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Abstract
Speaking of photography: “people think there are rules”
-a study of photography among young people.
Den här uppsatsen handlar om att ta bilder/fotografera i kontexterna Instagram och Fotografisk bild
i gymnasieskolan och bygger på en fallstudie med några gymnasieungdomar. Syftet med undersökningen är att få större förståelse för hur ungdomar tänker när de publicerar bilder på Instagram och
när de löser uppgifter i skolan. Skiljer sig förhållningssätt åt och hur resonerar ungdomarna kring
det? I skolan finns mål och betygskriterier, hur förhåller ungdomarna sig till dem och vad gör dessa
med hur de löser uppgifter? På Instagram finns inte skrivna regler så som i skolan, men finns det
oskrivna regler som kan identifieras som riktlinjer för vad som anses vara rimligt handlande? Hur
förhåller sig ungdomarna till dem när de publicerar bilder på Instagram? Ett syfte med undersökningen är också att synliggöra lärande utanför skolan och att ta till vara på kunskaper som ungdomar skapar i interaktion med andra.
Den gestaltande delen i mitt examensarbete är inspirerad av ungdomarnas reflektioner kring seende i olika kontexter och deras beskrivning av hur vissa skriver ”hashtags” så att det blir lite som en
melodi. På vårutställningen bad jag besökare använda hashtagen #perspektivpåkonstfack och hjälpa
mig fylla en vägg med bilder. Bilderna som taggades skrevs ut och sattes upp kontinuerligt, och på
väggen fanns också en iPad som visade bilder med denna hashtag. Gestaltningen tar avstamp i uppsatsen och är en fortsättning, utveckling, utväxt som utforskar perspektiv på konst, Konstfack, sociala medier, massproduktion och masskonsumtion av bilder. Min tanke var att utforska gränser för
vad som är rådande normer i olika kontext. Vad händer när man beskriver konstnärliga verk med ett
annat språk än det som förväntas och vad händer när bilder byter kontext? Kan man göra Instagram
av konst och kan man göra konst med Instagram?
Ungdomarna bjöds in till utställningen och att bidra till väggen, väl på plats visade det sig att
störst engagemang ägnades åt att läsa uppsatsen, i ett fall genom högläsning.

Nyckelord: Instagram, sociala medier, kommunikation, fotografi, informellt lärande
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1. Inledning
1. 1 Introduktion
För en tid sedan hörde jag en vän säga “ingen är på Facebook längre, nu hänger alla på Instagram”.
Som blivande bildlärare och intresserad av fotografi bestämde jag mig för att kolla vad det var.
Första känslan var HJÄLP, jag orkar inte se och jag vill heller inte visa något. Vad är meningen?
Jag kan känna att jag drunknar i bilder, både eget framställda och andras. Att fotografera är viktigt
för mig men samtidigt kan jag uppleva att jag ibland blir för mycket och jag funderar mycket över
vad jag ska med alla bilder till. De ligger mest på hög eller tar utrymme på hårddiskar. Vem blir jag
när jag fotograferar och vad gör mitt fotograferande med upplevelser, minnen och närvaro, både för
mig men framför allt för min omgivning?
Trots min skepsis till Instagram hittade jag en ingång som jag ville undersöka vidare. Hur är det
att växa upp med fotografiska medier idag? Hur ser unga på fotografi och hur använder de sig av
mediet? I stora delar av världen växer man upp med fotografier och fotografiska medier genomsyrar
det mesta i dagens västerländska samhälle. Vad är det som lockar så många människor att vara med
i Instagram och vad får de ut av det?
1. 2 Bakgrund
Vi lever i en tid där det råder massproduktion av och masskonsumtion med bilder. Jag intresserar
mig för hur många idag använder bilder som kommunikationsmedel genom till exempel sociala
medier. Inlägg på Facebook kan leda till långa diskussioner med okända människor. På Instagram
kan man publicera bilder och föra en dialog med sina “följare”. På båda forumen kan man använda
knappen ”gilla” för att visa sin uppskattning.
När jag varit på VFU har jag upplevt att ungdomar ser olika på analog och digital fotografi. Jag är
nyfiken på att sätta mig in i hur unga tänker kring fotografi generellt och har valt att undersöka tankar kring Instagram och ämnet Fotografisk bild i skolan. Jag hoppas få syn på hur de upplever det
fotografiska mediet för att bättre kunna möta elever i skolan i arbete med fotografi.
Min undersökning rör sig kring det fotografiska mediet och att fotografera/ta bilder i kontexterna
Instagram och Fotografisk bild i gymnasieskolan. Jag är främst intresserad av praktiken, att fotografera, drivkrafter bakom att vilja fotografera och förhållningssätt till skrivna och oskrivna regler inom undersökningens intresseområde. Med skrivna regler menar jag till exempel betygskriterier i
skolan. Med oskrivna regler syftar jag på det jag identifierat som rådande normer i kontexterna
Instagram och skolan.
Jag har alltså inte avsikten att reda ut skillnader mellan fotografiska bilder framställda med digital
eller analog teknik, snarare vilka regler som skapas för vad fotografi kan vara och hur mediet kan
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hanteras. Med “bilder”, syftar jag i det här sammanhanget på bilder framställda med en kamera, vilken kan vara mobilkameran, annan digital kamera eller en analog kamera.
1. 3 Instagram
Instagram är ett socialt nätverk som bygger på att publicera och dela bilder. Det är en gratis mobilapplikation för smarta mobiltelefoner. Man kan hämta bilder tagna med telefonens inbyggda kamera eller fotografera direkt i applikationen, och det finns ett flertal filter att lägga på sina bilder. Bilderna beskärs till ett kvadratiskt format i applikationen.
Man kan välja att ha ett stängt konto där intresserade följare måste godkännas av kontoinnehavaren, eller ett öppet konto som vem som helst kan följa. Att följa någon på Instagram innebär att man
ser de bilder personen lägger upp i sitt Instagram-flöde. På Instagram finns också möjligheten att
“tagga” personer och platser. Tagga är en funktion som länkar till en person, en plats på en karta,
eller platser skapade av användare. På Instagram behöver man inte använda sitt riktiga namn och
många väljer att ha alias. Det går också att skriva kommentarer till sina bilder, vilka också kan
kommenteras av andra. På Instagram finns funktionen “hashtag” (#). Hashtags skriver man framför
allt om man vill att ens bild ska kunna ses av så många som möjligt. Klickar man på en hashtag får
man se alla bilder med samma hashtag. Funktionen är mest användbar om man har öppet konto.
1. 4 Syfte
Som blivande bildlärare och med en bakgrund som fotograf och bildredaktör är Fotografisk bild på
gymnasiet det ämne som intresserar mig mest. Jag är nyfiken på hur ungdomar tänker när de publicerar bilder på Instagram och när de gör ett arbete i skolan. Jag hoppas kunna identifiera vilka värderingar ungdomarna söker efter på Instagram och i skolan. Skiljer de sig åt och vad säger värderingarna om vad som är rådande normer för bildframställning i dessa sammanhang? Hur förhåller
de sig till skrivna regler, så som betygskriterier i skolan när de löser uppgifter och går det att identifiera några oskrivna regler på Instagram.
Användande av sociala medier visar på en vilja och ett behov av att berätta och att kommunicera
oavsett om det är i tal, skrift eller med bilder. Jag tror det kan vara användbart att sätta sig in i ungdomars perspektiv i denna typ av kommunikation och ta vara på viljan att kommunicera. Genom
denna undersökning hoppas jag kunna få större förståelse för hur ungdomar tänker om fotografi i
skoluppgifter och på fritiden. Vad kan jag som blivande lärare lära av ungdomars användande av
Instagram?
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1. 5 Frågeställning
Hur upplever och värderar gymnasieungdomar bilder på Instagram och i skolan? Hur skiljer sig
förhållningssätten åt och vilka makt och styrningsformer blir riktlinjer för ungdomarnas handlande i
de två kontexterna?
1. 6 Empiri
Det empiriska material jag utgår från i min uppsats består i första hand av intervjuer, fotografier
publicerade på Instagram och fotografier tagna som en skoluppgift. Intervjuerna har jag dokumenterat med ljudupptagning och i vissa fall även med film då det förekommit samtal om fotografier. Intervjuerna har transkriberats och deltagarna har anonymiserats. Fem ungdomar har deltagit i undersökningen och vi träffades totalt fyra gånger. Vid två tillfällen närvarade även deras lärare under
korta perioder.
Jag har även använt mig av observation på Instagram för att bilda mig en uppfattning om vad
Instagram kan vara och användas till, samt själv provat att publicera bilder för att lära mig det rent
tekniskt och dess möjliga uttrycks- och kommunikationsformer.
1. 7 Urval och avgränsning
Deltagarna går på en innerstadsskola i Stockholm och kommer från olika håll i stor-Stockholms
kommun eller närliggande kommuner. Gruppen består av fem elever i årskurs tre på gymnasiet. De
går antingen Natur- eller Samhällskunskapsprogrammet och läser Fotografisk bild som individuellt
val tillsammans. Jag fick kontakt genom deras lärare i Fotografisk bild som jag känner ytligt sedan
en tidigare partnerskola, annan än den aktuella skolan. Val av skola skedde till viss del slumpmässigt eftersom jag nyligen kom i kontakt med läraren av helt andra orsaker och att denne visade intresse för utbyte.
Till min undersökning sökte jag efter ungdomar som använder Instagram och läser Fotografisk
bild på gymnasiet. Jag sökte medvetet efter ungdomar med intresse för fotografering både i skolan
och utanför i form av Instagram eftersom jag är intresserad av fotografering som praktik och mediets kommunikativa aspekter. Jag har inte haft för avsikt att studera närmare vilka slags berättelser
som skapas utan har valt bort att studera identitets-skapande processer, däremot är jag medveten om
att dessa inte helt kan förbises. Urvalet av ungdomar skedde genom att jag presenterade min idé för
en klass och vad det skulle innebära för dem som deltog. De som var intresserade av att delta anmälde sitt intresse. Mötena har ägt rum på ungdomarnas skola under lektionstid i mars 2013. Intervjuerna har skett i grupp om fyra till sex deltagare och har pågått i 1-2 timmar per tillfälle.
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Valet att hålla mig till en liten grupp på en skola gör min undersökning begränsad och det blir en
typ av fallstudie. En fallstudie kan avgränsas till en person, en grupp, en skolklass, ett samhälle, ett
system eller en händelse och är en intensiv-studie av ett väl avgränsat exempel. Avgränsningen kan
handla om plats, form och innehåll samt aktörer, för sig eller i en kombination. En definition av fallstudien kan vara att det är en studie av en instans i handling.1 I mitt fall handlar det om en liten
grupp, vad de gör i två olika kontexter och hur de inom dessa förhåller sig till skrivna och oskrivna
regler, under en begränsad tid.
Jag är medveten om att jag utifrån denna undersökning inte kan dra några generella slutsatser om
ungdomars förhållningssätt till, och användande av det fotografiska mediet i allmänhet. Jag har gjort
en djupdykning i hur några gymnasieungdomar använder det fotografiska mediet som uttrycksmedel och hur de formulerar sig kring detta i kontexterna Instagram och skolan. En fördel med att vara
en liten grupp är att det lättare skapas ett ömsesidigt förtroende. Dels mellan mig och informanterna
men även informanterna emellan. Att det huvudsakligen skett på deras lektioner i Fotografisk bild
gör också att det varit lättare att fokusera på fotografi som uttrycksmedel snarare än på informanterna som privatpersoner. Ungdomarna uttryckte en önskan att ha med sin lärare i samtalen, något jag
tolkar som att de upplevt samtalen som relevanta för ämnet och att de tog situationen på allvar.

1. 8 Metod
1. 8. 1 Etnografiskt inspirerad metod
Undersökningen är en kvalitativ studie inspirerad av den etnografiska metoden. Mitt undersökningsmaterial består av deltagande observation, intervjuer och bilder. Deltagande observation kan
tolkas som en övergripande term som innefattar alla de tekniker en etnografisk studie innehåller. I
Etnografi i klassrummet beskriver Birgitta Kullberg det som ett pågående och intensivt observerande, talande och lyssnande.2 Min deltagande observation består av observationer på Instagram, egna
publicerade fotografier på Instagram, samtal och djupintervjuer och ett ständigt pågående analysarbete, både under samtalen och intervjuerna samt under bearbetningen av insamlat material. Birgitta
Kullberg skriver att det vanliga samtalet, och ibland även intervjun, förekommer i vardaglig verbal
kommunikation människor emellan i ett ständigt flöde. Med samtal menar hon ett informellt sampratande som kan uppstå i situationer där människor möts, det kan vara tillfälliga men ibland även
planerade händelser eller situationer. Intervjun är initierad, förberedd och planerad av någon, en

1

Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 67 f.

2

Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 92.
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person som även leder sampratandet och ställer frågor.3 Jag har valt ämnesområde och initierat, förberett och planerat mina möten med ungdomarna. Mötena har därmed formen formell intervju, eller
djupintervju. Kullberg skriver att en djupintervju, liksom den informella intervjun, inte har några
förutbestämda frågor, däremot finns de områden och tankar som forskaren vill beröra nedtecknade.
Huvudsyftet med djupintervjun är att lära sig att se omvärlden genom uppfattningar och tankar hos
den som intervjuas.4 Jag har förberett mötena med frågor och beröringspunkter men har inte följt
dessa slaviskt då jag ibland redan fått svar genom informanternas resonemang, reflektioner och pågående samtal eller för att diskussionen tagit andra intressanta och relevanta vägar. Jag har upplevt
intervjusituationerna mer som ett samtal som jag initierat. Trots att jag inlett samtalet och haft rollen
som ledare har deltagarna lyssnat på varandras inlägg, formulerat sig efter det eller tagit ställning
till det som sagts och även ställt för min undersökning relevanta följdfrågor. Jag vill poängtera att
jag inspirerats av en etnografisk metod och undersökningen kan alltså inte ses som en ren etnografisk studie.
1. 8. 2 Fotoelicitering
Till andra och tredje mötet fick informanterna en fotouppgift att lösa. Jag ser det som ett undersökande arbete med informanterna som medforskare. Genom samtal utifrån informanternas bilder ville jag undersöka deras förhållningssätt till de olika kontexterna Instagram och skolan. I Visual
methodologies skriver Gillian Rose om fotoelicitering och att det framför allt finns fyra styrkor med
metoden. Ett fotografi innehåller mycket information och genom att prata om innehållet i ett fotografi ges möjlighet att se nya saker med olika perspektiv på ett socialt fenomen, något som muntliga
och skriftliga data inte ger. Fotoelicitering kan även vara användbart om man vill få syn på vardagliga saker i deltagarnas liv.5 Genom att be mina informanter ta bilder utifrån ett tema har det bidragit till att de under processens gång reflekterat över vad de gör, varför och vilka gränser de sätter
och förhåller sig till. Rose skriver också att deltagarna genom att ta egna fotografier stärker sin roll i
undersökningen. Dels för att de får en tydlig roll i forskningsprocessen och genom att bli experter i
intervjusituationen eftersom det är dem som förklarar fotografierna för forskaren.6
1. 8. 3 Begränsningar och möjligheter
Att informanterna fick en uppgift som de skulle publicera på Instagram kan vara problematisk. Dels
3

Ibid., s. 109.

4

Ibid., s. 121.

5

Rose, Gillian (2012, 3. ed.) Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, London: Sage, s. 304 f.

6 Ibid.,

s. 306.
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handlar det om mina förutfattade meningar om deras användning av Instagram, och om att de kanske svarat på uppgiften så som de tror att jag förväntat mig. Framför allt handlar det om att jag
kommer in i ett sammanhang där de är vana vid att själva avgöra när, var, hur och om de ska publicera bilder. Jag är medveten om att det blir en konstruerad situation även när det gäller skoluppgiften. Undersökningen är initierad av mig och trots att våra möten skett under lektionstid är det inte
en verklig situation. Uppgiften är formulerad som en uppgift i Fotografisk bild med betygskriterier
men kommer inte leda till bedömning, vilket säkerligen påverkar hur informanterna löser uppgiften.
Efter att ha observerat olika berättelser på Instagram formulerade jag en uppgift som skulle kännas genomförbar för deltagarna både på Instagram och i skolan. Jag är medveten om att de i vanliga
fall inte publicerar bilder utifrån ett uppdrag på Instagram men det kändes i detta fall relevant eftersom jag ville göra en jämförelse mellan förhållningssätt till Instagram och skolan. Att formulera ett
tema visade sig dock vara begränsande för deltagarna på ett annat sätt än jag förväntat mig. Temat
var “En dag i staden”. Begränsningarna handlade framför allt om att det skulle vara konstigt att
publicera flera bilder på en dag och att temat uppfattades mer som “En dag på stan”. En inledande
diskussion om vad en dag och en stad kan vara hade underlättat.
Min tanke med temat var, förutom att den skulle kännas genomförbar på Instagram och i skolan,
även att den inte skulle behöva ta för mycket av informanternas tid i anspråk. Jag tänkte mig också
att den kanske inte skulle skilja sig så mycket från andra dagar då de publicerar bilder på Instagram
förutom att den i detta fall var formulerad som ett tema. Ungdomarna fick alltså först en uppgift
som de skulle publicera på Instagram. Därefter fick de samma uppgift men nu formulerad som en
skoluppgift med mål och betygskriterier. Jag var beredd på att ungdomarna kunde tycka att det var
oinspirerande att få samma uppgift men mitt syfte var att få syn på deras förhållningssätt till samma
tema i olika kontext. Jag var också öppen för att de kunde använda samma material i båda fallen.
Då skulle intressanta frågor om vad kontexten gör med värdering av bilder och hur man kan ta till
vara på ungdomars kreativitet och vilja att skapa och berätta utanför skolans ramar kunna uppstå.
Det finns även en problematik med att användning av Instagram är begränsad till dem som har en
smartphone. Detta gör det tvivelaktigt att arbeta med Instagram i skolan. Däremot tror jag det finns
mycket att lära av användning av Instagram, andra appar till smartphones eller genom sociala medier. Ytterligare en anledning till att inte använda sig av Instagram i skolan kan vara att inte ta elevers
privatliv i anspråk. Detta är alltså inte mitt syfte utan snarare att det kan vara lärorikt att sätta sig in i
ungdomars liv, få syn på läromöjligheter i deras vardag och fånga upp sådana möjligheter och utveckla i skolan. Vid introduktionstillfället poängterade jag mitt intresse för mediets kommunikativa
aspekter och att jag inte var ute efter att bedöma deras bilder eller dem som personer, utan att snarare försöka se utifrån deras perspektiv.
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1. 8. 4 Tillvägagångssätt
Vid introduktionstillfället berättade jag om mina avsikter med undersökningen, vad ett eventuellt
medverkande skulle innebära för dem, deras anonymitet och att medverkan var frivilligt samt om
deras rättighet att avbryta medverkan. Fem personer ville delta och vi inledde därefter vårt första
samtal då vi diskuterade hur informanterna använder Instagram och olika typer av gränsdragningar
som de själva satt upp eller förhåller sig till. Därefter delade jag ut uppgiften. Informanterna kom
med synpunkter och vi omformulerade uppgiften till att sträcka sig över en vecka istället för att
publicera tre bilder på en dag, för att den skulle kännas genomförbar för dem. I uppgiften skrev jag
också att de inte behövde utgå från sig själva som personer utan att de kunde välja ett perspektiv, gå
in i en roll och angripa temat utefter det. Min tanke med det var att lägga fokus på görande och uttryck snarare än på dem som personer. Jag har insett att denna tanke var naiv eftersom det i samtalen kommit fram att informanterna redan intagit en roll på Instagram och att bryta mot den kunde
anses konstigt och uppseendeväckande. Under mötet beslutade jag i samråd med informanterna att
även jag skulle fotografera efter temat. Det kändes relevant eftersom jag på det sättet kunde få bättre insyn rent tekniskt men även i vilka möjligheter Instagram har. Jag lärde mig genom att pröva
med informanterna som vägledare. Det blev även en form av deltagande observation och ett pågående samtal till nästa möte. Vi kom fram till en gemensam “hashtag” som vi skulle använda för att
kunna urskilja temat i Instagram-flödet.
Till det andra mötet skrev jag ut de bilder som publicerats för att det lättare skulle gå att samtala
kring. Det kan dels ses som en möjlighet att tala om bilderna med nya ögon men också som problematiskt eftersom de tas ur sin kontext. Informanterna fick berätta hur de förhållit sig till uppgiften,
hur de tänkt med sina bilder och om det varit begränsande på något sätt. Jag tog även upp frågor
från första mötet som jag var intresserad av att höra mer om, som exempelvis vad man “får” och
“inte får” göra och vad som kan vara ett “Instagram moment”. Därefter delade jag ut nästa uppgift
som de skulle lösa till nästa möte. Temat var detsamma men något omformulerad för att anpassa
den till en uppgift i Fotografisk bild. Jag hade förväntat mig protester men det kom inte en enda. De
frågor som ställdes handlade om vilken kamera de skulle använda, mobilen eller annan? En person
ville fotografera med analog kamera. De fick använda sig av valfri teknik men jag förklarade att det
inte fanns någon budget för framkallning och inskanning av negativ. Vi förde även ett samtal om
vad staden kan vara och kom gemensamt fram till att det inte behövde vara innerstadsmiljö och
utomhus. En dag i staden kan spenderas i en lägenhet och staden kan vara någon annan än Stockholms stad.
Min avsikt med det tredje mötet var att utifrån elevernas bilder samtala om hur de löst uppgiften
och undersöka deras förhållningssätt till fotouppgifter i skolan och hur det skiljer sig från hur de
11

tänker kring Instagram. Det blev problematiskt eftersom ingen av deltagarna var klar med uppgiften. En hade fotat med analog kamera men hade inte använt hela rullen och därför inte kommit
längre. En annan hade fotat men missat att det var till den dagen. En tredje var frånvarande vid förra
mötet och hade inte fått uppgiften från en klasskamrat så som det var tänkt. Två deltagare var frånvarande. Detta gjorde att vi istället pratade generellt om hur de tänker kring uppgifter i skolan och
hur det skiljer sig, eller inte, mot hur de tänker kring Instagram. Eftersom två ändå gjort uppgiften
kunde de också berätta hur de tänkt om just den, temat och jämföra med när de gjorde den för
Instagram.

1. 9 Teori och tolkningsram
1. 9. 1 Socialkonstruktionism
För att bearbeta och analysera materialet i min undersökning använder jag mig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vivien Burr, lektor i psykologi, skriver i Social constructionism om att
människans sätt att förstå är historiskt och kulturellt relativa och beroende av sociala och ekonomiska strukturer i en viss kultur, en viss tid. Kunskap är artefakter av en tid och en kultur och konstrueras mellan människor. Enligt socialkonstruktionismen finns ingen objektiv fakta utan all kunskap kommer från att se på saker ur ett visst perspektiv. I interaktion mellan människor konstrueras
olika versioner av verkligheten.7 Vi föds till en kultur där det redan existerar ramar och kategorier
som människan lär sig genom att använda sig av språket. Burr skriver att språk och tanke är oskiljbara och att språket kan ses som en säck med etiketter som vi kan välja ifrån för att uttrycka oss och
beskriva tankar och känslor. Människan tänker genom ett redan existerande språk. Språket definierar och strukturerar och erbjuder ett system av kategorier för att dela upp våra upplevelser och ge
dem mening. Men språket ändras konstant och varierar i betydelse. 8
1. 9. 2 Sociokulturellt lärande
Tänkande är kommunikation. Tankar, eller inre prat, kan beskrivas som tyst kommunikation, och
kompletteras i orden. Uttalade ord kompletterar tankar och är en början.9 En början på fortsatt
kommunikation tänker jag. Leif Strandberg, psykolog, behandlar i Vygotskij i praktiken psykologen
och pedagogen Lev Vygotskijs tankar. I sammanhanget beskriver han barns lärande genom växelspel mellan yttre och inre aktiviteter, men även i klassrumssituationer och att lära genom att exem-
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pelvis förklara för andra.10 Vygotskij talar också om att man som människa förstår sig själv genom
andra. Barnet interagerar och kommunicerar med andra och genom de reaktioner barnet möter lär
sig barnet om världen och sig själv. 11
Att lära sig att kommunicera är att bli en sociokulturell varelse.12 Roger Säljö, professor i pedagogik, skriver om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket grundar sig i Vygotskijs tankar. Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet och kan ske genom ett trivialt samtal, en handling
eller en händelse.13 Lärande kan inte begränsas till vad som händer inne i en enskild individ utan
måste förstås som något som sker i samspel människor emellan och i ett socialt sammanhang. 14 Lärande sker i olika sammanhang och på olika sätt, kunskaper och lärande betraktas som situerade och
något som växer fram i sociala praktiker.15 Kunskaper och färdigheter kommer från insikter och
handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra. Människan som fysisk varelse har begränsade möjligheter till handling men genom resurser i form av intellektuella och praktiska redskap kan vi åstadkomma annars omöjliga saker. Framför allt är det genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare.
Dessa resurser eller redskap kallas artefakter. 16 Artefakterna är fysiska objekt men blir även intellektuella resurser genom att fungera i samspel med människans tänkande. 17
Begreppet mediering är centralt i sociokulturell teori och “/.../ innebär att vårt tänkande och våra
föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och
fysiska redskap”. Människor står inte i direkt kontakt med omvärlden utan vi hanterar den med
hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap vilka utgör integrerade delar av våra sociala
praktiker.18
Säljö skriver att i utvecklingen av vad som kallas informations- eller kunskapssamhället bygger
tekniken in allt mer av våra kunskaper i artefakter och system. Informationstekniken kan ses som en
förlängning av människans strävan efter att kommunicera med andra. Användning av exempelvis
10
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datorns gränssnitt och e-post ses som sätt att skapa, bearbeta och distribuera text och bild. Utvecklingen gör att lärande i stor utsträckning handlar om att lära sig behärska ny teknik och dess användningsformer. Tekniken för kommunikation blir föremål för lärande och formen blir innehåll.19
Dessa perspektiv på kommunikation, lärande genom interaktion, tillgängliga resurser och hur dessa hjälper oss att förstå omvärlden är användbara när jag bearbetar mitt material.
1. 9. 3 Maktperspektiv
Precis som språk och tanke är oskiljbara menar Michel Foucault, filosof och idéhistoriker, att även
diskurs och makt är det. Foucault menar att makt inte är en egendom som vissa personer har, utan är
en effekt av en diskurs. En diskurs kan ses som en referensram och erbjuder ett visst sätt att se på
världen eller ett fenomen. Diskurser uppträder i vad människor säger eller skriver och betydelsen av
det vi säger eller skriver är beroende av i vilken diskursiv kontext de uppträder. Språket erbjuder
olika möjliga versioner och tolkningar med olika berättelser av ett objekt och olika sätt att representera det för världen. När vi definierar eller representerar något på ett visst sätt producerar vi en viss
form av kunskap, och med det makt. Kunskap refererar till en specifik konstruktion eller version av
ett fenomen som fått erkännande som sanning i vårt samhälle. Varje version av en händelse har med
sig potentiella sätt att agera och kan marginalisera andra sätt att agera.20
Varför handlar människor enligt vissa mer eller mindre bestämda mönster? Marie Öhman, lektor i
sociologi, skriver i Diskursanalys i praktiken om makt och styrningsperspektiv på människors handlande och tar upp Foucaults maktperspektiv. Makt och styrningsformer blir riktlinjer för människors
handlande, en styrning som handlar om att människor själva blir villiga att handla i linje med vad
som framstår som det rätta och eftersträvansvärda.21 Här kan man också tala om uttrycket panopticon, vilket kommer från att man på 1800-talet började bygga fängelser med celler runt ett vakttorn
för att möjliggöra övervakning. Vetskapen om att kunna vara övervakad bidrog till att fångar började bevaka sitt eget beteende. Panopticon handlar om hur övervakning internaliseras av dem som
övervakas, i princip alla medlemmar i ett samhälle, vilket får innebörden att människor själva övervakar och kontrollerar sitt beteende, enligt rådande normer.22
Marie Öhmans studie handlar om styrning i gymnastiksalen och hon skriver om subjektets frihetsutrymme. Genom instruktioner blir eleverna påbjudna vissa handlingar och i dem finns en för-
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väntan på individen att handla i enlighet med den diskursiva ordningen. Ingen tvingas att handla på
ett visst sätt men det kanske inte finns alternativa handlingsmöjligheter som är rimliga. Makten visas här genom ett begränsat möjlighetsrum.23 I min undersökning är det relevant att titta på vilka
förväntningar som finns och vilket handlande som framstår som rimligt, rätt och eftersträvansvärt i
skolans och Instagrams kontext.
1. 9. 4 Visuell kultur
I Practices of looking utvecklas användbara tankar om konventioner och koder. Bilder produceras
enligt sociala och estetiska konventioner och vi måste lära oss dessa koder för att förstå.24 Hur vi
läser bilder är beroende av kontext. Författarna talar dels om att “Viewers Make Meaning” men
även om att bilder ändrar mening i olika kulturella kontexter.25
I barn@com skriver Patrik Hernwall, docent i pedagogik och medieteknik, om filosofen Jean
Baudrillards tankar om att vår samtid karaktäriseras av ett simulacra, en simulerad verklighet. Våra
erfarenheter är simuleringar av skeenden och händelser och mediesamhällets representationer skapar en hyperverklighet. 26 Hernwall talar även om barns villkor och möjligheter med informationsoch kommunikationstekniken. Han talar om att unga ges tillgång till sociala sammanhang där inte
bara kroppens begränsningar kan överskridas utan även erfarenheter och kulturella konventioner
kan utmanas. Med ett bredare fält av erfarenheter blir identitetens möjligheter fler.27
Elza Dunkels, medieforskare, behandlar i Vad gör unga på nätet? intressanta tankar om ungas
förhållningssätt på nätet. Enligt psykologen John Suler blir vi mindre hämmade eller begränsade vid
datormedierad kommunikation. Genom att inte se den man kommunicerar med skapas en känsla av
anonymitet och att inte möta en annan persons reaktioner i realtid påverkar hur vi kommunicerar.28
Karin Becker, professor i medier och kommunikation, skriver i Medier och människor i konsumtionsrummet om fotografering som en vardaglig praktik och om bruket av bilder. Bilder används
som stöd för en längre berättelse och utgör medierade minnen, byggstenar i människors konstruktioner av individuella och kollektiva identiteter.29 I “Photography in the Age of Screen Culture”
23
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skriver hon även om att skärmbaserad teknik gör fotografiet mer tillgängligt. Det har skett en utveckling av fotografiet från att ha varit ett autonomt objekt till fokus på handlingen, att ta bilder.
Fotografering är tidsfördriv och de gester som kan associeras med fotografier beskrivs som “performances”, vilket pekar på fotografering som en social aktivitet. Fotografering vävs ihop med upplevelse, och kvalitén på upplevelsen prioriteras framför fotografiets kvalité.30
Jag använder mig också av filosofen Marx W. Wartofskys tankar om relationen mellan kameran
och det mänskliga seendet. Han beskriver kameran som ett slags ställföreträdande öga genom vilket
vi ser världen. Konsten att ta bilder formar vårt seende så att vi ser saker på ett visst sätt. 31 I
barn@com läser jag om att tekniken kan fungera som en protes, en förlängning av kroppen. Kropp,
kön och kultur är sammanflätade med teknik. Ju mer avancerad och osynlig tekniken blir desto svårare blir det att upprätthålla gränser för vad som är människa och vad som är hennes redskap.32
Även dessa tankar är intressanta för min undersökning.
1. 10 Tidigare forskning
Elza Dunkels som jag nämnt tidigare, skriver i Vad gör unga på nätet? om ungas förhållningssätt på
nätet och om vuxnas föreställningar och fördomar om vad unga gör. Nätet är en förlängning av våra
möjligheter33 och i boken behandlar hon även vilka risker som kan finnas. Hon tar exempelvis upp
nätmobbning och sexuella förövare som söker kontakt via nätet, och skriver om vikten av att sätta
sig in i hur unga använder och förhåller sig till de möjligheter till interaktion och kommunikation
som finns på nätet. Det räcker inte med att iaktta från avstånd, vi måste prata med ungdomarna och
ställa frågor. “Kunskap om unga och nätet måste sättas i ett sammanhang för att blir användbar”. 34
Dunkels skriver även om att se och ta till vara på möjligheter till lärande i användning av internet.
Ett exempel hon tar upp handlar om en elev, Elvira, i årskurs åtta som fått IG i engelska och bild.
Vuxna ser hennes aktiviteter på nätet som tidsfördriv men i själva verket ägnar hon sig åt lärande
genom att exempelvis söka information om hur man redigerar bilder i photoshop, ofta är den informationen på engelska. Hon arbetar alltså med att skapa bilder samtidigt som hon lär sig engelska på
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en ganska avancerad nivå. Dunkels talar här även om ett kollektivt lärande, genom att man tar del
av andras kunskaper och utvecklar nya kunskaper tillsammans med andra.35
Boken Unga nätmiljöer behandlar ungas lärande i samtida medier. I boken skriver Dan Åkerlund,
doktorand i pedagogik, om den entusiasm för kommunikation och textproduktion som finns hos
unga genom exempelvis bloggande och datorspelande. Vad gör nätet så intressant och vilka egenskaper har produktionssammanhanget som den traditionella skolan saknar? Vilka faktorer styr behovet i skolan att skilja på informellt lärande från formellt lärande?36 Det handlar inte om att ersätta
ett lärande med ett annat, däremot kan formellt lärande i skolan gynnas av att ta vara på informellt
lärande på nätet. Det kan exempelvis handla om berättandets betydelse för lärande och hur unga
utvecklar en språklig kompetens genom att lära sig söka och tolka information och förstå detaljer i
språkliga uttryck.37
Dan Åkerlund skriver också i “Elevers foton i sociala medier från klassrummet” om vikten att lyfta fram berättelsen i undervisningen och användningen av det kommunikativa nätet tillsammans
med det digitala fotografiet. Han citerar N. E. Nilsson: “Bristen på autentiska mottagare, har framhållits som ett av skolans stora problem för att få alla i skolan engagerade i skolarbetet”.38 Berättelser kräver att någon lyssnar.39 Åkerlund genomför ett forsknings- och utvecklingsprojekt om sociala
medier med klasser i årskurs 4. I detta sammanhang står sociala medier för en publik klassblogg och
Skype som direktkommunikationsverktyg mellan olika svenskspråkiga klasser i flera länder. Forskningsprojektet ställer frågor om hur elever ser på sin egen textproduktion, i vid bemärkelse, när
mottagaren finns utanför klassrummet.40 När skolarbete inkluderar någon form av nätpublicering
förändras mottagarperspektivet och eleverna får möjlighet att se autentiska mottagare och deras
produktion anpassas för att medieras till dessa. Det finns olika sätt att komma ifrån att skolarbete är
något elever gör enbart för att lämna in till läraren, exempelvis genom redovisningar i klassen och
utställningar i korridoren. När syftet är att möta en annan publik än läraren förändras lärarens roll
till att i större utsträckning handla om handledning, och att vara stödjande och inte bedömande. Lä-
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rarens respons kommer att handla mer om den kommunikation eleven vill uppnå, och inte vara i
relation till läraren och dennes förkunskaper utan i relation till den tänkta publiken.41
Min undersökning ligger nära Dunkels i att försöka sätta sig in i ungdomars perspektiv, men också
att se möjligheter till lärande. I mitt fall handlar det om användande av smarta telefoner. Åkerlund
talar om språklig kompetens och entusiasm för kommunikation i ungas användande av nätet. Jag ser
tydliga kopplingar till hur ungdomarna i min undersökning utvecklar språkliga kompetenser för olika kontexter men också viljan att kommunicera. Åkerlund tar också upp positiva aspekter med att
använda sig av sociala medier och nätpublicering i skolan och ger bra exempel på arbetssätt. Jag är
fortfarande tveksam till Instagram på grund av den exkludering som skulle uppstå men tycker att
min undersökning visar på vikten av mottagare vilket Åkerlund skriver om.

2. Bearbetning och analys
I uppsatsen använder jag mig ibland av ett språkbruk som ungdomarna använt under våra möten.
Istället för “gilla” säger de ibland “like” eller “likes”. Att “instagramma” kan innebära att lägga upp
bilder men även att kolla på Instagram-flödet och ibland “gilla” och kommentera.
2. 1 Instagram - varför då?
Under samtalen med informanterna har det kommit fram olika anledningar till varför de använder
Instagram. Det kan grunda sig i ett intresse för fotografi:
Jag tycker det är skitkul med fotografi. Anledningen till att jag ville ha en iPhone var för att jag ville ha instagram för att jag tyckt de det skulle vara en skitkul grej.42

Det kan även handla om det rent sociala, en interaktion med personer i ens närhet eller som man
kanske inte träffar så ofta, ett sätt att hålla kontakt:
Jag har det mycket för, jag var utbytesstudent i Australien, och då blir det som en länk. Jag följer nästan bara
australienska personer {...2s} så det blir mest engelska och så. Då är det lite mer, det här är lite kul, det här skulle
dom skratta åt. Det är inte så himla roligt för folk häromkring, det är snö ute idag, men dom tycker att det är jätte
jätte jätte-häftigt så det blir mycket mer den länken.43

Man kan följa kändisar, och de kan följa tillbaka. En av ungdomarna berättar att Rihanna följer en
kompis lillasyster som har en “Rihanna-dyrkande” Instagram och att Rihanna brukar “gilla” hennes
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bilder:
Man kommer närmare kändisar {...3s} ja, dom lägger ju upp sitt vanliga liv också ju.44

I barn@com skriver Patrik Hernwall att medierna skapar en hyperverklighet, ett simulacra. Internet
är en social arena där olika aktörer möts och i interaktion med andra skapas en gemensam simulering. Tänkta gränser blir utan betydelse när allt kan simuleras.45 Att få ett “gilla” av Rihanna suddar
ut gränser och det faktum att kändisar lägger ut bilder från sitt “vanliga” liv gör dem mer mänskliga
och det blir lättare att relatera till, vilket kan skapa en känsla av att man kommer dem närmare.
Informanterna har även berättat om vikten av att dokumentera sitt liv och att spara på minnen för
framtiden:
/.../ jag tycker om tanken på att om tio, tjugo, trettio år kunna ta fram alla dom här, och att dom ändå är fina bilder då. Det känns ganska viktigt, det är roligt att kunna se tillbaka på att man har sina vänner fångade som dom
verkligen var.46

Vi har även pratat om hur andra personer använder sig av Instagram för exempelvis marknadsföring
av ett varumärke. Bland det viktigaste som lyfts fram är dock att visa vad man gör och hålla koll på
vad som händer i andras liv:
Jag gillar så här dokumentera vad jag gör. Om jag till exempel gör någon cool grej, är på nåt coolt event med
champagne då är det så här lite roligt att instagramma det för då är jag lite cool typ.47
/.../ är ni som jag, man går å väntar på att dom ska instagramma å så när den väl instagrammar så ba vad fan gör
den, vad gör den? Vart är den nånstans? Vem är den med? Jag vill jättegärna veta, jag blir galen.48

2. 2 Gränsdragningar
Jag har försökt få syn på eventuella oskrivna regler som ungdomarna förhåller sig till på Instagram
för att i sin tur få syn på vad man upplever för begränsningar och möjligheter. Att ha stängt eller
öppet konto är ett sätt att skapa egna ramar. En av ungdomarna har valt att hålla sig till ett begränsat
antal följare. De som får följa är personer i hens närhet och som hen också träffar relativt ofta. Detta
gör att personen inte känner så mycket begränsningar i vad som är ok att lägga upp. Instagram används som ett utökat utrymme för sociala kontakter och kommunikation. En annan som har öppet
konto och många fler följare berättar att hen tänker efter noga innan hen lägger ut något på Insta44

Intervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

45

Hernwall (2003), s. 131 f.

46

Intervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

47

Intervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

48

Intervju 13 mars av Anja Liljefors med 3 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

19

gram. I början, när Instagram var nytt, kände hen sig friare:
Jag hade instagram när det var ganska nytt, då var det kanske tio personer eller nåt som följde en och det var
nära vänner och {...1s} då var jag mycket skönare och roligare för då brydde jag mig inte. Nu har det blivit
liksom, om det är 200 personer som kan kolla då måste man liksom... det måste vara anpassat för mamma och
pappa, anpassat för kompisarna, anpassat för nån man kanske jobbar med...49

Samma person berättar också om att hen känner sig säkrare nu och går mer på känsla när hen lägger
upp bilder:
Förut la jag upp nån ibland när jag blev jättenöjd, det här blev snyggt nu vet jag att jag får många likes. Nu
lägger jag upp såna som jag är osäker på om jag får många likes på men som, när jag har en feeling, nu ska jag
lägga upp.50

En av ungdomarna känner väl till alla sina följare eftersom hen godkänt alla. För dem med öppet
konto där antal följare är runt 200 stycken blir publiken mer oidentifierbar. Vetskapen om att okända
personer kan se vad man lägger ut finns med i ens tankar men det kanske snarare är dem som kommenterar eller gillar och som man har en vardaglig relation till som framför allt utgör målgruppen
på ett medvetet plan. Framför allt beskrivs “coola” personer, sådana som man ser upp till, som en
slags jury för vad man gör. Samtidigt som det finns en medvetenhet över följare kanske mängden
också ger känslan av osynlighet. Elza Dunkels skriver att genom att inte se den man kommunicerar
med blir man mindre hämmad, och det ger en upplevelse av anonymitet även i kommunikation med
människor vi redan känner. Det faktum att kommunikationen inte sker i realtid och att man inte behöver möta eventuella reaktioner hos betraktaren gör också att man kan bli mindre hämmad.51
Oavsett vilka och hur många följare man har upplever jag det som att alla deltagare i undersökningen är medvetna om vad de lägger ut för bilder och på vilket sätt. Man definierar sig själv och
sätt att kommunicera utifrån vilka följare man har. Sturken och Cartwright skriver i Practices of
looking att bilder är framställda enligt sociala och estetiska konventioner. De jämför konventioner
med vägmärken, vi måste lära oss koderna för att de ska kännas vettiga. 52 En av deltagarna berättar
att hen anpassar vad för slags bilder hen lägger upp efter vad personer som hen följer fotograferar.
Ungdomarna i min undersökning följer vissa rådande normer som exempelvis att inte instagramma för ofta. Dessutom finns föreställningar om hur man kan framställa sig själv på bild. Något som
deltagarna själva tar upp som en oskriven regel är huruvida ego-bilder är ok eller inte. De nämner
att man inte kan lägga ut en bild när man bara är snygg, en så kallad ego-bild, däremot kan sådana
49

Intervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

50

ntervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

51

Dunkels (2009), s. 28 f.

52

Sturken & Cartwright (2009), s. 26.

20

vara vanliga i andra kretsar. Om ungdomarna i min undersökning ska lägga upp en bild på sig själv
vill de ha en bra anledning och det bör göras på ett visst sätt, exempelvis om man ser trött ut och
skriver en rolig kommentar till. Det kan också vara ok om man lägger upp en bild på sig själv tillsammans med andra.53 Att vänner lägger upp snygga bilder på varandra är däremot bara positivt, då
verkar det mer spontant och tolkas inte som bekräftelsebehov. Ungdomarna framhåller att Instagram
handlar mycket om bekräftelse. Bekräftelse är något man vill ha, men det får inte verka som att det
är det man söker.
Hernwall skriver att tillgången till informationsteknikens arenor för kommunikation gör att kulturella konventioner kan utmanas och att “individen tillåts laborera med gränser och dimensioner av
den egna jaget”. Med ett bredare fält av erfarenheter blir identitetens möjligheter fler.54 Användningen av informationsteknikens arenor för kommunikation skapar möjlighet att interagera med
människor på nya sätt, känna samhörighet med personer oavsett geografiskt avstånd och att influeras av andra sätt att tänka och se. Samtidigt som det finns många öppna dörrar tyder min undersökning på att det ändå finns begränsade möjligheter till att laborera med gränser och dimensioner av
det egna jaget. Att jag ser begränsningar kan självklart också handla om att det är just det jag frågat
efter.
2. 3 Vad gör man och hur?
Att göra saker på rätt sätt, enligt rådande normer, har visat sig vara viktigt. När jag delade ut uppgiften som skulle lösas på Instagram kom det fram att det finns begränsningar i hur ofta det är okej att
“instagramma”. Jag hade formulerat att det vore bra med minst tre bilder under en dag vilket ansågs
vara för mycket och deltagarna reflekterade över hur konstiga de skulle uppfattas om de plötsligt
började “instagramma” flera bilder på en dag.55
En annan sak som kom upp tidigt var att man vill visa upp sin bästa sida och framstå som “cool”.
Framstå som “cool” i denna grupp kan vara att visa att man är på en “cool”, bar men samtidigt ska
det ske på ett lite mystiskt sätt:
/.../ om jag e på en cool bar, ja det kan va så här cool, en anledning till att lägga upp, man kan känna igen på
kaklet, ‘jaha hon e där wow’... man ska ju inte skriva för {...1s} det kan va lite för attentional.56

Det kan vara okej att skriva var man är men då ska det göras med en “twist”:
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Jag skrev så hära ‘fikar på Pärlans med min pärla’.57

Om man skriver en kommentar till sin bild ska man gärna vara lite rolig eller “oseriös”. Oseriös definieras av informanterna som någonting positivt, en förmåga att ha distans till sig själv och det man
gör genom att använda sig av humor.58 Symboler som smileys används för att förstärka bildens innebörd på ett humoristiskt sätt eller för att skapa rebusliknande meningar.59 Ungdomarna i min undersökning använder sig sällan av hashtags men berättar att vissa personer skriver hashtags som
meningar istället för en kommentar och en av ungdomarna beskriver det som att det kan bli lite som
en melodi:
Jag har två brudar som brukar ha jättemycket hashtags å dom e så här dj´s å då blir det så här party, blond, girl
e typ e go crazy, friday night typ å det e det stuket på deras hashtags i varje instagrambild dom gör.60

Att skriva hashtags på engelska gör ett mindre seriöst intryck vilket i det här fallet är positivt eftersom det finns en strävan att framstå som cool och rolig. Att framstå som cool och göra saker på ett
humoristiskt sätt är något som ungdomarna återkommer till i sitt instagram-användande. Val av
engelska som språk kan i grunden också handla om att det var det vanligast förekommande när mediet började användas i Sverige. Att engelska av mina informanter anses få en mer oseriös känsla
kan kopplas till ett medieklimat som genomsyras av ironi och humor, där populärkultur är en stor
del, och mycket är influerat av engelskspråkiga länder. Sturken och Cartwright skriver att när vi
upplever ett visst visuellt medium associerar vi till andra medier och områden i vårt liv där vi möter
visuella bilder. Bilder och texter förflyttar sig från en social arena till en annan och cirkulerar genom
olika kulturer.61 I den globala värld vi lever i och som Instagram är en del av korsbefruktar olika
kulturer och visuella former varandra i ett ständigt pågående flöde.
Hur bilderna ser ut är viktigt, men hur högt man värderar estetiskt uttryck jämfört med innehåll
varierar dock från person till person. Flera av deltagarna använder sig av olika mobilapplikationer
med redigeringsfunktion av bilder, exempelvis Snapseed. Ofta redigeras en bild först i ett redigeringsprogram och sedan även i Instagram, genom att lägga på ett filter. Det verkar viktigt att bilderna hänger ihop rent estetiskt, hur man tar bilder men även vilka filter man använder. Sturken och
Cartwright skriver om estetik och smak och att kvalitén inte ligger i bilderna i sig utan beror på i
vilken kontext de ses, vilka koder som råder i ett samhälle och på vilken bedömning betraktaren
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gör. Smak är något man lär sig genom kontakt med en kultur, och kan övas upp och visas genom
exempelvis konsumtionsmönster.62 Nedan kommer exempel på en dialog där detta blir synligt:
K:

Jag gillar fina bilder {...3s} det är som instagrammsen {...1s} som folk lägger upp, dom är ganska
ointressanta dom här vad folk har ätit om det inte är så här wow vad snyggt.

L:

Det kan ju va snyggt komponerat ihop om man så hära, här e kaffet, här e mackan, här e yoghurten, all ting ser väldigt snyggt ut.

F:

Det blir så här stilleben. 63

Vid flera tillfällen har det uttryckts åsikter om att frukostbilder är tråkiga och ointressanta, men om
det däremot är en snygg bild anses det okej.64 Det finns även ett motstånd mot personer som lägger
upp flera bilder från ett och samma tillfälle. Mängden gör det ointressant och man slutar följa sådana som instagrammar för mycket. Exempelvis beskrivs en person som ska flyga och som lagt ut tre
bilder från samma händelse, en på planet, en på en kaffekopp och en på personen hen flyger med.
Istället tycker de att hen borde ha bakat ihop allt till en snyggt komponerad bild med kommentar
till. Att “instagramma” många bilder från en händelse eller en plats kan vara okej om det har ett syfte och görs på ett intressant sätt. Då kan det bli som en berättelse och man kan gå in i någon annans
tankar för en stund.
Burr talar om att språket kan ses som en säck etiketter som vi kan välja från när vi uttrycker oss.65
Jag tänker på exemplet ovan med det talade språket i form av engelska eller svenska, men även hur
språket är uppbyggt eller används. En informant berättar till exempel att hen gillar att skriva lite fel
på Instagram, i skolan däremot vill hen låta korrekt. I det engelska språket finns det plats för humor
medan det svenska språket blir seriöst och tråkigt. Det kan också handla om bildspråket. Jag vill
inte påstå att bildspråket är rikare än talspråket, med talspråk menas i det här fallet de skrivna orden
på Instagram, men säcken med etiketter är enorm och på samma gång kategoriserande, och i vissa
fall begränsande. Både de skrivna orden och bilderna är fyllda med konventioner. Olika kontexter
erbjuder olika sätt att använda språket. Vilken betydelse de får och hur de upplevs är också beroende av i vilken kontext de uppträder i. Ungdomarna hämtar influenser från olika håll och de handlingsmöjligheter och repertoarer som finns tillgängliga varierar och är rörliga.
2.4 Helhetsbilden
Som jag nämnt tidigare formulerade jag uppgiften som att man kunde välja ett perspektiv att utgå
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ifrån för att inte fokusera på ungdomarna som privatpersoner i undersökningen. Det var problematiskt på det sätt att ungdomarna redan valt en roll på Instagram och att det skulle kännas konstigt att
plötsligt ändra. Flera av deltagarna berättade om hur de brukar gå tillbaka och titta på alla bilder de
publicerat på Instagram och reflekterar på olika sätt om helhetsbilden.

/.../ jag känner så här när jag kollar på min instagram, att det bara är en del av vad jag gör, en del av mitt liv
liksom. Alla personer representeras inte. Om man tittar på min instagram så förstår man ju inte riktigt, eller
man får inte hela bilden, å det har jag tänkt på att man kanske borde lägga ut mer, rätt, eller jag vet inte vad
jag ska säga, mer en del av varje kategori.66

För någon kan det vara viktigt att alla bilder håller ihop rent estetiskt, en annan lyfter fram att Instagram inte ger hela bilden och funderar i efterhand över varför man valt att lägga ut en viss grej när
man vet att man gjort så mycket annat och kanske mer spännande. I diskussionen om helhetsbilden
talar de också om att ens Instagram-konto kan ge en onyanserad bild av en som person. En av ungdomarna berättar om en bekant som hen följer på Instagram och som är väldigt aktiv. När de sedan
träffades och gjorde saker tillsammans med andra instagrammade personen inte det. Då uppstod
tankar om hur man värdesätter händelser och att man kan få förvrängda bilder av folk:
/.../ vissa personer som man känner lite halvt som lägger ut så här sjukt coola bilder på instagram, ja ba gud va
den gör mycket saker, som att den gör inget annat för att den instagrammar dom här grejerna, å sen träffade jag
den å då var det också så här, då gjorde vi också nånting tillsammans med flera människor å då instagramma
den inte det, ja ba men gud, det finns ju liksom nåt annat som den inte instagrammar. Å det gör jag jättemycket, jag instagrammar typ 10 procent av det jag gör.67

Att välja vilka händelser som är värda att instagramma kan vara ett aktivt val för att visa att man
inte bryr sig, att man är cool och inte har bekräftelsebehov:
Ibland verkar det som att man har ett nice liv om man inte instagrammar, då behöver man inte.68

Jag associerar återigen till Baudrillards tankar om simulacra. Baudrillars säger att simulacra “bears
no relation to any reality what so ever”.69 Ungdomarna är medvetna om att Instagram inte ger hela
eller sanna bilder av dem själva eller andra. Citaten ovan beskriver en känsla av otillräcklighet. De
har även berättat om hur intryck av personer kan förändras på sociala medier eller tvärtom som i
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exemplet ovan. Några har även uttryckt att de inte vill följa vissa personer, som exempelvis småsyskon, eftersom de känner sig obekväma med deras sätt att kommunicera på Instagram:
/.../ jag tycker nästan det e lite jobbigt å se vad mina brorsor håller på med... det e inte den bilden jag har av
dom så det e väl också det där med att man kan ändra uppfattning.70

Hernwall skriver att den bakomliggande världen inte längre blir av intresse när vi har hyperverkligheten. Han beskriver det som att när vi står inför det fysiska objektet kommer det jämföras med representaionen och ofta uppfatta det som en sämre kopia.71 Exemplet ovan säger det motsatta, däremot upplever jag det som att det finns en medvetenhet om att det finns olika verkligheter, sedan
kan man välja vilken man tycker är mest intressant.
Ungdomarna följer trender i hur man tar bilder, redigerar dem och skriver kommentarer och även
det kan bli synligt när man tittar tillbaka i sitt Instagram-arkiv. En av ungdomarna reflekterar över
helhetsbilden och hur sätt att lägga upp bilder förändras med tiden. Bilder som man lagt ut för
längesen kanske inte stämmer överens med hur man är idag men det berättar något om hur man utvecklas som person:
Samtidigt som man förändras själv så förändras ju också sättet att lägga upp bilder. För att på facebook, förut
när jag var yngre, då la jag upp jättemycket album, det här gjorde jag på sportlovet å det här gjorde jag i somras, men nu gör jag inte alls det, det blir så här instagram då och då, men ändå så har ju jag förändrats som person men ändå så ligger dom bilderna kvar. Så att samtidigt som man förändras som person förändras sättet att
lägga upp bilder.72

En annan person berättar att man kan radera bilder som man ångrar. Ungdomarna beskriver det som
en ytlig värld och det är ingen stor grej om du ändrar stil helt. Man kanske skulle notera det som lite
konstigt men samtidigt inte värdera det djupare. Instagram kan också skapa avundsjuka och man
kan känna en stress över att göra saker. Det kan bli jobbigt att Instagram blir en plats för bevis att
saker händer:
Det blir jobbigt att det blir som att saker inte händer ifall man inte dokumenterar det.73

Karin Becker skriver i Medier och människor i konsumtionssamhället att människor ser bilder
som visuella avsnitt ur en berättelse om det egna livet. Bilderna fungerar som stöd för en längre berättelse och överbryggar luckor och skapar kontinuitet till människor i relation till varandra.74 Beck70

Intervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

71

Hernwall (2003), s. 25.

72

Intervju 13 mars av Anja Liljefors med 3 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

73

Intervju 6 mars av Anja Liljefors med 5 gymnasieelever på gymnasium i Stockholms innerstad.

74

Becker (2002 ), s. 171 ff.

25

ers text är från 2002 och handlar om hur och vad människor fotograferar, kopplat till foto-butiker i
ett köpcentrum. Mycket har hänt i utvecklingen av kamerateknik och det fotografiska mediet sedan
texten skrevs men det finns ändå kopplingar till hur människor ser på och använder eget fotograferade bilder. Becker talar om fotografier som bärare av ett kollektivt minne “Bilderna uppfattas som
en symbol med ett gemensamt värde för en hel grupp och som manifestation av en kulturell enhet”.
Bilderna fungerar som en länk mellan personliga minnen och social historia, mellan offentlig myt
och individens undermedvetna.75 Trots den något daterade texten kan jag se tydliga kopplingar till
“instagrammande”. Skapande av egna berättelser i relation till andras berättelser och hur dessa interagerar med varandra genom kommentarer, härmning men även att exempelvis inspireras av någons
formspråk. På Instagram pågår en ständig rörelse och skapande av berättelser och olika former av
personliga och kollektiva minnen. Genom att blicka tillbaka reflekterar ungdomarna över sin egen
utveckling och sin relation till olika kontext.
2. 5 Instagram moment
Ungdomarna har talat om typiska “Instagram moments” och reflekterar över att vissa bara kan
slänga upp mobilen, klicka och lägga upp på Instagram men att flera av dem behöver en process:
Nu ska jag ha fem minuters instagramceremoni här.76

Vad ett typiskt “Instagram moment” är skiljer sig från person till person och verkar därför vara svårt
att beskriva.
M: Man måste ha en anledning att lägga upp.
L:

Riktigt chick och snygg också.

K:

Man är ju verkligen, man reflekterar verkligen innan man ska lägga upp en bild för man vill verkligen visa dom bästa sidorna av sig själv, att man är duktig på att fota eller att man e...

M: När coola personer likar älskar jag också. 77

Ibland upptäcker man det lite för sent:
/.../ jag kan komma på mig själv med att va så här, men nej, det där skulle jag instagrammat om för det känns
som att där hade folk tyckt det va roligt.78
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Jag associerar det till uttrycket “nu skulle man haft en kamera”. Ytterligare ett citat får exemplifiera
tankar om vad som kan vara ett “Instagram-moment”, eller inte:
/.../ men jag vill typ inte, även om man tar instagram med en nypa salt så vill inte jag instagramma så ofta, för
att, men det e det vi snacka om på psykologin, det här, när vi gjorde så här värsta goda glassarna, {...1s} så ba
nu skulle vi lagt den på instagram... men det blir typ inte godare så här.79

Karin Becker skriver i Thinking photography - using photography att skärmbaserad teknik gör fotografiet mer tillgängligt och att det har blivit mer fokus på handlingen. Fotograferande blir ett slags
tidsfördriv och en social aktivitet, att ta bilder vävs ihop med upplevelsen. Hon menar att gester
som kan associeras till fotografier blir “performances”. 80 Vi lär oss språket för hur man bör/kan/ska
se ut på bild i olika sammanhang men även vilka händelser som är värda att fotografera, typiska fotogeniska tillfällen. Jag anser att Instagram är ett tydligt exempel på hur den ständigt tillgängliga
skärmbaserade tekniken vävs ihop med upplevelse och blir ett slags tidsfördriv. Telefonen i sig är
skapad för att underlätta kommunikation, men även Instagram handlar just om den sociala aktiviteten, kommunikation mellan människor. Telefonen, inklusive dess fotograferingsfunktion, är en del
av vardagen, och synen människa med smartphone finns nästan ständigt i vårt blickfång.
2. 6 Fotografisk bild
När jag började med den här undersökningen hade jag en bild av att uppgifter i skolan skulle kännas
mer begränsande genom att det finns betygskriterier att förhålla sig till och att teman ibland kan
kännas hämmande snarare än inspirerande. När jag delade ut uppgiften inför det tredje mötet, samma uppgift men nu formulerad med betygskriterier, fick jag en känsla av att ungdomarna ändå upplevde det som friare än vad de gjort med Instagram. Det handlar så klart om en vana av att få uppgifter i skolan till skillnad från på Instagram, men också om att man i klassrummet har en begränsad
publik och att man är där för att lära, och med det också kan arbeta mer prövande. Ungdomarna
började genast prata om olika sätt att lösa uppgiften på, dels med vilken teknik men även vad de
hade för planer och om det gick att kombinera med uppgiften. Jag upplevde det som att de kände
sig inspirerade av att arbeta med uppgiften. Att ingen av dem sedan hade gjort den till planerat datum kan tolkas som det direkt motsatta. Genom samtal om hur de generellt tänker kring arbeten i
Fotografisk bild har jag ändå fått syn på mycket om hur de förhåller sig till skoluppgifter. Ungdomarna beskriver ämnet Fotografisk bild som ganska fritt. Många av de uppgifter de får känner de att
de kan tolka utifrån eget intresse och lösa på sitt sätt. Eftersom flera av dem fotograferar mycket har
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de ett arkiv med bilder och ibland söker de där efter passande bilder till vissa uppgifter. Att ha arkivet beskrivs som en trygghet:
/.../ det e ganska skönt å ha den backupen när det handlar om skolan, för ofta, jag kan tycka att det e kul å fota
men i skolan handlar det ju också om att man ska ha nåt å lämna {...1s} om man har det så har man i princip G,
om man tänker betygsmässigt, å sen om man känner jag kan ju faktiskt satsa på det här då kan man få VG eller
MVG asså.81

Citatet säger också något om förhållningssätt till betygskriterier. I skolan ska man ha något att lämna in men inställningen är också beroende av om man strävar efter ett högt betyg.
Klimatet i denna klass verkar vara fritt vad gäller hur, när och var man gör sina uppgifter, bara
man förhåller sig till de tidsramar som getts. Det är något som ungdomarna lyfter fram som både
positivt och negativt. Positiva aspekter som lyfts fram handlar om skapande och att arbeta fritt:
/.../ fotografi e just så här en skapande process, det e väldigt {...1s} dumt å tvinga fram en skapande process.
/.../ jag tycker att jag får bättre så hära resultat om jag får jobba lite fritt för att jag känner att jag göre för att jag
är engagerad i det.82

Negativa aspekter som lyfts fram handlar om stress om man väntar med uppgifter till slutet och att
kunna lämna in allt i slutet av terminen och ändå få MVG upplevs som orättvist mot dem som lämnat in i tid.
Med ungdomarnas lärare närvarande ställde jag frågan om det finns några oskrivna regler i skolan
utöver betygskriterierna. Svaret är tydligt och alla är enhälliga:
M:

Typ vad J {läraren} tycker om bilderna.

L:

Ja vad läraren, det e a å o, skriver du en text så, det e ju samma sak där.

K:

Aaa svartvitt funkar ju alltid.83

Därefter kom ungdomarna in på en diskussion huruvida man måste fråga personer på bild om man
får visa bilder på dem i skolan eller lägga upp på Instagram. Det anses mer okej att visa upp bilder
på personer utan godkännande i skolan än att lägga ut på Instagram utan att fråga. Det kommer
dock fram att det inte är särskilt vanligt att man frågar om det är okej att lägga ut bilder på Instagram, utan att det är något man gör och som man får acceptera:
Man tror ju också liksom att man måste acceptera lite som samhället ser ut, man kan inte, asså vare sig man
vill eller inte, man får typ flytta ut till landet annars.84
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Att finnas på bild och visas i olika sammanhang utan att själv ha kontroll över det hör till vardagen
och är något de flesta människor idag accepterar eller tvingas acceptera. I det här sammanhanget
kan man tala om uttrycket panopticon. Vi lever i ett samhälle där våra beteenden ständigt bevakas
och mer eller mindre omedvetet påverkar våra sätt att handla. Från registrering av vad vi köper i en
affär till aktuell diskussion i nyhetsmedier och vad vi gör på sociala medier, exempelvis vilka bilder
vi lägger ut på Instagram. Att kunna framställas på bild är något de flesta i ett västerländskt samhälle växer upp med från födseln, eller möter under uppväxten. Genom den massproduktion och
masskonsumtion av bilder som flödar i olika sammanhang skapas normer för vilka och vad som får
finnas på bild och hur. Det kan skapa en känsla av att ständigt kunna bli till bild och vara bevakad,
något som kan få konsekvenser för vårt handlande. I min undersökning kan det också handla om
vilka repertoarer som identifierats som tillgängliga och hur ungdomarna handlar efter dem eller förhåller sig till dem.
2.7 Instagram och skolan - likheter och skillnader
I samtal om hur sätt att fotografera skiljer sig mellan skoluppgifter och instagrammande betonas att
man i skolan är mer planerad och arbetar utifrån en idé medan Instagram är mer spontant. Angående
uppgiften i min undersökning säger en av ungdomarna så här:
/.../ Instagram-grejen, för mig va, det, mycket mer så här lätt, asså så här lättillgängligt, det e lätt å kunna dra
upp mobilen å fota å säga liksom så hära dag, medans den här grejen {...1s} jag måste ha kamera med mig, jag
måste redigera den, känna att det e en bra bild, jag måste ha en idé om vad jag fotar. Instagram-grejen var mer
så här produktiv bild.85

Samma person talar generellt om skillnader mellan Instagram och skolan:
För mig med instagram, jag är inte så himla noga med hur bilderna ser ut, jag är mycket mer noggrann om jag
är ute med systemkameran, på instagram handlar det för mig mer om vad jag gör, händelser och nåt sånt.86

En av ungdomarna berättar att hen använder sig av systemkamera för skoluppgifter och att hen inte
bara kan gå ut och fotografera förutsättningslöst utan måste ha en idé. För en annan är det tvärtom.
Hen berättar om ett tillfälle hen inte haft med sig någon kamera men såg något som hen verkligen
ville fånga på bild och kände frustration över att inte kunna det:
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Sen dess bestämde jag mig, jag ska alltid ha med mig kameran för att jag inte vill missa såna grejer, för, för
mig det e en process att kunna fånga såna saker för dom kommer ju när dom kommer å då måste man ju vara
förberedd liksom.87

Personens inställning utmärker sig något i gruppen. Jag upplever det som att det för denna person
inte finns någon tydlig skiljelinje mellan att fotografera för Instagram och att göra skoluppgifter.
Fotografering och att se med kameran genomsyrar livet och är en passion oavsett teknik och sammanhang:
Förut brukade jag alltid ha med min systemkamera när jag gick på krogen, för att jag {...1s} ville fota, alltså
jag hade alltid med mig kameran förut vart jag än gick så här, men sen så ba kände jag, jag orkar inte min rygg
e typ paj, det e så jäkla tungt, å då tänkte jag jag vill fan ha en sån jävla iPhone så jag kan ta instagrambilder.88

I barn@com beskriver Hernwall tankar om att tekniken fungerar som en protes. Våra sinnen och
möjligheter till förståelse och meningsskapande är intimt relaterade till den teknik vi omger oss
med. Att se gränser för vad som är människan och vad som är hennes redskap blir svårare med en
mer avancerad och osynlig teknik. När tekniken blir “naturlig” eller transparent blir den samtidigt
en förlängning av människan och det mänskliga. Tekniken blir en protes som möjliggör utvecklande
av identitet och kunskap.89
Ytterligare en annan berättar att hen tycker att Instagram-bilderna kan bli de bästa och att hen kan
använda instagram-bilder till skoluppgifter när det passar. Instagram blir även i det här fallet som ett
filter för om bilden är bra:
/.../ å då så tog jag en sån på mitt barnvaktsbarn, när hon satt å tvättade fötterna i ett handfat, {...2s} så gjorde
jag den så här svartvit å så blev jag så här nöjd med den, då hade vi tema spegling, då så ser jag på kaklet, då
speglare sig lite så då ba ja, men jag fick massa likes också, det va liksom på nåt sätt bevis på att, okej det e en
bra bild typ, folk tycker om den för dom likar, då kan jag använda den i skolan typ.90

En skillnad mellan skolan och Instagram som lyfts fram är analys av bilder. I skolan tittar man
med “skolögon” på varandras bilder. Man gör sig själv mer intresserad i skolan medan om man såg
den på Instagram skulle man kanske bara bläddra förbi:
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/.../ det skulle kunna va samma bild som kommer upp på instagram men jag skulle ändå ba jaha fin bild like,
när jag ser den i skolan å man sitter, då blir jag, då får man mer en relation med bilden, asså att man, det blir
roligare, just skolan också, det blir ofta, det har jag typ lärt mig, i alla ämnen, det blir roligare i skolan {...2s}
om man tar det på allvar å om man gör sig intresserad av nånting.91

Citatet är för mig ett tydligt exempel på hur mening skapas beroende på kontext. Sturken och Cartwright använder uttrycket “Viewers Make Meaning”.92 Mening skapas inte bara hos enskilda betraktare utan genom en process av överenskommelser mellan människor i en kultur. En bild kan
upplevas olika beroende på i vilken kontext den visas, men även vad som omger betraktarna i den
kontext de för tillfället befinner sig i. Oavsett om en producent skapar en bild med intentionen att
den ska läsas på ett visst sätt så kan man inte kontrollera i vilken kontext betraktaren ser bilden. 93 På
Instagram är detta särskilt svårt att kontrollera. Förutom att betraktare befinner sig i olika kontexter
kan man exempelvis se på bilder utifrån hashtags och dessa bilder kan variera stort i form och innehåll. En person uttrycker att det kan kännas töntigt att man lätt över-analyserar bilder i skolan:
/.../ man över-analyserar sjukt mycket mer i skolan, {...1s} jag kan nästan tycka att det blir lite töntigt att man
sitter å e, ja men har du tänkt på den där fläcken där på mattan eller att det blir så här för mycket så, men på
instagram kan man mer va lite så här aa jag fick en bra känsla av bilden eller man likar den för att {...1s} man
känner nånting, tyckte det va fint, eller för att man e schysst. Jag vet inte, kriterierna höjs i skolan.94

En orsak till varför man analyserar på det här sättet förklaras av en av ungdomarna med att det står
skrivet i kriterierna. Under samtalen har det uttryckts en medvetenhet över olika sätt att se och fotografera beroende på publik. Förutom i skolans och Instagrams kontext har de även diskuterat vem
de blir på museum. När man går på exempelvis Fotografiska museet beskriver en av ungdomarna
det som att man har möjlighet att stå i ett visst “mode”, en annan säger att människor blir annorlunda när de är på museum och går runt med händerna på ryggen:
Man blir den här pensionären, verkligen, jag kan bli olika på olika museum. Om det är ett gubbigt museum kan
jag verkligen bli så här gammal för å passa in.95

En av ungdomarna återkommer till detta i samtal om likheter och skillnader mellan skola och Instagram:
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Man har så olika jurys, man hare inte bara för sig själv, både i skolan och på instagram, men på instagram som
vi snackade om, om de e nån cool eller som man ser upp till, det blir dom som e juryn, man ba aha den personen likade... I skolan blir det ju läraren som e juryn, det e typ Lena som kan säga ‘a men det här tyckte jag va
bra, det där tyckte jag inte’...96

Några av de positiva aspekter av instagrammande, i relation till att fotografera för skoluppgifter,
som ungdomarna lyfter fram handlar om lättillgänglighet, spontanitet och produktivitet. Ungdomarna poängterar vikten av att ta snygga bilder på Instagram och talar om stilleben och komposition.
En bild kan ha ett tråkigt innehåll men vara snyggt komponerad, vilket gör bilden bra. Hos en av
ungdomarna skiljer sig inställning om komposition åt något. Hen berättar att på Instagram måste det
inte vara värsta komponerade bilden, det är däremot viktigt i skolan. På Instagram känns innehållet
viktigare och hen jobbar mer med berättande bilder.
Att följa andra som instagrammar ger även inspiration till egna bilder. Med mobilen kan man fotografera mer spontant vilket också blir lustfyllt. Man kan även vara mer diskret och våga ta bilder
som kanske inte känts bekvämt med systemkameran. Mobilen används även som ett skissblock där
man samlar idéer. Ungdomarna har beskrivit att möjligheten att ta upp mobilen och ta en bild finns
ständigt och det gör att de tänker mer i bilder och att det blir mer som att man fångar ögonblick med
telefonen. I Tankar om fotografi skriver Marx W. Wartofsky att kameratekniken formar vårt seende
så att vi ser saker på ett visst sätt. Den fotografiska representationen lär oss att se fotografiskt och vi
ser genom våra sätt att göra bilder.97
I skolans såväl som i Instagrams kontext skapas det olika kulturer genom språk i form av tal och
bilder, själva kommunikationen. Man lär sig vad som går hem i vilket sammanhang. Leif Strandberg skriver att människan genom andras reaktioner på ens handlande lär sig om sig själv. 98 Två av
ungdomarna berättar om hur de en kväll drev med sociala medier genom att lägga upp en “omysig”
bild på Instagram, föreställande en urdrucken tekopp, ett släckt ljus och ett hopskrynklat papper. Till
bilden skrev de: “mys på hög nivå”.99 De beskriver det som ett socialt experiment och att de var
oseriösa. När de fick “likes” började de fundera på hur det uppfattades av andra. Var det sympatilikes eller tyckte personerna att det såg mysigt ut? Ovissheten gjorde att de tog bort bilden. De beskriver det som att de inte kände sig förstådda, ironi är svårt att uttrycka på Instagram, och att det
blev mer som ett test. Deras interna humor passade inte i sammanhanget. Ungdomarna kommunice96
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rar genom Instagram, och handlar och anpassar vad de gör efter vilka reaktioner de får. Det är ett
ständigt interagerande, kommunicerande och prövande av gränser och utforskande i vem man själv
är eller vill vara. Under samtalet säger de också att de aldrig skulle använda en sådan bild till en
skoluppgift. Men i nästa andetag kommer:
Ja, men analysera den här bilden med ett släckt ljus å lite papper så här, det skulle va kul å se när folk börjar
analysera ‘ja men det e fint så här som hon har tänkt med pappret’.100

Jag vill återkomma till handlingsutrymmen och tillgängliga repertoarer. Vilka förväntningar finns
och vilka handlingar framstår som rimliga och eftersträvansvärda? I båda kontexterna handlar det
om begränsade möjlighetsrum. Gemensamma nämnare kan vara att möjlighetsrummen begränsas
till hur andra i sammanhanget gör och vad de tycker. Man identifierar sig med vissa personer eller
uttryckssätt och anpassar sig till eller inspireras av det. Vid ett tillfälle talade en av ungdomarna om
att det finns regler som fotokunniga satt upp:
Folk tycker att det finns regler, alltså det ska vara så här, det ska inte vara så här, {...3s} det är mer så här folk
som är fotokunniga tycker att så här ska det vara men om jag tycker nåt annat, jag menar då blir jag bara stött,
även om inte jag kan lika mycket om foto så har jag väl rätt å tycka vad jag vill.101

Det var svårt att få personen att definiera de “fotokunniga”, men vad jag förstår handlar det om
människor som tycker att de kan mer. Detta var något hen upplevt både i klassen och utanför. Enligt
Foucault är moderna samhällen strukturerade av relationen mellan makt och kunskap. Maktfunktionen är osynlig på det sätt att strukturerna skapar människor som aktiva deltagare genom
självreglering.102 I skolans kontext finns det normer och regler som ungdomarna förhåller sig till,
och vad läraren tycker och hur läraren uttrycker sig kan vara avgörande för hur eleverna handlar. På
Instagram finns det förutbestämda mallar och filter som man är begränsad till att använda. Där finns
även strukturer som visar sig i hur andra gör. Dessa handlingar eller de existerande och synliga berättelserna kan vara avgörande för hur en individ tänker sig kunna göra.

3. Tolkning och resultat
I min undersökning har jag frågat efter hur ungdomar upplever och värderar bilder på Instagram och
i skolan. Hur skiljer sig förhållningssätt åt och vilka makt och styrningsformer blir riktlinjer för
ungdomarnas handlande i de två kontexterna?
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Hur man upplever och värderar bilder på Instagram och i skolan skiljer sig inom gruppen. För en
person är fotograferande starkt kopplat till hela hens identitet och hen värderar bilderna på Instagram och i skolan likvärdigt. En annan beskriver kameran mer som ett verktyg och att fota för
Instagram har en mer dokumenterande funktion med berättande bilder, medan i skolan tänker hen
mer på estetiskt uttryck och arbetar utifrån idéer och framhåller att det är en skapande process.
Möjliga sätt att handla som jag har identifierat kan i Instagrams kontext kopplas till vilka följare
man har, därmed skiljer det sig från person till person. Gemensamt för alla är att man har vissa följare som man ser upp till och anser vara lite “coolare”, vilka till stor del utgör juryn för vad och hur
man gör. Man vill gärna visa att man har ett intressant liv, umgås med intressanta människor och
gör spännande saker, men det ska göras på ett diskret sätt och inte verka som att man har bekräftelsebehov. Att vara på “coola” uteställen är något de återkommit till ett flertal gånger. Det kan tolkas
som att man är social, umgås med rätt personer och har koll på sådant som händer och är trendigt.
Vad som är rätt är beroende av vilken diskurs man identifierar sig med. De nära vännerna har en
högre toleransnivå på avvikande beteenden eftersom de känner varandra och har en mer nyanserad
bild av en person. Även trender i en kulturell och social kontext som bland annat förmedlas genom
olika mediala kanaler skapar riktlinjer för ett rimligt handlande. Det är svårt att dra en gemensam
slutsats för vilka repertoarer som är tillgängliga och vilka möjlighetsrum ungdomarna har eftersom
de är olika individer med olika bakgrund.
I skolans kontext kan jag på ett sätt tolka möjliga sätt att handla som friare men på ett annat sätt
snävare. Där finns utrymme för lärande, vilket inte finns på samma sätt på Instagram där man gärna
redan ska ha koll på saker och ting. I skolan uppmuntras experimenterande och utforskande i skapande av bilder med olika teknik, däremot framstår det som att vad läraren tycker, eller har för
smak, kan vara avgörande för vad man gör och hur.

3. 1 Möjligheter
Trots att mycket skiljer sig kan jag se hur görande och tänkande kring bilder interagerar och influerar varandra i de två kontexterna. En av ungdomarna berättar att hen använt Instagram-bilder till
skoluppgifter, och de andra kan mycket väl tänka sig det. Med mobilen ständigt tillgänglig har man
alltid möjlighet att ta en bild vilket ungdomarna beskrivit som att de ser mer bilder i sin omgivning.
I tanken komponerar man ständigt bilder och ibland sparar man dem genom att ta en bild. Att följa
andra på Instagram fungerar också som inspirationskälla.
Som jag skrivit tidigare tror jag inte på idén att använda Instagram i skolan genom exempelvis
uppgifter. Dels beroende på att alla inte har tillgång till Instagram men även för att respektera ungdomarnas privatliv. Däremot vill jag influeras av den lust, vilja och nyfikenhet för fotografiska me34

dier som eleverna har. Att diskutera sociala medier i skolan ger möjlighet att lyfta frågor om hur
bilder används i olika sammanhang samt att diskutera gränser för privatliv, integritet och vad bilder
kommunicerar och hur de kan förändras i olika kontext.
En av ungdomarna säger vid ett tillfälle att fotografering gör hen nyfiken och att just Instagram
gör hen ännu mer intresserad av fotografi och hen tar mer bilder generellt. Det lustfyllda i att fota
med mobilen skapar större intresse för fotograferande över huvud taget. Att ständigt se i bilder skapar en nyfikenhet för världen och jag tror det skulle vara fruktbart att fånga in och använda sig av
den nyfikenheten i skolan. På Instagram lär man sig kommunicera på liten yta. Bilderna går inte att
förstoras och därför krävs en medvetenhet i komposition och innehåll för att kunna kommunicera
sitt syfte. Man kompletterar ofta bilden med ord för att styra åskådarens blick i någon riktning. Eftersom bildskapande för mig framför allt handlar om just kommunikation tror jag att ungdomarnas
färdigheter i att kommunicera med bild och ord, som de utvecklar i bland annat användande av
Instagram, är viktigt att fånga upp i estetiska ämnen i skolan, däribland Fotografisk bild.

4. Slutdiskussion
4. 1 Omformulering
När jag påbörjade undersökningen var jag intresserad av att identifiera värderande ord som på olika
sätt kan vara normerande och befästande av ideal i samtal om fotografi på Instagram och i skolan.
Vid introduktionstillfället med mina informanter blev jag varnad för att det kunde bli problem eftersom det är få som kommenterar och att det mest “gillas” på Instagram. De värderande orden föll
bort och jag valde istället att fokusera på förhållningssätt till fotografiska medier och att identifiera
skrivna och oskrivna regler som informanterna förhåller sig till, och vad de sätter för egna gränser.
Samtalen i sig innehåller värderande ord vilka kan säga något om inställning till vad fotografi är
eller kan vara, just i denna undersöknings kontext, vilket jag utvecklar senare.
4. 2 En allvarsam lek?
Jag fick in en av fem ungdomars bilder på skoluppgiften. En förklaring de ger till varför alla däremot gjorde uppgiften på Instagram är att det var lättillgängligt. Det är så lätt att bara slänga upp
telefonen medan om man ska fotografera för skolan måste man planera och ha med sig systemkameran, det blir ett projekt. Det får mig att fundera på om man ska göra uppgifter lättare i skolan?
Kanske inte. Däremot kan uppgifter som känns lättillgängliga, att exempelvis fotografera med mobilen, fungera som en igångsättare och reta kreativiteten. “Lättare” uppgifter kan också leda till diskussioner om exempelvis vad kvalité är. Ofta talas det om att mobilkameror har dålig kvalité men
uppenbarligen anser ungdomarna i min undersökning att det går att komponera snygga, fina och bra

35

bilder med mobilen. Vilken teknik krävs för att kunna ta bra bilder? Jag har upplevt samtalen om
skolan som mer allvarsamma än när vi talat om Instagram. Jag vill fånga upp lättsamheten kring
bilder, fotografier och att fotografera och använda förhållningssätt till Instagram i skolan, utan att
för den delen förlora allvaret. Kanske kan det ske genom ett ständigt utforskande av det fotografiska
mediet och dess olika tekniska verktyg. En prövande och utforskande lek som kan leda till skilda
erfarenheter och olika kunskaper med ett lustfyllt allvar. Det finns även ett bra utgångsläge att lyfta
diskussioner om olika sätt att se, hur mening kan ändras beroende på kontext och för vilken publik
eller jury man skapar bilder.
4. 3 Några avslutande ord
Jag kan personligen älta vad som egentligen är meningen med att fotografera. Ska jag ta en bild för
att kunna minnas eller låta bli och istället vara mer närvarande i det som sker? Liknande frågor uppstår när jag tänker på Instagram. Ett tidigare citat om att glassen inte blir godare för att man delar på
Instagram (se sida 27) tyder på att jag inte är ensam om mina tvivel.
Jag skrev tidigare om att jag velat fokusera på värderande ord i samtal om fotografi och vill avslutningsvis ägna några ord om det. Det har varit svårt att urskilja värderande ord i min undersökning. Däremot har jag identifierat ord som ringar in vad fotografi kan vara eller handla om för några
instagrammande ungdomar som läser Fotografisk bild på gymnasiet. Återkommande och framträdande ord som ungdomarna använt under våra samtal låter som följer:
Ögonblick. Närvaro. Äkta. Skapande process. Dokumentation. Snapshot. Fånga ögonblick. Fånga
händelser. Naturlig. Fota för att minnas. Fånga en stund å titta tillbaka. Fota sitt liv, sina vänner, vad
man gör. Spontant. Diskret. Samla på idéer. Känsla. Dom bästa sidorna. Visitkort av sig själv. Filter.
Exponerande. Process. Ceremoni. Komposition. Visa “sånt” jag ser. Vardag. Något speciellt. Beskrivande. Ingen helhetsbild. Förvrängda bilder. Onyanserad bild. Ytlig värld. Ha ett syfte. Effekt.
Anonym. Mystisk. Image. Insyn. Personligt. Personligt verktyg. Värdesätta händelser. Bevis för att
saker händer. Bekräftelse.
Dessa ord får i sin tur mig att fundera på vad användningen av Instagram gör med det fotografiska
mediet, och vad bruket av orden gör med vad fotografi kan eller får vara.
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Bildförteckning
Titelsida - Ett urval bilder från uppgiften på Instagram.
Bilagor
Bildbilaga
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Bildbilaga
Bild 1-4. Humor:

1

Bild 5-6. Hashtags och språk:

Bild 7-8. Bilder på sig själv. Tillsammans med andra eller om man har en poäng:

2

Skriva kommentarer:
Bild 9. Ok skriva var man är om det
görs på ett roligt sätt:

Bild 10. Gärna skriva lite fel:

3

Bild 11-14. Symboler som förstärkning eller rebusliknande:

4

Bild 15-17. Stilleben/mat:

5

Antibilder:
Bild 18 “Mys på hög nivå”

Bild 19. Anti frukostbild:

Bild 20: Kommentar som syftar på att inte
instagramma för mycket:

6

