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Abstrakt 
	

Hösten 2017 startades kampanjen #metoo och i och med detta uppstod en diskussion om 

sexuella trakasserier bland annat i skolan. Jag ville därför undersöka hur det går att jobba 

förebyggande inom skolan för att minska sexuellt våld och andra trakasserier genom just 

bilduppgifter. I min undersökning tar jag del av tre lärares undervisningsmaterial som berör 

identitet, genus, normkreativitet och ifrågasättande kring etik, framförallt på internet, samt ett 

antal elevexempel för att försöka ta reda på hur elevernas resultat förhåller sig till de givna 

instruktionerna och hur de påverkas av det givna inspirationsmaterialet. Jag utgår från 

frågeställningarna: ”Hur utformar lärare på tre olika skolor i Sverige elevuppgifter som rör 

identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och vilket material utgår de ifrån?” samt 

“Vilka aspekter av materialet svarar elevernas gestaltande arbeten mot?”. 

Den gestaltande delen består av 23 fotograferade porträtt av kvinnor som alla använt sig av 

#metoo för att visa sin delaktighet i diskussionen. Jag ville undersöka hur det gick att som 

elev arbeta med ”svåra” ämnen utan att själv bli deltagare. Dessa foton visades i form av ett 

bildspel, tillsammans med ljudspår där män läste upp kvinnornas berättelser i jag-form, inuti 

ett litet mörkt rum, under examensutställningen på Konstfack i januari 2018.  

Nyckelord 
Bildpedagogik, normkreativitet, normkritik, sexualitet, identitet, bildskapande, 

blindundervisning, bildanalys 
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1 Inledning 
Under hösten 2017 startades kampanjen #metoo för att belysa sexuella trakasserier och 

övergrepp mot kvinnor. Många av dessa övergrepp sker inom skolans väggar och det är 

skolans uppgift att jobba förebyggande t.ex. genom likabehandlingsplaner och 

värdegrundsarbete. En kollega på Vällingbyskolan berättade att tjejerna i högstadiet knyter 

jackorna runt midjan för att undvika tafsande på rumporna. Det är bara ett exempel på hur 

sexuella trakasserier begränsar skolflickors vardag.  Jag kom att tänka på en bilduppgift som 

jag och min studiekamrat Denise Gabrielsson gjorde i åk 9 på Torsviksskolan under vår första 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där vi utgick ifrån anonyma kontaktannonser för att 

låta eleverna skapa figurer som kunde vara upphovsmakare till dessa utifrån fördomar kring 

kön, sexualitet och identitet. Jag började fundera över hur andra lärare använder bildämnet för 

att diskutera normer och fördomar kring t.ex. sexualitet, identitet och maktrelationer.  

1.1 Bakgrund 
Söndagen den 14e oktober 2017 delade skådespelerskan Alyssa Milano ett twitterinlägg där 

hon uppmanade kvinnor som någon gång utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp att 

använda hashtagen #metoo för att belysa magnituden av problemet med mäns våld mot 

kvinnor.  Redan klockan 4 på måndag morgon (EST) hade hashtagen använts över 200 000 

gånger på twitter och delats över 80 000 gånger på facebook.1  

Svenska kvinnor var inte sena att haka på och den 28e oktober publicerade Aftonbladet en 

lista över sexuella trakasserier i skolan. Sedan 2015 hade då 261 fall av sexuella trakasserier i 

skolan anmälts till DO men ingen av dem hade drivits vidare till domstol.2  

I det centrala innehållet i ämnet Bild står som en av punkterna som ska behandlas under 

rubriken bildanalys ”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.” 3 Detta känns som en 

																																								 																					
1 Schmidt, Samantha. #MeToo: Harvey Weinstein case moves thousands to tell their own stories of abuse, break 
Hämtad: 2019-02-27 
 
2 Jeppsson, Jonathan och Habul, Kenan. 60 poäng – då får man välja tjej att tafsa på. Aftonbladet. 2017-10-28 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Vy6j6/60-poang--da-far-man-valja-tjej-att-tafsa-pa 
Hämtad: 2019-02-27 
 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018, Femte upplagan, 
Skolverket, Stockholm, 2018. E-bok, Sid 28 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 
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naturlig utgångspunkt för att utforma elevuppgifter i syfte att belysa och förebygga sexuella 

trakasserier i skolmiljön och även föra diskussioner och analysera hur det hänger samman 

med makt och identitetsfrågor och jag blev nyfiken på hur bildlärare runt om i landet jobbar 

kring just denna punkt.  

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen blir därför att ta reda på hur bildlärare tolkar formulering ”Bilder 

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

perspektiv kan utformas och framställas” i praktiken och hur de utgår ifrån denna punkt i 

bildämnets centrala innehåll för att skapa elevuppgifter. Jag vill veta hur dessa uppgifter kan 

vara utformade och om de är användbara i samband med belysande och förebyggande av 

sexuella trakasserier i skolan. Dessutom vill jag veta vad lärarna lägger fokus på vid skapande 

av en uppgift rörande denna del av det centrala innehållet och hur eleverna tolkar uppgifterna 

och vad det visuella resultatet blir.  

1.3 Frågeställningar 
Hur utformar lärare på tre olika skolor i Sverige elevuppgifter som rör identitet, sexualitet, 

etnicitet och maktrelationer och vilket material utgår de ifrån?  

Vilka aspekter av materialet svarar elevernas gestaltande arbeten mot? 

2 Empiri 
Materialet jag har valt att studera består av bilduppgifter skapade av tre lärare i Sverige samt 

inspirationsmaterial som de använt sig av i undervisningen av uppgifterna samt ett par 

elevexempel från varje uppgift. 

3 Urval och avgränsning 
Jag använde mig av facebookgruppen Bildlärare på Högstadiet för att kontakta bildlärare runt 

om i Sverige. Gruppen har 298 medlemmar och av dem kontaktade jag 134 stycken. Eftersom 

meddelandet skulle godkännas innan den kontaktade personen läste det kan jag konstatera att 

80 st aldrig läste meddelandet. 39 personer hade läst men inte svarat. Av de 15 som svarade 

var det en som inte hade någon uppgift att dela med sig av, två som var sjukskrivna och en 

																																								 																																								 																																								 																																								 																														
Hämtad: 2019-02-27 
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som var pensionerad. Tillslut återstod därför ett urval på 11 lärare vars uppgifter jag kunde 

studera vidare.   

Av dessa var det tre som jag har valt att studera mer ingående. Att mitt val föll på just dessa 

tre beror på att de innehöll alla de tre moment jag var intresserad av att titta närmare på.   

Jag har även valt att endast fokusera på det material de har skickat till mig (samt det material 

de hänvisar till i uppgifterna) utan att ställa några övriga frågor.  

3.1 Normbrytande fotografier 
Nicko har jobbat som bildlärare i över 20 år i Jönköping och är sedan två år tillbaka 

involverad i ett kommunalt projekt som heter Normstorm.4 Projektet går ut på att diskutera 

och skapa normkreativa bilder tillsammans med skolungdomar och startades redan 2012. 

Nicko valde att delge mig tre foldrar – en med inspirationsmaterial, en med elevarbeten och 

ett metodstöd.  Av de elevarbeten jag fick ta del av har jag valt ut tre exempel. 

3.1.1 Vad är Normstorm? 

Normstorm är ett pedagogiskt projekt startat av Jönköpings kommun för att uppmuntra 

skapandet av normkreativ konst som sedan ställs ut i det offentliga rummet. Till projektet har 

ett inspirationsmaterial och ett metodstöd framtagits. Detta har möjliggjorts tack vare en 

ettårig satsning av regeringen för att sprida kunskap om hur pedagogiskt arbete i skolorna kan 

te sig kring frågor om t.ex. maskulinitet och jämställdhet. Det är ett verktyg för att kunna 

arbeta med skolans värdegrund och genom att låta ungdomarnas bilder ställas ut i det 

offentliga rummet samt på museum är målet att ge kommunens ungdomar en röst och 

delaktighet ut i offentligheten. På så sätt vill Normstom bidra till öppenhet och inkludering i 

staden.  

3.2 Bildanalys och förändring 
Kristina jobbar i en förort söder om Stockholm. Hon skickade två uppgifter – en om identitet 

och en om normer och stereotyper och tre elevexempel på den ena uppgiften. Kristina har 

även en hemsida5 med relevant information samt en hänvisning till Statens Medieråd6  i en av 

																																								 																					
4 Normstorm, utmanar rådande normer. Jönköpings kommun, 2017 
http://www.jonkoping.se/4.74fef9ab15548f0b8001337.html 
Hämtad: 2019-02-27 
 
5 Bildflip på Björkhagensskola. Björkhagens skola. 2013-2017 
http://bildflip.blogspot.se 
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uppgifterna. Där finns pedagogiskt material med titlar som Könsnormer i bildspråket, 

Propaganda och bilders makt och Bild är ett språk.  

I analysen fokuserar jag på uppgiften som behandlar stereotyper då elevexemplen är hämtade 

från den. 

Som en parentes kan nämnas att Könsnormer i bildspråket är extra intressant då den är 

framställd som ett pedagogiskt underlag för att jobba med efterföljderna av just #metoo 

kampanjen.  

3.3 Bilder kring nätetik 
Helena är bildlärare i Huddinge kommun där de under hösten 2017 har jobbat med en 

instagramtävling som de kallar #hjärtapånätet. Tävlingen som är del av en Huddinges 

demokratidagar7 är tänkt att uppmärksamma nätmobbning och är ett samarbete mellan 

bildlärarna i kommunen. Även de använder sig av material från Statens Medieråd.  Hon 

skickade en powerpoint om nätmobbning, en länk till foldern Ordet är fritt – men behöver du 

säga allt du tänker? som är utgiven av Statens Medieråd, en lektionsplanering samt en 

bedömningsmatris. Exempel på elevarbeten är hämtade under hashtagen #hjärtapånätet på 

instagram. 

4 Metod 
Bearbetningen av materialet är uppdelat i 3 olika moment per uppgift. Moment ett är en 

beskrivning av uppgiften, dess syfte och bakgrund. I del två tittar jag på valet av 

inspirationsmaterial och som avslutning gör jag en analys av elevernas praktiska arbeten 

utifrån de elevexempel jag fått ta del av samt hur uppgiften var formulerad. Analysen av 

elevernas praktiska resultat inkluderar även en bildanalytisk del där jag tolkar elevernas syfte 

med bilden och hur det framgår visuellt utifrån uppgiftens syfte.   

																																								 																																								 																																								 																																								 																														
Hämtad: 2019-02-27 
 
6 Statens medieråd. Statens medieråd – Barn, unga och medier. 
https://statensmedierad.se 
Hämtad: 2019-02-27 
 
7 Drougge, Babs. Vendelas bild vann #hjärtapånätet. Mitt i Stockholm. 2017-11-07 
https://mitti.se/nyheter/vendelas-bild-hjartapanatet/                                                                                       
Hämtad: 2019-02-27 
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4.1 Bildanalys 
Bildanalys	är	hur	man	tolkar,	förstår	och	beskriver	bilder.	Det	görs	med	utgångspunkt	i	

semiotikens	grundprinciper.	Semiotik	betyder	läran	om	tecken	och	teckensystem.		Principerna	

kan	delas	upp	i	flera	olika	undergrupper,	till	exempel ikon, index, symbol, denotation, och 

konnotation 8 - och utifrån dessa förutsättningar kan bilderna sedan tolkas.  

4.1.1 Ikon, index och symbol 

För att kunna tolka bilder använder vi oss av ett avkodningssystem. För att göra detta 

använder vi oss av de normer kring tecken som finns i samhället.  När en bild ska läsas av 

används tre olika tecken: ikon, index och symbol. Grundaren av denna tolkningsteori var den 

amerikanska filosofen och semiotikern Peirces. Enligt honom inbegriper all kunskap bruk av 

tecken, tolkningar av tecknen samt slutledningar baserade på tecken. Därför måste vi först lära 

oss att tolka tecknen innan vi kan ta in den kunskap de förmedlar.9 

Ikon: Liknar det som avbildats. Till exempel porträtt, stilleben eller fotografier. Innehållet i 

bilden är så pass likt att det direkt går att tolka vad det föreställer. 

Index: Något som har ett direkt och logiskt samband till tecknet. Det går lätt att med enkel 

slutledningsförmåga räkna ut betydelsen. Tillexempel spår i snön, eller röken från eld vilket 

syftar på att ett djur har varit där eller att det har eldats. 

Symbol: En symbol är ett tecken som bara kan läsas genom kulturell kontext. Symbolen i sig 

liknar inte det som den beskriver utan dess representation har bestämts och kan bara lösas av 

det samhälle eller kultur där den används. Exempel på symboler är siffror, ord, flaggor och 

tecken som symboliserar män respektive kvinnor. 

För att analysera en bild utifrån dessa tecken behövs även en kontext - i vilket sammanhang 

som tecknet förekommer.         

																																								 																					
8Stam, Jodi. Semiotik. larare.at 2016-07-24 
 https://larare.at/svenska/moment/semiotik/semiotik.html 
Hämtad: 2019-09-24 
	
9 Bildteori - semiotik. Linnéuniversitetet. 
https://web.archive.org/web/20161206033613/http://edu.ikd.hik.se/studiemtrl/bilder/bildteori/semiotik.html 
Hämtad: 2019-09-24 
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4.1.1 Denotation och Konnotation  

Denotation och konnotation är begrepp som syftar till hur en bild ska tolkas. 10 

Denotation: En beskrivning av vad som syns på bilden - personer, miljö och föremål. Det 

beskriver även hur bilden är uppbyggd, tillexempel med ljus, komposition och färger.  Alla 

som tittar på bilden är överens om vad den föreställer.  

Konnotation: Är den tolkning av en bild som görs utifrån kulturella associationer och 

gemensamma erfarenheter, och värderingar. 

5 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innebär kortfattat att de personer som väljer att 

delta i en forskning ska ha tagit del av information som rör forskningens syfte, att de har gett 

sitt samtycke för hur information ska användas och att de ska få vara anonyma. 

De deltagande lärarna har alla informerats om vad syftet med materialinsamlingen är och 

godkänt hur jag kommer att använda materialet. Jag har valt att hålla dem anonyma genom att 

genomgående endast använda deras tilltalsnamn och inte skriva ut vilken skola de arbetar på. 

Bildmaterialet jag använder är antingen tilldelat mig direkt av lärarna och följer då 

samtyckesprincipen eller via offentliga länkar som jag fått ta del av via lärarna. Bilderna är 

alltså antingen anonyma eller offentliga och offentliga konstverk är tillåtna att citera i 

uppsatser i kombination med upphovsmannens namn.11 

Vad gäller fotografierna i mitt gestaltningsarbete så har jag fått deltagarnas godkännande att 

publicera bilderna.  

6 Teori och tolkningsram 
Jag har valt att stödja min undersökning på teorier kring normkritik, normkreativitet och 

intersektionalitet. Dessa teorier är relevanta för att kunna beskriva och tolka det material som 

jag har tagit del av både vad gäller uppgifter, inspirationsmaterial och elevresultat.  

																																								 																					
10	Orka plugga: Att skriva bildanalys. UR, 2016 
https://urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys 
Hämtad: 2019-09-24 
 
11	SFS 1960:729. Om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Stockholm. Justitiedepartementet L3 	
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Eftersom arbetet handlar till stor del om att undersöka praktiskt arbete blir den normkreativa 

biten extra viktig för min tolkning och analys då jag utöver traditionell bildanalys använder 

mig av detta perspektiv när jag analyserar resultatet av uppgifterna. Mitt gestaltande arbete 

utgår ifrån Mulveys teori kring male gaze - hur bilder på män respektive kvinnor framställs.  

6.1 Normkritisk teori 
Nedan följer begreppsförklaringar hämtade ur Metodstödet för Normstorm.12  

6.1.1 Normer 

En norm är beteckning för det som anses som normalt beteende i ett sammanhang. De ramar 

kring hur vi förväntas bete oss i olika situationer.  Följs dessa regler så anses det ”bra” och 

”rätt” och då någon avviker från det förväntade beteendet skapas ett normavvikande.  Det 

bidrar till ett maktsystem som utesluter de som inte får plats inom ramsystemet.  

6.1.2 Normkritik 

Ett samlingsbegrepp för teorier, metoder och verktyg som belyser normen istället för att 

fokusera på det som är avvikande. Normkritiskt arbete har som utgångspunkt att det är den 

rådande normen och inte den som utsätts för diskrimineringen som är problemet och kan på så 

sätt problematisera helhetsperspektivet och möjliggöra förändringar i större skala.  

6.1.3 Intersektionalitet 

Ett begrepp som synliggör hur olika normer samverkar med varandra. Det hjälper till att öka 

förståelsen för hur maktsystem bildas inom normer. Genom att sätta fokus på hur t.ex normer 

kring kön samspelar med normer kring etnicitet eller funktionalitet kan den normkritiska 

analysen fördjupas ytterligare. 

6.1.4 Normkreativitet 

Normkreativitet handlar om att omsätta normkritiken till kreativt skapande. Det är ett sätt att 

arbeta med en förändringsprocess för att skapa inkludering.  Den låter oss kreativt undersöka 

möjligheter till ett inkluderande samhälle och öva på att bryta oss loss från rådande normer.  

																																								 																					
12Normstorm, metodstöd. Jönköpings kommun, 2017. E-bok. Sid 6-7 
https://www.jonkoping.se/download/18.2ab24ac71633ee7de9099ad/1528457861209/Normstorm_metodstod_18
0530_low.pdf 
Hämtad: 2019-02-27 
 
 



11	

	

6.2 The Male Gaze 
The male gaze (den manliga blicken) är ett begrepp myntat av filmteoretikern Laura Mulvery 

och syftar till en teori kring hur bilden av kvinnan framställs till fördel för den manliga 

betraktaren. Kvinnan framställs som ett passivt objekt och mannen blir den aktiva - 

betraktaren. Kvinnans roll är endast att vara ett sexobjekt för mannen. Genom denna bild 

upprätthålls normer kring genus, sexualitet och maktrelationer.13 

7 Tidigare forskning 
Jag har hittat tre uppsatser som på olika sätt behandlar frågor kring sexualundervisning och 

det visuella undervisningsmaterialet kring detta i bildundervisningen.  

Annette Persson skrev i sitt examensarbete 2013 (Institutionen för Utbildningsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet) om normkritisk bildundervisning med avstamp i sexualitet och 

relationer.14  Fokus ligger på hbtq-representation i undervisningsmaterialet och en 

ämnesintegrerad undervisning. Den är relevant för min forskning då den behandlar liknande 

frågeställningar angående normkritisk bildundervisning.  Hon skriver bland annat om 

horisontell mediering och att det är lyckat att arbeta med medier som passar för det resultat 

man vill uppnå, oavsett ämnet. Hennes slutsats är att bildämnet innehåller många olika 

ingångar och verktyg för att kunna ta sig olika ämnen och att kreativa lärprocesser är 

välfungerande i ämnesintegrerade projekt.  

Pernilla Svenssons examensarbete från 2016 (Institutionen för Estetiska ämnen vid Umeå 

Universitet) handlar om bildlärares undervisning i sex och samlevnad på högstadiet.15 Studien 

fokuserar framförallt på sexualundervisning som ämne och hur den kan integreras med 

bildundervisningen. Hon analyserar ramfaktorer kring bildundervisningen och i sin studie 

kommer hon fram till att de viktigaste faktorerna kring hur undervisningen genomförs är 

lärarutbildningens (bristande) undervisning kring genus och sexualundervisning, vilka 

undervisningsmöjligheter som ges i skolan och lärarnas egna erfarenheter från sin skoltid. 

																																								 																					
13	 Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 
Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44. s. 837-838  
 
14 Persson, Annette, Ämnesintegrerad sex- och samlevnad i bildämnet.: En studie ur ett normkritiskt perspektiv. 
Linnéuniversitet, 2013 
15 Svensson, Pernilla, Sex- och samlevnadsundervisning i bildämnet: En kvalitativ studie om identitet, sexualitet 
och maktrelationer på högstadiet. Umeå Universitet, 2016 
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Hon avslutar med att ta upp att det behövs mer forskning kring vilket undervisningsmaterial 

som bildlärare kan använda sig av vid undervisning i sexualkunskap, något som är relevant 

för min studie då en stor del av min undersökning fokuserar just på läromedel.  

Oscar Hallberg skriver i sitt examensarbete från 2012 (Institutionen för bildpedagogik vid 

Konstfack) om valet av bildmaterial i skolans sexualundervisning.16 Syftet är dels att studera 

de bilder som används i undervisningssyfte men också att skapa en medvetenhet kring 

bildkommunikation och dess betydelse som pedagogiskt verktyg.  Han reflekterar kring hur 

bilder används, vilka bilder som används och hur elever och lärare förhåller sig till dem. 

En gemensam faktor i resultatet av dessa är att lärare (inte bara bildlärare utan i allmänhet) 

generellt verkar ha en ovilja eller rädsla till att ta sig an undervisning kring sexualitet och 

normer då de känner att de saknar utbildning. 

Utöver dessa arbeten finns forskning som är intressant i samband med min undersökning då 

de behandlar frågor kring synen på bildämnet och dess syfte.  

Lovisa Augustsson (2018, Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan vid Högskolan Dalarna) 

skriver i sitt examensarbete om elever och bildlärares uppfattningar kring bildämnets plats i 

skolan.17 Hon har undersökt bildämnets status, dock i gymnasieskolor, och en för mig relevant 

upptäckt är att många lärare ser bildämnet som ett kommunikativt ämne.  

Även Eva Skåreus doktorsavhandling i pedagogiskt arbete (Institutionen för estetiska ämnen 

vid Umeå Universitet) från 2007 kan anses relevant då den handlar om hur bildlärarstudenter 

gestaltar sin roll som bildlärare.18 Även om forskningen handlar om den blivande läraren är 

det intressant hur hon diskuterar det digitala bildskapandets möjligheter samt den blivande 

lärarens syn på sin egen roll och hur genus och könsroller framställs.  

																																								 																					
16 Hallberg, Oskar, Bilder i sexualundervisningen: En undersökning om bilders betydelser och möjligheter i 
sexualundervisningen. Konstfack, 2012 
 
17 Augustsson, Lovisa, "Jaa, men bild… det är ju allt!": En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares 
uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan. Högskolan Dalarna, 2018 
 
18 Skåreus, Eva, Digitala Speglar, föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder. Diss., Umeå 
Universitet, 2007 
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8 Bearbetning och analys 
Jag har delat upp analysen i 3 kapitel– en per lärare/uppgift och sedan delat in dessa i 

kategorierna uppgift, inspirationsmaterial och elevresultat. 

8.1 Normbrytande fotografier 
Materialet består av ett metodstöd19, ett inspirationsmaterial20 samt en samling elevarbeten. Av 

dessa har jag valt ut 3 bilder att analysera.  

8.1.1 Metodstödet 

Metodstödet är en handbok för pedagoger som vill arbeta normkreativt i 

högstadiet/gymnasiet. Handboken är 58 sidor lång och indelad i 2 huvudkategorier – 

Introduktion samt Övningar. I slutet återfinns bilagor som behövs för att genomföra 

övningarna. Introduktionen är uppdelad i 8 underrubriker. Den börjar med att förklara och 

reda ut begreppen ”normer”, ”normkritik”, ”intersektionalitet” ”toleransperspektiv” samt 

”normkreativitet” på ett övergripande och lättförståeligt vis. Den går sedan över till att 

beskriva strategier för att arbeta normkreativt och tar då upp vikten av självreflektion, 

misstagsmöjligheter och mikrohandlingar. I marginalen finns hela tiden information om var 

mer information kan hittas som tips på matnyttig litteratur samt länkar till relevanta hemsidor. 

Sidor med text blandas med normkreativ fotografisk konst framställd av elever som tidigare 

deltagit i projektet.  

Dokumentet fortsätter med en text om ämnesintegrerad undervisning och dess fördelar med 

exempel från läroplanen för åk 7-9 och sedan en sida om framgångsfaktorer.  

Del 2 består av 11 olika övningar i normkreativitet. De är uppdelade i fyra olika kategorier: 

fem stycken förberedande övningar, tre övningar för att upptäcka normer, två övningar för att 

förändra normer och till sist en övning i att skapa normkreativt.  

Övningarna är pedagogiskt upplagda med syfte/mål, tidsberäkning, material lista, saker att 

tänka på, introduktion och genomförande. Vissa övningar kräver stöd i form av bilder eller 

																																								 																					
19 Normstorm, metodstöd, 2017.  
 
20  Normstorm, inspirationsmaterial. Jönköpings kommun, 2017. E-bok 
https://www.jonkoping.se/download/18.3ad3b83a16778684ed5110df/1548163224706/Normstorm_inspirationsm
aterial_sv.pdf 
Hämtad: 2019-02-27	
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ord och då finns dessa som bilagor i slutet av handboken. Det finns även rutor med tips på 

mer läsning och saker att diskutera med eleverna i samband med övningarna.  

8.1.2 Inspirationsmaterial  

Inspirationsmaterialet till Normstorm är ett häfte på 44 sidor. Materialet börjar med citat från 

lärare, elever samt föräldrar som har jobbat med projektet.  

Liksom i metodstödet varvas sidor med text med fotografier tagna av elever. Även här finns 

begreppen kring normkritik/normkreativitet kortfattat förklarade. Många av bilderna är 

samma som i metodstödet men det finns även några andra med.  

På sida 20 finns en text som säljer in projektidén och hur den bör användas inom olika 

verksamheter. Den förklarar hur normkritiskt arbete bidrar till att främja jämställdhet och 

förebygga diskriminering.  

Fokus ligger som sagt på bilderna och en text på sida 24 förklarar bilders makt. Vem får synas 

och hur? Den förklarar att bilder berör oss undermedvetet och hur vi påverkas av de bilder vi 

omges av.  

Tanken med projekt Normstorm är att elevernas bilder ska få ta plats i det offentliga rummet 

och även detta förklaras mer ingående i inspirationsfoldern: 

”Ungas delaktighet behövs i skapandet av ett offentligt rum som präglas av kreativitet, 

öppenhet och respekt.”21 

Sist i häftet finns en mall som förklarar hur Jönköpings kommun jobbar med projektet i olika 

steg: 

Samverkan, Normkritiskt förarbete, Normkreativ process, Publik utställning. 

Jag tänker att det här är ett inspirationsmaterial till pedagoger (samt rektorer och politiker i 

kommunen) och inte något som vänder sig till eleverna. Bilderna däremot finns som sagt med 

i metodstödet också och kan användas som inspirationsmaterial till elevuppgifter i 

bildundervisningen.  

																																								 																					
21 Normstorm, inspirationsmaterial. 2017. sid 30 
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8.1.3 Elevresultat  

Bilderna är skapade av elever i Jönköpings kommun. Jag hittade dem på elevernas egna 

hemsidor och misstänker att det rör sig om bilder skapade på folkhögskolan alternativt 

gymnasiet. Bild 1 och 3 finns med som bildexempel i materialstödet.  

 

 

Uppgiften i korta drag: 

Att skapa normkreativa foton och konst utifrån idéer som kommit fram i processen att 

synliggöra, problematisera och analysera begränsande normer.22 

 

Bild 1. Fotograf: Agnes 23 

 

Fotot föreställer massor med händer som tar på och på så vis döljer en till synes naken person 

i mitten av bilden. Alla händer söker sig mot mitten av bilden – där personens hals befinner 

																																								 																					
22 Normstorm, metodstöd. 2017. Sid 40 
 
23 Strand, Agnes [Fotografi] 2015 http://agnesstrandfoto.blogg.se/2015/march/normstorms-utstallningsbilden-
levererad.html 
Hämtad: 2019-02-27 
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sig. Bakgrunden är neutral och mörk, men inte svart, händerna och personen vars ansikte vi 

ser tillhör ljushyade människor. De flesta, men inte alla, händer har rött nagellack. Personen 

på bilden har långt hår och jag tolkar det som en kvinna. Händerna tolkar jag som samhället 

som drar i oss och försöker fånga vår uppmärksamhet. Eftersom bilden är en del av ett 

normkritiskt arbete tolkar jag det som att bilden ska symbolisera hur vi aldrig kommer undan 

de normer som finns i det samhälle vi lever i. Tillslut riskerar vi att kvävas av dem på samma 

sätt som händer runt en hals. Blicken är riktad stadigt mot betraktaren och kan tolkas som en 

vädjan eller passiv vilja att ta sig ur situationen.  

 

Bild 2. Fotograf: Lisa24 

 

Det här är ett porträttfoto av en vad jag tolkar som kvinnlig person av västerländskt ursprung. 

Hon har en vit skjorta och långt brunt hår. Bakgrunden är också vit. Det som gör att jag tolkar 

henne som en kvinna är den norm fotografen har valt att bryta mot – hon väljer att inte dölja 

kvinnans dåliga hy. Den rådande normen i vårt samhälle är att visa upp den perfekta fasaden – 

retuscherade ansikten utan skavanker – särskilt hos kvinnor. Här har fotografen valt att 

behålla hennes naturliga ansikte. Genom den neutrala bakgrunden framhävs ansiktet ännu 

																																								 																					
24 Moden, Lisa [Fotografi] 2015 
http://www.devote.se/lisamoden/en-dold-verklighet-29752191 
Hämtad: 2019-02-27 
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tydligare. Även i detta fotografi är blicken riktad mot betraktaren och i kombination med att 

så öppet visa sin dåliga hy och bryta med skönhetsnormer och retuschering av bilder för att 

följa normen, får den något trotsigt över sig. 

 

Bild 3: Fotograf: Jennie25 

 

Fotografiet föreställer två till synes nakna västerländska personer mot en svart bakgrund. Den 

ena personen kysser den andra på halsen. Den som kysser döljer sitt ansikte bakom den andra 

men visar skäggstubb som gör att jag tolkar honom som en man. Personen som blir kysst är 

svårare att identifiera vilket kön hen tillhör då det finns olika attribut hos hen som enligt 

normen går att tolka som kvinnligt eller manligt. Jag tolkar dock hens ansiktsuttryck som 

njutningsfull. Det är en erotisk bild. I	denna	bild	returneras	inte	blicken	utan	betraktaren	blir	

mer	ögonvittne	till	något	intimt	och	privat	som	genom	bilden	görs	eller	blir	offentligt.	Jag tolkar 

bilden som ett ifrågasättande av normer kring hur personer som figurerar i erotiskt laddade 

bilder framställs. Jag ser dock två olika tolkningsmöjligheter. Antingen, med utgångspunkt i 

att bilden föreställer två män, bryter den mot den heterosexuella normen och är ifrågasättande 

genom att ”våga visa” homoerotiska handlingar i ett offentligt medium. Den går också att 

																																								 																					
25 Kempe, Jennie. No sin, just skin. [Fotografi] 2015 http://jkfotografi.blogg.se/2015/april/normstorm.html 
Hämtad: 2019-02-27 
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tolka som ett ifrågasättande av normer kring manligt och kvinnligt då den ena personen är 

svår att könsbestämma.  

8.2 Bildanalys och förändring 
Kristinas uppgift består av en elevuppgift (se bilaga) med en hänvisning till Statens medieråd: 

Bild är ett språk26 samt tre stycken elevarbeten.  

8.2.1 Elevuppgift 

Uppgiftens syfte är att ge eleverna ökad förståelse för hur bilder konstrueras för att 

kommunicera olika budskap.  Den består av dels ett utdrag ur det centrala innehållet av 

Bildens läroplan där de förmågor som övas ringas in, tre olika övningar och slutligen en 

förklaring över hur arbetet kommer att bedömas.  

Övning ett går ut på att analysera en tilldelad del av en bild och sedan göra klart bilden så att 

den ges ett nytt budskap som förstärker rådande normer, stereotyper och bildkonventioner.  

Övning två går ut på att tolka och analysera symboler i bilder utifrån det bildspel som Statens 

medieråd tillhandahåller. 

Den sista övningen går ut på att laborera med bilder genom att kasta om, lägga till eller ta bort 

delar av bilden för att på så sätt skapa nya budskap, 

Uppgiften bedöms i tre steg – process, produktion och reflektion.  

8.2.2 Bild är ett språk 

I uppgiften hänvisas till analys av ett bildspel framställt av Statens medieråd. Statens 

medieråd är en myndighet med uppdrag att stärka barn och ungas medvetenhet kring 

medieanvändande och skydda dem från skadlig mediepåverkning.27  Bildspelet heter Bild är 

ett språk och vänder sig i första hand till elever på högstadiet. Till bildspelet finns även en 

lärarhandledning.  Materialet handlar om propaganda och bilders makt. I lärarhandledningen 

finns även bilderna med så jag har valt att titta på den.  

																																								 																					
26 Statens medieråd. Bild är ett språk – lärarmanus.  2016. E-bok.  
https://statensmedierad.se/publikationer/nohate/bildarettspraklararmanus.1850.html 
Hämtad: 2019-02-27 
 
27 Statens medieråd. Om statens medieråd.  https://statensmedierad.se/omstatensmedierad.213.html 
Hämtad: 2019-02-27 
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Handledningen börjar med en introduktion som förklarar syftet med bildspelet och hur det är 

tänkt att användas. Syftet med materialet är att ge grundläggande kunskaper om hur bilder kan 

tolkas och avkodas.28  

Bildspelet är indelat i fyra kapitel: Bildsymboler i vår vardag, Bilder berättar utan att 

använda ord, En bild ljuger aldrig… eller? och Med en text kan bildens betydelse förändras.  

I introduktionen finns även en förklaring för hur bilderna bör analyseras, först genom 

denotation – att titta på bilden och konstatera vad den föreställer utan att blanda in åsikter 

eller egna tolkningar och sedan genom konnotation – att tolka bilden utifrån de gemensamma 

referensramar som finns i kulturella och subkulturella sammanhang.  

Handledningen är sedan uppdelad i stycken där bilden ur bildspelet syns med en förklarande 

text om vad läraren bör berätta för klassen om bilden.  

8.2.3 Elevresultat 

Kristina delgav mig tre anonyma bildresultat från uppgiften.  

Uppgift i korta drag: 

”Laborera” med bilder på ett lekfullt sätt, genom att välja en bild att utgå ifrån och sedan välja 

laborationssätt från en lista och t.ex. kasta om, lägga till och ta bort bildelement och på så sätt 

få fram nya budskap.29 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
28 Statens medieråd. Bild är ett språk – lärarmanus.  2016. Sid 3 
 
29  Word dokument, Område ”Bilden är ett språk”,  finns i författarens ägo. 
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Bild 1. 

 

Bilden är ett collage föreställer två personer (varelser?) med tv-apparater som huvuden. 

Kropparna och bakgrunden är målade men tv-apparaterna är ditklistrade. På tv visas endast 

brus – så kallat ”myrornas krig”. Det är en liten människa i grön klänning – jag tolkar henne 

som en flicka, och hon håller i hand med stor människa i brun kostym, blå skjorta och röd 

slips – jag tolkar honom som en man. Bakom personerna är det rött och runt dem är det brunt. 

Bakgrunden är grå.  På den tomma bakgrunden finns utklippta, påklistrade meningar: ”Jag 

lever inte med egna tankar”, ”Jag har upplevt allt.” ”Inget finns kvar… att se” står det.  Jag 

tolkar det röda i bakgrunden som eld. Det ser ut som att dessa två personer befinner sig i en 

brinnande värld – apokalyps? De har upplevt allt och nu finns inget kvar. Jag tolkar bilden 

som en varning om vad som riskerar att hända om vi fastnar för mycket i våra skärmar istället 

för att ta hand om vår miljö och natur. 
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Bild 2 

 
Bilden utgår ifrån ett svartvitt fotografi av en person som ligger ner lutad mot något. Personen 

har mörka byxor och en ljus tröja och det ser ut som den har bröst. Huvudet är avklippt så 

brösten är det som går att använda för att könsbestämma personen. Eleven har klistrat fast 

fotot på nedre delen av pappret och ritat färdigt bilden med blyerts. Eleven har valt att rita en 

person som sitter bakom den som ligger så att den liggande vilar huvudet i dess knä – som 

täcks av en filt. Den tecknade personen har kort hår och keps. Den som ligger ner har fått 

långt hår. Deras huvuden är lutade mot varandra och det ser ut som den sittande ger den 

liggande en kyss på pannan. Både personerna känns väldigt avslappnade, de blundar och ser 

glada ut. Jag tolkar det som ett kärlekspar.  
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Bild 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här bilden är ritat med svart tuschpenna och delvis färglagd. Det är person som står vid 

en spis. På spisen står en kastrull och på golvet bredvid spisen ligger en ost. Personen står 

bakåtlutad med händerna på ländryggen. Hen har ljust långt hår, en blå mössa, vita kläder och 

svara skor. Byxorna är uppvikta och hen har inga strumpor på sig. I fickan har hen en 

handduk. Eftersom uppgiften var att utgå ifrån en befintlig bild och klippa och klistra så vet 

jag ju att en del av bilden är ett utklipp. Jag tror det är en bit av tröjan och armarna. Färgen är 

gråare just där. I bakgrunden finns tre fönster med vatten utanför och en liten kulle/ö med tre 

träd och en röd stuga. Det gör att jag tolkar det som att personen befinner sig ombord på en 

båt. I övrigt vet jag inte vad eleven vill berätta med sin bild. Jag har svårt att läsa av ett 

budskap, om det finns ett sådant.  
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8.3 Bilder kring nätetik 
Helenas uppgift består av en länk till materialet Ordet är fritt30 utgivet av Statens medieråd, en 

powerpoint om den instagramtävling som Huddinge kommun anordnat med bildexempel från 

olika konstnärer (se bilaga) samt en elevuppgift (se bilaga) och ett bedömningsstöd (se 

bilaga). Bildexempel är tagna från hashtagen #hjärtapånätet31 som är resultat från tävlingen.  

8.3.1 Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker? 

Ordet är fritt är liksom Bild är ett språk ett läromedel framtaget av Statens medieråd. Det är 

en seriebok som är framtagen som hjälpmedel för diskussion kring näthat och framförallt 

flickors utsatthet på internet. Det är en antologi med illustrerade berättelser där författarna på 

ett humoristiskt sätt berättar om egna erfarenheter och strategier för att hantera näthat och 

sexism. Till boken finns en lärarhandledning.32 Materialet består även av två stycken så 

kallade poddavsnitt – ljudfiler, där samtal kring sexism på nätet avhandlas. Jag har dock valt 

att fokusera denna text till det skriftliga materialet, för att avgränsa mig.  

8.3.1.1 Lärarhandledning 

Lärarhandledningen börjar med en instruktion som förklarar syftet med materialet – att det är 

ett verktyg för att arbeta förebyggande mot kränkningar på internet.  Framförallt sexuella 

kränkningar av flickor. Själva materialet innehåller två moduler med vardera två förslag på 

hur lektioner skulle kunna byggas kring ämnet. I inledningen ges även en varning om att en 

som lärare bör tänka på att ämnet är starkt och kan av eleverna uppfattas som provocerande 

därför att det med största sannolikhet finns elever i klassen som både utsatts för och utsatt 

andra för kränkande handlingar på internet. Läraren måste ha kunskap att sakligt kunna möta 

elevernas reaktioner. Texten förklarar att de flesta förövarna i serieboken är manligt kodade 

och utsatta oftast är kvinnligt kodade. Detta kan eventuellt leda till att klassens pojkar känner 

																																								 																					
30 Statens medieråd. Order är fritt, men behöver du säga allt du tänker? 2017. E-bok 
https://statensmedierad.se/download/18.4ec6cd6015f10d716ee88cf1/1508408099036/Ordet_ar_fritt.pdf 
Hämtad: 2019-02-27 
 
31 Instagram. #hjärtapånätet 
https://www.instagram.com/explore/tags/hj%C3%A4rtap%C3%A5n%C3%A4tet/ 
Hämtad: 2019-02-27 
 
32 Statens medieråd. Ordet är fritt – lärarhandledning. 2017. E-bok 
https://statensmedierad.se/download/18.620643115fe25b905f2fa1/1511346861567/Lärarhandledning%20Ordet
%20är%20fritt.pdf 
Hämtad: 2019-02-27 
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sig kollektivt utpekade och läraren måste vara beredd med strategier för att motverka denna 

kollektiva skuld. 33  

Lektionsuppläggen är uppdelade i en del som kallas I huvudet på ett nättroll34 och en som 

heter Är nätet ett laglöst land?35 Båda är pedagogiskt upplagda och enkla att följa med 

underrubriker som material, metod och syfte.  Själva lektionsplaneringen är uppdelad i en 

förberedelse del och en numrerad lista på hur lektionen ska genomföras. Även arbetsblad 

medföljer med frågor som eleverna ska svara på (till dessa finns även facit) 

8.3.1.2 Serieboken  

”Ingenting försvinner, allt finns kvar” inleds boken Ordet är fritt... med36 och syftar i detta fall 

till att det som någon säger till eller om någon annan stannar kvar hos mottagaren även efter 

att förövaren har glömt och gått vidare. När det handlar om näthat kan allegorin ”ingenting 

försvinner, allting sprider sig” passa ännu bättre då det handlar om att det som skrivs online 

inte bara stannar kvar – det sprider sig. Det blir viralt.  

Boken syftar till att göra ungdomar uppmärksammade på hur näthat ter sig och hur de ska bli 

uppmärksamma på vad som sägs och vad som sprids – både visuellt och skriftligt.  

Tanken med boken var att låta ett antal av Sveriges främsta tecknare visualisera hur det 

digitala samhället och dess tonalitet ser ut. Framförallt när det spårar ur.37 

Sammanlagt är boken 112 sidor och innehåller serier av Nina Hemmingsson, Johan Unenge, 

Frida Malmgren, Johan Wanloo, Freja Erixån, Stephanie Abdallah, Elin Lucassi, Lina 

Neidestam, Alexandra Pascalidou, Ola Larsmo, Ester Eriksson och Martin Kellerman. 

8.3.2 Powerpoint 

Powerpointen är sammanställd av lärare i Huddinge Kommun och är på 33 sidor och 

innehåller information om tävlingen, lektionsupplägg, bedömningsstöd och 

inspirationsmaterial.  Det är inte meningen att hela ska visas för eleverna. Helena själv 

																																								 																					
33 Ibid. Sid. 4 
 
34 Ibid. sid. 5 
 
35 Ibid. sid. 13 
 
36 Statens medieråd. Order är fritt, men behöver du säga allt du tänker? 2017. E-bok 
 
37 Ibid. sid. 8	
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använde sig mest av bildexemplen berättade hon i det mail hon skickade tillsammans med 

dokumentet. 

Målet med uppgiften är att ”eleverna ska bli mer insatta i demokratibegreppet, se sitt 

samhällsansvar, sina skyldigheter och rättigheter.”38 Nästa sida innehåller information till 

rektorer där det syftet förklaras mer ingående: 

Syftet med uppgiften ur bildämnets perspektiv 
Eleven ska utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap – 

Budskapet ska vara kopplat till sociala medier och demokrati. 

 

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material 

 

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder – Undersöka 

demokrati-begreppet i relation till sociala medier och vår framtid. Presentera på 

Instagram. 

 

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner – Att analysera 

elevernas och andras bilder kan göras i efterhand39 

Sedan följer en bedömningsmatris som förklarar hur uppgiften ska bedömas i 3 olika nivåer 

(dessa följer kunskapskraven i bild40). 

 

Sida 6 är en slide med information om demokrati och sedan följer diskussionsfrågor för 

eleverna kring demokrati och sociala medier.  

Sida 11-19 är visuellt inspirationsmaterial, mycket street-art och politisk konst som till 

exempel Bansky tas upp som exempel.  

																																								 																					
38 Power Point Instagramtävling lektionsupplägg slide 3, finns i författarens ägo. 
 
39 Ibid. slide 4 
 
40 Skolverket. Läroplan och kursplaner för grundskolan – Bild 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-
for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRBIL01%
26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f 
Hämtad: 2019-02-27	
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Den sista delen av powerpointen handlar om näthat – hur det kan upptäckas och stoppas.  

8.3.3 Elevresultat 

Bilderna är plockade från Edboskolans instagramsida.41 De är skapade av elever i årskurs 9.  

Jag valde dessa tre då de är skapade genom olika medium – ett foto, en skiss och en digitalt 

framställd. Alla tre bilder är välarbetade och följer temat med nätmobbning.  

Uppgiften i korta drag: 

 
Hur ska vi vara mot och med varandra för att vi ska få ett levande och rikt samhälle? Vad vill 

vi ha för ett samhälle i framtiden? Sociala medier är ett sätt för oss att umgås, skapa kontakter 

och nå ut till andra. Där kan vi också påverka andra, ta del av samhällsdebatten och förstå 

saker om vår tid. Men vad händer om vi inte vågar säga vad vi vill för att vi möts av hat och 

hot? 

Skapa en bild där du problematiserar de här frågorna.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
41 Instagram. edboskolan_huddinge 
https://www.instagram.com/edboskolan_huddinge/?utm_source=ig_embed 
Hämtad: 2019-02-27 
 
42 Word dokument, Berätta med en bild #hjärtapånätet, finns i författarens ägo	
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Bild 1. Vendela - vinnarbild43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden är ett fotografi föreställande en flicka i yngre tonåren (Vendela själv kanske?) Hon har 

ljus hy och blont hår. Hon håller armarna framför sig och har ett svart plagg utan axelband på 

sig. Bakgrunden är neutralt grå. På hennes kropp står ord som ”ful”, ”dum” och ”idiot”. Hon 

ser ut att ha gråtit för det är svarta fläckar på kinderna. På kinderna står det dessutom 

”Ensam” och ”..lp” – vilket jag tror är slutet av ”hjälp”, men det är en gissning. Sättet hon 

håller armarna i kors framför kroppen är synonymt med hur en person som försöker skydda 

sin kropp ofta gestaltas. Blicken är riktad mot betraktaren och det finns en vädjan i den. Jag 

tolkar de skrivna orden som en visualisering av mobbning. Eftersom uppgiften handlar om 

bland annat nätmobbning är det ju just det skriftliga som skadar. Att de fula orden dessutom 

är skrivna på den nakna och oskyddade kroppen kan tolkas som att de stannar kvar och dess 

skada blir beständig. Den grå bakgrunden och den nakna huden förstärker hennes utsatthet 

och ensamhet.  

 

 

 

 
																																								 																					
43	Lindström, Vendela [Fotografi] 2017                      
https://www.instagram.com/p/BaKCnolnthm/      
Hämtad: 2019-02-27 
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Bild 2.44 

 

Bilden är skissad digitalt. Den föreställer två figurer som pratar med varandra. De är enkelt 

tecknade med svarta konturer och få detaljer. Den ena frågar den andra hur hen mår i form av 

en pratbubbla ”You okey?” och den andra svarar ”I’m fine” och ler stort men bakom hen 

finns en stor svart skugga. Den kryper ut ur ryggen på figuren och växer uppåt. På den svarta 

skuggan står ord i rött. Jag kan utläsa ”help”, ”pain” och ”sad”. Jag tolkar skuggan som en 

depression och drar kopplingar till Marie Tillmans serie Livscoachen – där en mörk skugga 

kommunicerar med huvudpersonen. Ett rop på hjälp som inte kan komma ut. För att knyta 

tolkningen till uppgiften så tror jag eleven försöker gestalta problematiken med hur vi pratar 

med varandra kring det som är jobbigt och problematiskt. Att det är lätt att stänga inne det 

jobbiga och bara visa en positiv yta för att inte anses konstig eller jobbig.  

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
44 Elev i åk 9 , Huddinge [Digital skiss] 2017 
 https://www.instagram.com/p/BZ6FOt0Hw8y/ 
Hämtad: 2019-02-27 
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Bild	345	

 

Den sista bilden är även den digitalt framställd och föreställer silhuetten av en person med 

som just avfyrat en pistol mot sin haka. Ut ur bakhuvudet kommer röda ord. Bland annat står 

det ”asshole, ”loser” och ”bitch”. Överst på bilden står det stort med vita versaler ”mobbning 

dödar” även personen är vit och bakgrunden är svart.  Det är lätt att tolka bildens budskap – 

särskilt eftersom det står stort på den vad det handlar om och eleven visar tydligt att hen har 

förstått uppgiftens syfte. Både bild 2 och 3 har samma färgskala. Vitt, svart och rött. Jag 

tolkar färgerna som att det svarta representerar ångest. Det vita är neutralt och det röda 

representerar smärta/blod. Avsaknaden av färger och detaljer bidrar till att personen på bilden 

inte föreställer en konkret person utan föreställningen om en person. Bilden utspelar sig inte i 

någon specifik miljö vilket gör bilden mer symbolisk och förstärker budskapet.  

																																								 																					
45	Elev i åk 9, Huddinge [Digital konst] 2017  
https://www.instagram.com/p/BZ6DRn6niEI/ 
Hämtad: 2019-02-27	
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8.4	Analys	av	elevarbeten	

För att kunna dra slutsatser kring uppgifterna och elevresultaten presenterar jag först min 

tolkning av de individuella uppgifternas utformning och resultat för att sedan ställa dem mot 

varandra i en jämförande diskussion.   

8.4.1 Normbrytande fotografier 

Fotografering kan vara iscensatt eller dokumentär och i detta fall rör det sig om iscensatta 

bilder.  Jag har upplevt att det är lätt att som elev fastna i att ”måla realistiskt” eller att 

resultatet ska bli ”fint” vid framställande av bilder med hjälp av klassiska metoder (skissa, 

teckna, måla) men genom att fotografiskt framställa bilder hamnar fokus lättare på motivet än 

själva framställningen. Det är enklare att laborera med ljus, vinklar etc. då det går fortare att ta 

ett foto än att måla en bild.  

Vad gäller inspirationsmaterialet så är det direkt kopplat till elevuppgiften och förklarar både 

visuellt och skriftligt vad som förväntas av eleverna genom att ta upp begrepp kring 

normkritik och samtidigt visa bildexempel. Det är inspirerande och lätt att förstå.  

Att låta elevernas bilder synas offentligt tror jag bidrar till att de tar uppgiften mer seriöst. Det 

visar att de vuxna bryr sig om ungdomarnas åsikter och tar dem på allvar. Det finns ett 

konkret syfte med bilderna och det kommer bidra till att de utformas mer genomtänkt för den 

tilltänkta publiken.   

De bildexemplen som jag valt ut anser jag visar på ett tydligt sätt att eleverna har förstått 

uppgiften.  Det är lätt för mig som ska tolka bilderna att mot vetskapen om vad uppgiften var 

– att skapa normkreativa bilder, förstå vad eleverna försöker berätta med sina gestaltningar. 

En viktig aspekt för att kunna läsa bildernas budskap är dock att jag är införstådd i de rådande 

normerna – bilderna blir bara aktuella i det fall normen existerar.  

Att arbeta med ett projekt under en längre period och börja med mindre övningar (som kanske 

bara tar en eller några lektionstillfällen) för att sedan lägga mer tid på en slutuppgift under 

samma tema ser jag som en bra metod för att ge eleverna tid att laborera med 

bildframställning och utveckla sitt eget bildspråk.  
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8.4.2 Bildanalys och förändring  

Även Kristinas uppgift är indelad i först ett antal kortare övningar för att sedan lägga mer tid 

på en slutuppgift.  Övningarna känns starkt kopplade till frågor kring normer men i 

slutuppgiften blir det inte lika tydligt vilket budskap som bilderna ska förmedla och det syns 

även i elevernas resultat.  

I uppgiftens formulering har normkreativiteten trillat bort då det endast står att eleverna ska 

ändra bildens budskap. Här hade det behövts ett förtydligande kring hur budskapet ska 

förändras för att få elevresultat som med intressanta budskap kring normer.  

Inspirationsmaterialet handlar i första hand om bildanalys och symboler i bilder, men även om 

propaganda och hur bilder kan förvränga sanningen vilket känns som ett bra material att 

diskutera normer utifrån det måste bara förtydligas för eleverna vad som förväntas. 

Genom att upprepa och förtydliga vikten av budskap i slutuppgiftens formulering kan det bli 

intressantare bilder där syftet framkommer tydligare.  

8.4.3 Bilder kring nätetik 

Liksom den offentliga utställningen i Nickos uppgift visas även här att det som ungdomarna 

berättar med sina bilder tas på allvar av de vuxna - genom en av kommunen framtagen 

tävling. Genom att till exempel anordna en utställning eller tävling där elevernas konstverk 

visas upp skapas ett tydligare syfte med bildframställningen.   

Uppgiften är tydligt formulerad och det syns på resultaten att eleverna har förstått vad som 

förväntas av dem.  Genom att låta eleverna använda valfritt medium för framställning kan de 

fokusera på att skapa en tydlig bild genom den metod de behärskar och känner sig trygga 

med.  Resultatet blir starka bilder där budskapet tydligt framgår. Det är intressant att se att alla 

tre bidrag innehåller ord.  

9 Tolkning och resultat 
Så för att svara på mina initiala frågeställningar:  

Hur utformar lärare på tre olika skolor i Sverige elevuppgifter som rör identitet, 

sexualitet, etnicitet och maktrelationer och vilket material utgår de ifrån?  

Även om alla tre uppgifter har sin utgångspunkt i normkritik och frågor som rör sexualitet och 

makt skiljer sig arbetssätten markant. Nicko’s uppgift fokuserar på att synliggöra normer i 
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samhället genom att skapa visuella normbrott där visuella tecken används på ett normbrytande 

sätt med hjälp av iscensatta fotografier. Kristinas elever har arbetat bildanalytiskt genom att 

analysera befintliga bilder och beskriva vad bildtecken denoterar, tolka vilka konnotationer 

som kan kopplas till dem och sedan ändra bildtecken så att nya, förhoppningsvis 

normbrytande betydelser kommer fram genom skapande med teckning och måleri.  Helenas 

uppgifter handlar om att skapa bilder med ett klart och uttalat budskap med syfte att delta i en 

tävling. Alla tre använder sig av redan färdigt inspirationsmaterial som tillhandahålls av 

kommunala eller statliga organisationer vilket jag tolkar som att det finns en samhällsnytta av 

att jobba med dessa frågor inom skolan.  

Vilka aspekter av materialet svarar elevernas gestaltande arbeten mot? 

Något som går att se genom dessa tre exempel är hur viktig uppgiftens formulering är för 

elevernas resultat. Syftet med uppgiften måste tydligt framgå annars spelar det ingen större 

roll vilket inspirationsmaterial som har visats för eleverna och vad de har arbetat med tidigare 

under samma tema.  

Det går även att se vikten av att arbeta med en teknik eleven känner sig trygg med för att få 

fokus på bildkommunikation och inte bara bildframställning. När eleverna behärskar tekniken 

kan de fokusera på bildens budskap.  

10 Slutdiskussion 
Jag har undersökt hur det går att jobba med dessa frågor på olika sätt och jag har tagit del av 

resultaten men jag kan fortfarande inte säkert veta om det har gjort någon skillnad för 

elevernas uppfattningar kring trygghet och arbetsmiljö. För att ta reda på det krävs en större 

studie där data kring hur bildlärare arbetar med normkritik, elevernas resultat samt statistik 

kring trygghet och sexuella trakasserier i skolmiljön skiljer sig åt innan och efter eleverna har 

arbetat kring detta ämnes. Det går dock att anta att bara genom att formulera uppgifter där 

eleverna aktivt ska studera hur normer porträtteras i bilder och sedan praktiskt tolka detta 

genom att t.ex. skapa normbrytande bilder så ökar elevernas medvetenhet om hur normer 

kommuniceras och vilken effekt de har. Detta kan i längden göra skillnad.  

Av undersökningen har jag fått ökad förståelse för hur viktigt det är att formulera ett tydligt 

syfte med uppgiften annars kan jag inte förvänta mig ett relevant resultat som inte blir 

beroende av eleverna tidigare etablerade arbetssätt och inspirationsmaterial. Jag tar med mig 
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detta i min roll som bildlärare och jag är tacksam för det fantastiska material jag själv har 

tillgång till efter denna undersökning.  

11 Gestaltning  

11.1 Förarbete och inspiration 
Redan när jag började förarbetet till undersökningen ville jag skapa ett gestaltande arbete med 

fokus på den mängd av kvinnor som anslutit sig till upproret. Grundtanken med arbetet var att 

ge de som delat #metoo i sociala medier ett ansikte och på så vis bli mer än bara en siffra i 

statistiken. Ett av resultaten jag hade sett efter kampanjen var hur män (och även kvinnor) i 

någon slags försvarssyfte började förlöjliga och förminska andras upplevelser. Reaktioner 

som #inteallamän och misstro mot offer gjorde att vissa kvinnor kände sig misstrodda i sina 

upplevelser och valde därför att inte delta i kampanjen.  

Från början var målet att sammanställa en bok men jag övergav den tanken för att kunna 

avsätta mer tid till att hinna träffa fler kvinnor.  

Genom att studera olika sätt att avbilda människor genom fotografi försökte jag komma fram 

till ett uttryck som skulle passa min tanke men i slutändan valde jag att träffa en av kvinnorna 

som ville delta och under en timmes tid testa olika miljöer och positioner för att se vad som 

skulle kunna passa till temat och sedan anpassa övriga porträtt till den stil som passade bäst 

för att få fram budskapet som jag ville förmedla.  

Laura Mulvey beskriver hur kvinnor traditionellt betraktas och män betraktar – så kallad male 

gaze .46 Många gånger förringas hon till ett objekt, genom att till exempel inte möta 

betraktarens blick eller avbildas i form av endast ett par ben. Detta hade jag med mig in i 

gestaltningsarbetet som en kontrast till hur jag ville framställa kvinnorna i min porträttserie – 

både genom att låta dem vara hela och genom att låta dem möta betraktarens blick.  

11.2 Genomförande 
Genom att erbjuda kvinnligt kodade personer som någon gång utsatts för sexuella trakasserier 

eller övergrepp (i fortsättningen benämner jag dem endast som kvinnor) att träffa mig på 

valfri plats för en snabb fotografering lyckades jag under november och december 2017 träffa 

sammanlagt 23 kvinnor och föreviga vårt möte med ett fotografi. Det var viktigt för mig att 
																																								 																					
46 Mulvey 1999, s. 837  
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allting skedde på deras premisser därför erbjöd jag dem att välja plats och de fick även 

godkänna bilderna innan publicering. Jag valde att inte efterarbeta bilderna digitalt mer än att 

beskära dem så att ögonen i alla bilder är på ungefär samma nivå och lika stora, samt ändra 

ljus och kontrast i vissa bilder för att de ska bilda en bättre sammanhållning.  

Det enda direktiv jag gav dem vid fotograferingen var att de skulle rikta blicken mot kameran 

i syfte att inte göra dem till offer än en gång. Detta i relation till vad Eriksson och Göthlund 

skriver i Möten med Bilder om blickar, makt och positioner. Där förklaras att genom att den 

som avbildas har ögonkontakt med betraktaren och på så vis kan ”titta tillbaka” tilldelas en 

makt och möjlighet att framstå som ett subjekt. Att förneka någon en blick är ett sätt att 

”avhumanisera” denne, något som gjorts och fortfarande görs ofta när det kommer till 

avbildningar av kvinnor. 47  

Jag samlade även in texter skrivna av både kvinnor som medverkar i bilderna men även av 

några som av olika anledningar inte kunde delta i fotoprojektet. På så sätt fick de ändå vara 

med. Jag har valt att hålla deras identitet hemlig för att få ett högre deltagande då inte ville 

delta med namn. Även bilderna är namnlösa i bildspelet av samma anledning och jag vet själv 

endast deras förnamn.  

Ljudfilerna är inspelade av män i min närhet. Här har jag på grund av tidsbrist dock valt att 

inte träffa personerna utan låtit dem spela in och skicka filer till mig. Att låta manligt kodade 

personer läsa in texterna berodde på att forskning visar att män är mer benägna att lyssna på 

vad andra män säger48 och handlar alltså om en medveten lek med maktrelationer men också 

som ett verktyg för att få fler att verkligen lyssna.  

Alla som deltog var även inbjudna att delta på vernissagen.  

11.3 Presentation och resultat 
Resultatet av gestaltningsarbetet blev ett bildspel med 23 bilder och 10 ljudspår på en 

sammanlagd längd på ca 16 minuter. Men presentationen av arbetet blev en förlängning av 

arbetet och hur det presenterades är minst lika viktigt för helheten som vad som 

																																								 																					
47 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012, sid. 67 
 
48 Fjeldstad, Oda, Nina Rung: "Män lyssnar på andra män" Expressen, 2017-08-03 
https://www.expressen.se/nyheter/nina-rung-man-lyssnar-pa-andra-man/ 
Hämtad: 2019-02-27 
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presenterades. För att skapa ett rum där åskådaren i lugn och ro kunde fokusera på både ljud 

och bild valde jag att presentera mitt arbete i en mörk kub. Bilderna projicerades mot ena 

väggen med en projektor och med högtalare placerade runt omkring i rummet var min tanke 

att skapa ett intimt möte mellan den som blir betraktad och den som betraktas. Genom det 

trånga, mörka rummet, ljudet som tycktes omsluta betraktaren och kvinnornas medvetet 

riktade blickar hoppades jag tvinga åskådaren att stanna upp och ta del av berättelserna. Jag 

valde därför att placera projektorn så att bilderna hamnade aningen för högt upp för att det 

skulle kännas helt bekvämt att betrakta dem, samt att presentera dem aningen större än i 

naturlig storlek. Detta då betraktarens placering är avgörande för vems perspektiv hen intar 

och hur bilden kommer att tolkas.49 Det var viktigt för mig att kvinnorna på bilderna inte 

tolkades som offer utan snarare att betraktaren blev offret. Åskådarens utsatthet skulle spegla 

den utsatthet som kvinnorna känt vid tidpunkten incidenten skedde som gjort att de kunnat 

delta i projektet.  

Utsidan av kuben var omålad och där hängde jag strategiskt ut tuschpennor för att de som 

ville skulle kunna lämna ett meddelande – en reaktion på det som de just upplevt. En slags 

klottervägg eller gästbok. Innan utställningen revs dokumenterade jag resultatet i form av 

fotografier. Jag ser även dessa som en del av min gestaltning.  

11.4 Koppling till bildpedagogik  
Jag ser gestaltningen som ett sätt att visa hur det går att jobba med ”svåra ämnen” i bilden 

utan att ämnen övergår till bildterapi. Genom att inte själv vara en deltagare handlar det inte 

om att gestalta mina upplevelser. Det känns viktigt när det gäller elevuppgifter att det inte blir 

utlämnande eller jobbiga för individen utan att arbetet fokuserar på problem på en 

samhällsnivå (eller i elevernas fall eventuellt på skolnivå – problem som finns i deras närmiljö 

men inte det privata).  

Jag har upplevt under min verksamhetsförlagda utbildning50 att eleverna gärna väljer svåra 

ämnen att arbeta med när de får frihet att välja själva. De vill berätta. Mycket handlar om 

mobbning, sexuella problem och hemligheter. Därför känns det oerhört viktigt att som lärare 

våga öppna upp för att faktiskt arbeta pedagogiskt kring dessa ämnen. 

																																								 																					
49 Eriksson, & Göthlund, 2012, sid 65 
 
50 Helenelundsskolan 2017 
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11.4.1 Tankar kring elevuppgift med liknande upplägg 

Om jag skulle formulera en elevuppgift utifrån mitt gestaltande arbete, samt utifrån resultatet 

av min teoretiska undersökning, skulle jag fokusera på bildanalys och hur bilder kan utformas 

utifrån ett specifikt syfte eller tema - i detta fall kring identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer. Jag skulle låta eleverna kombinera text och bild genom att dokumentera och 

visualisera en händelse kring kränkningar och trakasserier. Bild och text behöver inte 

nödvändigtvis berättar samma historia men i kombination förstärker de budskapet hos de 

individuella uttrycksformerna.  
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