variationer.
Cirkelmodellens totala tid omfattade fem till sex lektionstillfällen, vilket i sin tur motsvarade
sammanlagt tre veckors undervisningstid.
Lärsekvensen inleddes och avslutades med fotodagböckerna med syftet att undersöka
elevernas relation mellan text och bild. Ytterligare syfte var att undersöka kvaliteter eller
förändringar som framträder i elevernas relation till text och bild, och som en
återkopplingsmekanism - före och efter arbetet med cirkelmodellen och ett genrepedagogiskt
arbetssätt. Instruktionen till eleverna var, att med text och bild, berätta och beskriva deras liv
och vardag - eleverna fick här synliggöra sina egna livsberättelser. Instruktionerna för
fotodagböckerna såg i stort sett likadana ut för både omgång ett och två, med skillnaden att i
omgång två uppmanades eleverna att även tänka på de kunskaper de lärt sig inom
kunskapsområdet bildanalys som studerats.
Mellan fotodagböckerna bearbetades kunskapsområdet med stöd av cirkelmodellen och
genrepedagogik. Syftet och målet med designen för området, var att under arbetets gång ge
eleverna möjlighet att öva på flera olika språkliga uttryck, samt att eleven i slutänden skulle
kunna klara uppgiften på egen hand. Arbetet designades därför på ett sådant sätt att moment
med både tal, skrift, gestaltande genom teckning, samt läsning ingick. Designen innebar även
att stor del av lärsekvensens olika händelser inbegrep kollektiva processer, med social
interaktion mellan eleverna. Modellens inbyggda tanke och design innebar alltså både ett
stöttande och formativt arbetssätt, med målet självständighet, och variation av arbetssätt för
att öva olika slags kommunikativa funktioner.
Inför det sista steget i modellens cykel, att skriva en individuell text, omarbetade jag den
förenklade analysmall som jag tidigare lämnat ut till IM-språkeleverna. Här höjde jag
svårighetsgraden, då jag ville undersöka om arbetet med cirkelmodellen och genrepedagogik
skulle kunna innebära högre förväntningar på elevgruppens språkliga kunskaper från min
sida, samt för att se om det framträdde andra slags kvaliteter än i tidigare versioner av
elevernas arbeten.
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7.2. Transformation
Här visas ett urval av exempel från ett omfångsrikt material. En del av materialet har lyfts
över till bilaga 3, vilken jag hänvisar till då det kan finnas intresse av att se mer av materialet
än det som visas här. Lärsekvensen bearbetas med hjälp av undersökningens teoriram och
redan här vävs den, till viss del, samman med tolkning och resultat. Tolkning och
resultatdelen blir mer av en sammanfattning, där jag tittar på resultatet utifrån ett mer
översiktligt perspektiv. Som ett genomgående exempel fokuseras Aarons
transformationsprocess (Aaron heter egentligen något annat), och tecken på lärande studeras
för just den eleven. Andra elevexempel förekommer också för att visa på olika slags
meningsskapande tecken och på lärande.
7.2.1. Fotodagböcker - omgång ett
Undersökningen inleddes med att jag delade ut en
individuell fotodagbok till varje elev. De fick börja
med att ta en selfie och sedan klistra in bilden som en
inledning i boken, tillsammans med kort information
om dem själva: namn, ålder, nationalitet, vilka språk
de talar och hur länge de varit i Sverige. I exemplet till
höger ser vi Aaron, 18 år från Afghanistan, som talar
persiska och svenska. Aaron hade vid tidpunkten bott
två år och tre månader i Sverige.46 Aaron och hans
klasskamrater fick sedan i ”läxa” att fota sitt liv och
vardag. På lektionerna skrevs bilderna ut och klistrades in i dagböckerna. Sedan skrev de om
vad bilderna visar med hjälp av några riktlinjer: vad ser vi, plats, personer, vad händer på
bilderna? Fotodagböckerna samlades sedan in till dess att de skulle lämnas ut igen för en
andra omgång, vid slutet av bildanalysområdet.
Omgång ett med fotodagboken innebar ett sätt för Aaron att närma sig relationen mellan text
och bild. Jag har studerat hur bilderna och texten kommunicerar, om det finns samband
mellan text och bild, eller om det finns motsatsförhållanden och jag finner olika slags bilder i
böckerna, exempelvis fotografiska dokumentära bilder och iscensättningar såsom
porträttbilder, selfies, nyhetsbilder, idolbilder, illustrationer och även reklambilder.47
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I omgång ett framträder den personliga livsberättelsen om dem själva, det narrativa och
identitetsskapande står i fokus. Skrivet i jagform utvecklas en berättelse om det som vi kan se
på bilderna, utan direkt hänvisning till det som faktiskt går att se på den unika bilden. Bilden
blir istället en illustration, eller en representation för det skriftliga innehållet i berättelsen, som
visar på en liten del av ett större sammanhang. Bilden skulle egentligen enkelt kunna bytas ut
mot en annan liknande bild, då det inte är den unika bilden som är utgångspunkt för texten
och berättandet. Jag kan också se exempel på ett kortfattat och klichéartat språk som, istället
för en genomarbetad skriftlig uttrycksform, snarare visar på talspråkliga uttrycksformer, av
den typen vi kan se på sociala medier, med tunn och liten mängd producerad text och som vi
kan se i här i Aarons berättelse om sig själv:
En bild på mig och Juni. Ibland går jag och min vän /…/ hos hennes
häst Juni. Juni är en jättefin och snabb häst. Juni bor i en
kapplöpningsstall utanför Ramnäs.

Texterna kompletteras ibland med smileys, hjärtan, eller
andra små ritade meningsskapande tecken, som visas i
nedanstående två exempel. Detta skulle kunna ses som
ett uttryck för att mina medforskare applicerat de sociala
mediernas relationsskapande mellan text och bild - och
kanske för dem, mediernas välbekanta och
karaktäristiska formspråk - direkt till fotodagböckerna, i
överförd bemärkelse. Roland Barthes menar att skriften å
ena sidan kan förankra bildens betydelser och vägleda
läsaren mot de viktigaste och mest centrala betydelserna,
dvs. skriften specificerar bilden, å andra sidan
kan skrift och bild bidra med olika betydelser
som tillsammans blir mer än de enskilda
delarna.48 Vi kan också se hur förankringen går åt
andra riktningen, och som Anders Björkvall
beskriver, att bilden specificerar skriftens
betydelser, att skrift och bild ibland uttrycker
ungefär samma sak eller att de står i motsatsförhållande till varandra.49 I Aarons ovanstående
exempel visar relationen mellan text och bild på det som Barthes och Björkvall beskriver, där
48
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bild och text bidrar med olika betydelser. Detta
relationsskapande mellan text och bild var något som
framträdde i samtliga fotodagböcker i omgång ett.50
Att arbeta med en multimodal metod, däribland
bildproduktion, lyfter fram kvaliteter som inte enbart
kan lyftas fram i text. En reflektion är, att genom
fotodagböckerna gavs Aaron möjlighet att
synliggöra sig själv och sitt eget identitetsskapande vad som är viktigt i livet. Genom bilden kan vi se
och känna hur viktig en viss händelse är för en
person, eller hur betydelsefull en annan person är för
den personen. Bildexemplet till vänster med texten:
”En av mina bästa kompisar som hade vi gladje och
sorge stunder tillsammans”, visar att betydelsen av
ett visst sammanhang, en aktivitet eller en speciell
situation som är av stor vikt på ett tydligt sätt framkommer genom bilden, på ett sätt som inte
alltid kan återges med enbart tal- eller skriftspråk. Fotodagboken blev på så vis ett sätt för
eleverna att närma sig ett bildanalytiskt arbete, med utgångspunkt i den egna bilden och det
välkända, det som jag redan har stor kunskap om. Catarina Schmidt menar att valet av
elevnära texter är av stor betydelse då vi arbetar med andraspråkselevers språkutveckling och
framhåller att den textrepertoar som eleven möter behöver vidgas utifrån genrer och olika
innehåll, såväl kvalitativt som kvantitativt, samtidigt som utgångspunkten till en början
behöver vara elevens egen erfarenhetsvärld.51 Schmidt menar vidare att då vi i undervisningen
använder oss av ett elevnära innehåll där förförståelse redan finns kan det vara en ingång till
språkliga strategier, vilket i sin tur kan leda till att överföras på andra typer av texter eller
bilder: ”Utifrån ett känt innehåll kan slutsatser dras, idéer och information tolkas och
sammanfattas och innehåll och språk granskas och värderas. Något som sedan succesivt
behöver överföras på mer obekanta och okända texter”.52 I och med att mina elever fick
närma sig ett arbetssätt med bildspråk i relation till skriftspråk, genom sina egna bilder/texter,
kan fotodagböckerna här ses som en tillgång i ett språkutvecklande arbetssätt, med elevnära
bilder som utgångspunkt. De började att skriva om sina egna bilder, för att senare bearbeta
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andra bildgenrer, exempelvis den konsthistoriska bilden, nyhetsbilden, satirbilden med flera.
Som multimodal metod innebar fotodagböckerna en möjlighet att arbeta med flera olika
semiotiska resurser, såsom producerande av handskrivna texter, bilder, mobiltelefonen som
ordlista, internet och dator för att leta bilder. Tätt sammankopplat med de semiotiska
resurserna kan vi också se tecken för elevernas litterata förmågor, genom att se hur de
hanterat de olika semiotiska resurserna för att både producera och tillägna sig olika former av
språkliga uttryck, exempelvis skriva, fota och läsa/ sökning av bilder på internet.
7.2.2. Cirkelmodellen och genrepedagogik - Steg 1
Syftet med steg 1 var
att bygga upp
kunskaper om
ämnesområdet och
information om det
ämne eleven skulle
skriva, eller lära sig
om. Här handlade det
om att söka reda på information och fakta om det innehållet som texten skulle behandla. Vi
tittade gemensamt på den konsthistoriska bilden Venus födelse av Sandro Botticelli, och
reklambilden med skådespelerskan Sarah Jessica Parker, som utgångspunkt för att skapa
förståelse för vad olika bildgenrer kan vara. Det handlade alltså i första hand om att skapa
förståelse för att bilder kan ha olika syften och funktion, men det blev också ett första steg att
undersöka vad en bildanalys kan vara, hur formen för analysen kan se ut. Jag hade
genomgång av ord och begrepp att använda i samband med bildanalytiskt arbete, och vi
undersökte även bildanalysens två olika nivåer: beskriva (denotation) och tolka (konnotation).
Som semiotiskt verktyg använde jag en Powerpoint för att introducera kunskapsområdet med
både bild och text. Ytterligare resurs var talspråk och kroppsspråk för att förstärka vad som
sades. Litteracitet kom att handla om att lyssna, diskutera kring bilder, testa, prova begrepp
och analysera i grupp. Denna del i lärsekvensen var mer traditionell i sin utgångspunkt med
muntlig genomgång där läraren pratar, eleverna lyssnar, läraren bjuder in till dialog, fråga svar. Efter hand blev eleverna alltmer aktiva. Språkutvecklande arbetssätt i denna sekvens
skulle kunna vara den multimodala designen på lektionen som frammanade kollektiva samtal,
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ett gemensamt utprövande av begrepp och analyserande i grupp. Personliga tolkningar av
bilderna delades till varandra, kollektivt fylldes tolkningarna på och utvecklades.
7.2.3. Steg 2 - Modellera genren
Steg 2 handlade om de språkliga uttrycken för genren med fokus på form och funktion och
studera olika exempel. Eleverna fick närma sig och öva på ett bildanalytiskt förhållningssätt
genom tre olika övningar där analysgenren bearbetades genom att undersöka bildanalysens
nivåer, denotation och konnotation, samt att bearbeta olika bildgenrer och bekanta sig med
dess stiltypiska uttryck. Vi tittade på ett antal olika bildgenrer - den deskriptiva eller
beskrivande, den förklarande, den berättande, den övertalande eller argumenterande, den
uppmanande och den underhållande bilden, här enligt van Leeuwen & Selanders samt
Häggström & Örtegrens definitioner av olika typer av informationsbärande bilder.53 Den
första övningen var en muntlig bildanalys där de fick varsin konsthistorisk bild fasttejpad på
ryggen. Varje konstbild fanns i två exemplar, varav två personer i gruppen hade samma bild
på ryggen. De fick sedan beskriva hur bilderna på varandras ryggar såg ut och det gällde att
förstå vem som hade samma bild som en själv hade på ryggen. När de listat ut vem som hade
samma bild parade de ihop sig. Vi sammanfattade sedan gemensamt vad som var utmärkande
drag i de konsthistoriska bilderna, sett till material, teknik, innehåll och funktion.54
Cirkelmodellens idé är att börja öva talspråk, för att sedan skriva och till sist läsa (som är det
svåraste), så här designades lärsekvensens händelse på ett språkutvecklande sätt genom att vi
startade med talspråk. Det gick rätt snabbt för eleverna att hitta sin kompis med samma bild,
så det blev också ett direkt kvitto på att övningen fungerade och att de kunde beskriva
bilderna på ett förståeligt sätt för varandra. En metareflektion från Aaron var att det var svårt
att beskriva en historisk konstbild eftersom det fanns så många saker och detaljer i bilden som
inte känns igen, att det är enklare med exempelvis en reklambild som är från vår tid, där
igenkänningsfaktorn är högre.
Övning två var en springdiktamen, där eleverna arbetade två och två. Nyhetsbilder tejpades på
skärmar bakom dem. Övningen gick till så att person 1 satt vid ett bord med papper och penna
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och kunde inte se bilden, med ryggen vänd mot väggen/ bilden
bakom. Person 2 fick studera den upptejpade bilden och gick
sedan fram och tillbaka mellan bilden och person 1 och
återberättade hur bilden såg ut. Det gällde att försöka minnas så
mycket av bilden som möjligt. Person 1 antecknade det som
person 2 beskrev ur minnet. När de ansåg sig klara fick båda

Klassrummets design

personerna läsa igenom vad som skrivits, sedan betraktade båda nyhetsbilden och samtalade
om hur väl bilden stämde överens med det som skrivits ned. Vi avslutade övningen med att
gemensamt diskutera och sammanfatta vad som var utmärkande drag i nyhetsbilderna, sett till
material, teknik, innehåll och funktion.55 Detta blev en övning med många olika uttryck för
litteracitet och ytterligare en övning med multimodala kvaliteter. Som talspråk förekom både
modersmål och svenska, i skriftspråk enbart svenska. Ytterligare semiotisk resurs var
mobiltelefoner som användes som ordlista. I denna övning är det också intressant att lyfta
fram transformationsprocessen som startade i: avläsning bild --> tal --> skriven text -->
läsning av skriven text --> diskussion om skriven text i relation till bild. Synliga tecken på
lärande var resultatet av de praktiska moment som var inbyggda i övningen, bland annat
Aarons handskrivna text som vi kan se i nedanstående exempel:
Jag ser fem personer som har Mötte i arbetsplatsen. I den här mötten lyssnar inte de på varandra
eller arbetsgivare. En av dem har hämtat microphone och säger till andra ”lyssna”. Den där
personen som pratar med microphonen gjorde de andra chockades. Platsen som de har mötte i
ser ut som att mötteplats i ett företag och där ser vi

Att avläsa och tala/ skriva om en bild ger en öppning som inte begränsas av de svårigheter
som det kan innebära att läsa en skriven text på ett främmande språk. Du kan läsa av bilden
med dig själv som referensram eller som ett filter, och när du tolkar bilden är det lätt att sätta
55

Se bildexempel och resonemang kring dessa i bilaga 3, s. 60-61.

28

ord på vad du ser. Det är därför mycket tacksamt att iscensätta olika övningar med bilden som
utgångspunkt för att komma åt språkutvecklande undervisningsstrategier, oavsett om
avläsningen eller återgivandet av bilden är helt korrekt eller ej. Men det kan även innebära
utmaningar då bilden har inbyggda preferenser som är starkt kopplade till kultur och bildliga
uttryck för det bokstavliga, något vi kan se uttryck för i nästkommande övning.
Övning tre var en praktisk bildanalys och påminner till viss del om springdiktamen, med
skillnaden att här ska eleverna återge bilden genom att teckna fram bilden, istället för att
skriva fram den beskrivning som tas emot. Bildgenren som studerades i denna övning var den
underhållande bilden (satirbilden). En person beskrev alltså bilden, som hölls hemlig för den
andre - den andra personen tecknade en bild utifrån given beskrivning. Eleverna var placerade
mitt emot varandra i klassrummet, så att den som tecknade bilden inte skulle kunna se den
bild som beskrevs av den andre personen. När de var klara med övningen fick de gemensamt
titta på originalbilden och jämföra med den egenhändigt tecknade bilden, samt diskutera
likheter och skillnader, hur väl bilden ”stämde” med originalet. Mot slutet av övningen
sammanfattade vi vad som var utmärkande drag i satirbilderna, sett till material, teknik,
innehåll och funktion - huruvida bilderna var lätta eller svåra att förstå, om det fanns några
underliggande budskap.
Övningen visade sig på flera sätt bli en utmaning för eleverna, då språket med dess olika
former och uttryckssätt gav utmaningar, som både gav möjligheter och som även blev
begränsande. Dels blev det en utmaning i att teckna, då flera saknade tidigare erfarenhet av att
framställa bilder.56 Dels visade det sig vara knepigt att för någon annan förklara färger, former
och betydelser, tecken i bilden så att den andre kunde förstå så pass att beskrivningen kunde
transformeras till en tecknad bild. I jämförelse med lärsekvensens tidigare händelser, tolkar
jag detta som att det var lättare att beskriva något som skall skrivas fram än något som skall
tecknas fram, då framställning av bilder var en semiotisk resurs som eleven inte hade lika stor
vana vid. Det svenska språket räckte inte till och behovet att uttrycka sig på modersmålet,
persiska och dari, blev här stort. Inom språkutvecklande arbetssätt finns inga
språkbegränsningar och när eleverna ställs inför ett nytt kunskapsområde kan det vara en
fördel att använda sig av modersmålet för att skapa sig kunskaper om det nya. Denna
flerspråkighet kan ses som en resurs i den tidiga litteracitetsundervisningen och är något som
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Uffe Ladegaard benämner som flerspråkiga artefakter i klassrummet.57 Betydelsen av att tala
sitt modersmål i klassrummet har dock inget egenvärde i sig självt, menar Ladegaard:
En poäng skulle här kunna vara att en flerspråkig artefakt inte har något egenvärde i sig självt,
utan får ett värde först i det ögonblick ett barn tillskriver det ett värde som något användbart och
värdefullt så att det vill investera i det. Det kan vara för att uppnå större kunskap, för att
positionera sig i en roll som t. ex läsare, skribent eller expert på det aktuella språket, eller för att
uppnå en position i förhållande till klassens övriga aktörer.58

Kanske var det stora behovet av att använda modersmålet i just denna övning, ett tecken på
ovana att, som semiotisk resurs, uttrycka sig genom bild och även ovana i att konkret beskriva
bilders form och innehåll. Den flerspråkiga artefakten skulle i så fall kunna vara ett uttryck för
att uppnå större kunskap eller möjligtvis för att skapa sig en position som expert inom
beskrivandet av bilder - något som de faktiskt hade tränat på och nått vissa färdigheter genom
tidigare övningar inom lärsekvensen, i motsats till den mer osäkra hanteringen av
bildframställningen. Jag kunde också se kroppsspråk och gester som en betydande semiotisk
resurs, eller flerspråkig artefakt, i just denna övning, kanske på grund av ovanan att beskriva
på ett sätt som gör det möjligt för den andre att teckna bilden, istället för att skriva bilden. I
följande bildexempel kan vi se ett tecken för denna multimodala lärsekvens då Aaron
förklarar för klasskompisen med hela sin kropp, för att budskapet ska nå fram om hur den
”hemliga bilden” ser ut. För Aaron blev det viktigt att klasskompisen skulle få till handen som
stoppar myntet i läkarens
rygg. Bilderna återger de
intensiva samtalen på både
svenska, modersmål,
kroppsspråk och med ett
fysiskt mynt i handen
ledde det till slut fram till
en specialstudie av handen
i tecknad form.
Transformationen i denna
lärsekvens kan
sammanfattningsvis
beskrivas som en process
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där eleverna arbetar med ett brett spektrum av litteracitet och kan förstås genom
transformationskedjan: avläsa bild --> talspråk, svenska och modersmål, samt kroppsspråk
och gester --> tecknad bild --> metareflektion.
Men det visade sig finnas fler utmaningar i denna övning, då även den specifika bildgenren,
den underhållande bilden med satirbilden, blev en försvårande semiotisk resurs i användandet
av bildspråk. Satirbilden bygger på överenskommelser mellan bildens avsändare och
mottagare, överenskommelser som handlar om förförståelse hos mottagaren kring de
underliggande budskap som avsändaren vill påstå eller mena. Det handlar om att kunna ”läsa
mellan raderna”, för att förstå innehållet i bilderna. Denna avkodning av bildens metaforiska
innehåll och uttryck blev en utmaning i satirbildsövningen.59 Kristina Danielsson menar att
eleverna behöver skapa förståelse för olika ämnens specifika ämnesspråk, men att det inte
bara är texters uppbyggnad rent verbalspråkligt som är ämnesspecifikt, utan hon talar även om
bilden som meningsbärande resurs med dess olika tolkningsmöjligheter.60 Danielsson menar
att inom skolans olika ämnen, generellt sett, förutsätts elever förstå bilden som
meningsskapande resurs utan speciell vägledning, och att bilden i sig skulle kunna utgöra ett
hinder för förståelse:
Ur ett andraspråksperspektiv kan bildspråket också fungera delvis försvårande, eftersom
användningen av liknelser och metaforer bygger på att man har det specifika ordförråd som
bildspråket bygger på, och att man samtidigt har en tillräcklig språkbehärskning för att förstå att
innehållet i just detta sammanhang ska förstås i överförd bemärkelse.61

Satirbilden blev ett uttryck för det Danielsson menar som försvårande meningsbärande resurs,
då elevernas förståelse för det svenska språket, och kanske även förståelsen för vår kultur och
samhälle, inte var tillräcklig för att innehållet i just dessa bilder kan förstås i överförd språklig
bemärkelse. Men även om det innebar en utmaning för eleverna kan jag se att satirbilden, av
samma orsaker, skulle kunna vara ett hjälpmedel att komma åt underliggande betydelser eller
de bildspråkliga metaforer som förkommer i både tal- och skriftspråk. Förmågan att läsa
mellan raderna är en viktig färdighet, något som Ulla Damber menar faktiskt är avgörande för
full förståelse av ett textinnehåll. I direkt samband, lyfter hon även fram värdet av textsamtal
(läs bildsamtal), för både språk- och kunskapsutvecklingen, i synnerhet för andraspråkselever
vars muntliga språkutveckling är av stor betydelse för skriftspråksutvecklingen.62 De texteller bildsamtal Damber lyfter fram som betydande delar av ett språkutvecklande arbetssätt, är
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något jag kan se flera inslag av inom denna cirkelmodell och som kan kopplas till
samtalsövningarna och till sekvensen med satirbilden i synnerhet. Att använda bilden och
bildämnet som en utgångspunkt för bildsamtal, för att knäcka språkliga koder som att läsa
mellan raderna, borde därför kunna ses som en tillgång och möjlighet inom skolan - där
bildlärarens kompetens ses som en eftertraktad och önskad specialkompetens, som även kan
gagna andra ämnen och kunskapsområden.
7.2.4. Steg 3 - Skriva gemensam text
Detta steg var både innehålls- och språkfokuserat. Syftet var att eleverna skulle skriva fram en
gemensam text i den aktuella bildanalysgenren. I den gemensamma skrivprocessen
diskuterades innehållets information och formens relevans, samt om språket var passande för
genren. Eleverna arbetade två och två med att skriva en jämförande analys mellan två olika
bildgenrer, med hjälp av ett så kallat venndiagram - två cirklar som skär varandra där du kan
sortera dina iakttagelser i de olika fält som bildas. Bildtyperna som studerades var den
berättande eller uppmanade bilden (samtida konstbild och reklambild). Eleverna fick titta på
vad som skiljde bilderna åt och vad de hade gemensamt. Till sin hjälp fick de en
begreppslista/ mall med förklaringar kring ord och även vägledning om vad de kunde leta
efter i bilderna.63 Analyserna kunde skrivas i punktform.

Reklambild
Platsen i den här bilden är en
baddpool. Tiden ser ut som en solig
dag eftersom man kan se solstrålar.
Man ser mest ljusblu farg i bilden.
På bilden ser man massor små
kvadrater rektangular. Det finns
bara en person som simmar.
Personen ser bekymrad och orolig
ut. Den här bilden har en mystisk
och spännand stämning. En ung
man ses på bilden. Budskapet är att
man måste spara regnskogen och
hindra att jorden blir varamare.

63

likheter
Det finns människor
på både bilder. Både
bilder ska observiera
nånting för att
utveckla våran
framtid som bildar
kulture och framtiden.

Se bilaga 4 - Begreppslista för venndiagram
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Samtida konstbild
Platsen på den här bilden ser ut som en
kyrka. Tiden är natt i konstbilden. Man
kan se nästan alla möjliga färger i bilden.
På bilden ser man många linjer,
mänskliga former. Man ser många olika
personer som några sitter och några står
och de äter, dricker och pratar. De ser all
nästan glada ut. Bilden har en rofylld
och livlig stämning. Alla personer i
bilden ser medelålders ut och en man
och många homosexuella och alla är
medelklassen. budskapet är att ändra
kyrkans synd på homosexuella.

Vi sammanfattade övningen genom att diskutera medvetenheten i skillnaderna om när vi
beskriver bilder och när vi tolkar bilder.
Genom att ställa två bildgenrer mot varandra fick Aaron fundera över de olika uttrycken för
såväl bildanalysens språkliga form, som bildgenrernas olika form och funktion. Med hjälp av
begreppslistan och venndiagrammets tydliga form började Aaron nu strukturera sin text på ett
mer analytiskt och ordnat sätt. I Aarons exempel ovan kan vi se tecken för en nivåhöjning av
att hans förmåga att både beskriva och tolka, som ordnad form.64
I Aarons analys framträder en skillnad mellan den skrivna texten i venndiagrammets mer
ordnade form, och den tidigare övningen i lärsekvensen springdiktamen. Någon form av
transformation har skett. Det kan delvis bero på venndiagrammet som modell men även på
övningens lugnare arbetsform. Aaron hade nu även fått större vana att samtala om/ förhålla
sig mer analytiskt till bilder, begreppslistan kan också ha varit till hjälp som stöttande
funktion, kanske var det även en effekt av den praktiska bildanalysen, då Aaron utförligt fått
öva på det denotativa och förståelse för hur det språkligt kan uttryckas. I och med att denna
analys gjordes gemensamt, öppnade det även upp för både talade och skriftiga moment och
gav Aaron och hans klasskamrater möjlighet att med gemensamma krafter producera något
som kan ge högre kvalitét. Med bilden som utgångspunkt för både tal och skrift, samt läsning
av de egna analyserna finns här även en hög grad av litteracitet och multimodalitet med flera
olika slags semiotiska resurser.
7.2.5. Steg 4 - Skriva självständigt
I det sista steget av cirkelmodellen fick eleverna arbeta med en individuell skriftlig bildanalys
av två egenvalda bilder, konsthistorisk och samtida bild. Analysen skrevs med stöd av ett
omfångsrikt frågeschema.65 Det fanns ett stort bildmaterial inom samtliga bildgenrer som
eleverna fick välja ur. De fick välja en konsthistorisk bild, och sedan en samtida bild ur de
återstående fyra bildtyperna - orsaken till detta var att bildanalysen var en bedömningsuppgift,
med koppling till kunskapskrav i läroplanen LGR11. I kunskapskravet framgår att eleven ska
kunna tolka såväl samtida som historiska bilder och föra underbyggda resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.66 Här var tanken att
eleverna skulle ges möjlighet att sammanfatta de kunskaper och upptäckter som gjorts under
hela bildanalysområdet. Bildanalysen som modell innebar att de gjorde två bildanalyser (en
64

Ytterligare exempel på venndiagram visas i bilaga 3, s. 63.
Se bilaga 5 - Bildanalys, mall
66
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2017, s. 32
65

33

för varje bild) utifrån både den denotativa och konnotativa nivån, samt att de fick resonera om
bildens funktion. Som ett sista delmoment i bildanalysen gjordes en jämförande analys mellan
de två bilderna, där de fick utveckla resonemang om likheter och olikheter mellan de två
bildgenrerna. I detta sista steg i cirkelmodellen var tanken att eleven nu skulle ha de
förkunskaper om vald bildgenre som behövdes för att kunna resonera kring valda bilder, samt
att eleven dessutom skulle ha relevanta kunskaper om bildanalysen som språklig form.
I min jämförelse av resultatet mellan de individuella bildanalyserna, och med en av de första
övningarna, Springdiktamen, ser jag skillnader i begreppsanvändning och hur eleverna
skriftligt formulerar sig kring bilder, samt meningsskapandet om bildernas betydelser. Jag ser
även skillnader i de beskrivande delarna, som nu har utvecklats till meningsskapande resurser,
vilket exemplifieras med Aarons bildanalys nedan.67 Jag kan även se samband mellan språklig
utveckling hos de elever som varit delaktiga under hela processen och som varit närvarande
vid samtliga moment. I dessa fall är kvalitén på språket och hur pass väl texterna är
formulerade, markant högre än hos de elever som haft sporadisk närvaro, eller missat flera
händelser i lärsekvensen. Följande två exempel visar skillnaderna mellan en analys utförd av
elev med låg närvaro (första exemplet), och Aarons analys (andra exemplet) som har haft hög
närvaro under hela cirkelmodellens genomförande. Båda exemplen visar bildanalysens
denotativa delar av Leonardo da Vincis målning, Mona Lisa:
Jag ser en kvinna med långt brunt hår och bruna ögon. Hon har ett hemlighetsfullt leende och vit
hud. Hon har en brun klänning och en brun sjal. Bakom henne ser jag en väg som leder till en
sjö. Jag ser också berg och grågrön himmel bakom henne.

Här ser vi Aarons analys och som visar att det skett en
transformation av den denotativa delen av bildanalysen. Aaron
har deltagit i alla steg av cirkelmodellens upplägg:
Bilden Monalisa är en gammal konshistoriskbild och är oljemålning av den
kända målaren Leonardo da Vinci. Det är en stående bild och halvbild för att
man kan se bara hälften av personens kropp i bilden. Bilden har en framifrån
perspektiv och personen i bilden ses från framåt. Om man ska beskriva
miljön i bilden, där ser man en kvinna som står inne nånstans liksom ett rum.
Bakom kvinnan ser man nånting liksom en stor tavla och där står många berg
och havet och vägar som går mellan dem. Man kan se också det blåa havet
där borta och många höga hälleberg. Ungefär ¾ av bilden består av kvinnans
kropp. Personen som ses i bilden är en ung kvinna och ser typ kanske 25-30
år ut. Hon har suttit sig på en stol och man kan se en del av stolen också på
bilden. Hon har lagt sin höger hand på vänster hand och har stött sig på
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stolen. I första blicken, är det hennes utseende, halsen och händer som attraherar
uppmärksamheten. Stämningen i bilden känns jättevarm nämligen en kvinna som sitter sig och
ser jättefin utsikt runt sig och samtidigt ler. Färger som målaren använde sig i bilden är mest
mörka färger speciellt för själva kvinnan och hennes kläder och hår. Man kan se många raka och
sneda former och linjer i bilden. Kvinnans kropp bildar nästan en triangelform i bilden. De
former kan bl.a. vara hennes ansiktes form eller de linjer som syns på hennes klänning. Det finns
ingen text på bilden.

Då jag studerar bildanalyserna ser jag i Aarons utvecklingsprocess att transformation har skett
med stöd av händelserna i lärsekvensen som ingick i cirkelmodellens design och ser både
ökade kvaliteter och effekter genom arbetet med modellen. Tidigare år har jag inte låtit
eleverna skriva utifrån en så omfattande mall som nu. Jag har då inte heller låtit eleverna
bearbeta området för bildanalys eller studera olika bildgenrer på det vis jag prövat inom
ramen för denna studie och jag ser här en kvalitetshöjning i jämförelse med bildanalyser från
tidigare undervisningsgrupper.68 Efter att ha bedömt analyserna utifrån kunskapskraven kan
jag även se ökade betygsnivåer, språket är dessutom på högre nivå är tidigare. Det kan dels
bero på denna grupp är mer jämn sin språkutveckling, dels vara ett resultat av arbetet med
cirkelmodellens olika steg och övningar.
7.2.6. Fotodagböcker - omgång två
Som avslutning, i omgång två, fick Aaron åter arbeta med fotodagboken och fick följande
instruktioner: välj tre stycken foton från ditt liv/vardag. Skriv ut och klistra in i dagboken.
Skriv om bilderna och utgå från två frågor: vad ser jag på bilderna och vad berättar bilderna?
Jag bad även eleverna reflektera över frågeställningen: ”hur skriver jag i fotodagboken i
omgång två, med hänsyn till mina kunskaper från bildanalysområdet?”
De bilder vi kan se i fotodagböckerna omgång två, skiljer sig inte nämnvärt från bilderna i
omgång ett. Det är fortfarande fotografiskt dokumentära bilder och iscensättningar,
porträttbilder, selfies och illustrationer. Vanligast förekommande är selfies som kan ses som
uttryck för teckenskapande identitetsarbete - tecknet för mig själv. I fotodagboken, omgång
två, ges tecknen i bilden större betydelse genom skriven text, det är tydligt hur den specifika
bildens betydelse som utgångspunkt för skrivandet lyfts fram. Gemensamt för alla
fotodagböcker i omgång två är att den denotativa beskrivningen av bilden lyfts fram. Den
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skriftspråkliga genren har blivit mindre narrativ, med större fokus på analys som språklig
form, vilket visar sig i nedanstående exempel.69
Här ser jag en tjej som sitter på bussen. Hon
har en röd sjal och en röd tröja på sig. Hon har
glasögon på sig också. Hon tänker på
någonting. Hon sitter ensam. Bilden berättar
om att hon gillar röda kläder för hon har ju
bara röda kläder på sig

Jag kan även se teoretiska begrepp från det relevanta
kunskapsområdet lyftas fram och ett mer analytiskt
förhållningssätt, vilket förstärks ytterligare av att
eleverna nu beskriver sig själva i bilderna som tredje
person. Som att det mer analytiska förhållningssättet har
förflyttat positionen från självet och dess narrativa
identitetsskapande, till sig själv som ett
meningsbärande, semiotiskt tecken för människa.
Jag kan också se exempel som visar på att språket utvecklats och större mängd skriven text
har producerats, i jämförelse med fotodagbokens omgång ett. Innehållet har fördjupats, från
en ytlig och klichéartad språkform som vi kan se på sociala medier, till att gå mer på djupet
om bildernas budskap. Fokus ligger nu alltså på analys och beskrivande av den specifika
bildens innehåll och uttryck. I Aarons bok kan jag se hur han nu ger sambandsbeskrivningar
mellan tecken och budskap, dvs. orsaksförklaringar till hur bilden uppfattas på ett visst sätt,
baserat på vilka synliga tecken som framträder i bilden.
Nedanstående exempel hämtat från Aarons fotodagbok ger
uttryck för dessa kvalitéter:
Bilden är stående fotograferad bild. Det är en närbild och vi kan se två
personer som syns bara en tredjedel av deras kropp. Bilden är nästan en
framifrån perspektiv och lite från sidan. Bilden ser ut att vara nånstans
där ute på gatan för att man kan se tydligt stora byggnaden och människor
som går förbi. Man kan se en flagga i baksidan med nån text på flagga
och några människor som går, står eller sitter. Där borta i baksidan ser vi
en stor tavlan på väggen som föreställer en inreutsikt av ett stort hus. Det
finns två ungdomar som ser ut 17-18 åring ut och några andra runt dem.
Personerna i bilden placerade i både höger och vänster sidan. stämningen
i bilden känns varm för ungdomar i bilden ser pigga och glada ut. Det
finns massor av varma och kalla färger i bilden och bilden är ljus och
solstrålar syns tydligt i bilden och det känns att vara mitt i dagen. Det står
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en text på flaggan bakom killar på engelska och texten är tvärtom och lite svårt att läsa det. ”Om
du tror att jag har rätt att leva kom och sit med mig” står på flaggan.

Jag ser en förändring, inte bara i Aarons fotdagbok, utan i samtliga dagböcker, genom vilket
sätt eleverna förhåller sig till relationen mellan text och bild, i jämförelse mellan omgång ett
och omgång två. Vi kan se en effekt av cirkelmodellens upplägg och arbete med bildanalys
som språklig genre. Fotodagboken ger i omgång två uttryck för att eleverna nu har greppat
den språkliga analysgenren och närmat sig bilderna på ett mer analytiskt sätt. Bilden har gått
från att bli en representation av en berättelse, till den specifika och unika bilden, som dels kan
vara en meningsbärande representation och dels ett teckenskapande medium som i sig självt
blivit föremål för djupare studier och analys.

8. Tolkning och resultat
Den här undersökningen startade i syfte att med inspiration från aktionsforskning, deltagande
observationer och praktiker studera språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt med
nyanlända inom bildpedagogisk undervisning. Ett didaktiskt syfte var att utveckla
språkutvecklande metoder med fokus på didaktisk design, hur metoderna tillämpas och
utvecklas inom bildundervisning. Ett vidare syfte var att visa politiker, skolledare med flera
hur det går att använda bildämnet på detta sätt samt inspirera andra att använda bild i
undervisningen. Den övergripande frågan handlade om att undersöka vilka didaktiska
kvaliteter, möjligheter och utmaningar som synliggörs i analysen av det bildpedagogiska och
språkutvecklande arbetssätt som utvecklats och studerats inom ramen för detta projekt. De tre
underliggande frågorna handlade om hur arbetet utformats didaktiskt med ett bildpedagogiskt
och språkutvecklande arbetssätt i förhållande till den klass med nyanlända elever som följts i
projektet, vilka kvaliteter och multimodala tecken på lärande som blir synliga i analysen av
elevernas interaktion under projektets gång, samt vilka möjligheter och utmaningar som
synliggörs i analysen då dessa metoder används i en klass med nyanlända elever.

8.1. Arbetets metoder, design och organisation
Med hjälp av bearbetning och analys har jag tittat på metodutveckling, hur arbetet utformats
utifrån ett designteoretiskt perspektiv och med genrepedagogik och cirkelmodellen som
didaktisk design. Arbetet utformades på ett sådant sätt att vi kunde bearbeta kunskapsområdet
grundligt och varierat, utan att eleverna tröttnade eller upplevde det långrandigt, då designen
innebar möten med olika bilder i dess olika form, innehåll, uttryck och funktion. Den erbjöd
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flera metoder med kollektiva övningar såsom muntlig bildanalys, springdiktamen, praktisk
bildanalys, gemensam bildanalys med venndiagram, individuell bildanalys och
bildproduktion. Den innebar även möjlighet att öva olika former av litteracitet såsom att tala,
lyssna, skriva, samt läsning av bilder och skrifttext.
Genrepedagogiken och cirkelmodellen visade sig vara en framgångsrik modell för att utforma
språkutvecklande metoder och arbetssätt inom bildundervisning. Genom att följa modellens
olika steg, med anpassade övningar, närmade sig eleverna nya områden och förförståelse
byggdes upp i kollektiv process. Kunskapsområdet organiserades genom olika multimodala
uttryck och flera litterata färdigheter aktiverades, såsom på tal- och skriftspråk, läsning av
skrift och bild, samt bildframställning. Steg för steg närmade sig eleverna den tal- och
skriftspråkliga bildanalytiska genren så att de slutligen kunde skriva en individuell bildanalys.
Valet av bildmaterial blev en central fråga genom hela undersökningen, hur arbetet
organiserades runt bilden och olika ställningstaganden om vilka syften bilden skulle tjäna i
sammanhanget. Christopher Edling menar att bilden kan tjäna minst tre syften: som
illustration till texten, som ett analysverktyg eller som en förklaring.70 I denna undersökning
aktualiserades bildvalet under olika faser i arbetet. Bilden som ett analysverktyg blev
högaktuellt genom cirkelmodellens olika steg, de bilder som eleverna skulle analysera. Jag
valde att själv ta fram bilder till undervisningen eftersom jag skulle introducera bildgenrer och
att det skulle vara svårt för eleverna att välja bilder själva utan att ha förkunskap om olika
bildgenrer. Att förhålla sig till bilder genom att dela upp dem inom olika bildtyper, med olika
form och funktion var en nyhet för flera av eleverna och genom det kollektiva lärandet kunde
de gemensamt nå förståelse för olika bildspråkliga uttryck. Bildens funktion i denna studie har
ytterligare aktualiserats då jag studerat bildens olika syften genom hela undersökningen. I
denna studie kan jag dels se bilden som analysverktyg i resultaten av elevernas bildanalytiska
arbeten, och dels bilden som illustration till texten, genom elevernas fotodagböcker. I
framskrivandet av denna rapport har dessutom bilden som en förklaring blivit aktuell, för att
synliggöra det jag har sett och vill lyfta fram i undersökningen. Men bilden har också fungerat
som ett språkuttryck i sig och som möjlig informationsbärare.
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8.2. Multimodalitet och språkutveckling
Att studera didaktisk design och lärande, utifrån ett designteoretiskt perspektiv, innebär att
skapa förståelse för hur den didaktiska designens form, innehåll och på vilket sätt
undervisningen organiseras, är direkt kopplat till elevernas lärande, till de tecken och
kvaliteter för elevernas lärande som framträder och kan studeras. Den förståelsen innebär att
mina frågor vävs samman och det blir intressant att se hur de hänger ihop. Studien visar på
flera kvaliteter och multimodala tecken på lärande som synliggörs i både cirkelmodellens
olika steg, genom händelserna i lärsekvensen samt effekter av lärande i fotodagböckerna. Det
går att se kvaliteter i språkutveckling i form av verbalisering om kunskapsområdet,
begreppsanvändning, skriftlig förmåga genom bildanalytisk form och innehåll, fyllighet i
textmängd, läsförståelse av text och bild, samt tecken på meningsskapande om bilders
betydelser med bildsemiotik som meningsskapande resurs.
Jag ser i elevernas utvecklingsprocesser att transformation har skett med stöd av de händelser
i lärsekvensen som ingick i cirkelmodellens design, steg för steg. Kvalitén höjdes då eleverna
gavs möjlighet att bygga upp grundläggande kunskaper om bildens olika genrer (vad är en
bild och varför är en bild), och bildanalysens tal- och skriftspråklig genre, innan de skulle
skriva den individuella bildanalysen. Att arbeta med kunskapsområden från grunden är för
mig ingen ny insikt. Snarare ligger insikten i, att även om tiden är knapp och
undervisningstimmarna få, kan det löna sig att med just IM-språkgrupperna, ge mer tid och
större utrymme till bildanalytiska kunskapsområdet, då språkutveckling är i fokus. I
språkutvecklande arbete behövs flera olika kommunikationsformer, för att utveckla det
skrivna språket behöver du utveckla det talade språket och så vidare. Jag ser därför goda
möjligheter att arbeta språkutvecklande inom bildundervisning genom användning av flera
semiotiska resurser (förutom framställning av bilder): tal- och skriftspråk, läsning av texter
(och bilder). Dessa semiotiska resurser bildar tillsammans en multimodalitet som har en
positiv effekt för språklig utveckling. Att tillföra semiotiska resurser i dessa teckensystem,
såsom bilder i olika tekniker, olika mediala former, innebär möjlighet att skapa förståelse för
flera olika slags språkliga uttryckssätt, med dess olika genrer.
Mina reflektioner kring fotodagböckerna som del i undersökningen och som didaktisk metod i
undervisningen är flera. Som återkopplingsmekanism i en aktionsforskningsinspirerad
undersökning anser jag att den har fullgjort sin uppgift. Jag har kunnat studera ett ”före” och
ett ”efter” insatsen med cirkelmodellen och jag kan se att det har skett språklig transformation
då jag jämför de två omgångarna. Som didaktisk metod tänker jag att fotodagboken kan vara
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ett bra sätt att ta steget in i bildanalytiskt arbete, oavsett elevgrupp. Möjligtvis kan det ses som
en begränsning då eleverna ”tvingades” in i den analytiska formen och att en del av det
narrativa identitetsskapandet gick förlorat. I vissa fall gick förvisso en del berättande inslag
förlorade till förmån för det analytiska, medan i andra fall utvecklades istället både det
analytiska och det narrativa sida vid sida, där det dessutom gick att se sambandsförklaringar
mellan bildens tecken och bildens budskap. I denna undersökning och cirkelmodell var det
dock den bildanalytiska genren som skulle studeras, så resultatet kan också ses som att
eleverna faktiskt greppade den avsedda formen för kunskapsområdet.
Fotodagboken kan även erbjuda andra ingångar i en lärandesituation, till något som i sin tur
kan leda till större språkutveckling. I och med att eleverna startade i berättelsen om dem
själva, blev böckerna en ingång till att skriva och berätta om något som de redan visste något
om. Arbetet med dessa elevnära bilder kan ha en positiv effekt och fungera som
överbryggande i att närma sig mer svårtolkade bilder, som exempelvis satirbilden.
Med bilden som utgångspunkt som semiotisk resurs kan jag se många fördelar i ett
språkutvecklande arbetssätt. Något som framträder är möjligheten att träna på talspråket,
vilket byggs in per automatik i den didaktiska designen, utan att jag som lärare behöver
konstruera särskilda talövningar för eleverna. Istället sker det som ett naturligt inslag i den
fortlöpande undervisningen, vid framställning av bilder, eller då vi studerar bilden som
representation - både i enskilda samtal med mig som lärare och i den kollektiva lärprocessen.
Ytterligare möjligheter med bilden som utgångspunkt är att eleverna, genom både det
denotativa och konnotativa förhållningssättet, i såväl det egna bildframställandet som det
bildanalytiska, ges möjlighet till meningsskapande som får särskild betydelse för den enskilde
eleven. På så vis kan vi arbeta med ett elevnära material som kan fungera som överbryggande
resurser och ger möjliga ingångar till ett större lärande.
Genom att studera relationsskapandet mellan text och bild har jag kunnat se flera kvaliteter
och multimodala tecken på lärande som synliggörs i materialet. I samband med
fotodagböckerna, omgång ett, kunde jag se exempel på Barthes och Björkvalls resonemang
om hur skriften å ena sidan kan förankra bildens betydelser och vägleda läsaren mot de
viktigaste och mest centrala betydelserna, dvs. att skriften specificerar bilden, och å andra
sidan hur skrift och bild kan bidra med olika betydelser som tillsammans blir mer än de
enskilda delarna.71 Relationsskapande mellan text och bild kan användas för att introducera
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samtal om olika semiotiska resursers möjligheter och begränsningar inom olika genrer och att
samtalen kan handla om vad som förmedlas via skriften, via bilden och i kombination av
skrift och bild, något som Charlotte Engblom menar kan vara en värdefull språkutvecklande
ingång i undervisningen.72 För en bildlärare kan det Engblom lyfter fram tyckas vara
självklarheter, något som praktiseras fortlöpande inom ramen för undervisningen och något
som skulle kunna ses som något av bildämnets särart och styrka. Engbloms resonemang blir
här särskilt intressant då hennes artikel lyfts fram i en antologi med tal-, skrift- och
lässpråkutvecklande kontextfokus.73 Engblom menar, att inom skolverksamheten behövs idag
kunskaper om hur kombinationen skrift och bild kan beskrivas, hur ett metaspråk för denna
aspekt av multimodala texter ger lärare och elever möjlighet att jämföra texter, att se hur olika
semiotiska val skapar betydelser och att diskutera alternativ till och effekter av de val som är
gjorda.74 I anslutning till dessa resonemang, hänvisar Engbom till kursplanen Lgr11för
svenska och SVA, åk 1-3, där det framgår att eleven ska utveckla strategier för olika typer av
texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag samt skapande av texter där
ord och bild samspelar.75 Som bildlärare ser jag att den kunskap som Engblom ger uttryck för
som ett språkutvecklande arbetssätt är den kunskap som vi bildlärare redan har genom våra
ämneskunskaper och att det finns många gemensamma beröringspunkter som skulle kunna
utvecklas, genom exempelvis ämnesövergripande samarbeten.

8.3. Språkutvecklande möjligheter och utmaningar
För att besvara den sista frågan om vilka möjligheter och utmaningar som synliggörs i
analysen då dessa metoder används i en klass med nyanlända elever, kan vi se flera exempel. I
avsnittet bearbetning och analys har jag redogjort för bland annat bilden som försvårande
resurs, med satirbilden som exempel, där vi kan se hur elevernas förståelse för det svenska
språket, och kanske även förståelsen för vår kultur och samhälle, inte var tillräcklig för att
innehållet i just dessa bilder kunde förstås i överförd språklig bemärkelse. En annan utmaning
var elevernas varierade erfarenheter av bildframställning, osäkerheten kring detta och även
förståelse för vad olika slags bildgenrer innebär, samt elevernas olika referensramar kring
bilder. Våra olika referensramar synliggjordes vid introduktionen då jag visade en PowerPoint
med en konsthistorisk bild, Sandro Botticellis Venus födelse och reklambilden med
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skådespelerskan Jessica Parker. Jag valde medvetet två bilder där eleverna skulle kunna leta
både likheter och skillnader och med en förhoppning om att eleverna själva skulle kunna dra
någon slags slutsats om kvinnan som upphöjd ikon, eller möjligtvis som ett objekt att
betraktas, ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Men eleverna hade inte mina
västerländska referensramar och de flesta kände inte igen Sarah Jessica Parker från TV-serien
”Sex and the City”, som reklambilden anspelar på. För flera elever var även den kända
målningen Venus födelse en nyhet och det blev istället intressant att höra deras tolkningar om
bilden som stod helt fria från förkunskaper om den romerska mytologin.
Vid sidan av cirkelmodellen och genrepedagogik som arbetsmodell och föremål för studien,
har jag även sett andra faktorer som kan ses som tecken för de utmaningar vi ställs inför i
mötet med undervisningsgrupper med nyanlända. Gruppens sammansättning påverkas av
nationaliteter och språk som finns representerade i gruppen, vilken skolgång de har med sig
sedan tidigare, hur länge de har varit i Sverige och vilka erfarenheter de bär med sig från livet.
Nivågruppering utifrån elevers språk- och kunskapsnivåer är något som praktiseras i flera
ämnen på språkintroduktionsprogrammet, då det möjliggör anpassning av undervisningen sett
till den kollektiva processen, uppgifter med mera. I bildundervisningen blandas olika nivåer
och jag ställs inför utmaningen att hantera denna variation av språkliga kunskapsnivåer. Ur ett
språkutvecklande perspektiv har jag dock valt att se dessa språkliga variationer som en
möjlighet, genom att praktisera elever som lärande resurs för varandra. Elever som kommit
längre i sin språk- och kunskapsutveckling stöttar elever som inte kommit lika långt. På så vis
får eleverna snabbare stöttning då vi är fler i rummet som kan hjälpas åt med att introducera
nya uppgifter med mera. och som lärare kan jag fokusera de elever som är i störst behov av
stöttning. De elever som kommit längre utvecklas ytterligare då de, genom att stötta andra
elever, synliggör sitt eget lärande för en kamrat och därmed uppnås en metakognitiv effekt.
Bedömningsunderlaget påverkas så klart av dessa ojämnheter i gruppen och även i denna
studie har resultaten av elevernas arbeten varit av varierande kvalitet då materialet påverkats
av olika språkliga kunskapsnivåer. Gruppens ojämna närvaro innebär också en utmaning då
det kan innebära svårigheter i att genomföra kollektiva lärprocesser med dessa grupper. Den
kollektiva processen ger dock så mycket mer i form av att lärandet sker i social kontext, då
kunskapen delas och blir till i samspel med andra, så det är värt att prövas även om gruppen är
fåtalig. Den ojämna närvaron visade sig bland annat bli en utmaning i de tidigare övningarna
muntlig bildanalys, springdiktamen och praktisk bildanalys. Effekten av övningarna hade
blivit tydligare och kanske även mer utmanandeför eleverna, om det hade varit fler bilder att
beskriva och att ta ställning till. Sett ur en annan aspekt och då inte enbart som lärare, utan
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naturligtvis även som medkännande medmänniska, påverkas både jag och elevgruppen av
plötsliga bortfall ur gruppen och ständigt överhängande stress och oro över att inte få stanna
eller tvingas flytta mot sin vilja. I mötet med dessa elever använder jag hela mig som ett
instrument för att kommunicera, för att skapa en trygg lärandemiljö och atmosfär och att
skapa förtroende hos dessa ungdomar som bär på skilda erfarenheter, bortom vår
föreställningsvärld. Det kan vara en utmaning i sig att dela deras oro och att finnas där för
dem, så att de har tillgång till en vuxen som kan se och förstå när inte orden räcker till.

8.4. Språkutveckling i alla ämnen
För att tolka resultaten i studien som helhet vill jag lyfta in studien i ett vidare perspektiv och
ställa den i relation till tidigare forskning, samt i relation till skolan som helhet. Denna studie
vill belysa vikten av ett språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen i skolan då vi möter
nyanlända elever i undervisningen. Jag hoppas här kunna bidra med förtjänstfulla strategier
och skapa förståelse för de utmaningar en ställs inför i mötet och i arbetet med nyanlända
elever och språkutvecklande arbetssätt. För att återkoppla till Kress resonemang i inledningen,
om hur små barns skriftspråksutveckling kan vara försvårande genom att bryta ner språket i
”the buildning-blocks view of language”76, kan det finnas en poäng i att lyfta fram det Wedin
framhåller om läs- och skrivinlärning med nyanlända elever i högre åldrar. Wedin påpekar att
precis som på många håll i världen, har även vi i Sverige, starka traditioner som säger att detta
med att lära sig läsa och skriva är något som sker i de första skolåren, vid 7-8 år och att denna
syn på när läs- och skrivinlärning förväntas ske, kan vara begränsande och får konsekvenser
för alla de barn som utvecklar sina läs- och skrivförmågor vid andra åldrar, både tidigare och
senare.77 Wedin menar vidare att lärare på högstadium, gymnasiet och i vuxenutbildningen
inte alltid har fått adekvat utbildning för skrift- och språkundervisning med invandrande
ungdomar som kommer till Sverige, vilket kan medföra att läraren tar till det han eller hon
själv upplevde under sin egen skoltid.78 I liket med Kress ställer sig även Wedin sig kritisk
mot dessa traditionella undervisningsformer:
Men ett sådant sätt att bedriva skriftspråksundervisning har inte stöd i forskning, inte när det
gäller små barn som undervisas på det språk de redan behärskar, och ännu mindre när det gäller
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ungdomar och unga vuxna som kommer invandrande till Sverige. Det är antaganden och annan
kunskap som behöver ligga bakom den undervisning som planeras för dessa personer.79

Genom dels tidigare undervisning och dels genom denna studie, har det alltmer framträtt hur
språklig utveckling, i alla dess former, inte kan sättas åt sidan till förmån för mitt eget ämne
och enbart de kunskapsområden som ska bearbetas inom ramen för ämnet i sig. Det går alltså
inte att säga att arbetet med språkutveckling enbart ligger inom ramen för SVA eller för
svenskan, det är något som berör alla ämneslärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Som
utbildad bildlärare kan det kanske upplevas som en uppgift som står utanför mitt
kunskapsområde och den utbildning jag fått med mig. Men det handlar inte om att jag ska
undervisa i svenska, grammatik eller svenskans olika språkliga genrer. Ett språkutvecklande
arbetssätt handlar om att jag ska undervisa inom de språkliga genrer som är typiska för mitt
ämne och som jag är expert inom, såväl bildmässigt, som tal- och skriftmässigt. Det handlar
även om att eleven ska få till sig uppgifter som ligger på en tillräckligt hög nivå och är
utmanande, utifrån ålder och den kognitiva förmåga som eleven faktisk befinner sig på. Vi
ska inte förenkla uppgifter och anpassa undervisningen till den språkliga nivå som eleven
befinner sig på, vi ska däremot ge utmaningar inom kunskapsutvecklingen och istället höja
nivån på det språkutvecklande arbetet vilket bidrar till en utveckling av såväl språk- som
ämneskunskaper och som både Gibbons och Wedin menar sker parallellt:
Så länge en elev som går i svensk skola inte har uppnått en nivå av svenska som krävs för
undervisningen behöver han eller hon få stöd i sin kunskapsutveckling, exempelvis genom
modersmålet (studiehandledning) och genom undervisning som anpassats språkligt. Detta är
särskilt viktigt för ungdomar som kommer till Sverige från andra länder så att de inte går miste
om väsentlig tid för kunskapsutveckling i skolan genom att ges uppgifter på alltför låg kognitiv
nivå.80

Detta ställer höga förväntningar på mig som lärare och jag utmanas i mitt sätt att bli medveten
i hur jag didaktiskt designar min undervisning på ett sätt som blir gynnsam för såväl språksom kunskapsutveckling. För att undervisningen ska bli intressant för eleven handlar det om
att lägga undervisningen på en kognitivt utmanande nivå även om eleven inte behärskar
språket fullt ut. Ett språkutvecklande arbetssätt är därför nödvändigt med nyanlända elever,
om jag som lärare ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav och mål som eleven arbetar mot,
för att nå ett slutbetyg i ämnet.
Genom undersökningen har jag blivit mer medveten om det språkutvecklande arbete jag redan
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praktiserar. Ökad medvetenhet leder till att jag kan välja dessa strategier ur min egen
didaktiska verktygslåda, på ett mer medvetet plan, när jag anser att verktyget fyller sitt syfte.
Jag har också utvecklat min undervisning på så vis att jag fått fler och nya strategier i hur jag
kan arbeta mer medvetet med både tal- och skriftspråk och inser att om jag på riktigt ska
arbeta språkutvecklande med nyanlända elever, kan jag inte välja bort dessa uttrycksformer
till förmån att enbart arbeta med bilden som semiotisk resurs. Jag behöver arbeta med
multimodalitet och använda mig av elevernas multilitteracitet som en värdefull tillgång, där
bilden blir en av flera semiotiska resurser att användas i en didaktisk design. Med det sagt
känner jag samtidigt ett stort behov av att lyfta just bilden som semiotisk resurs som en
kraftfull tillgång i ett språkutvecklande arbete och jag vill mena att just bilden, eller
framställning av bilder, kan många gånger i sig vara det som utgör grunden för talspråk som
per automatik ligger inbyggt i den didaktiska designen.

9. Slutdiskussion
Tidsaspekten har varit en ständigt närvarande organisatorisk fråga då det är tidskrävande att
arbeta med cirkelmodellen på det sätt som jag valt att göra i denna studie. På den skola
studien genomförts har eleverna bildundervisning 2 x 75 min/v under en termin. Då flertalet
nyanlända elever aldrig tidigare har haft bildundervisning från tidigare skolgång är
förförståelsen för ämnet ofta lågt och det saknas erfarenhet av såväl framställning av bilder,
som förståelse för bilden och dess funktion. Att på en termin, om 150 minuters
undervisningstid i veckan, och sporadisk närvaro, kunna tillgodogöra sig de kunskaper och nå
den kunskapsnivån som förväntas för ett slutbetyg i bild, kan ses som en utmaning. Olika
ämnen har dessutom olika förutsättningar om vi ser till timplanen och antal
undervisningstimmar, vilket grundas i traditioner och gammal kunskapssyn, om vilka ämnen
som har högre kunskapsvärdering, respektive lägre kunskapsvärdering. Här spelar vidare
perspektiv in och det blir en fråga om bildämnets position i skolan och om hur bildspråket
betraktas i relation till andra ämnen, språk- eller textformer. Bildforskaren Anders Marner
menar att bilder inte bör klassificeras som sekundära i relation till andra språk men att
bildämnet ändå har en marginaliserad position i skolkulturens vertikala hierarkiska ordning.81
Denna marginaliserade position som Marner syftar på, bidrar så klart till de utmaningar vi
ställs inför i undervisningen och ger olika skolämnen varierade förutsättningar att uppnå
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målen då nyanlända elever snabbt ska nå slutbetyg i ämnet för att sedan läsa vidare på
nationellt program. Dessa utmaningar och förutsättningarna har därför för mig blivit en
drivkraft att vända till möjligheter, genom att söka undervisningsmetoder som gynnar
språkutvecklingen, för att parallellt utvecklas med kunskapsinlärningen.
Så vad tar jag med mig framöver, vad vill jag fortsätta undersöka? Genom studien har jag
funnit och utvecklat en modell, som inte bara synliggjort vad som faktiskt fungerar, utan som
dessutom fått mig att omvärdera vilka områden bildundervisning med nyanlända bör fokusera
och vad jag tar med mig framåt. Istället för att använda traditionella, hantverksmässiga och
mer tidskrävande arbetsmetoder för bildframställning, vill jag utveckla mer tidseffektiva
arbetsmetoder såsom digitala medier mm, så att mer tid kan läggas till bildanalys,
bildtolkning och bildsamtal, med bildens genre och användningsområde i fokus.
Genrepedagogik och cirkelmodellen som didaktisk design har också fått mig att vilja pröva
och utveckla detta inom samtliga områden inom undervisningen. Att genomgående utgå ifrån
bildens genrer och genom bildens specifika särart, bygga på andra slags grundstenar, såsom
färg- och formlära, perspektivlära, tekniska frågeställningar kring metod och material och så
vidare, skapar helt andra förutsättningar att arbeta med cirkelmodell som metod och med ett
språkutvecklande arbetssätt. På så vis kan bildanalys och bildsamtal genomgående vävas
samman med bildframställning och bli ett mer medvetet arbetssätt där bildämnets olika
kunskapsområden tydliggörs och hur de står i relation till varandra, där digitaliserade och
samtida arbetsmetoder skapar utrymme så att inte bildanalysen sätts åt sidan till den mer
tidskrävande bildframställningen. Fotodagboken är också något som jag ser som ett
användbart verktyg framöver. Den kan inleda arbetet med bildanalys och bli ett första steg till
förståelse för relationsskapande mellan bild och text, såsom den gjorde i omgång ett. Den kan
även innebära ett verktyg för att skapa metakognitiv förståelse för den egna lärprocessen, som
det möjligtvis bidrog till i omgång två, och det som Selander benämner den sekundära
transformationscykeln, som fokuserar hur eleverna presenterar sina arbeten och hur de
reflekterar över sin process och sitt resultat (metalärande)82.
Engagemanget för dessa nyanlända elever ligger djupt hos mig, vilket skapar en drivkraft och
vilja att fortsätta studera, undersöka och bidra till kunskap som kan spridas till andra. Jag får
ständigt nya perspektiv och insikter i mötet med eleverna, jag känner mig priviligierad och
har en stark vilja att fortsätta utveckla bildundervisning med dessa elevers framtidsutsikter i
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åtanke. Jag tror att det är just detta engagemang som, trots många utmaningar, får mig att
vända dessa till möjligheter. Att få vara delaktig i att bidra till deras möjlighet till utbildning,
att de ges tillgång till arbetsmarknaden och samhället i stort. Att få göra skillnad.

9.1. Slutord
Denna studie visar på goda möjligheter till språkutvecklande arbetssätt och språkutveckling,
där alla språk- och textformer samt litteracitet inkluderas, med bilden och bildämnet som
utgångspunkt för lärandet. Sett ur ett vidgat språk- och textbegrepp, och med en vidgad syn på
kunskap, betraktas bilden som en kraftfull semiotisk resurs och kommunikationsform, där
bilden i sig bidrar till att frammana andra slags text- och språkliga kommunikationsformer.
Mot bakgrund av de positiva effekter jag kan se av språkinlärningen i denna studie, genom
dels genrepedagogiken och cirkelmodellen som didaktiska design, dels genom bildens
kvaliteter som utgångspunkt i undervisningen och bildämnets specifika särart, ställer jag
frågan till politiker, skolledare och andra lärare, om det är fyrkantiga och hårt hållna timplaner
som ska styra skolverksamheter, eller om vi istället bör titta på vilka faktiska arbetssätt med
dess semiotiska resurser och multimodala aspekter som bäst gynnar elevernas
språkutveckling? Här ser jag oändliga möjligheter till språkutvecklande arbetssätt, genom
samarbeten över ämnesgränser, genom att ta vara på de specialkompetenser som finns inom
skolan och med en skolkultur som har en horisontell ämnessyn, fri från inbördes hierarkisk
ordning.
Med denna studie lämnar jag ett bidrag till fortsatt diskussion och studier om multimodala
undervisningsmetoder, om förmågan att hantera multilitteracitet, om olika språk- och
textformer, om bilden som utgångspunkt och som semiotisk resurs, samt om bildämnets
specifika utmaningar och möjligheter, då bildundervisning och språkutvecklande arbetssätt
integreras.
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Bilaga 1
Godkännande
Jag ger min tillåtelse att min fotodagbok och mina bilder och bildanalyser får användas i min
bildlärare Linda Svalbys undersökning i samband med hennes D-uppsats och
magisterutbildning.
Bilderna kan eventuellt publiceras i samband med att uppsatsen görs offentlig.
Jag ger härmed mitt godkännande till ovanstående.

Västerås, dagens datum:__________________________________
Personnummer:_________________________________________
Namn:_________________________________________________
Namnunderskrift:________________________________________
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Bilaga 2

Cirkelmodellen - bildanalys av olika bildgenrer
Steg 1 – Bygg upp kunskaper om ämnesområdet
Lektion 1 - Vad är bildanalys? 30 min
1. Visa två bilder (en konsthistorisk bild och en reklambild) – diskutera gemensamt, vad vi
ser och vad vi tycker att bilderna berättar.
2. Genomgång begrepp:
Konsthistorisk bild – var möts vi av dessa bilder? Bildernas syfte, funktion?
Reklambild – var möts vi av dessa bilder? Bildernas syfte, funktion?
Beskriva - Vad ser vi?
Plats/ miljö
Tid? Ljuset
Färger? Former?
Figurer, människor?
Aktivitet? Vad händer på bilden?
Tolka – vad säger bilden?
Känslor?
Stämning?
Människorna på bilden - Ålder, kön, etnicitet, klass?
Budskap, vad berättas?
Historisk känd händelse eller mer privat motiv?
Tankar till vår omvärld och samtid? Finns det något du sett eller hört som påminner dig om
bilden?
Analysera – hur hänger de två delarna ihop? Det vi ser påverkar hur vi tolkar bilden, de
berättelser vi tycker att bilden berättar för oss.
Steg 2 – Studera bilder inom olika genrer för att förstå olika bilders innehåll, funktion,
uttryck
och estetik.
Lektion 2 – Konsthistoriska bilder och nyhetsbilder
1. Muntlig bildsanalys
Eleverna får varsin konsthistorisk bild fasttejpad på ryggen.
Varje konstbild finns i två exemplar varav två av eleverna i gruppen har samma bild på
ryggen.
Nu ska eleverna beskriva för varandra hur bilderna på deras ryggar ser ut.
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De får gå runt och beskriva för varandra och det gäller att förstå vem som har samma bild som
du själv har på din rygg.
När eleverna förstått vem som har samma bild parar de ihop sig och väntar tills alla är färdiga.
2. Springdiktamen
Nyhetsbilder tejpas upp på väggen.
Två och två.
Person 1 sitter vid bänken med papper och penna, med ryggen mot väggen bakom.
Person 2 tittar på bilden går till person 1 och återberättar hur bilden ser ut.
Personen som skriver antecknar det som den berättande personen beskriver.
Personen som beskriver får springa fram och tillbaka för att åter titta på bilden och sedan
lämna mer och mer information till den skrivande personen.
När läraren säger bryt får båda titta på bilden och samtala om vad som saknas i
återberättelsen.
Om tid finns sätts nya bilder upp och vi gör övningen en gång till där personerna byter
rollfördelningen med varandra.
Övning i att läsa av bilden, minnas, beskriva, tala, skriva och läsa skriven text.
Lektion 3 - Praktisk bildanalys av en satirbild - illustration och underhållande bilder
1. Arbete två och två – 30 min
Person 1 får en satirbild av lärare att beskriva (visar ej bilden för person 2)
Person 2 har papper och färgpennor framför sig
Person 1 beskriver vad hen ser.
Person 2 tecknar en bild utifrån den information som person 1 ger.
När tiden är ute får eleverna titta och jämföra resultaten med originalbilden.
2. Byte – 30 min.
Om tid finns gör övningen en gång till där personerna byter rollfördelningen med varandra.
Övning i att läsa av bilden, beskriva, tala, teckna och.
När tiden är ute får eleverna titta och jämföra resultaten med originalbilden.
3. Gemensam reflektion ca 15 min.
Vi samlar sedan ihop allas bilder, lägger på golvet eller på bänkarna
Kan vi se vi goda exempel på bilder som blivit mer lika originalbilden? Vad beror det på? Hur
beskrevs bilden för den som tecknade?
Kan vi se skillnader/ likheter mellan de olika bilderna? Vilka? Hur ser det ut? Vad berättas?
Budskap?
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Steg 3 – Skriv en gemensam bildanalys - samtida konstbild och reklambild
Lektion 4 - Skapa ett venndiagram - titta på skillnader/ likheter inom de två genrerna –
samtida konstbild och reklambild.
Samtida konstbild

Likheter

Reklambild

1. Genomgång av venndiagram som metod.
Rita på Whiteboard - förklara.
Dela ut begreppslista, gå snabbt igenom (repetera från förra lektionen).
2. Eleverna arbetar två och två.
Eleverna får två bilder - en samtida konstbild och en reklambild. Det kan vara samma två
bilder i varje par.
Med hjälp av venndiagrammet skapas en bildanalys som skrivs i punktform.
Ta hjälp av dessa två frågor:
Hur kan skillnader och likheter beskrivas – det vi ser?
Hur kan skillnader och likheter berättas – berättelser och budskap som vi tolkar?
3. Vi går igenom resultaten gemensamt.
Vilka upptäckter gjordes?
Skillnader – likheter?
Identifiera när vi beskriver och när vi tolkar, skillnaden mellan dessa två nivåer.
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Steg 4 – Skriv individuell bildanalys
Lektion 5 - 7 (kan variera från elev till elev) Analysera två bilder utifrån två valfria
bildgenrer
Gör en jämförande bildanalys av de två genrerna. En mer omfattande bildanalys utifrån givet
frågeschema (utgå från venndiagrammets frågor).
1. Gemensam genomgång om bildanalysen.
2. Frågescheman delas ut och vi går igenom/ repeterar begrepp. Kollar att alla har
begreppslistan.
3. Eleverna skriver enskilt arbete och lämnar in för bedömning.

Mål och kunskapskrav från LGR11
Syfte:
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och
omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla
och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i
samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin
kreativitet och bildskapande förmåga.
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.
•
•

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Ur det centrala innehållet:
Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och
hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från
olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken
är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
budskap.
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Kunskapskrav:
•
•

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då
underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och
företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med
användning av ämnesspecifika begrepp.

Tolka såväl samtida som
historiska bilder och visuell
kultur och för då…//
…underbyggda resonemang
med kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk och
företeelser i omvärlden.
Beskriva bildernas och verkens
uttryck, innehåll och funktion
på
ett…//…med…//…användning
av ämnesspecifika begrepp.

enkla och till viss
del

utvecklade och
relativt väl

välutvecklade och
väl

enkelt sätt med
viss

utvecklat sätt med
relativt god

välutvecklat sätt
med god
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Bilaga 3 - Bearbetning och analys
Fler exempel på selfies och den inledande sidan i fotodagboken visas här i exempel A.
Eleverna är mellan 16 - 18 år och kommer från Afanistan, Etiopien och Somalia. De pratar
persiska, dari, somaliska, lite arabiska och engelska, samt svenska och de flesta har varit i
Sverige runt två år.
A.

Jag finner olika slags bilder i böckerna, exempelvis fotografiska dokumentära bilder och
iscensättningar såsom porträttbilden, selfies, nyhetsbilder, idolbilder, illustrationer och även
reklambilden som vi kan se i exempel B.
B.
Det som också framträdde i arbetet
med fotodagböckerna var att det
blev ett individuellt arbete, där var
och en gick in i sin egen process,
på ett sätt en sluten form av
språkligt uttryck. Stor del av
arbetet från min sida innebar att
lösa praktiska frågor som uppstod, i form av överföring av elevernas bilder från
mobiltelefoner och utskrift av dessa. Jag blev överraskad av de bilder eleverna lyfte fram då
jag själv hade en föreställning om att bilderna i dagböckerna enbart skulle vara ”dagsfärska”
egenproducerade foton från deras nuvarande livssituation. Stor del av bilderna berättar dock
om tidigare viktiga händelser eller personer. Jag ser också viktiga förebilder som exempelvis
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fotbollsstjärnor eller lärare där bilder är hämtade från de digitala världar och möjligheter till
bildåtkomst som eleverna rör sig i.
C.
Exempel C och D visar på hur bilden och text egentligen inte
är beroende av varandra.
”Den här bilden är fin för mig men när jag kolla på den jag
blev ledsen. För att vi missade en till av bästa kompisar Min
bästa kompis har flyttade i en ananne lande han fick 3 avslag
från migrationsverke och han tvungar att flytta. Jag hoppas att
han vara alltid glad.”

D.
Den här bilden handlar om ungefär fem år sedan. När jag var liten har
intressant om fotboll. Jag gillade att spela på ett riktigt lag för att Jag
spelade jättebra och var jättesnäbb på matchen. och jag har gjort många
mål för min klubben. och jag var bästa spelaren på den här läget som
spelade jag och fick många priser av dem. När jag hade spelade fotboll
och började jobba samtiden för att kunna klara mig själv och min familj.
En dag har varit jag på ett riktigt lag och pratade med tränare att skulle
spela på det här laget har de sagt till mig att jag kan spela. Men problemet
var det att först jag skulle betala pengar för att få spela där. Det var
tvärtom om andra land, i andra landen den som spela bra känna pengar
inte att betala pengar. fast jag hade inget råd att göra och det var väldigt
mycket sorg i mitt liv och jag var helt besviken på den här svar som hårde
och jag har släpt allt mina fotbollsgrejar. och sen dem fortsätade på jobba
för att kunna leva. I mitt hemland inget problem lösas utan muta.

Som vi kan se i exempel E och F är texterna kortfattat
formulerade och visar mer på talspråkliga uttrycksformer, snarare än som genomarbetad
skriftlig uttrycksform, liknande ett språk som vi kan ses användas då personer lägger lägga
upp en status på sociala medier.
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E.
Här är jag och /…/
min kompis vi var
under klassen och
hade vi tråkigt lektion.
Då började att ta bildar
och det var riktigt
tråkig dag.

F.
Jag var i gymet. Det var
en bra kvälle för mig.
Eftersom jag tränade
hård och jag tog bra
bild sig själv. Även jag
var muskulösa. Men
inte just nu.

7.2.2. Steg 2 - Modellera genren
G.

Bildsekvenserna i exempel G visar övningen Muntlig bildanalys och klassrummets design.
En reflektion kring övningen är att elevgruppen var något för liten för att övningen skulle bli
tillräckligt utmanande. Det hade varit en större utmaning om det hade funnits fler bilder att
förhålla sig till och att få öva sig på. Men som språkutvecklande och multimodal metod
fungerade den bra.
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H.
Bildexempel H visar övningen
Springdiktamen. Detta blev en övning i att
delvis läsa av bilden, hålla informationen i
minnet, återberätta och beskriva bilden,
lyssna och skriva ned den information som
fåtts, läsa skriven text och till sist diskutera
och samtala om den text som skapats utifrån
den information som fåtts.
I nedanstående tre exempel I-K kan vi se
resultaten av några elevers bildanalyser.

I.
Jag har satt två tjejer i bilden som
pratar om en pärm som en av dem
har i handen. bilden ser ut som en
anstallningsintervju. Jag tror att
det är en arbetsgivare som vill
anställa en person. Fotografen
som har tagit den här bilden heter
Johan Lagerbielke.

J.
Nyhetsbild

Bildanalys

J.

Nyhetsbild

Det är en person som håller på
kasta en krona i en sparbössa som
står första miljonen i den är blå
och vet farg Sparbössan är i
piggform man kan ser en
handflata i bilden med en skugg
av sparbössa och sparbössan
ligger i ett bord.

Bildanalys
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K.

Det finns ett barn som la sig på en säng och en
av sina ögonen är stängd. Det finns en kvinna
som har kort svart hår som sitter i en park och
hon ser ut lite ärg och hon har halsdock på sig
Halsdock har vita och svarta prickor. kvinnan
har sminkat sig. Barnet var i sjukhuset. Bakom

Nyhetsbild

kvinnan ligger en skog eller en trädgård.

Bildanalys

En intressant aspekt som gick att se i exempel K var att meningsskapandet som sker med
utgångspunkt i bild till text, sker genom två nivåer. Dels då klasskompisen som avläser bilden
och överför viss del av bildens tecken till den som skriver, och dels då personen som
nedtecknar den information som tagits emot. Här blir den skrivande personen ytterligare ett
tolkningsfilter och tillskriver den ”dolda” bilden med egna bildtecken - tecken som skapas i
personens inre bild, utifrån beskrivningen av den yttre bilden som tagits emot. I diskussionen
med eleverna efteråt framkom att personen som skrivit analysen tolkat informationen och fyllt
på med egna ord för att få ihop sin egen ”inre” bild att bli mer logisk utifrån den information
som emottagits. Rent språkligt bidrog detta till att texten blev något mer ”fyllig” och
sammanhängande. Ser vi på bilden kan vi förstå att spädbarnet inte själv har gått och lagt sig
på sängen, eleven som beskrev bilden hade missat att beskriva åldern på barnet och personen
som skrev ner texten fyllde innehållet med sin egen logik.
L.

Exempel L visar ett elevarbete av

övningen Praktisk bildanalys. Denna
övning visade sig på flera sätt bli en
utmaning för eleverna. Delvis blev det
en utmaning i att teckna, då flera av
eleverna saknade tidigare erfarenhet av
att teckna. Till viss del blev detta
begränsande för eleverna, då de hade
högt ställda förväntningar på sig själva
och inte själva ansåg att de ”kunde” teckna, men ändå prestera sitt allra bästa. Detta gjorde
arbetsprocessen långsam och som bildexemplet ovan till vänster visar, tecknades bilderna
noggrant fram med hjälp av punkter, eller streckade linjer, och med stor försiktighet.
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Men det visade sig finnas fler utmaningar i denna övning, utan även den specifika bildgenren,
den underhållande bilden - satirbilden - visade sig bli en försvårande semiotisk resurs i
användningen av bildspråk. Ibland är dessa budskap kopplade med vardagsspråkliga uttryck
som är överförda i bildspråklig bemärkelse och vi kan se dessa som metaforer eller symboler.
För att det ska vara möjligt för mottagaren att förstå innehållet av dessa språkligt överförda
betydelser till bilden, behöver du kunna behärska språket och förstå de underliggande
betydelser som avses för att kunna avläsa bildens egentliga betydelser, som exempelvis
talesättet ”att mata sitt
ego”, ”att växa fast i TVsoffan” eller ”att slå sista
spiken i kistan”.

M.
I exempel M kan vi se uttryck för just detta, då det
framkom att eleverna inte var bekanta med uttrycket
”att växa fast i tv-soffan”. Eleven som beskrev bilden
återgav därför enbart den metaforiska delen av bilden
som att det är en ”växt” i fåtöljen. Eleven tecknade
således en växt, i form av en blomma, istället för ett
rotsystem, och som här blir metafor för att mannen
har ”rotat” sig i fåtöljen. Den efterföljande
metareflektionen, med eleverna, visade på att detta
var ett nytt uttryck för dem båda, ingen hade denna
språkliga metafor som referensram för att kunna tolka
satirbilden på ett sätt så att bildbudskapet i den
tecknade bilden kunde återges i samma form som
originalbilden.
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Ytterligare tecken för hur bildanalysen som språklig form börjar framträda ser vi i exempel N
och O.
N.

Reklambild
Det är en snyg flicka som gör reklam
för coke. Hon har röd kjol på sig.
Hon fick coke på glaset av fleska och
framför henne finns det vit på bordet
och på bordet finns talrek, två glas
och glasågon och en suga.
I tarleken finns papper.
Man kan vet att den där bilden är för
reklam faktisk eftersom det ser ut
som känd reklam.

Samtida konstbild
Det är en pojka och Flicka som är i
skogen och bakom sig Finns en sjö.
Finns det blommor också. De alltså
människorna har Lika hår som är
flättor.
Man kan estela en fråga här att hur kan
man veta att de är skogen. Eftersom jag
ser ju varetligen löv och gren av trad
och jettä mycket grön vid sig.

Likheter
Det finns på båda
människor och båda
har flickor och röd,
vit färj på båda.
De har familjer.

O.

Reklambild
1. Det finns en man med snygg tjej
som vill göra Reklam om Parfymer.
2. De viser sig kär varandra att vill
säga hur
3. Parfymer fångara mellan män och
kvinne
4. De ser glad man och kvinnen att
hon giller hans parfym och blir
narmare varandra.
5. De stod på havet och är lite mörkt

Samtida konstbild
1. Två personer som är en man och en kvinna
som stöd i båten på stårt havet.
2. Det är på mårgonen
3. Det är soligt och molnigt på himlen.
4. Mannen har på sig svart kläder och kvinnan
på sig grön kjol.
5. båten nästan är röd.
6. Jag tror de försvinner i stårt havet kanske
behöver hjälb. Och de kollar runt om kring.
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likheter
1. två personer
2. en man och en
kvinna
3. De kär varandra
4. både är på havet
mannen har på sig
svart skjorta.
5. De är ungar man
och kvinna

I exempel P och Q visas på meningsskapande i bildtolkning, samt även de beskrivande
delarna, som nu har utvecklats till meningsskapande resurser:
P.
Jag ser en människa på bilden. Hon är en kvinna.
Hon har bruna ögon och kort brunt hår. Hon har
vit hud, mörka ögonbryn och en liten rosa mun.
Hon har en vit sjal med svarta prickar. Bakom
kvinnan ser jag gräs och en stenmur. Jag ser en
nyfödd bebis med mörkt hår. /---/ Bilden har
negativ budskap för mig tycker jag. Jag ser på
bilden en mamma som tänker efter sitt sjuka barn
och ett barn som saknar sin mammas famn.
Bilden visar äkta kärlek och mammas känslor
mot sitt barn är mycket värt för mig. /---/ När man ser en mamma som är för sitt barn ledsen blir man orolig för
båda mamman och barnen. Ja bilden ger ett trovärdigt intryck för att det är verklighet. Ja bilden avslöjar att
kvinnan är ledsen. Bilderna finns i samhället och i vår kultur, i livet i nyheterna som man träffar på dagligen.
Bilden påverkar andra för att man blir ledsen när man tittar på den.
Q.
Bilden som ser jag framför mig är en ritning med olika färger
och pennor. Den är en stående bild. Om beskuren i bilden man
kan säga den är en helbild. Bilden har ett fågelperspektiv. /--/Budskapen som är tydligt i bilden är om att uppfostra ett barn.
Hur man ska Lara ett barn hur hen ska bete sig i framtiden. vårt
beteende är effektivt på barns beteende och den miljön som
barnet växer upp är viktigaste. /---/ Enda personen som jag ser
på bilden är ett barn som ligger påsängen och barnet håller på
att leka och så här tolkar jag att bebisen är en symbol för en ren
och fin människa som ska forma sig igenom allt som finns i sin
runt omkring och miljön som hen bor i den. Värderingar som
finns i bilden är flera såsom barn i vuxen värld, effekter på
barns karaktär tills barnet blir vuxen. /---/ Precise när jag såg
bilden väcktes någonting inuti i min
hjärna att jag ska också ha barn och familj i framtiden jag
måste vara försiktigt om deras miljö som de ska växer upp allt som jag lärde mig jag ska använda den i mitt liv
för att vara en lycklig person. /---/ Bilden ska avslöja kriminalitet i samhället hur man blir kriminell vad är
orsaken för denna vad påverkar att en människa blir kriminell och tillslut hur man kan förhindra de på framtiden.

Exempel R-S visar på kvalitéter, där beskrivandet av bilden framträder:
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R.
Jag ser på bilden en kille som har på sig fotbollskläder stå namns
laget. han har också på sig fotbollströjor fotbollsstrumpor och
med fotbollsskor. Hans högre fot ligger över bollen på marken.
Det är en fotografi och stående bild som killen stå i mitten av
fotbollsplanen. Det har bra perspektiv som visar om motion och
tog bilden framifrån honom. och det är också öppet format. och
vi kan ser strömkablar bakom kille finns träd och ett förråd.
miljön den här bilden är ute som är ljust och varm förmedag.
Och den här fotbollsplanen har konstgräs.

S.
På bilden är en kille som blir fotograferade av en annan
kille. Det kan man se genom att ser på andra kille i fönstret.
Han poserar i kurdiska kläder. Byxorna ser ut som alla den
byxor. de är brona. Han har blå t-shirt och en bron sjal.

I ett antal fotodagböcker fördjupas innehållet, från att gå
från en mer ytlig och klichéartad språkform som vi kan se
på sociala medier, till att gå mer på djupet om vad bilderna
underliggande budskap kan vara. Exempel T, visar på en
transformation i just detta avseende.
T.
Stämningen gör bilden intressant. Stämning
mellan familjen föder en himla bra känsla för
alla som tittar på bilden. Bilden ska visa att en
vanlig familj måst vara så här att det är ett
positivt budskap. lätt ritning gör lätt att förstå
bilden och den bilden påminner mig om en
kändis låt.
Det syns en familj med två barn. en tjej och en
pojke som håll de händern i bilden och de har
kläder på sig med glada färger den bilden är en
stående ritning. Familjen har en varm stämning
mellan sig och de tydligaste former i bilden är
mänskligt form som ser jag på bilden.
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Bilaga 4

Begreppslista – bildanalys, venndiagram
Uppgift: Jämför två olika bildgenrer med varandra med hjälp av ett Venn-diagram.
•
•

Hur kan skillnader och likheter beskrivas – det vi ser?
Hur kan skillnader och likheter berättas – berättelser och budskap som vi tolkar?

Tag hjälp av nedanstående ord och begrepp när ni gör er jämförande analys:
Analysera
•

Att analysera handlar om att bryta ner en bild i mindre delar och studera dem var för
sig. Vi gör det genom att dela upp i två delar: vi beskrivet det vi ser och vi tolkar det
vi ser (de berättelser vi tycker att bilden berättar för oss).

•

Hur hänger de två delarna ihop? Det vi ser och kan beskriva påverkar hur vi tolkar
bilden.

•
•

Samtida konstbild - vad kännetecknar konstbilden?
Reklambild - vad kännetecknar reklambilden?

Beskriva - Vad ser vi?
•
•
•
•

Plats/ miljö – var är vi?
Tid? Ljuset – hur ser det ut? Dag, natt, kväll, morgon, skymning, gryning, soligt,
molningt.
Färger? Ex. gul, grön, blå, röd osv.
Former? Rund, cirkel, kantig, fyrkantig, rektangulär, kvadratisk, trekantig, spretig,
taggig, vass, mjuk, öppen, sluten.

•

Figurer, människor?

•

Aktivitet? Vad händer på bilden? Vad gör personerna på bilden?

Tolka – vad säger bilden?
•
•
•

Känslor? Glad, ledsen, arg, sorgsen, nedstämd, kär, hat, osv.
Stämning? Ex. mystisk, spännande, rofylld, vild, livlig osv.
Människorna på bilden - Ålder, kön, etnicitet, klass?

•
•
•

Budskap, vad berättas?
Historisk känd händelse eller mer privat motiv?
Egna tankar till vår omvärld och samtid? Finns det något du sett eller hört som
påminner dig om bilden?
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Bilaga 5

BILDANALYS
LGR11

Analysen gör du i ett Worddokument som du döper till ”Bildanalys + ditt namn” och
mejlar till din lärare /---/.
Omfattning ca 2-3 A4-sidor.
Arbetstid: 2-3 lektionstillfällen
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ATT ANALYSERA
Du ska läsa igenom texten nedan som handlar om bildanalys och sedan analysera två bilder.
Bilderna finner du längst bak i häftet. Du skall då beskriva bildernas innehåll, uttryck och
funktion samt berätta om dina egna tankar kring bilderna.

Sändare/skapare

Mottagare/Medskapare

SÄNDARE OCH MOTTAGARE
Sändaren skapar en bild, mottagaren
”läser” bilden. Att vara mottagare är
att se och förstå sändarens
uttryck/budskap (bilden). Den som
skapar en bild har ofta en önskan om
att påverka mottagaren/betraktaren
på något sätt. Bilden skapas för att
mottagaren skall förstå ett budskap
och bildens syfte. Sändaren försöker
därför använda ett bildspråk som
mottagaren kommer att förstå.

SKAPANDET
Det finns olika anledningar till att skapa en bild och de flesta bilder som vi stöter på har
skapats för att på något sätt påverka oss. En bild kan vara informativ som t ex vägskyltar,
instruktioner och kartor. Den kan vara propaganda och vilja påverka oss politiskt. Den kan
vara en reklambild som vill få oss att köpa något. Den kan vara en dokumentärbild som
berättar om något som händer eller har hänt, eller konstbilder som kan vara historiska eller
samtida. Det finns serier, humorbilder och satir. Det är även vanligt att använda bilder för att
fånga uppmärksamhet till något, t ex en viktig text. En bild kan även vara gjord enbart för att
vara vacker att titta på.
MEDSKAPANDET
När du ser en bild upplever du den utifrån din världsuppfattning. Det betyder att en och
samma bild kan betyda olika för olika människor, beroende på vad vi varit med om och vad
vi vet. Vi använder alla våra egna erfarenheter och upplevelser då vi försöker förstå en bild
och vad sändaren/bilden försöker förmedla.
Medskapandet handlar om att tänka och göra kopplingar för att skapa betydelse kring
bilden, tolka bilden. Vi förstår utifrån vår kultur, och hur vi ser på bilden: vad vi väljer att se
och att inte se (selektiv perception). När du analyserar en bild är du medskapare till den. Du
skapar dig en egen uppfattning om dess betydelse och bilden blir ”din”.
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ANALYSEN
En bildanalys delas upp i två nivåer, en
beskrivande och en tolkande nivå. Den
beskrivande nivån berättar om bildens faktiska
beståndsdelar. I den tolkande nivån skapar vi
förståelse för bilden, dess berättelser och
betydelser.
Till vår hjälp använder vi oss av tre rubriker när vi
analyserar: innehåll, uttryck och funktion. Dessa
hjälper dig att strukturerar dina analyser så att du
hittar kärnan i bilden.
OBS! En bildanalys är en personlig tolkning av vad
man ser och upplever. Bedömningen av ditt arbete
görs inte utifrån om du tolkar bilden ”rätt eller fel”
utan hur noggrant, grundligt du utvecklar dina svar
och att alla tre delar i analysen hänger ihop.
Analysen görs i två delar.
DEL 1: Välj två bilder - en historisk och en samtida bild. Du ska alltså göra analyser av TVÅ
bilder – en analys för varje bild. Börja med Bild 1, sen Bild 2.
DEL 2: Du ska också jämföra de två bilderna med varandra – vad har de gemensamt och vad
skiljer dem åt?

DEL 1
BESKRIVANDE NIVÅ
INNEHÅLL
Beskriv bilden och dess komposition. Vad är det du ser i bilden? Vad är placerat var? Någon
som inte har sett bilden skall kunna förstå hur bilden ser ut utifrån din beskrivning. Var
objektiv och saklig när du beskriver bilden. Börja med helhet, sen detaljer.
•
•

Vad lägger du först märke till på bilden?
Hur är bilden är gjord. (Fotografi, collage, oljemålning, blyertsteckning etc.)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hur är formatet? Är det ett liggande landskapsformat – öppet format, eller är den
stående porträttformat och som är mer slutet format?
Hur är bilden beskuren (utsnitt): extrem närbild, närbild, halvbild, helbild eller
översiktsbild?
Vilket perspektiv har bilden – fågelperspektiv (ovanifrån), grodperspektiv
(underifrån), framifrån eller från sidan?
Beskriv miljön i bilden, vilken är platsen, inne eller ute?
Om det finns personer med i bilden - hur ser personerna ut? Hur gamla är de/ser de
ut att vara? Var är de placerade i bilden?
Bildens stämning? Känns bilden: kall, varm m.m. (färger)? Ljust eller mörkt?
Finns det tydliga former, riktlinjer i bilden?
Finns det text med i bilden? Om ja hur påverkar texten bilden?

TOLKANDE NIVÅ
UTTRYCK
Vilka associationer får du när du ser bilden, vad kommer du att tänka på? Tolka bildens
uttryck och vad det betyder. Motivera dina antaganden om bilden genom att koppla
samman dina tolkningar med bildens innehåll. Ta hjälp av nedanstående frågor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vad gör bilden intressant?
Vad känner du - vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa?
Vad berättar bilden? Finns det ett tydligt BUDSKAP?
Är budskapet positivt eller negativt? Varför du tycker som du gör?
Om det finns människor med på bilden – hur tolkar du personernas tankar och
känslor?
Vilka värderingar ser du i bilden? Det kan handla om olika värderingar såsom
könsroller, klasstillhörighet, religion, skönhet, makt osv.
Är bilden lätt att förstå? Varför?
Väcks någon impuls hos dig att reagera med handling? I så fall hur?
Ger budskapet ett trovärdigt intryck? Varför?
Avslöjar bilden fördomar av något slag? Vilka?
kan du sätta in bilderna i ett större sammanhang i samhället och vår kultur, utanför
dina egna tankar, känslor och minnen? Får bilden dig att tänka på något du sett och
hört på nyheterna? En film du sett? En bok du läst? Musik du lyssnat på? Annat?
Vilken effekt/påverkan tror du att bilden har på andra?
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BILDENS ANVÄNDNINGSOMRÅDE
FUNKTION
En bild kan ha ett eller flera användningsområden. Vad är bildens syfte, vad ska den
användas till och varför och för vem är bilden skapad? Ta hjälp av nedanstående frågor.
•

•
•
•
•
•
•
•

Vad är det för typ av bild? Underhållningsbild, propaganda, faktabild, naturbild,
reklambild, porträtt, anvisningar & varningar, nyhetsbild, konstbild, manipulerad bild
etc.?
Vem vänder sig bilden till? Målgrupp? Finns det tecken i bilden som visar VEM bilden
riktar sig till: föräldrar, tonåringar, pensionärer, företagare, nygifta osv?
Vilket är syftet med bilden? Bilder kan ha ett eller flera syften. Är syftet att
utöka betraktarens kunskaper om verkligheten eller att ge betraktaren en estetisk
upplevelse?
att sälja in en viss vara eller en tjänst?
att ge information och kunskaper?
att påverka betraktaren till att ta ställning i någon viktig fråga – vilken eller vilka?
Vad tror du att skaparen av bilden velat förmedla med bilden?

DEL 2 - JÄMFÖRANDE ANALYS
GENRER
KÄNNETECKEN OCH KARAKTÄRSSKILLNADER
Nu ska du jämföra de två bilderna med varandra. Identifiera kännetecken och
karaktärsskillnader mellan deras olika genrer. Beskriv vad det är som skiljer bilderna åt och
vad de har gemensamt. Ta hjälp av nedanstående frågor:
Finns det likheter eller skillnader i hur bilderna är utformade sett till:
•
•
•
•
•
•
•
•

material och teknik?
Färg och form?
Ljuset?
Riktlinjer, perspektiv, utsnitt, format?
Motiv = vad bilderna föreställer?
Likheter eller skillnader i hur bilderna förmedlar känsla eller budskap? På vilket sätt?
Har bilderna samma eller olika funktion? Vad?
Tidsepok/tidsålder
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•

•

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då
underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och
företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med
användning av ämnesspecifika begrepp.
Tolka såväl samtida som
historiska bilder och
visuell kultur och för
då…// …underbyggda
resonemang med
kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk
och företeelser i
omvärlden.
Beskriva bildernas och
verkens uttryck, innehåll
och funktion på
ett…//…med…//…använd
ning av ämnesspecifika
begrepp.

enkla och till
viss del

utvecklade och
relativt väl

välutvecklade
och väl

enkelt sätt
med viss

utvecklat sätt
med relativt
god

välutvecklat sätt
med god
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