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Abstrakt
Detta examensarbete bearbetar resultatet från ett designpedagogiskt projekt där ungdomar arbetade 
med grafisk formgivning. Syftet var att få syn på elevernas visuella kompetens för att svara på 
regeringens förslag om att lägga ner estetisk verksamhet. Genom intervjuer och analyser av 
elevarbeten undersöker jag om det är möjligt att få syn på ungdomars kunskaper att läsa av och 
använda sig av de visuella kulturer som finns omkring dem. Frågan som ställs är: Hur ser  
ungdomars visuella kompetens ut idag, sett genom elevarbeten som behandlar grafisk design?

För att få svar på detta har en workshop i formgivning av tidskriftsomslag genomförts ute på två 
skolor i närförorter till Stockholm. Tanken med workshopen var att låta ungdomar på estetiska- och 
medieprogrammet använda sig av grafisk design för att formge ett omslag till en tidning. Eleverna 
fick själva välja typsnitt, bilder och färger för att berätta och framföra sitt budskap till sin tänkta 
målgrupp. Jag ville undersöka om de själva kunde formulera sina val för att kunna analysera och 
formulera ett budskap i en nutida västerländsk marknad byggd på överenskommelserna i en visuell 
kultur. Informanterna i min designpedagogiska undersökning var elever i första, andra och tredje 
året på gymnasiets estetiska- och medieprogram.

Mitt empiriska material består av skisser, original, fotografier, intervjuer och elevernas 
tidskriftsomslag. Detta material har jag tillsammans med teorier och tolkningsramar ur visuell 
kultur studerat för att få en inblick i vad en visuell  kompetens kan vara bland svenska ungdomar. 

Resultatet visar ett samband mellan ett bildspråk, byggt på bildkonsumtion, och ungdomarnas eget 
skapande. Elevernas vardag fylls av information och formgivna bilder som representerar olika 
kulturer. Ungdomar gör, genom aktiva val och genom sitt skapande, om dessa till sina egna vilket 
tyder på att de har en väl utvecklad visuell kompetens men däremot kunde de i många fall  inte 
förklara sig på ett teoretiskt plan. Elevernas tidskriftsomslag, tillsammans med Graffa trycksak och 
denna uppsats, presenterades på en examensutställning i Konstfacks lokaler vintern 2009.
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Inledning
Är det möjligt att synliggöra en visuell kompetens som kan kläs i ord som att ”ha tyst kunskap”, 
”handens intelligens” eller att någon sägs ha ”känsla för” bild och form. En kunskap som inte går att 
mäta i en vanlig skolbetygstatistik. Är visuell kompetens viktigt hos ungdomar idag? Är det 
relevant att i skolan få lära sig skapa och uttrycka sig och diskutera estetiska uttryck? Behöver 
elever i skolan fundera kring varför vi konsumerar och producerar tonvis av formgivna, visuella 
produkter? Hur kommer regeringens nya förslag på minskad estetisk verksamhet på gymnasiet 
påverka ungdomars framtid? 

Bakgrund och syfte
Hösten 2008 kom Regeringen med ett förslag på en gymnasiereform som bland annat gick ut på att 
dra ner på estetiska ämnen.1 Trots det står det fortfarande inskrivet i kursplanen att eleven ska kunna 
tolka visuellt material. I grundskolan skall eleven efter bildkursen i nionde klass kunna analysera 
och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form 
av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder.2 I Skolverkets riktlinjer för estetiska 
programmet på gymnasiet förklaras att en av fyra inriktningar, som kallas Bild- och formgivning 
ger grunderna för att förstå bild- och formskapande. Det syftar till att ge grundläggande kunskaper 
inom kultur och estetik samt ge möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse 
och uttryck. Det är också tänkt att ge eleven vana att möta, uppleva och analysera uttryck inom 
olika konstarter och till sist förbereda för fortsatta studier och lärande inför arbetslivet.3 På 
medieprogrammet finns kurserna Fotografisk bild, Multimedia, Grafisk kommunikation, 
Medieproduktion, Mediekommunikation och Textkommunikation där grafisk design är aktuellt i 
samtliga dessa kurser.4 På gymnasiet kan man alltså hitta flera kurser där man kan få syn på 
elevernas visuella kompetens. 

När jag har varit på gymnasiet och jobbat med ungdomar på medieprogrammet har jag sett att de är 
duktiga på att uttrycka sig visuellt i uppgifter av olika slag. Det kan vara en inlämningsuppgift i 
historia, ett bildspel som återberättar ett studiebesök, en film som de gjort eller ett projektarbete. 
Däremot uttrycker de sig kortfattat i ord om varför de väljer sina visuella element för att beskriva 
sitt innehåll. Jag har gjort workshops i tidskriftsdesign med ungdomar på estetiska- och 
medieprogrammet och intervjuat dem om sin egen design med avsikt att synliggöra deras visuell 
kompetens.  

Syftet med arbetet är att svara på regeringens förslag genom att undersöka den visuella kompetens 
som finns bland ungdomar med syfte att motivera bildämnets funktion i den skolpolitiska 

1 http://www.sweden.gov.se/sb/d/10005/a/101587

2 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV

3 Skolverket (2000), Estetiska programmet, Borås: Centraltryckeriet

4 Skolverket (2000), Medieprogrammet, Borås: Centraltryckeriet
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situationen. För att förstå hur en visuell kompetens kunde se ut bland ungdomar i dag så fick teorier 
kring visuell kultur kopplas till elevuppgifter. Att se sambandet mellan de befintliga visuella 
kulturer och hur eleverna använde dem till sina produktioner hoppades jag kunde visa elevernas 
visuella kompetens. 

Frågeställning
Hur ser ungdomars visuella kompetens ut idag, sett genom elevarbeten som behandlar grafisk 
design?

Urval och avgränsning
När jag funderade på vilka uppgifter inom det grafiska området som skulle passa för min 
undersökning, kom jag fram till att eleverna skulle få vara ”art directors” eller formgivare för en 
tidskrift. En tidskrift vänder sig till en speciell målgrupp och är förknippad med färg och format.5 

Att låta eleverna göra omslag till en tidskrift tror jag är en rolig och engagerande uppgift för att det 
lätt går att hitta på ett innehåll till en tidskrift som eleven själv är intresserad av. Tidskriftsomslag 
som uppgift till mitt designpedagogiska projekt passar bra för att det innefattar olika grafiska 
element som man enkelt kan variera för att få olika uttryck. Grafiska element kan bland annat vara: 
bilden, typsnittet och färgen. Jag försökte hitta informanter som kom i kontakt med design på 
schemat i sin vanliga undervisning och valde därför att göra mitt designpedagogiska projekt på 
gymnasieskolans medie- och estetiska program. Syftet var att de skulle uttrycka sig fritt med de 
verktyg och de visuella uttryck som ett innehåll till en tidning kan tänkas formuleras. Visuella 
uttryck handlar om mer än bilden eller texten i sig. Det innefattar layout, typsnitt, bilder och annat 
som har betydelse för en helhetsupplevelse, ett uttryck och en känsla. Eleverna på medie- och 
estetiska programmet är i olika grad vana att medvetet omge sig med verktyg, såsom fotografi, bild, 
text och video och de är intresserade att själva analysera och uttrycka sig med hjälp av dessa 
verktyg.

Det viktiga för min undersökning var att eleverna skulle göra egna val av typsnitt, layout och bild 
för sitt tidskriftomslag. Jag lade inte fokus vid målgrupp, genre, innehåll, texter, prisgrupper eller 
annat som kan tillföras en tidskriftsuppgift. Elevernas uppgift fokuserade enbart på deras egna 
grafiska design, visuella uttryck som de kom att formge. Jag hoppades att jag genom intervjuer 
skulle få höra deras egna ord som kunde förtydliga deras tankar kring deras design.

Empiri
Jag fick träffa elever i årskurs ett, två och tre som gick kurserna fotografisk bild, multimedia och 
grafisk kommunikation. I Skolverkets riktlinjer för kursen Fotografisk bild A står det att eleven ska 
ha som mål att ”förstå hur samverkan mellan bild, text och form kan förstärka budskap och 

5 Jais-Nielsen, Eva (2004), Tidskriftsdesign, Stockholm: Ordfront, s.11

5



upplevelser och kunna använda kunskapen i praktiskt arbete.”6 I kursen Grafisk kommunikation A 
ska eleven”kunna tillämpa sina kunskaper för att ta fram grafiska produkter samt kunna analysera 
och bedöma den färdiga produkten.”7 I kursen Multimedia B ska eleverna ”kunna analysera och 
anpassa teknik och form till mediets olika användningsområden, möjligheter och begränsningar”.8 

Mot bakgrund av dessa mål kunde min workshop bli ett delmoment i elevernas redan pågående 
kurser.

Det var ett önskemål från min sida att få göra workshopen på både medie- och estetiska 
programmet, då jag ansåg att det kunde vara intressant att jobba med elever som på olika sätt är 
vana med att formge och skapa bilder. Sammanlagt har jag träffat fyra  elevgrupper på två 
gymnasieskolor som ligger i olika närförorter till Stockholm. Eleverna som gick medieprogrammet 
studerade på en stor kommunal gymnasieskola i ett välbärgat område öster om Stockholm och de 
som jag träffade på estetiska programmet gick i en liten friskola med estetisk profil nordväst om 
Stockholm. De två lärare som jag fick träffa hade båda en lärarexamen från Konstfack.

De första två grupperna jag träffade var elever på medieprogrammet på den kommunala skolan. 
Grupp ett var en trea bestående av tio elever som gick kursen Multimedia B. De hade inte jobbat 
med tidskriftsdesign innan och hade inte fått någon genomgång av typsnitt eller formgivning (som 
de kunde komma ihåg). De hade inte egna bilder som kunde användas till uppgiften. Grupp två på 
medieprogrammet bestod av fyra elever i tvåan som gick kursen Grafisk kommunikation A. De var 
inte så insatta i grafisk form eller typsnitt, men de var motiverade och försökte använda egna bilder. 

Grupp tre och fyra var elever på estetiska programmet på friskolan med estetisk profil. Grupp tre 
var en kombinerad tvåa och trea som gick kursen Fotografisk bild B och grupp fyra en etta som 
gick Fotografisk bild A. Båda grupperna hade många egna bilder att arbeta med: fotografier, 
målningar och illustrationer, men de hade inte tidigare jobbat med liknande bild- och textuppgifter.

Om skissarbetet
Skiss var ett moment i workshopen för att eleverna skulle få chans att tänka fritt utifrån formen och 
layouten och inte fastna i vad det skulle stå i texten eller vilken färg den skulle ha. Att ha med skiss 
som ett moment i undersökningen var för att inte låta eleven styras av den teknik och det uttryck 
som finns på bildskärmen. Att skissa blir ett tidlöst, teknikfritt skapande som kanske kan få ut den 
visuella kulturens egna uttryck utan att ta form av något. Att skissa är ett sätt att få upp sin layoutidé 
i helhetsperspektiv och ett bra sätt att jobba igenom sin idé på ett mer fokuserat sätt. Skissandet med 
papper och penna kan också vara ett bra sätt att undvika att bli begränsad i sina datorkunskaper och 
vad datorn kan så att man blir friare i sina idéer.9 Skissa i denna mening är ett sätt att visualisera 
sina tankar. ”Man testar olika synvinklar för att se hur delarna hänger samman sinsemellan och 

6 Skolverket Fotografisk bild A

7 Skolverket Grafisk kommunikation A

8 Skolverket Multimedia B

9 Birgerstam, Pirjo (2000), Skapande handling, Lund: Studentlitteratur, s. 97
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samspelar med helheten som sådan.”10 Synsättet är intressant att tillämpa på en uppgift där 
elevernas egna visuella kultur ska bli synlig för att det ska vara möjligt att analysera den. 

Grafisk design
När nya enkla program på datorn tog över hantverket spådde många yrkesutövare att grafisk 
formgivning som profession skulle försvinna, men idag är det istället just grafisk design som 
sysselsätter flest utbildade formgivare.11 I dagens medieflöde pratas det om att vi lever i ett 
informationssamhälle som har problem med masskonsumtion, det vill säga överkonsumtion av 
varor. När du handlar någonting idag följer det ofta med både en formgiven förpackning och 
prislapp, påse eller kvitto som extra tillbehör till den varan. Internet är ett annat område som 
fullkomligt exploderat av formgivet informationsmaterial av olika slag och kvalitet. 

Företag skapar en logotype eller en visuell företagsprofil för att kommunicera med den önskade 
marknaden, en berättelse om sig själv genom visuell identitet, i syfte att skapa en medveten bild av 
sig själv och på så sätt påverka hur omvärlden ser på dem.12 Skapandeprocessen för visuella 
varumärken och symboler som ska tilltala en viss målgrupp är abstrakt och svårtolkad, skriver 
Christina Zetterlund, lektor i designteori på Konstfack, i sin doktorsavhandling Design i  
Informationsåldern.13 Med det är viktigt att vi kan få lära oss att reflektera över vad vi ser och kan 
förklara för oss själva varför och hur vi påverkas av grafiska produkter när vi lever i ett visuellt 
överflöd. 

Tidskriftsdesign
”Omslaget ska spegla tidskriftens helhet, dess själ och sälja det aktuella numret, utstråla 
igenkänning, identifikation och samtidigt utlova något nytt.” så skriver Eva Jais-Nielsen i boken 
Tidskriftsdesign där hon har beskrivit olika grafiska element när en tidning formges.14 Boken har ett 
helhetsperspektiv på en tidskrift, det finns en beskrivningar hur det sett ut i historien, hur den 
svenska branschen ser ut och även hur innehållet disponeras och väl beskrivet om bland annat 
bilduttryck, färger och typsnitt.15 Den tekniska utvecklingen i västerländsk nutid har resulterat i nya 
tekniker och nya villkor för att kommunicera vilket skapar nya sorts bilder och uttryck. Formens 
utvecklande är ett resultat av förändringar i samhället, uppfinningar och teknikutvecklingar. Det är 
inte lätt att se vart det nya kommer in och förändrar det som en gång var men stor del av 
grundformen för typografin från 1400-talet lever kvar och står sig stark.16

10 Birgerstam (2000), s. 180

11 Dagens Nyheter, 30/11-2008, “Explosion av grafisk design”, s. 12

12 Zetterlund, Christina (2002), Design i informationsåldern, Stockholm: Raster, s. 15 

13 Zetterlund (2002), s. 17

14 Jais-Nielsen (2004), s. 21

15 Jais-Nielsen (2004), s. 16

16 Koblanch, Henriette (2003), Typografi, bild och grafisk design, Stockholm: Bonnier, s.75
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Typografi
Typografi, teckensnitt eller typsnitt är samlingsord för familjer av bokstäver. Varje familj har sitt 
eget gemensamma särdrag.17 Det finns en lång historik kring utformning av typografi, en gren från 
asien som piktogram, är grunden för det kinesiska och japanska skriftspråket.18 Det välvårdade 
traditionella kinesiska och japanska skriftspråk kan jämföras med dagens tags och klotter, på grund 
av materialet och själva formen av skapandet.19

Inom typografin finns det två grenar som är varandras motsatser. Den ena beskrivs som 
kommunikativ och den andra som expressiv. Den kommunikativa typsnittets främsta uppgift är att 
föra ut ett budskap på bästa, tydligaste sätt där utseendet är underordnat tydligheten. Den expressiva 
kan beskrivas som aktiv eller emotionell och att utseendet tar överhanden över innehållet. Ett 
expressivt typsnitts främsta funktion är att vara dekorativ, väcka uppmärksamhet och är mer 
funktion som en bild än ett innehåll.20 Det finns många sätt att bli synlig genom att skapa visuella 
produkter, graffiti är ett sätt som under 1960-talet i USA utvecklades från att vara propagandaklotter 
till att vara en produkt som fick form med typografi och stil. Det var till och med så att konstnären 
signerade alstret, tills synonymer eller loggor tog över och blev tags eller klotter.21 Att jag tar upp 
graffiti i min uppsats är enbart för att diskutera ett behov av visuellt uttryck, inte för att diskutera 
kulturer.

Metod
Ingången för min undersökning blev att genom en workshop samla empiri och tolka den genom att 
använda teorier kring visuell kultur. För att få syn på vad eleverna själva hade för intentioner med 
sina produkter intervjuade jag dem under workshopens gång för att få höra deras egna 
formuleringar om syftet med sina visuella uttryck. 

Jag har gjort en etnografisk studie med kvalitativa intervjuer med ungdomar om deras arbeten.22 Jag 
har även fört fältanteckningar i form av anteckningar, ljudinspelningar och fotografier under 
workshoptillfället. 

Jag som person med erfarenhet av att arbeta med webbdesign och som blivande designpedagog har 
såklart bidragit och påverkat elevernas resultat. Att vi som lärarstudenter ska förhålla oss helt 
objektivt till våra informanter känns för mig omöjligt, jag vill vara där och prata, stötta eller putta 
dem i rätt riktning. Det är självklart att jag och även klassens lärare kan ha påverkat hur de i 
slutändan valt att sätta marginalerna i formen, förstora upp en rubrik, putta in en bild, men 

17 Koblanch (2003), s. 27

18 Ett piktogram är en stiliserad teckning av ett konkret ting. Ett exempel på ett modernt piktogram är skyltarna 
utanför dam och herr wc. Koblanch (2003), s. 19

19 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur och Raketer, Stockholm: HLS Förlag, s. 31

20 Jais-Nielsen (2004), s. 229

21 Andersson (2006), s. 29

22 Trost, Jan (1997), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur
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innehållet och valet av de olika visuella elementen har de fått välja utifrån egna bilder som de själva 
fotograferat, illustrerat, målat eller gjort i photoshop eller andras bilder som scannat in, fotograferat 
av eller tagit ifrån Internet.

När jag intervjuade eleverna försökte jag skapa en så naturlig och avslappnad miljö som möjligt i 
deras klassrum. Jag valde att spela in intervjuerna på ljudinspelningsprogram på min dator för att 
slippa anteckna för hand och jag valde att ha enskilda intervjuer med eleverna på en plats som jag 
gjort i ordning där det fanns en dator så att eleverna kunde visa sina arbeten. Vi diskuterade deras 
utskrivna omslag, och i de fall som fanns, skisser, som låg framför oss under intervjuns gång. De 
frågor jag har bett informanterna att besvara är hur de har skapat sin grafiska produkt: Hur kom de 
fram till val av grafiska element: layout, bilder, typsnitt och färger?

Ljudinspelade intervjuer har transkriberats och annat material såsom skisser och original har 
scannats in digitalt. Jag har sedan genom intervjuerna och det insamlade materialet analyserat hur 
ungdomarnas produkter formats och hur de tänkt i sitt utförande. För att komma så nära elevernas 
eget ”skapande” som möjligt så valde jag i första hand de omslag som var gjorda utifrån elevernas 
egna bilder, fotografier eller teckningar. 

Jag har till sist fotograferat av ett tematiskt urval av elevernas arbeten utifrån de visuella kulturer 
som jag kunde hitta gemensamma nämnare till. Jag har tematiserat utifrån det innehåll som 
elevernas tidningar är tänkt att handla om eller en viss typ av gemenskap i omslagen som jag kunnat 
hitta. Det kan vara allt ifrån tatuering, till konst, ljud och bildteknik, målgrupp, format eller serier. 
Jag har försökt analysera det tematiska materialet och till sist har jag analyserat ett av omslagen 
utifrån semiotisk bildanalys.

Ord och termer som används
I min uppsats förekommer begreppet bild ofta och jag vill förtydliga att bild i mitt 
designpedagogiska projekt ofta handlar om mer än en tvådimensionell bild i sig, begreppet bild är 
här fokuserat kring elevernas visuella kompetens, deras visuella uttryck, en beskrivning, en helhet 
bestående av en bild som skapats för ett speciellt syfte.

Det påhittade ordet ”Graffa” används i olika ungdomskulturer bland annat för att beskriva graffiti, 
ett annat för att förklara kvaliteten på grafiken till spel, i detta fallet sammanfattar jag fenomenet 
visuella uttryck som i min workshop handlar om att gestalta något med bild, text och format. Det 
mångtydiga begreppet speglar således innehållet i uppsatsen, men tolkas olika i olika 
ungdomskulturer, kulturer. Den gemensamma nämnaren är att de handlar alla om att beskriva en 
bild eller bildtext, med ett av handen skapat uttryck.
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Teori och Tolkningsram

Visuell kultur
Visuell kultur är en utveckling av begreppet kultur som i sin tur är så brett att det inryms både balett 
och bacillodling. Visuell kultur är ett begrepp som beskriver hur vi via visuella föreställningar 
formar vår förståelse av världen och hur det bygger på kulturella överenskommelser. I Kultur och 
estetik i skolan skriver Gråhamn och Thavenius:

Det finns likheter mellan begreppen kultur, diskurs och social praktik. Alla är föränderliga och består av både 
personer, handlingar, förhållningssätt, tankar och språk. Den enklaste distinktionen, menar vi, är att säga att kultur är 
mer omfattande än både diskurs och praktik.23

Visuell kultur som forskningsfält är inriktad på att studera det synliga som på ett sätt talar om hur vi 
som människor visar upp oss och vår omvärld, genom att klä oss, klä vårt hem och våra traditioner 
och hur vi väljer att tolka andra. Att kunna tolka information utifrån det visuella borde ha varit en 
förutsättning för att utvecklas och utveckla vårt samhälle, bara genom att kunna tolka en färg på en 
svamp för överlevnad eller att kunna se färgen på trafikskyltar för att veta när man ska stanna eller 
inte. I en visuell värld kan man välja att tillhöra en grupp, tradition eller ett samhällsskikt eller inte 
vilja tillhöra detsamma som grundas på vilka våra visuella val av kläder och intredning är. 

Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen, beskriver människors 
utveckling för att kommunicera med sin omvärld. Vi människor börjar livet genom socialisation 
som är en process som utvecklas från att jollra, prata, sjunga, och så vidare. Denna process går ut på 
att förstå oss själva och den kulturella gemenskapen mellan oss själva och andra. Denna process 
innefattar även medier som vi lär känna redan som små genom radio, tv och annan så kallad 
populärkultur. Medierna som byggs på visuell teknik och visuell kommunikation bidrar till att 
definiera verkligheten omkring oss och på så sätt även vilka vi är.24 Populärkultur, som är en del i 
visuell kultur är en viktig del av många barns vardagsliv.25 

Marita Sturken, professor i kommunikation och Lisa Cartwright, professor i visuell kultur Practices 
of looking menar att vi står inför utmaningen att lära oss förstå hur bilden och dess betraktare skapar 
mening, bestämma vilken roll bilder spelar i vår kultur och förstå hur vi påverkas av att leva i en 
kultur som till mycket bygger på bilder. Sturken and Cartwright beskriver att vår värld som vi lever 
i är till brädden fylld med bilder. Bilder som är centrala för hur vi representerar, skapar mening, 
kommunicerar med varandra och vår omvärld. Under de två senaste decenierna i den västerländska 
kulturen har bilder mer och mer tagit över den kommunikation som till en början var muntlig eller 
bestod av text.26 

23 Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003), Kultur och estetik i skolan, Malmö: Malmö Högskola, s. 155

24 Gripsrud, Jostein (2002), Mediekultur, mediesamhälle, Göteborg: Daidalos, s. 17

25 Asa Berger, Arthur (1999), Kulturstudier, Lund: Studentlitteratur, s. 137

26 Sturken and Cartwright (2001/2004), Practises of looking, New York: Oxford University Press, s. 1
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Jag har förhållit mig till tankar kring visuella kulturer genom avhandlingarna Barns visuella 
kulturer27 av filosofie doktor Anna Sparrman och Rådjur och Raketer28 av lektor i bildpedagogik 
Cecilia Andersson och Laddade bilder29 av prefekten för Konstfack Lisa Öhman Gullberg. Visuella 
kulturer beskriver vårt sätt att se på världen och det är kopplat till vilken tid man är i. Det är också 
beroende på aspekter som plats och rum och med det menas med att det är beroende på vart i 
världen man befinner sig. Hur man värderar olika visuella uttryck och hur man iscensätter sig. 
Bilder finns överallt omkring oss och individer skapar minnen och har känslor som är kopplade till 
dessa bilder. Vi använder bild och text för att bygga upp vår identitet, vår kontext, vår historia och 
vår omvärld. Vi konsumerar och skapar bilder som alla har ett speciellt syfte, en speciell mening 
och på så sätt är alla de ihopsättningar av bilder betydelsebärande.30

Visuell kultur innebär vårt sätt att visuellt förhålla oss till oss själva och vår omvärld. Vi kan 
uttrycka våra känslor, skapa identiteter, förankra oss i en historisk tradition och tillhörighet. ”Det 
visuella är alltid en del av hur vi organiserar livet.” skriver Sparrman i Barns visuella kulturer. Vi 
bestämmer tillsammans hur olika grupper ska se ut och skapar bilder, visuella uttryck, som formar 
människor och människors handlande. Exempelvis när en fotbollssupporter målar sitt ansikte och 
väljer ut en speciell halsduk för att gå till en match, hur människor i olika geografiska kulturer 
väljer att se ut till en begravning, ett bröllop eller hur det ska se ut i huset, på torget eller i butikerna 
när det närmar sig julafton. Vi vill berätta något och vi vill att andra människor ska uppfatta det vi 
berättar Vi har till exempel uniformer och logotyper som i många fall även befäster det nationella 
ursprunget. Sedan har vi andra, mer funktionella visualiseringar som till exempel klockan som visar 
på tiden och kalendern som visar tid. Känslor och traditioner har ett långt historisk ursprung, till 
exempel hur vi visualiserar våra känslor för döden genom att bära svarta kläder, sätta gravstenar 
eller lägga rosor på någons grav, skriver Sparrman i Barns visuella kulturer. I boken lyfter hon fram 
den visuella kultur som barn lever i och tar del av och hur de påverkas av de intryck de får.31 

Semiotik
Alla bildsemiotiker är, enligt Gert Z Nordström, överens om att det finns bildkoder, men hur och 
var dessa uppträder är man inte överens om. Bildspråket skiljer sig ifrån andra språk i första hand 
för att det visuella tecknen liknar något som finns i verkligheten. Man kan säga att något föreställer 
något. En bild kan innehålla olika nivåer, den denotativa som är den föreställande och den andra 
nivån som kallas konnotativ som är det underliggande där koder inryms.32 Ett tecken kan ha en 
grundbetydelse som kan utveckla associationskedjor i olika riktningar. För att skilja dessa åt kallar 
man grundbetydelsen för denotativt som står för egentlig betydelse, kärnbetydelse och det 
associativa kallas för konnotativt som står för bibetydelse. Den konnotativa tolkningen är en 

27 Sparrman, Anna (2006), Barns visuella kulturer, Lund: Studentlitteratur

28 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur och Raketer, Stockholm: HLS Förlag

29 Öhman-Gullberg, Lisa (2008), Laddade bilder, Stockholm, Stockholms universitet

30 Sparrman (2006), s. 7

31 Sparrman (2006), s. 10

32 Nordström, Gert Z (1985, 1988), Bildanalys uppslagsbok, Värnamo: Gidlunds bokförlag, s. 65
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kulturell association vilket betyder att det kan vara koderat i ett kollektivt språksystem eller att det 
är en privat association.33 

Tidigare forskning
Nicholas Mirzoeff, konstprofessor på State University of New York, som har skrivit boken An 
introduction to visual culture, tar upp exempel på hur människan mer och mer iscensätter sitt liv 
”onscreen” och använder detta på ett medvetet sätt. Han ställer frågan vad ska vi tro på om vi inte 
längre tror på det vi ser?34 Jag tar till mig hans filosofiska förhållningssätt för att fundera kring hur 
viktigt vårt seende är i en meningsskapande situation.

Marita Sturken, professor i kommunikation och Lisa Cartwright, professor i visuell kultur Practices 
of looking menar (som jag tidigare nämnt) att vi står inför utmaningen av att lära oss förstå hur 
bilden och dess betraktare skapar mening, bestämma vilken roll bilder spelar i vår kultur och förstå 
hur vi påverkas av att leva i en kultur som till mycket bygger på bilder.35 Det är med samma 
intentioner som jag gör denna undersökning, jag hoppas att jag närmar mig en förståelse för bilden 
betydande roll och hur vi förhandlar och bearbetar den visuella kultur som omger oss.

Cecilia Andersson, lektor i bildpedagogik på Konstfack, skriver om det spontana skapandet i en 
offentlig miljö i avhandlingen Rådjur och raketer. Andersson har studerat gatukonst som ett uttryck 
för människors rätt att ta del av och göra anspråk på det offentliga rummet. Hon antar ett 
konstruktivistiskt perspektiv som handlar om att människan själv konstruerar sin förståelse för 
omvärlden och inte bara passivt tar emot information. Andersson tittar på ett bildskapande som 
ligger i ett gränsland och inte får kallas för varken konst eller kommersiella uttryck. Syftet med 
hennes undersökning är att synliggöra, undersöka och tolka de visuella uttryck i form av gatukonst 
som uppstår i det offentliga rummet. Anderssons undersökning synliggör bland annat vårt behov av 
att synas genom att skapa bilder.36

Anna Sparrman, filosofie doktor vid Linköpings universitet, skriver om visuell kultur utifrån 
människors och barns sätt att påverkas av vad de konsumerar. Hon diskuterar visuell kultur utifrån 
genusperspektiv, geografisk betydelse, identitetsskapandet och den vardagliga, sociala interaktionen 
mellan människor som gör att det kulturella ständigt omskapas. Sparrman förklarar att hennes bok 
är tänkt att skapa förståelse för hur tillvaron organiseras utifrån visuella principer och att barn 
använder sig av det visuella för att ta sig fram i världen och för att förstå och skapa sig själva.37

Lisa Öhman-Gullberg, prefekt på institutionen för bildpedagogik vid Konstfack, har skrivit i sin 
avhandling i didaktik Laddade bilder, om sitt syfte att undersöka hur elever använder sig av visuella 

33 Hansson, Karlsson, Nordström (2006), Seendets språk, Lund: Studentlitteratur, s. 28

34 Mirzoeff, Nicholas  (1999), An introduction to visual culture, London: Routledge 

35 Sturken, Marita and Cartwright, Lisa (2001/2004), Practices of looking, New York: Oxford, s. 1

36 Andersson (2006), s. 17-18

37 Sparrman (2006), s. 7-11
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representationer för att skapa mening i ett skolsammanhang. Öhman-Gullberg har studerat 
ungdomars filmskapande och studerat valen som är kopplingen mellan form och innehåll, som kan 
jämföras med min workshop grafisk design, och varför just dessa val har gjorts. Hon undersökt 
utifrån de didaktiska frågorna och låtit eleverna bidra med vad och hur medan frågan varför har 
lyfts fram i samtal. Öhman-Gullberg har studerat filmskapande som innefattar en form och ett 
innehåll för att berätta något. Öhman-Gullberg undersökte videoproduktioner och i min 
undersökning har jag använt mig av hennes didaktiska förhållningssätt när jag intervjuade mina 
informanter om deras arbeten med grafisk design: Vad och Hur? Tillsammans försökte vi klura ut 
Varför?38

38 Öhman-Gullberg (2008), s. 17-18
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Bearbetning
Design som begrepp är så mycket vidare än att skapa och formge en produkt. Tidskriftsomslags-
uppgiften innebar att formge ett innehåll, en mening, en identitet, ett värde som är uppbyggt av 
visuella koder riktat till en tänkt målgrupp. Dessa koder skapas tillsammans, de har vi kommit 
överens om och organiserat till en speciell stil eller form. Jag har valt att fotografera av ett urval av 
elevernas tidskriftsomslag och bifoga dessa fotografier i min uppsats för att ge en bild av vad jag 
tolkar och analyserar.

När eleverna fick uppgiften skissade de flesta elever snabbt upp en ”inre bild” av deras idé. De 
jobbade på med skisser och original som skulle förmedla en särskild berättelse om deras innehåll av 
och för en specifik målgrupp. Jag valde att i första hand lägga min energi på workshop-delen av 
examensarbetet och på så sätt blev mitt material bestående av elevernas tidskriftsomslag omfattande 
vilket gav mig många frågor och underlag för tankar kring vad ett tidskriftsomslag kan tänkas visa 
för kunskaper eller samtida influenser.

Det blev 48 stycken omslag skapade i en eller flera ”upplagor” som jag kunde göra ett urval ur och 
tematisera och analysera dessa. Eleverna har använt sig av grafiska element för att variera uttryck 
och fånga en känsla som ska tilltala en viss målgrupp. 

Visuell identitet
Att göra val av visuella element som till exempel färger eller typsnitt återskapar bilden av en visuell 
kultur som representerar och tillhör viss en stil, eller en viss typ av grupp. Det kan vara färgval som 
får representera en produkt eller en stil. Det kan vara en stil som ska representeras med färger och 
typsnitt och en viss stil på illustrationerna. Stilen kan förstärkas genom att lägga till rinnstreck för 
att illustrera graffiti och sprayfärg. Eller som i fallet musik där själva stilarna inom gruppen är så 
varierande att alla omslagen blev olika.

Tatueringskultur
Jag har ritat bilden, håller på med ett projekt där jag ritar skisser till tatueringar så därför fick jag den idén. Jag gjorde 
bara lite. Loggan ritade jag och tog från den här ladda ner sidan med typsnitt. Snirkligt. Ville ha något målande, 
tatuerad stil. Vitt och Rött. Jag valde rött och vitt och svart och så valde jag lila för att väcka uppmärksamhet. Något 
typsnitt hette Tatoo, det här inte så rakt och jag ville inte ha något rakt typsnitt. Det är svårt att hitta bilder på nätet 
som man får använda. [sic!]39

Alltså det var bara min första tanke som skissade, tänkte göra mer lite mer mainstream. Jag tycker det är bäst att ha 
loggan överst då syns den bäst. På andra skissen blev det en hel bild, jag tyckte det blev för mycket. Det passade bara 
inte in, det kändes inte rätt. Det blev för stort och det var inte rätt bild. Jag tyckte det... typsnitt.... det såg bra, jag 
kände på mig, det ska va lite. Jag tycker det passar.[sic!]40

39 Intervju med Sophie skapare av Body Art 2008-11-13

40 Intervju med Ville skapare av Tattoo 2008-10-16
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De två eleverna som designat, ”TATTOO” och ”Body Art” (se bild 1), har på olika håll jobbat med 
tatueringsinnehåll och båda två har valt samma typsnitt. De känner till, utan att känna varandra eller 
ens gå på samma skola, en nutida visuell kultur som berättar något om tatuering och hur det kan 
gestaltas visuellt genom ett val av ett specifikt typsnitt. De har båda använt typsnittet som heter 
”Tattoo” och valt att gestalta omslagen med vita, röda och svarta färger och de har båda valt enkla 
linjeteckningar som illustrerar omslaget. Det finns även snirkliga illustrationer med på båda 
omslagen vilket står i kontrast mot det hårda, enkla som illustrationerna och formen på typsnitt som 
”Tattoo”-typsnittet har. Båda har helt olika process i sitt skapande. Body Art var fokuserad, 
medveten om sina val och gjorde ett genomarbetat tidskriftsomslag medan Tattoo mera 
slumpmässigt arbetade fram flera omslag.

Semiotisk bildanalys av Body Art
Det denotativa i bakgrundsbilden av tidskriftomslaget ”Body Art” (se bild 1) består av en svart 
platta med en ritad bild i  vitt som formar ett huvud av en hund. Överst på omslaget finns en ritad 
röd inramning till titeln ”Body Art”. Nedan finns typsnitt i vitt av olika stilar och pufftext i vitt och 
rött också i olika stilar. Längst ner finns en lila platta med svart text. 

Det konnotativa är stilen på hundteckningen som är framställd i en hotfull position med öronen 
bakåt och kraftiga linjer och käkar som kan upplevas hotfullt. Det svarta och vita kan tillföra mörka 
och hotfulla bilden och de tillhörande färgerna i textfälten vitt och rött skapar en helhet och 
förstärker känslan, rött kan ofta associeras med blodets färg. Den röda ritade inramningen kring 
titeln förstärker också och får ögat att vandra uppåt för att läsa. Hela stilen med val av typsnitt, 
färger och ritade bilder påminner mig om stilar jag sett i nya filmer som handlar om amerikanska 
vilda västern, med karaktärer som ska visualiseras som den klassiska stilen som rådde med salooner 
och cowboys. (Se bild 1)

Färgval
Började med min bild. Fixade och drog i färger i Photoshop. Jobbade med kontraster och gjorde allt förutom bussarna 
svartvitt. Laddade hem penslar och stämplade det svartvita. Tyckte det blev entonigt att ha bilden helt rak och böjde 
den. Att det är SL´s egna färger tänkte jag inte på. [sic!]41

I det fall man använt sig av en redan befintlig organisation eller ett företag så fanns  företagets egna 
färg med i elevens produkt. Exempel på detta är ”no name” (se bild 2) som skulle vara en 
kommentar till SL att kollektivtrafiken inte fungerar och eleven hade valt en egen fotograferad bild 
av en buss. Resultatet blev en en röd platta med en nästan svartvit bild som bakgrund och ovanpå 
detta ett vitt typsnitt. Eleven själv blev dock överraskad när jag frågade om han medvetet valt SL-
bussarnas egna röda färg eftersom han inte hade tänkt på när han formgav omslaget att han direkt 
kopierat SL:s egna visuella uttryck. 

41  Intervju med Christoffer skapare av NoName 2008-11-13
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Teknik 
Jag hade skissat just så här och så gjorde jag fotot efter skissen. Jag fotade bilden efter min idé och hade vitt papper 
bakom för att få så liten skugga som möjligt. Jag ville ha rent i bakgrunden och ha texten där. Grönt valde jag för att 
det passar bilden. Typsnittet passar spelintresserade.[sic!]42

Jag har fotat bilden och tyckte det var en typisk produktbild. Ville att det skulle kännas teknik-aktigt. Det är samma 
typsnitt men jag har dragit ut det efter vad som skulle passa. Det som var viktigt var större. De som är intresserade av 
ljud. Loggan uppe och nere gör att det hänger ihop. [sic!]43

För att illustrera ett teknikinnehåll, exempel: ”Gamez” och ”deaf magazine” (se bild 3), har båda 
omslagen ett expressivt typsnitt med kantigt utseende av typen urban/techno. Båda utgick också 
ifrån sin ”produktbild” som bestod av en ren bakgrund som passade för att lägga puffar och text 
ovanpå och fokuset på själva produkten i mitten. 

Musikbranschen
Jag tittar mer på omslaget än innehållet själv. Jag ville ha en bra bild och mindre text. Jag försökte få så nära min 
skiss som möjligt. Punkterna på gitarren, ljuset, och loggan. Jag gillar stilrent och att det ska hänga ihop. Jag jobbade 
mycket med typsnittet och provade ramar och färger. [sic!]44

Musikbranschen var den nisch som fick mest nya tidningar. Det var också lika många olika uttryck 
som det finns musikstilar. ”our*love*to*music”, ”toga”, ”musik.se”, ”Kingish”, ”Musiktidningen” 
är exempel på den olikhet visuellt som samma typ av bransch kan tänkas ha. Eleverna däremot hade 
en önskan om att skapa en genuin design som var nära den specifika musikens verkliga känsla. (Se 
bild 4 och 5).

Graffiti
Jag tog färgerna till loggan ur bilden. Burken var viktigast och jag har ändrat i kontraster. Puffen ska vara transparent 
och hänga ihop med innehållet. Jag har ritat rinn-streck på loggan så att det ser sprayat ut. Jag har jobbat mycket med 
placeringen av texten och puffen. [sic!]45

En del av eleverna var inne på graffiti-stilen och försökte fånga graffiti-verktygets egna uttryck 
genom ett expressivt typsnitt med illustrerade ”rinn-streck” och fånga de färgval som oftast finns på 
”riktiga” målningar. Det syntes under workshopens gång att ungdomarna har lärt sig fånga det 
visuella uttrycket. (Se bild 6). 

Moderna kvinnor
Det är min inre bild, ville göra en personlig, kvinnlig tidning. Mode, design, teater, konst. Det är till en yngre 
målgrupp. Jag valde allt annat utifrån bilden. Typsnittet talar mycket för det jag vill säga. Den är kreativ, inte perfekt, 

42  Intervju med Jesper skapare av Gamez 2008-12-10

43  Intervju med Marit skapare av deaf magazine 2008-12-10

44  Intervju med Malin skapare av our*love*to*music 2008-11-13

45  Intervju med Julia skapare av COLORS 2008-11-13
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personlig. Det ska inte vara för stort, ej framträdande, utan smälta in. Lite finare tidning, inte jättebillig utan mer 
exklusiv. [sic!]46

Jag letade bilder på www.flickr.com och gjorde en egen logga till högra hörnet. Det är en chic baktidning för moderna 
människor. Valde typsnitt för en stilren känsla och ett annat för cupcake special! och jag lade puffarna på de tomma 
formarna. Färgen var gullig och gick bra ihop med bilden. Tidningen tar upp sånt som yngre kan intressera sig för. 
[sic!]47

”The Pinnk” och ”Piece of Cake” (se bild 7) vänder sig båda till moderna, unga läsare. Eleverna har 
inte uttalat sagt att det vänder sig enbart till kvinnliga läsare utan en kvinnlig tidning men innehållet 
känns som det av den anledningen i första hand vänder sig till moderna kvinnor. Innehållet och 
valet av de rosa kulörerna. Bildvalen var hade också rosa detaljer, rosor, dekorationer på en tårta 
och muffinskakor i den andra.

Språk och text
Eleverna valde efter egna intressen och ett omslag var tänkt att visualisera Japansk animé, andra 
valde engelska titlar, Ryska tidningar med engelska puffar som ”MUDKIPZ”, och science fiction 
”41 Galax”. Av 48 tidningar var sammanlagt 24 omslag med engelskt språk i titeln, en grekisk, en 
rysk/engelsk och 13 svenska titlar. Eleverna lade generellt ner mest tid på vilket typsnitt de skulle 
ha till sin logotype. Färger, format och val av bild kom oftast mer spontant eller mer målmedvetet. 
Valet av typsnitt var det som eleverna använde mest ”känsla” för. De kände att de ville ha ett 
typsnitt som berättade innehållet, sin stil. En upptäckt i min undersökning var att få syn på deras 
stavningar och alla nya ord som var anpassat till deras tänkta innehåll. Exempel som ”lär dig dem 
rätta skillsen...”, ”Kim provar den nya fake-sillen”, ”Vishka Vishkovski: Bear dance better on chot 
kol.”, ”P. G. talar ut om sin laxoberan!”, ”LOL”48, ”Panschismagasinet”, ”Kingish” (se bild 8) talar 
för en lekfullhet med språket och närheten till ett Internetspråk som används när man kommunicerar 
digitalt exempelvis via chatt eller sms som till exempel förkortningar och språkliga förenklingar 
men också talspråket och det internationella, engelska språket. 

Kursiverad underrubrik
När eleven ville skapa ett modernt, ungdomligt uttryck som till exempel ”Piece of Cake” användes 
ett sans-serifftypsnitt som logotype med en kursiverad underrubrik. Även ”MM” och ”Colors” (se 
bild 9) använde en kursiverad underrubrik. I intervjuerna var det många som uttryckte att de ville ha 
ett modernt uttryck, med stilren känsla och på så sätt jobbade med typsnittet ihop med bilder och 
färger.

46  Intervju med Lina skapare av The Pinnk 2008-12-10

47  Intervju med Hedvig skapare av Piece of Cake 2008-12-10

48  LOL är en förkortning på Internetspråk och betyder “Lots of Laugh”
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Kommunikativt uttryck 
För att få ett mer klassiskt, kommunikativt uttryck användes ett Antikva typsnitt som 
”Panschismagasinet”, ”Sill i ögat”, ”Art Magazine”, ”Avtryck i Historien”, ”Natur” och ”Mode 
Magasinet” (se bild 10). Nästan alla gånger vände sig tidningen till lite ”mognare” köpare. 

Grekisk form
Alltså jag tycker om när det är annorlunda. Det är nyrenoverat och färgerna känns som höstmys. Rubriken skulle 
matcha in med bilden, smälta in men ändå se texten. Det skiljer sig ifrån mängden. Grekiska order för “form”. Det 
heter tidningen. Jag jobbade länge med loggan. [sic!]49

En elev ville göra en heminredningstidning och valde att skriva loggan ”Form” med grekiska 
bokstäver för att förstärka att heminredningen konnoterade ”medelhavsstil” och jobbade länge för 
att ge loggan samma känsla på formen som möblerna på bilden (se bild 11). Det visar på att eleven 
designade efter en medveten visuell kultur som hon beskrev som medelhavsstil, alltså en geografisk 
visuell kultur, som hon ville förmedla. 

Visuella uttryck i nya sammansättningar
Den handlar om massa olika saker, kändisar och cirkusartister. Läsare kan skicka in sina egna foton på arga ansikten. 
Det är en provokativ tidning med kontroversiella artiklar. Typsnittet såg bestämt ut, argt ut, hård. Ville ha tjocka 
bokstäver. Ränder och bokstäver bakom, förutom ögon och mun. [sic!]50

Jag utgick ifrån skissen som blev illustrationen. Jag lade in ett eget foto. En humortidning. Epiqfaile- felstavat blir 
flaile. Tänkte inte så mycket. Vit blev snyggt och så behövdes något mer så jag valde grönt bakom bilden. Formatet är 
mindre än en A4. Det var en kul grej. [sic!]51

Två tidningars upphovsmakare samarbetade med varandra (se bild 12). Det var två elever som var 
kompisar och hade sina bilder och idéer som en lek i verkligheten. ”Ragin news” handlar om att 
läsarna ska kunna skicka in sina egna arga ansikten och sen tar tidningen upp kontroversiella 
artiklar. Det är en provokativ tidning som eleven själv uttryckte det. ”Epic Flail” är en skämttidning 
som utgår ifrån titeln som är en felstavning av fail (flail). Innehållet var inte lika riktat som ”Ragin 
news” men det var en skämttidning.  

49  Intervju med Natalie skapare av τúποҁ 2008-11-13

50  Intervju med Kim skapare av Ragin News 2008-11-13

51  Intervju med Rikard skapare av Epic Flail 2008-11-13
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Resultat och tolkning 
Denna designpedagogiska undersökning visar den visuella kompetens som ungdomar idag har och 
hur de med säker hand själva skapar  visuella produkter som de medvetet riktar mot en bestämd 
målgrupp. Att workshopeleverna hade en visuell kompetens och gjorde medvetna val. De hade ofta 
en inre bild som de på något sätt försökte gestalta genom de olika formvalen. Eleven som skapade 
Body Art använde till exempel material som hon redan höll på med vid sidan av uppgiften och 
använde genom att sätta ihop delarna till ett tidskriftsomslag genom att färglägga, lägga till bilder 
och illustrationer och placera dessa på ett tilltalande sätt. Elevernas arbeten visar att det finns flera 
medvetna val exempelvis att de har använt färger och logotyper på ett konsekvent sätt, däremot 
antyder intervjuerna på att eleverna har svårt att formulera med ord varför de har gjort sina val. 

Genom intervjuerna syntes att eleverna fick tänka till en stund innan de kunde formulera vad de 
faktiskt hade gjort för val. Att motivera och göra enkla förklaringar till sina visuella val kom inte 
helt självklart, utan eleverna använde ord som: ”känner” och ”tycker”, som skulle kunna tala för att 
det finns något som inte självklart går att formulera, utan är utom ord, som behandlar bilders och 
koders upplevelser. Resultaten av workshopen synliggjorde de bilder av den visuella kultur, som 
Sparrman menar, skapas i den vardagliga sociala interaktionen mellan människor, som omger 
eleverna. 

De diskussioner jag hade med eleverna vid intervjutillfällena var såklart ett resultat av att de kom 
ihåg min presentation av workshopen och visste vad jag jag letade efter. Eleverna fick stort 
handlingsutrymme för att de fritt fick välja bland egna intressen som till exempel tatuering, 
inredning, musik, mode, vampyrhistorier, serier eller träning. Elevernas intressen och erfarenheter 
av populärkulturella uttryck och olika kulturers egna visuella uttryck fick ta plats utan att någon 
pedagog behövde vara dömande eller styrande.

Jag såg stor skillnad mellan estetiska programmet där de flesta hade egna bilder såsom fotografier, 
målningar och photoshopkreationer och medieprogrammet där de flesta lånade bilder från Internet. 
Eleverna på det estetiska programmet var betydligt mer insatta i att prata om sina bilder och 
motivera sina val på ett självsäkert sätt än medieprogrammets elever.

De elever som utgick ifrån sitt eget skapade material, bilder eller fotografier tyckte jag blev både 
bättre och gick snabbare att skapa än för dem som ”lånat” bilder ifrån Internet. De som inte hade 
eget material att utgå ifrån fick leta igenom en massiv bank av bilder som inte helt överensstämde 
med den inre bild av den design de hade tänkt att göra. En elev som började leta bland bilder på 
Internet gav till slut upp och bytte innehåll och därmed utgångsbild som istället var en 
egenproducerad och blev snabbt klar med uppgiften.  

Efter att eleverna jobbat med valet av bild och skisserna, kunde de titta på vilket typsnitt de önskade 
och hur loggan passade in i deras layout. Skissandet blev en stor fråga i det didaktiska upplägget på 
grund av de motsättningar jag fick framförallt ifrån eleverna på medieprogrammet som helst ville 
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börja jobba på datorn direkt. De som hade en skiss följde sin idé mer konsekvent än de utan skiss. 
(Se bifogat bildexempel 13 och 14). Det var också viktigt att skriva ut sina produkter under arbetets 
gång på grund av att upplevelsen på skärmen är olik den fysiska utskrivna omslaget. Det var stor 
skillnad i utskriftskvalitet mellan de omslagsprodukter där eleverna tagit komprimerade bilder ifrån 
internet och dem som hade egna högupplösta bilder som de själva kunde bestämma storlek och 
format på. 

Det fanns en skillnad mellan de båda gymnasieprogrammen dels på elevernas egna erfarenheter av 
att uttrycka sig muntligt kring deras arbeten, alltså deras medvetenhet kring deras visuella 
kompetens dels även det egna material de hade med sig till uppgiften. Eleverna på estetiska 
programmet var helt klart bättre rustade för en grafisk formgivningsuppgift än medieprogrammets 
elever. Att eleverna på estetiska programmet dessutom var yngre än medieprogrammets elever var 
också en aspekt som gjorde mig bara mer imponerad över deras kunskaper. Jag märkte också att 
eleverna på estetiska programmet var mer aktivt sökande efter information, de sökte upp läraren 
eller mig under workshopen och var verkligen intresserade av uppgiften. Eleverna på 
medieprogrammet fick jag hela tiden gå runt och passa för att de inte skulle surfa, maila eller göra 
annat på datorn. Jag har sett alla elevers bilder som grunden för ett uttryck i vår samtida visuella 
kultur.

Workshopen påvisar sambandet mellan ett bildspråk som bygger på ett konsumerande av bilder och 
elevernas eget skapande. De ville ha med en viss typ av bilder som de tidigare sett, eller ha med 
specifika bilder av tidigare producerat material såsom ett cd-omslag, ett fotografi av en dokumentär 
om polardjur, rymden, med mera. Det är tydligt att ungdomarna lever i en värld full av formgivna 
bilder som ingår i dagens visuell kultur och att de är duktiga på att organisera visuella uttryck och 
göra om dessa till sitt eget personliga bildspråk. De har använt sig av ett formspråk som man känner 
igen från tidskriftshyllor ute i butiker. Många har plockat upp färg ur bilden och placerat i logotyp 
eller en betydande puff.52 Det verkar som att vissa ”stilar” representerar vissa intresseområden. Det 
är kanske så att ett intresseområde tar form i en specifik visuell stil. 

52 En puff är en säljande annons på framsidan av en tidning. Man kan använda en rubrik, bild eller en förklarande 
ingress för ett innehåll i tidningen: en artikel, en tävling eller liknande som försöker locka köpare.
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Diskussion
Är eleverna är rustade för att kunna förstå den visuella kultur de lever i och själva producerar? Hur 
kan man synliggöra visuell kompetens? Hur kommer morgondagens skolpolitik formas för att på 
bästa sätt ge eleverna den mänskliga förmågan, enligt John Heskett, att forma och göra om vår miljö 
som tjänar våra behov och ger livet mening?53 Den nya gymnasiereformens förslag att dra ner på de 
kurser som innehåller visuell kultur känns motsträvande mot hur stort intresset är i samhället, och 
för att jämföra med hur vår granne Norge förhåller sig till designämnen i skolan. Det växer ett 
intresse eller kanske ett behov av att kunna formulera sig visuellt för att skapa en medveten 
berättelse. Behovet av att kunna analysera och förstå bilder är befogat att ha i kursplanerna. Att 
elever har olika mycket kunskaper tyckte jag kunna se när jag jämförde mellan eleverna på medie- 
och estetiska programmet, så därför tror jag att alla elever oavsett program behöver få träna på att 
analysera och producera bilder. 

Design på schemat
För att förstå vår omvärld och kunna ta del av den så står det i FN:s barnkonvention art. 13 bör 
skolan vara en plats där man alltid har möjlighet att granska sin omvärld och lära sig de koder som 
ett västerländskt samhälle tillika marknad, bestående av visuella budskap, bygger på.54 Den 3 
december 2008 presenterade Sveriges regeringen ett förslag till en reform av gymnasieskolan. 
Reformen lutar åt att dra ner på ämnen som estetisk verksamhet där det finns utrymme för estetiska 
uttryck vilket drar ner på den undervisning där man kan lära sig analysera bilder och få möjlighet att 
utveckla sin personliga bildröst. Detta kan jämföras med Norge, där barnen läser två timmar konst 
och hantverk i veckan under sina tio år i grundskolan. Ämnet är i första hand allmänbildande men 
med syfte att eleverna ska kunna orientera sig i samhället kring ämnen som modern formgivning, 
design och arkitektur. Utanför skolan i Sverige på sommarlovet 2008 fick barn i årskurs 7 - 8 chans 
att gå ett kulturkollo som finansierades av Konstfack, Stockholm stad och Gallerian. Där fick 
barnen designa, skapa form med fokus på bild och media.55 På Stockholms universitet startade 
nyligen kurser i modevetenskap som speglar dess roll i samhällsskapande processer vilket talar för 
att det finns ett intresse av aktiviteter som behandlar och utvecklar områden i visuell kompetens.56 

Vad är grafisk design i skolan? 
Design kan inrymmas i Skolverkets riktlinjer för ämnet bild på grundskolan, estetiska programmet 
och medieprogrammet. På gymnasiet ska bild- och medieämnet ge eleverna grunderna för att förstå 
bild- och formskapande. De ska förstå betydelsen av kommunikation via olika medier och deras roll 
i samhället. I målet för estetiska programmet beskrivs vidare att det syftar till att ge grundläggande 
kunskaper inom kultur och estetik samt ge möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, 

53 Heskett, John (2006), Design- en introduktion, Stockholm: Raster, s. 17

54 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6885, 2 januari 2009

55 Medelberg, Linnéa (2008), “Form på schemat”, FORM, nr 8, s. 98-99

56 http://www.fashion.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5081, 2 januari 2009
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inlevelse och uttryck. Det är också tänkt ge eleven vana att möta, uppleva och analysera uttryck 
inom olika konstarter och till sist förbereda för fortsatta studier och lärande inför arbetslivet. Ett mål 
är också att ge medvetenhet om formens betydelse och att utveckla förmågan till kreativt skapande. 
Kursen skall öva både det verbala och det visuella språket. De ska kunna tillämpa grundregler för 
läsbarhet, typografi, grafisk formlära och korrektur.57 Design borde vara ett ämne som enskilt eller 
ämnesövergripande kan ge eleverna en förståelse för hur saker och platser är skapade och att de 
själva får insikt om deras ansvar för kommande design. I regeringens förslag till det nya gymnasiets 
riktlinjer ryms inga stora framtidsplaner för svenska ungdomar att fördjupa sina kunskaper i visuell 
kultur i skolan. I den starkt visualiserade omvärld vi skapat är det oerhört viktigt att kunna bryta ner 
och förstå det som presenteras framför oss. Om vi förstår det visuella och kan organisera det utefter 
gemensamma normer kan vi också påverka vår omgivning med vår personliga bildröst. Den värld vi 
idag lever i kommunicerar inte bara det skrivna ordet utan också med ett visuellt språk. Ordspråket 
”en bild säger mer än tusen ord” lever kanske vidare?

Upphovsrättsskyddat material 
Efter mina två första workshops insåg jag att grafisk design med elever handlar mycket om hur man 
behandlar upphovsrättsskyddat material och hur det får användas i ett klassrum – av läraren och av 
eleverna. Eleverna använder gärna Internet som ”klipp och klistra”-material och det blev i ett tidigt 
skede av mitt arbete en viktig aspekt att ta hänsyn till vad man får och inte får göra med 
upphovsrättsskyddat material. Är Skolverket för hårda i sina riktlinjer? Efter att ha intervjuat 
personer i olika positioner och läst i olika texter så är det helt klart att Skolverkets riktlinjer är mer 
restriktiva än vad folk i branschen och i skolan är. Det finns två läger av frågan när det gäller att 
använda sig av upphovsrättsskyddat material. Den ena säger att det är helt förbjudet att använda allt 
slags material som har en verkshöjd och andra säger att det är ok så länge det inte används i 
kommersiellt syfte. Det är svårt och krångligt att som lärare göra rätt när det kommer till att 
använda sig av bilder för att visa ett bildspel som handlar om aktuella händelser och uttryck. Det 
skulle vara krångligt och dyrt om man skulle köpa eller fråga upphovsmannen varje gång men lånar 
en bild. Istället för att ge lärare och elever ett uppdaterat material som hjälper till och vägleder i rätt 
riktning så beskrivs mera restriktioner och lagar. Hur kan en lärare få gratis tillgång till ett bättre 
och mer aktuellt bildmaterial för att använda på lektion utan att behöva bryta några 
upphovsrättsregler? Kan man koppla upphovsrätten i skolan till att det är ett icke-kommersiellt 
syfte? Det är en intressant och viktig fråga som är värd att undersöka vidare.

Om visuell kultur
Jag tror att vi till en stor del är en produkt av vad vi själva väljer att producera. Vi är inte bara 
konsumenter i en visuell värld utan vi producerar, både för privat bruk och för ett kommersiellt 
bruk. Jag tror att vi hela tiden, genom aktiva val, tar för oss av vår offentliga miljö och gör den till 
vår egen. 

57 Skolverket (2000), Estetiska programmet och Medieprogrammet, Borås: Centraltryckeriet
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Att utveckla ett eget bildspråk och ett kunnande i att analysera bilder är ett sätt att lära sig bilden av 
sin omvärld och att utveckla bilden av sig själv. Visuell kultur är den form av uttryck vårt liv tar, 
eller rättare sagt vilken form av uttryck vi väljer att presentera våra liv på. 

Jag har genom workshop med ungdomar belyst frågor kring den visuella kompetens som bör få 
utrymme i en skolpolitik. Jag har synliggjort att elever är duktiga på att skapa visuella produkter 
som är sprugna ur de visuella kulturer och populärkulturer som omger dem. Jag skulle önska att 
eleverna fick mer utrymme i skolan att träna sig att formulera och producera visuella produkter för 
att kunna ta del av och förstå sin omvärld. Alla människor har ett eget bildspråk som behöver vårdas 
precis som vilket språk som helst.  

Min undersökning visar ett samband mellan ett bildspråk som bygger på ett konsumerande av bilder 
och ungdomarnas eget skapande. De lever i en värld full av formgivna bilder som representerar 
olika visuella världar som de, genom aktiva val, gör om till sina egna. Jag hoppas att min uppsats 
kan bidra till vidare diskussioner kring visuell kompetens och hoppas min uppsats kan vara en del 
av ett underlag för en sådan.
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Omslaget ska spegla 

tidskriftens helhet, 

dess själ och sälja 

det aktuella numret, 

utstråla igenkän-

 ! "#$!%& '!()*'!+ $

och samtidigt utlova 

något nytt. Man an-

,- %&.$+/!)*$".*(0)*$

element när det kom-

mer till att formge 

en tidning. Att form-

språket speglar sin tid 

är viktigt att komma 

ihåg. Vi skapar 

tekniker som skapar 

nya  sorts bilder och 

uttryck. Formens 

utveckling

typsnittets  främsta 

uppgift är att föra ut 

ett budskap på bästa, 

tydligaste sätt där 

utseendet är under-

ordnat tydligheten. 

Den expressiva kan 

beskrivas som aktiv 

eller emotionell och 

att utseendet tar 

överhanden över 

innehållet. Ett expres-

sivt typsnitts främsta 

funktion är att vara 

dekorativ, väcka 

uppmärksamhet och 

är mer funktion som 

en bild än ett innehåll.

FORMGIVNING : Grafisk DEsign 

VISUELL KULTUR : MEDIER 

POPULÄRKULTUR : SKOLA : 2009

är ett resultat av  

förändringar i samhäl-

/&'#$122(  ! "*.$+34$

teknikutvecklingar. 

Det är inte lätt att se 

vart det nya kommer 

in och förändrar det 

som en gång var men 

mycket av det väster-

/- %0)*$'52+".*( 0$

formers grunder från  

1400-talet står stadigt 

),*.6$7 +8$$'52+".*( $

(  0$%&'$',9$".& *.$

som är varandras mot-

0*'0&.6$:&'$(  0$& $

kommunikativ och en 

expressiv. Det så kal-

alde kommunikativa





Jag tog färgerna till loggan ur bilden. Burken var 

,!)'!"*0'$+34$;*"$4*.$- %.*'$!$)+ '.*0'&.6$<1=& $0)*$

vara transparent och hänga ihop med innehållet. Jag 

har ritat rinn-streck på loggan så att det ser sprayat 

ut. Jag har jobbat mycket med placeringen av texten 

+34$21=& 6$                     Julia



Jag har ritat bilden, jag håller på med mitt projekt 

%-.$;*"$0)!00*.$29$'*'1&.! "*.$+34$%-.!>.9 $(3)$;*"$
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gratis typsnitt från nätet. Ville ha något målat, jag 

höll på ett tag med loggan. Texten ser ut som något 

tatuerat. Det är svårt att hitta bilder som man får 

använda på nätet.            Sophie
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natur. Lite äldre målgrupp. Jobbade med loggan så 

att den ska synas. Svart skugga och kant runt. Typ-

snittet känns som träd.        Zandra



Jag hade skissat just så här och så gjorde jag fotot 

efter skissen. Jag fotade bilden efter min idé och 

hade vitt papper bakom för att få så liten skugga 

som möjligt. Jag ville ha rent i bakgrunden och ha 

texten där. Grönt valde jag för att det passar bilden. 

Typsnittet passar spelintresserade.              Jesper 



Jag har fotat bilden och tyckte det var en typisk 

produktbild. Ville att det skulle kännas teknikaktigt.

Det är samma typsnitt men jag har dragit ut det 

efter vad som skulle passa. Det som var viktigt var 

större. De som är intresserade av ljud. Loggan uppe 

och nere gör att det hänger ihop.                    Marit



Jag tittar mer på omslaget än innehållet själv. Jag 

ville ha en bra bild och mindre text. Jag försökte få 

så nära min skiss som möjligt. Punkterna på gitar-

ren, ljuset och loggan. Jag gillar stilrent och att det 

ska hänga ihop. Jag jobbade mycket med typsnittet 

och provade ramar och färger.            Malin



Nya konstnärer presenteras i en liten bilaga till en 

designtidning. Typsnittet ska stå för “ny konst”. 

Blomidén har förändrats under arbetets gång. Job-

bade direkt på datorn.          William



Alltså jag tycker om när det är annorlunda. Det 

är nyrenoverat och färgerna känns som höstmys. 

Rubriken skulle matcha in med bilden, smälta in 

men ändå se texten. Det skiljer sig från mängden. 

Grekiska ordet för “form”. Det heter tidningen. Jag 

jobbade länge med loggan.          Natalie



Det är min bild, ville göra en personlig, kvinnlig 

tidning. Mode, design, teater, konst. Det är till en 

yngre målgrupp. Jag valde allt annat utifrån bilden. 

Typsnittet talar mycket för det jag vill säga. Den är 

kreativ, inte perfekt, personlig. Det ska inte vara för 

0'+.'#$&;$>.*8'.-%* %&#$1'* $08-/'*$! 6$D!'&$( *.&$

tidning, inte jättebillig utan mer exklusiv.         Lina



Jag fotade min hand på bilden. Jag tog bara något 

som jag tycker om som är typiskt mig. Jag försökte 

hitta ett typsnitt som var japansktaktigt men det 

gick inte så bra. Jag har vit bakgrund och lila text. 

<1=*. *$-.$!$0*88*$'520 !''6$                     Jessica
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logga till högra hörnet. Det är en chic baktidning för 

moderna människor. Valde typsnitt för en stilren 

känsla och ett annat för cupcake special! och jag 

/*%&$21=*. *$29$>+.8*. *6$F-."& $,*.$"1//!"$+34$"!3)$

bra ihop med bilden. Tidningen tar upp sånt som 

yngre kan intressera sig för.                  Hedvig



I Skolverkets riktlinjer för este-

tiska programmet på gymnasiet 

förklaras att en av fyra inriktningar, 

som kallas Bild- och formgivning 

ger grunderna för att förstå bild- 

och formskapande. Det är under 

denna inriktning som design kan 

inrymmas. I målet för estetiska 

programmet beskrivs vidare att 

det syftar till att ge grundläggande 

kunskaper inom kultur och este-

tik samt ge möjlighet att allsidigt 

utveckla förmågan till skapande, 

inlevelse och uttryck. Det är också 

tänkt ge eleven vana att möta, 

uppleva och analysera uttryck 

inom olika konstarter och till sist 

förbereda för fortsatta studier och 

/-.* %&$! >G.$*.A&'0/!,&'6$H.*(0)$

design är bara en form av design 

som kan få utrymme i en bildsal. 

Design som begrepp är ett så stort 

ämne att det kan fylla helt egna up-

psatser. Det som är gemensamt för 

alla formgivare är att man skapar 

design för ett syfte, ett uttryck

D
en 3 december 2008 pre-                 

senterade regeringen ett 

förslag till en reform av 

gymnasieskolan. Reformen lutar åt 

att dra ner på ämnen som estetisk 

,&.)0*84&'$%-.$%&'$(  0$1'.588&$

för estetiska uttryck. I Norge läser 

barnen två timmar konst och hant-

verk i veckan i grundskolan. I det 

ingår ett modernt fokus på for-

mgivning. Ämnet är i första hand 

allmänbildande men med syfte att 

få barnen att kunna orientera sig i 

samhället kring ämnen som design 

+34$*.)!)'&)'1.6$7$I,&.!"&$JKKL$(3)$

barn i årskurs 7 - 8 chans att gå 

&''$)1/'1.)+//+$0+8$( * 0!&.*%&0$

av Konstfack, Stockholm stad och 

H*//&.!* 6$:-.$(3)$A*. & $34* 0$

att skapa form med fokus på bild 

och media. Och på Stockholms 

universitet startade nyligen kurser 

i modevetenskap som speglar dess 

roll i samhällsskapande proces-

ser. Design i skolan känns som ett 

intressant och aktuellt ämne.



för att säga något.  Design är ett 

begrepp som ofta förknippas 

med yta och ytlighet, det ger 

produkter ett tillägg som består 

av en tilltalande form. Men om 

man tog design på allvar så skulle 

människans miljö kunna formas 

till allas nytta och välbehag. John 

M&0)&''$%&( !&.*.$&''$0-''$29$0! $

syn av begreppet design: ”design 

kan, när det väsentliga skalats 

>.*8#$%&( !&.*0$0+8$%& $8- -

skliga förmågan att forma och 

göra om vår miljö på sätt som 

inte tidigare förekommit i na-

turen och som tjänar våra behov 

och ger livet mening.” Design är 

en form som ger uttryck för vår 

visuella kultur. Jag frågar mig 

själv på vilket sätt eleverna är 

rustade att själva kunna analy-

sera den visuella kultur de lever i 

och själva producerar? Jag undrar 

också hur morgondagens elevers 

skolpolitik kommer att formas 

för att på bästa sätt ge eleverna 

den mänskliga förmågan (som 

John Heskett säger) att forma och 

göra om vår miljö för att tjäna våra 

behov och ge livet mening? Vi är 

inte bara konsumenter i en visuell 

värld utan vi producerar, både för 

privat bruk och för ett kommersi-

ellt bruk. Jag tror att vi hela tiden, 

genom aktiva val, tar för oss av vår 

+=& '/!"*$8!/;G$+34$"G.$%& $'!//$,9.$

egen. Att de som har ett inre be-

4+,$*,$*''$'*""*#$".*=*#$0)*2*$+34$

visa upp visuella produkter också 

har ett behov av att synas kan vara 

ett bra exempel på att Internet så 

0 *AA'$B5''*%&$4&8$'!//$+006$:&-

sign som ett begrepp är så mycket 

vidare vid än att skapa och formge 

en produkt, det innebär att formge 

ett innehåll, en mening, en iden-

titet, ett värde. Men det är utifrån 

visuella koder som dessa nyanser 

och skillnader berättar. Dessa 

)+%&.$! (  &.$0!"$!$%&'$,!$)* $)*//*$

visuell kultur, vi har tillsammans 

skapat och kommit överens om.



Den handlar om massa olika saker, kändisar och 

cirkusartister. Läsare kan skicka in sina egna foton 

på arga ansikten. Det är en provokativ tidning med 

kontroversiella artiklar. Typsnittet såg bestämt ut, 

argt ut, hård. Ville ha tjocka bokstäver. Ränder och 

bokstäver bakom, förutom ögon och mun.       Kim



Jag utgick ifrån skissen som blev illustrationen. Jag 

lade in ett eget foto. En humortidning. Epiqfaile - 

>&/0'*,*'$A/!.$B*!/&6$N- )'&$! '&$09$853)&'6$C!'$A/&,$

snyggt och så behövdes något mer så jag valde 

grönt bakom bilden. Formatet är mindre än en A4. 

Det var en kul grej.             Rikard



Började med min bild. Fixade och drog färger i 

Photoshop. Jobbade med kontraster och gjorde allt 

förutom bussarna svartvitt. Laddade hem penslar 

och stämplade det svartvita. Tyckte det blev ento-

nigt att ha bilden helt rak och böjde den. Att det är 

SL´s egna färger tänkte jag inte på.   !"#$%&'()#



Jobbade mycket med kontrasterna. Tittat på mode 

och Hollywood för innehåll och tävling.  Jag ville ha 

 9"+'$29$,- 0'&.$0!%*$8& $B5''*%&$0& $'!//A*)*$*//'$

till orginalskissens utseende igen.       Adam



Jag villa jobba med något som jag fotograferat och 

tänkte att jag kunde ta bilden och göra något för 

pensionärer. Typsnittet såg ut som sånt man kunde 

ha till en riktig tidning. Jag gick mest på känsla. Stort 

format passar bäst. Det blev bättre symetri när jag 

ordnade texterna efter marginaler.               Johan



Det är spöktema. Det är mina egna bilder från gamla 

stan. Det passade och var snyggt till “legends” 

ordet. Loggan syntes bättre med skuggan och var 

snyggt med glans. Jag har jobbat efter min skiss och 

jag jobbade med tjejen, jag gjorde mörka ögon och 

ljusare i hyn. Citatet är riktigt.      Lina               



En tidning om bronsåldern. En historisk tidning. 

Jobbade med perspektivet som jag fotograferat.  

Hällristiningarna är röda så jag valde typsnittets färg 

därefter. I:et är inte så utpräglat.                       Agnes



Tidningen handlar om ung kultur. Den är nischad 

8+'$01A)1/'1.&.6$@*"$A/&,$! 02!.&.*%$*,$>+'+".*(&.-

na som jag själv tagit. Jag valde samma typsnitt som 

man använder inom musikbranschen.            Lovisa



Det var medvetet att lägga loggan längst ut lite 

A&0)1.& 6$<1=*. *$-.$/!0'*%&$8&%$A+3)*.#$%&'$-.$

som en checklista. Typsnittet matchar stjärnan och 

det ska vara mjukt och enkelt. Det är en billig stu-

denttidning. Färgerna matchar bildens färg. Det är 

&''$>+'+".*($'*"!'$!$O220*/*6     Viktoria



Jag valde teckensnittet så tog jag det för att det såg 

snyggast ut resten kom lite random!             Miguel



Tack!

Till mediepedagog Gábor Bodnar och elever-

na på Gångsätra gymnasium. Bildpedagog 

Madelene Egerfält och eleverna på Sollen-

tuna Fria gymnasium
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