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Abstrakt 

Examensarbete behandlar frågeställningen: Hur kan ungdomars ideologiska ståndpunkt 

och samhällskritik synliggöras genom gestaltning av egna reklambilder, med utgångspunkt 

i ett ifrågasättande perspektiv? Syftet med studien var att undersöka hur det var möjligt att 

få en inblick i vilka ideal och normer som berör ungdomar genom en skapande process. Att 

genom gestaltning av reklambilder i ett ifrågasättande perspektiv skapa förståelse för att en 

konstnärlig process kan vara ett sätt att förhålla sig till samhället. 

 

Undersökningen genomfördes på en Gymnasieskola i Stockholm med elever som deltog i 

kursen digitalt skapande. Studien har haft de etnografisk inspirerande metoderna aktiv 

deltagande observation samt fallstudie. Elevernas reklambilder ligger till grund för 

analysen, som tillsammans med fältanteckningar och elevernas reflektioner ger underlaget 

för resultat och diskussion. Analysmetoder som används är det utvidgade textbegreppet 

multimodalitet, samt bildbeskrivningens begrepp denotation och konnotation. De teoretiska 

perspektiv som brukas för resultat och tolkning är socialkonstruktionism och semiotiska 

resurser.  

 

I resultat och tolkning förs diskussionen om hur lärarens roll som kunskapsförmedlare och 

val av bildexempel vid introduktion påverkar elevernas gestaltningar, vilka semiotiska 

resurser som används i reklambilderna och hur ungdomarnas samhällskritik synliggörs i 

deras bilder. I slutdiskussionen lyfts frågan om hur ett konstnärligt förhållningssätt kan 

nyttjas i undervisningen samt hur användandet av reklambilder möjliggör ett samtalsämnen 

som de flesta känner sig inkluderade i att diskutera och ifrågasätta. 

 

Den visuella gestaltningens syfte var att bidra till en fördjupad förståelse av 

undersökningen och visa elevernas bilder i ett sammanhang som förstärkte deras uttryck. 

Gestaltningen var ett fotocollage som presenterades i form av en kuliss, där bakgrunden 

kommunicerade en dystopisk stad och ungdomarnas bilder var de framträdande elementen.  

 

Nyckelord (sv): samhällskritik, reklambilder, multimodalitet, semiotiska resurser  

Nyckelord (en): social criticism, advertising images, multimodality, semiotic resources 
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INTRODUKTION 
 

Är reklam endast en följd av företagens ansträngningar att öka sin försäljning? Eller är 

reklam en tillgång som subventionerar sportevenemang och konsthändelser i det offentliga 

rummet? Kanske är det både och. Reklamen finns ständigt närvarande i vår tillvaro och vi 

är själva ofta reklambärare. Jag har ett eget förflutet inom marknadsföring och tycker att 

reklam är spännande att studera och reflektera kring, eftersom det är ett område som kan ge 

värdefullt material för kulturanalytiska studier. Idag omges ungdomar av reklam mer än 

någon annan tidigare generation och många har åsikter på vilka ideal och stereotyper som 

reklam presenterar och representerar. Genom denna undersökning försöker jag synliggöra 

detta. 

 

Bakgrund 
 

Ordet reklam kommer från latinets reclamo eller reclamito som betyder ropa högt eller 

genljuda. Det finns olika åsikter om hur länge reklam har funnits. Vissa anser att 

gatuförsäljarnas utrop, värdshusens skyltar och hantverkarnas symboler är äldre former av 

reklam. Andra anser att reklam är en modern företeelse som uppstod i samband med att 

tidningarna växte i antal och att industriellt tillverkade varor ökade.1 

En del kritiska röster menar att människor är passiva mottagare av reklam, att vi antingen 

förstår eller inte förstår reklamen som vi ser. Men forskningsstudier har visat på att 

människor är aktiva i sitt förhållande till reklam. Att vi tolkar utifrån våra erfarenheter och 

förväntningar och att den tolkningen är sällan identisk med en annan persons tolkning.2  

Under mina praktikperioder i skolan är det just reklambilder som har skapat mest 

diskussion och engagemang på lektioner i bildanalys. En förklaring kan vara att reklam 

kommunicerar med människor på ett tillgängligt och direkt sätt. Att det är en resurs som 

man använder för att på olika sätt relatera till andra människor. Reklam kan skapa band 

och klyftor mellan olika generationer, vara ett sätt att visa sig insatt och kunnig i vad som 

händer i omgivningen.3  

Inom reklam- och marknadsföringsbranschen finns det mer eller mindre etablerade regler 

och riktlinjer för hur reklam bör framställas. Att kategorisera målgrupper är vanligt och om 

                                                           
1 Qvarsell Roger/Ulrika Torell, red. (2004), Reklam och Hälsa, Carlssons Bokförlag, s 17,19 
2 Rosengren Sara/Sjödin Henrik (2011), Reklam – förståelse och förnyelse. Liber, s 76 
3 Ibid., s 91 
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ett budskap till exempel vänder sig till en grupp som är i fyrtioårsåldern, bör reklamen visa 

en person som ser ut av att vara tio år yngre. För idén är att mottagaren relaterar till 

utseendet av en trettioåring och inte sin egen ålder. Sara Kristoffersson skriver att i 

reklamen reflekteras ideal och normer i det omgivande samhället men den medverkar även 

till att forma könsroller, drömmar och föreställningar. Därför är det angeläget att studera 

denna verksamhet.4 

I de flesta konstnärliga områdena finns det en tradition av revolt och protest mot samhället 

och dess struktur. Inom grafisk form är organisationen Adbusters en av de mest omskrivna 

aktörerna idag. Adbuster är ett nätverk som bland annat genom sin tidning, med samma 

namn, angriper och manipulerar reklambilder visuellt för att driva debatten om reklamens 

roll i samhället. Man ställer frågor som: Hur reklamen påverkar synen på människor och 

hur den påverkar det offentliga rummet. 5 

 

Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i vilka ideal och normer som berör och 

engagerar ungdomar och hur det kan synliggöras i deras gestaltningar. Där till är min 

ambition att ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för olika uttryck. Intentionen är 

också att skapa ett medvetande om att en konstnärlig process är ett sätt att undersöka och 

förhålla sig till sin omvärld. 

 

Frågeställning 
 

Hur kan ungdomars ideologiska ståndpunkt och samhällskritik synliggöras genom 

gestaltning av egna reklambilder, med utgångspunkt i ett ifrågasättande perspektiv?  

 

Empiri 
 

Studien har genomförts på en gymnasieskola i Stockholms innerstad med hela kommunen 

som upptagningsområde. I en grupp med elever som deltar i kursen digitalt skapande. 

Eleverna kommer från olika program, är från årskurs två och tre samt har varierande 

förkunskaper. Gruppen består av nitton elever, fördelat på elva flickor och åtta pojkar. 

                                                           
4 Kristoffersson, Sara (2012), När reklam blev den piggaste konstformen, SvD, publicerad 16 nov 
5 http://www.adbuster.org, 2014.12.07 
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Att undersökningen genomfördes i denna grupp styrdes av att jag undervisade vid det 

tillfället i kursen och hade möjligheten att utforma en uppgift som fungerade både för min 

frågeställning samt kursens syfte och kunskapsmål. 

Undersökningens material består av de bilder som eleverna skapade i ett bildhanterings-

program, deras skriftliga reflektioner samt mina fältanteckningar från lektionstillfällen och 

den muntliga redovisningen. 

 

Urval och avgränsning 
 

Sammanlagt är det tio bilder som har undersökts. Av de nitton elever som går kursen var 

det tretton som lämnade in bild och skriftlig reflektion vid avslut av uppgiften. Två elever 

hade arbetat tillsammans med en bild så sammanlagt består materialet av tolv bilder samt 

tretton skriftliga reflektioner. Av de tolv bilderna är två stycken bortvalda, då jag har gjort 

bedömningen att dessa skapades i all hast utan eftertanke och att budskapet i bilderna inte 

var utifrån deras egna åsikter.  

Då gestaltningen är av stor vikt i min frågeställning har jag valt att fokusera min analys på 

de reklambilder eleverna har skapat. Mina fältanteckningar och elevernas skriftliga 

reflektioner har jag använd som stöd för att återge genomförandet av lektionerna, samtalen 

mellan eleverna och deras tankar.  

 

Metod och tillvägagångssätt 
 

Min fältstudie har haft de etnografisk inspirerande metoderna aktiv deltagande observation 

samt fallstudie.  

 

Etnografi är en kulturvetenskaplig strategi där forskaren söker utröna typiska drag hos 

kulturer och grupper genom att följa deras liv och vardag under en längre tid. I syfte att 

beskriva och förstå vad som kännetecknar dem.6  Deltagande observation i den 

ursprungliga antropologiska studien bestod i att forskarna undersökte främmande kulturer 

genom att vara deltagare i samhället. Att i ena stunden dra sig åt sidan för att observera, 

reflektera och skriva för att sedan skifta perspektiv och bli delaktig i aktiviteter.7 

 

                                                           
6 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare – introduktion, X-O Grafi Tryckeri AB, s 

69 
7 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur Lund, s 91 
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Lärarrollen kan förefalla innehålla de redskap en etnografisk undersökning kräver, 

engagemang, aktivt lyssnande, intensiv observation och ett ständigt analyserande.  

Men som lärare genomför man också ett arbete och är en representant för lärarkåren vilket 

innebär att det är en omöjlighet att vara en deltagare på samma villkor som eleverna. Som 

lärare får man rollen som aktivt deltagande observatör.8 För att försöka skapa det 

reflekterande perspektivet valde jag därför att anteckna mina observationer efter varje 

lektionstillfälle och inget under pågående lektion. 

 

Fallstudier är singulära och koncentreras till en person, en grupp, en skola, ett samhälle 

eller en händelse. Studier av singulära fall kan göras för att porträttera något man önskar 

veta mer om, för att utveckla och testa en teori eller för att utvärdera. Om fallstudien gäller 

en pedagogisk situation, avgränsas den av tid, rum, form och innehåll.9 För denna 

undersökning valde jag metoden fallstudie i syftet för att utvärdera. 

 

Genomförandet  
 

Eleverna hade fem lektionstillfällen på 75 minuter vardera under tre veckor för att utföra 

uppgiften. Enstaka elever valde att arbeta mer med uppgiften utanför lektionstid. 

Till det första lektionstillfället valde jag att skapa en presentation för att introducera 

uppgiften. Den beskrev reklambildens uppgift och hur samtiden kan synas i reklambilder 

genom ett varumärkes historia, där jag hade valt Coca Cola som exempel.10 Vi tittade på 

vilka grafiska element reklambilden är uppbyggd av och vad som händer om man plockar 

bort delar av dessa. Eleverna fick se en första bild, där jag hade plockat bort all text och 

gissa på vad bilden gjorde reklam för, sen visade jag samma bild i dess originalutförande. 

Syftet var att försöka förtydliga vikten av både text och bild i en reklamannons för att 

skapa betydelse. Nästa steg var att presentera kritiska röster mot reklam och 

aktionsgruppen Adbuster. Jag visade exempel på olika reklambilder skapade med ett 

ifrågasättande perspektiv från både Adbuster och andra grupper. Ett urval med alltifrån 

illustrationer till fotomontage. Avslutningsvis presenterades uppgiften: 

 

                                                           
8 Kullberg (2004), s 97 f 
9 Stensmo (2002), s 68 
10 Carlsson Anders/Koppfeldt Thomas (2008), Visuell Retorik, Liber AB, s 53 
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Gör en reklambild med ett ifrågasättande perspektiv 

Alternativ: 

- manipulera med ett existerande varumärke och deras reklam 

- utgå från ett varumärkes signifikanta uttryck och skapa en reklambild 

- arbeta med det generella uttrycket från en viss bransch och skapa en reklambild  

Under presentationen var engagemanget och responsen låg, vilket kan bero på ett antal 

olika faktorer, (att jag var en ny person för dom, att min presentation var trist, att de inte 

känner varandra så väl och inte vill uttala sig inför andra, rädda för att säga fel). Denna 

första lektion började halv nio på morgonen och ett flertal elever kom för sent, vilket 

innebar att jag fick ha enskilda genomgångar som blev då mer kortfattade. Några elever 

var frånvarande. Efter presentationen ägnades resten av lektionen åt att skissa på idéer. 

Endast några enstaka elever valde att skissa på papper. De flesta började genast att titta 

efter bilder på nätet.  

Vid lektionstillfälle två presenterade jag kortfattat uppgiften igen för hela gruppen, för att 

ge instruktioner till de som hade varit frånvarande men också som ett önskemål från några 

som inte hade förstått vad de skulle göra från föregående lektion. Jag gick runt i 

klassrummet och talade enskilt med varje elev, några enstaka hade en idé om vad de ville 

skapa men flertalet tyckte att det var svårt att komma på något som inte redan fanns. Jag 

gav eleverna rådet att inte titta på Adbuster bilder utan att fundera istället på vad de själva 

skulle vilja ifrågasätta. I mina samtal med eleverna upptäckte jag att många hade en 

uppfattning om att de måste använda sig av existerande annonser och förändra dessa. Jag 

förtydligade för hela klassen att det inte var syftet. 

Vid lektionstillfälle tre och fyra höll jag inga gemensamma genomgångar utan eleverna 

arbetade vidare med sina bilder. Jag gick runt i klassrummet och talade enskilt med var och 

en. Några enstaka elever hade inte varit närvarande vid någon av genomgångarna och fick 

då en kortfattade introduktion samt hänvisning till att läsa om uppgiften på den hemsida 

jag skapat för kursen. Två elever ville arbeta tillsammans och fotografera en egen bild, 

vilket jag tillät. Några elever hade fortfarande ingen idé om vad de skulle gestalta och ville 

att jag skulle ge dom förslag. Vi diskuterade bland annat olika skönhetsideal i relation till 

vissa produkter och jag försökte beskriva flera exempel för att försöka undvika ett givet 

svar.  
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På lektionstillfälle fem fick eleverna färdigställa sina reklambilder, skriva reflektioner samt 

diskutera varandras bilder. De samtalade i par, där en elev tittade på sin kamrats bild och 

berättade vad den ansåg att kamraten ville ifrågasätta med sitt budskap samt vad det är i 

bilden som förstärker budskapet. När de hade avslutat samtalet gick jag runt och lyssnade 

på vad de hade kommit fram till.      

Analysmetoder 
 

Vid studie av materialet jag har valt att utgå från det så kallade utvidgade textbegreppet 

enligt Anders Björkvall.11 Han presenterar en modell för analys av visuella texter, det vill 

säga texter som innehåller två kommunikationsformer, skrift och bild. Framför allt är det 

vanligt inom reklamtexter att nyttja dessa två modaliteter för att skapa betydelse.12  

Jag har valt att fokuserat på multimodaliteten och interaktion i bilderna. Interaktion handlar 

om att i visuella texter vill man ofta uträtta något när man kommunicerar och hur attityder 

till personer, föremål och företeelser som avbildas kan representeras visuellt.13  

När bild och språkhandling är så mycket integrerade tillsammans som i reklambilder kan 

det vara motiverat att tala om kommunikativa handlingar i stället. I en kommunikativ 

handling bidrar både det verbalspråkliga och det visuella till någonting mer än den 

betydelsepotential som de har var för sig.14 Som att texten förstärker det bilden uttrycker.  

Jag har också i analys av bilden utgått från bildbeskrivningens begrepp denotation och 

konnotation. Där denotation beskriver vad vi ser och kan peka ut i bilden och konnotation 

är vad bilden associerar till.15 

 

Teori och tolkningsram 
 

Ett socialkonstruktionivistiskt perspektiv är att vara kritisk mot idén att vår uppfattning av 

världen är objektiv och opartisk. Att vi ska vara misstänksamma i våra antagande om hur 

världen tycks vara. Så som vi känner till världen är utifrån historiska och kulturella 

perspektiv. Vår världsbild och identiteter beror på var och när i världen vi lever och de kan 

förändras över tiden. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls mellan oss 

                                                           
11 Björkvall, Anders (2009), Den visuella texten – multimodal analys i praktiken. Hallgren & Fallgren 

Studieförlag AB 
12 Ibid., s 13 
13 Ibid., s 29 
14 Ibid., s 38 
15 Carlsson/Koppfeldt (2008), s 53 
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människor i den dagliga sociala interaktionen, vår delade kunskap blir konstruerad mellan 

oss. Socialkonstruktionism fokuserar på hur särskilda fenomen och former av kunskap 

uppnås i interaktion mellan människor.16 

Semiotik är läran om tecken och dess betydelse. Tecken är något som kan tolkas och 

betydelsen uppstår bara tack vare ett mänskligt medvetande och kulturell aktivitet.  

Även i samband med bilder är betydelse något som uppstår genom konventioner, men 

dessa skiljer sig från det som ger verbalspråkets ljud eller skrifttecken betydelse. Bilder 

kräver vid avbildning att tecknet liknar det som det betecknar. De flesta bildspråk spelar på 

vår kunskap om den visuella omgivning och vår förmåga att känna igen.17 

Ur ett sociosemiotiskt perspektiv är betydelseskapande alltid funktionellt, människor 

behöver uttrycka betydelser. Därför utvecklas i språket och andra kommunikationssätt 

välfungerande resurser som möjligt för att göra det. Semiotiska resurser är 

meningsskapande material som kan användas för kommunikation och när fler resurser 

används på ett mer organiserat sätt kan man tala om semiotiska modaliteter. Människor är 

ständigt aktiva i olika verksamheter och ägnar sig åt meningsskapande med olika syften 

och de sociala och kulturella konventionerna begränsar alltid betydelsepotentialerna. Det 

innebär att användandet av semiotiska resurser förändras när det kulturella och det sociala i 

ett samhälle förändras.18 

 

Tidigare forskning 
 

Judith Williamson är en av pionjärerna inom forskning av ideologi och mening i reklam. I 

fokus står inte reklambilden som sådan, utan vad den visar om vårt samhälle och på vilket 

sätt vi ser oss själva. Hon menar att det är betraktaren som skapar en mening för reklamen, 

inte reklamen i sig själv. Hennes reflektion är att reklamen inte säljer produkter, den säljer 

oss själva och att produkten får värde genom personer och föremål som redan innehar ett 

värde hos oss. Att vi människor identifierar oss med vad vi konsumerar.19 

Marie Grusell har skrivit en avhandling om allmänhetens uppfattningar om reklam i 

morgonpress och tv. Några av hennes reflektioner är att svenskarnas syn på reklam är 

väldigt samstämmig och att relationen till reklam kan beskrivas som en form av hatkärlek. 

                                                           
16 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism, Routledge London and New York, s 5 f 
17 Kjorup, Soren (2004), Semiotik, Studentlitteratur Lund, s 20, 61, 63, 72 
18 Björkvall (2009), s 12,14,15 
19 Williamsson, Judith (1978), Decoding advertisements, Redwood Boooks, Trowbridge, Wiltshire 
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Ibland är reklam kul och underhållande, men vid andra tillfällen kan uppfattas som både 

irriterande och tråkig. Alla tror på reklamens påverkan men de flesta anser att andra 

påverkas mer av reklam än de själva. Individens ideologiska ståndpunkt har betydelse för 

inställningen till reklam samt vilka vi är och var vi befinner oss i livs och familjecykeln.20 

Rapporten Unga om Reklam är en fortsättning på Grusells avhandling. I denna rapport har 

hon fokuserat på individer mellan 17 och 29 år. Studien visade att för unga är reklam en 

självklar del av medievardagen men att deras relation till reklam är kluven. Ungdomar är 

kritiska men kan också vara mer positiva i sin inställning till reklam. Var och i vilken roll 

de möter reklamen har betydelse för vad de tycker. Undersökningen visar på att när det 

finns ett personligt intresse går reklam över från att vara reklam, till att bli en form av 

information.21 

 

  

                                                           
20 Grusell, Marie (2008), Reklam – En objuden gäst?, Grafikerna Livréna i Kungälv AB 
21 Grusell, Marie (2012), Unga om reklam DEMICOM, Mittuniversitetet, Sundsvall 
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BEARBETNING OCH ANALYS 
 

I en analys man måste vara medveten om att man inte kan berätta allt. Det man i första 

hand ska söka efter i sina data är ett återkommande mönster, regelbundenheter, 

upprepningar. Man bör också söka efter avvikande fall, motsägelser och sådan som inte 

stöder antaganden.22 Jag har valt att studera de tio bilderna en i taget, utifrån tidigare 

beskrivna analysmetoder. För att därefter göra en sammanfattande reflektion av bilderna 

samt återge delar av elevernas tankar. (För större bildformat se bilaga 1.) 

 

Bild 1 
Bilden visar två kvinnor i ett utsnitt från brösthöjd och uppåt. I 

vänster nederkant finns en text skrivet med stora bokstäver i 

svart. Kvinnan till höger tittar rakt fram med en knuten hand 

under hakan och ler. Hon har en röd topp och hennes mörka hår 

är utsläppt. Kvinnan till vänster tittar snett fram och har stängd 

mun. Hon har en ljusblå tröja och hennes mörka hår är uppsatt. 

De båda kvinnorna är en och samma person. Kvinnan till 

vänster har rynkor i ansiktet och på halsen, mörka ringar under ögonen och ostyrigt hår. 

Kvinnan till höger har slät hy i ansiktet, på halsen och handen. Inga mörka ringar under 

ögonen och med ett blankt friserat hår. I och med att man i västvärlden har en tradition att 

läsa från vänster till höger organiseras ofta multimodala texter utifrån liknande principer. 

Det givna är placerat till vänster och det nya står till höger.23 Kvinnornas placering i denna 

bild kommunicerar tydligt att det är en form av jämförelse. Texten, L´oreality, är en 

kombination av varumärket L´oreal, som säljer skönhetsprodukter, och det engelska ordet 

för verklighet, reality. Texten skapar en språklig uppmaning och förtydligar bildens 

budskap genom dessa två ords sammansättning. Kvinnornas utseende och placering 

tillsammans med texten skapar en stark kommunikativ handling. Interaktionen med 

betraktaren är att erbjuda en sanning genom ett avslöjande. 

  

                                                           
22 Stensmo (2002), s 71 
23 Björkvall (2009), s 21 
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Bild 2    
Bilden visar en ung kvinna placerad mitt i bilden i ett 

utsnitt från brösthöjd och uppåt. Kvinnan tittar rakt fram 

och har stängd mun. Hon har en mörk långärmad tröja. 

Hennes hår är blont och ligger fram över höger axel. En 

viss bakgrund kan skönjas men inga tydliga detaljer. I 

nederkant på bilden finns en vit text med stora bokstäver 

som sträcker sig från kant till kant på bilden. Även i det övre högra hörnet finns en vit text 

med stora bokstäver. Vid ett närmare studerande av ansiktet blir en skillnad mellan de två 

ansiktshalvorna tydlig. Den vänstra delen av ansiktet är sminkat och den högra halvan är 

osminkad. Texten i det övre högra hörnet där det står Maybe it´s Photoshop (kanske är det 

Photoshop) ger en språklig uppmaning och skapar förståelse av ansiktets utseende och som 

då får en jämförande betydelse. Förutsättningen för denna relation är att betraktaren har 

kunskap om vad Photoshop är och dess retuscheringsmöjligheter. Texten i nedre kanten är 

namnet på ett varumärke som säljer skönhetsprodukter och även denna text förtydligar 

bildens budskap. Kvinnan ser direkt på läsaren och blicken fungerar då som en semiotisk 

resurs som kräver att läsaren förhåller sig till henne och budskapet.24 Att vara 

ifrågasättande mot det vi ser, kanske är det retuscherat.  

 

Bild 3 
Bilden har en stark röd bakgrund. Mitt i bilden står en man som är i ett utsnitt från höft och 

uppåt. Mannen har en svart T-shirt, stor mage och äter på 

något. Han tittar snett fram och nedåt. I övre kant av 

bilden ovanför mannens huvud står en text. Texten är på 

engelska och sträcker sig från kant till kant i bilden. Den 

består av svarta bokstäver, förutom bokstaven M som är 

formad av fyra stycken pommesfrites. Bakgrundsfärgen i 

rött och hur bokstaven M är skapad skapar tydliga associationer till en välkänd 

hamburgerkedja och tydliggör vad mannen äter på. Texten, i´M losin´it, är en omskrivning 

av företagets återkommande budskap i sin reklam, i´m lovin´it, och skapar det 

ifrågasättande perspektivet och betydelsen av bilden. Om betraktaren inte har kunskap om 

denna koppling framkommer ändå budskapet men den kommunikativa handlingen blir inte  

                                                           
24 Björkvall (2009), s 31 
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lika stark. Mannens utseende och att han äter förstärker också textens budskap. Skriften 

och bilden skapar tillsammans en interaktion med betraktaren för att förmedla ett 

ifrågasättande av snabbmatsindustrin. 

 

Bild 4 
Bilden har av en rosarandig bakgrund. En person är 

placerad till vänster i bilden med ett utsnitt från lår till hals 

i ett sidoperspektiv. Till höger i bilden, centrerad i mitten 

finns en text skriven med stora svarta bokstäver. Personen 

har en vit T-shirt och svarta byxor med ett nitbälte. 

Kroppen är extremt mager och revbenen synliggörs genom att personen håller upp tröjan 

med sin hand. Den andra armen hänger vid sidan. Utan ansikte har personen blivit 

anonymiserad och fått en mer generell betydelse. Händerna har ringar på sig och målade 

naglar som tillsammans med den rosa bakgrunden skapar associationer till att det är en 

kvinnokropp som visas. I texten står det Society´s Secret, (sällskapets hemlighet). Texten 

är en omskrivning av ett varumärke för ett företag som säljer damunderkläder, Victoria´s 

Secret. Typsnittet och placering av orden är en direkt avbild av deras logotype. För att 

förstå kopplingen till företaget behöver betraktaren ha kännedom om varumärket. Men 

färgen, skriften och bilden skapar ändå en betydelse och kommunicerar med betraktaren 

sin kritik mot ett visst skönhetsideal i reklam.    

 

Bild 5 
Bilden har en tonad grön bakgrund. Nästan i mitten av 

bilden finns en illustration och ovanför denna är en text 

skriven i svart och grönt. Texten sträcker sig från kant till 

kant i bilden och har en viss nivåskillnad. Den tonade 

bakgrunden med ljust i mitten och mörkare mot hörnen gör 

att blicken dras mot centrum av bilden. I fokus hamnar då illustrationen och den delen av 

texten som är grön. Illustrationens utseende med olikfärgade fält på den övre delen ger 

associationer till en blomma. Det svarta kan tolkas som en stjälk till blomman eller en 

vätska som rinner. I texten står det skrivet superbpolluters, (suveräna förorenare), där b och 

p är gröna och hänvisar till ett oljebolag, BP. Övre delen av växten är företagets logotype. 

För att förstå kopplingen till bolaget måste betraktaren ha kunskap om varumärket. Vid 

kännedom om den naturkatastrof företaget orsakade vid ett oljeutsläpp blir den 
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kommunikativa handlingen tydlig. Det svarta i illustrationen får då innebörden av att vara 

rinnande olja. Budskapet i bilden har en betydelse även utan denna kännedom genom 

färgnyanserna, illustrationen och texten. Men interaktionen med betraktaren blir mycket 

starkare vid igenkänning av de olika grafiska elementen. 

 

Bild 6 
Bilden har en jämn blå bakgrund. I mitten på bilden finns 

en illustration. I övre högra hörnet finns en text skrivet i 

vitt. Illustrationen ger intrycket av att vara någon form av 

figur med ett huvud, kropp, två ben och två armar. Vid 

närmare studerande av figurens huvud ses formen av ett vitt 

äpple med en inbuktning till höger. Ögonen har samma 

form fast svarta. För den som har kännedom att detta tecken hänvisar till ett känt 

varumärke, apple, får illustrationen en tydligare innebörd. Vad kroppen, händerna och 

fötterna består av blir då synliga och företagets produkter framträder. I texten står det 

iSlave som är en omskrivning på hur företaget benämner flera av sina produkter, iPad, 

iPhone, som är en lika etablerad form som varumärkets tecken. För att förstå den språkliga 

uppmaningen behöver läsaren ha kunskap om denna koppling. Skriften tillsammans med 

illustrationen skapar en kommunikativ handling om hur vi blir slavar under ett visst 

varumärke och dess produkter. 

 

Bild 7 
Bilden består av en vit jämn bakgrund. I mitten av bilden 

står en man som håller ett föremål i sina händer som 

sträcker sig uppåt och framåt. Till höger om mannen finns 

en pratbubbla innehållande svart text. Där det står For 

shiny Yellow teeth, (för skinande gula tänder). Personen är 

klädd i svarta byxor, grå skjorta och grå slips, vilket kan 

associeras till att personen innehar ett visst yrke och samhällsposition med trovärdighet. 

Vid närmare granskning av mannens ansikte ser man en grimas och att framtänderna är 

extra stora och gula. Det han håller i händerna är rektangulärt, vitt och rosa med en text på 

där det står Extra Black. De framsträckta händerna skapar ett intryck av att det han håller i 

är av stor vikt. Om läsaren har kännedom om att Extra är namnet för produkter så som 
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tuggummi och halstabletter blir den kommunikativa handlingen tydligare. Kombinationen 

av mannens klädsel och grimas blir som en motsats och tillsammans med texten skapar det 

ett budskap med en handling om falskhet.   

 

Bild 8 
Bildens bakgrund består av en strand och ett hav. En manlig 

muskulös kropp i ett utsnitt från midjan och uppåt är 

utbredd över hela bilden. Ansiktet består av en illustration 

på en grön figur. Armarna är böjda uppåt, den högra handen 

håller ett glas med en vätska i, den andra handen är knuten.  

Ovanför den knutna handen är det en bild på en mörk 

flaska. På flaskans i etikett finns samma gröna illustration. En text i tonade färger där det 

står Shreki, Shreki finns i överkant av bilden. I nedre vänstra hörnet är en liten geometrisk 

figur och under den står det nexon i svarta bokstäver. De tillsammans skapar en form av 

logotype. Armarnas gest associeras till en rörelse som används för att visa sin styrka. 

Flaskans utformning och mörka färg tillsammans med glaset i handen skapar en koppling 

till att drycken är vin. Det gröna ansiktet är från en tecknad barnfilm och visar 

träskmonster Sherk vilket betraktaren måste ha kännedom om för att tyda den tonade 

texten. Logotypen och orden i övre kant bidrar inte till att förtydliga budskapet. För att 

uppfatta den kommunikativa handlingen i bilden behöver läsaren kunna tyda flera olika 

tecken, så som styrka, alkohol, och träskmonster. Budskapet kan tolkas som antingen 

positivet eller negativt av betraktaren i dess handling om alkoholens effekter. 

 

Bild 9 
Bakgrunden i 

bilden har en jämn 

blå färg. I vänstra 

hörnet står det 

med svart stora 

bokstäver wow. Till vänster i bilden finns en illustration på ett djur som har något i sin 

mun. I mitten på bilden finns flera texter. Skrivet i överkant med vitt står det Much 

Expensive (mycket dyrt), snett till höger står det med svarta bokstäver Many regrets 

(mycket ånger) snett till vänster står det very opålitlig i vitt. Längs nederkanten står det 

med vitt: Res obegränsat 1 maj – 21 augusti för 2400:- Läs mer på sl.se/sommarkortet.       
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I övre högra hörnet står bokstäverna S och L i vitt, som är logotypen för Stockholms 

lokaltrafik. För läsaren som har kännedom om logotypen och att färgen i bakgrunden 

tillhör deras profil blir kopplingen till bolaget tydligt. Texten har en kritisk ton och 

hänvisar till åsikter bland ungdomar om bolaget. Vilket betraktaren behöver ha kunskap 

om för att budskapet ska få en ironiserande handling. Illustrationen tolkas som en hund 

med ett SL kort i munnen. Alla grafiska element i bilden är från reklamtexter som bolaget 

har använd sig av för att nå ut till ungdomar med ett erbjudande. För att den 

kommunikativa handlingen ska bli tydlig behöver läsaren ha kännedom om de annonser 

bilden ifrågasätter. 

 

Bild 10 
Bildens bakgrund består av en stor mängd odiskade 

tallrikar staplade ovanpå varandra. Till vänster i bilden 

står en flaska som tycks innehålla en grön vätska och har 

en röd kork. På mitten av flaskan finns ett vitt fält format 

som en droppe med en röd text på, där det står NO (nej). 

Tillsammans tolkas det som en etikett på flaskan. Till 

höger i bilden är en stor vit pratbubbla innehållande en röd text där det står odrygt, 

ineffektivt och icke skonsamt. Etiketten och flaskans utseende skapar en koppling till ett 

diskmedel där texten NO är en omskrivning av produktens namn YES (ja). Orden i 

pratbubblan är motsatsen till hur produkten beskrivs i företagets reklamtexter. För att 

uppfatta den kritik som budskapet vill förmedla behöver betraktaren har kännedom om 

produkten och dess namn samt hur den vanligtvis förmedlas i reklamen. 

 

Sammanfattande reflektion 
 

I alla ovanstående gestaltningar används både skrift och bild. Båda modaliteterna har 

betydelse för budskapet i reklamtexterna, förutom i en gestaltning.  

Ett flertal av bilderna ifrågasätter i sitt budskap själva reklamens trovärdighet och vad som 

egentligen är sant av det som presenteras och kommunicerar till betraktaren att inte lita på 

vad de ser. Några av gestaltningarna använder budskapet i reklamen för att kritisera själva 

företaget och vad de representerar. En bild har ett ifrågasättande perspektiv av ett beteende 

hos konsumenterna. 
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Flertalet av eleverna har valt att använda fotografier i sina gestaltningar, tre stycken har 

använd endast illustrationer och en bild innehåller både och. De illustrationer och 

fotografier som har nyttjats är existerande material som de har hämtat på Internet, förutom 

ett fotografi som två elever skapade för denna uppgift. Endast en elev har använd sig av ett 

foto på en person som har en viss kändisstatus.  

Alla elever använder i sin skrift någon form av engelska, även den bilden som handlar om 

ett svenskt bolag har engelska ord i sin text. 

De företag och varumärken som man får associationer till, marknadsförs i fler andra länder 

än bara Sverige, förutom ett. De gestaltningar som lyfter fram någon form av skönhet och 

kroppsideal har alla en hänvisning till välkända internationella varumärken. Fem av 

bilderna har med företagets logotype i sitt original utförande, fem har skapat en 

omskrivning av ett företags varumärke eller deras budskap.  

 

Elevernas reflektioner 
 

I elevernas skriftliga reflektioner och muntliga samtal fick de bland annat svara på frågan 

vilket budskap de ville att deras bild skulle förmedla samt vad de trodde att deras kamrats 

bild ville förmedla. Flera av eleverna svarade att de ville visa på att det som presenteras i 

reklambilder inte är ”äkta” och att man inte kan lita på budskapen. Att företagen 

manipulerar sina bilder för att visa hur bra deras produkt är och att de ”luras”.  

På de bilder som visar ett skönhetsideal ville eleverna uppmärksamma att dagens 

utseendefixering skapar problem och att ingen är perfekt även fast bilderna i reklam visar 

på en viss typ av modell. Vissa hade som syfte att uppmärksamma beteende hos oss 

konsumenter och ville förmedla en samhällsfara.  Några ville genom sitt budskap kritisera 

företag som de ansåg försökte förmedla en positiv bild av dem själva när de egentligen 

”luras”. 

De fick också svar på frågan vilka grafiska element de tyckte skapade budskapet. Alla 

ansåg att både bild och text vara nödvändiga för att förmedla deras perspektiv. Men 

flertalet ansåg att det var texten som var mest betydelsefull för att uppfatta budskapet. 
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RESULTAT OCH TOLKNING 
 

Syftet med undersökningen är som tidigare nämnts ett försök att synliggöra elevers 

ideologier och samhällskritik genom att arbeta med reklambilder ur ett ifrågasättande 

perspektiv. Att skapa en möjlighet för eleverna att genom en gestaltande process få 

uttrycka sin egna åsikter och arbeta med olika uttryck. Min intention var också att försöka 

visa på att en konstnärlig process kan vara ett sätt att förhålla sig till sin omvärld. 

 

Pedagogiska och didaktiska aspekter 
 

Under våra utbildningsår har det förts omfattande diskussioner i de pedagogiska och 

didaktiska blocken om pedagogens roll i skolan och vilken typ av makt det innebär att vara 

lärare. Utifrån en socialkonstruktionistisk syn bidrar vi som pedagoger till att upprätthålla 

strukturer och förmedla en viss kunskapssyn. I ett klassrum är man som lärare och elev där 

på olika villkor. Vilket innebär att allt som pedagogen säger och visar är en kunskap som 

eleven ska tolka för att sen förmedla och förklara för läraren att man har förstått. Många 

elever anser att det som du visar som lärare är de goda exemplen, utifrån deras perspektiv 

innehar du facit.  

När jag tittar på elevernas bilder och jämför med de exempel jag visade i min presentation 

vid introduktionen av uppgiften, kan jag se att vissa likheter återkommer i elevernas 

gestaltningar. Vilket väcker tankar på om deras bilder verkligen visar deras egna åsikter 

eller om det är en väg för att göra läraren nöjd. Det får en att reflektera över hur jag kunde 

ha presenterat uppgiften på ett annat sätt och med kanske färre exempel.  

När eleverna började processen med att skissa på egna idéer för sin gestaltning började alla 

med att leta efter Adbusterexempel på Internet. För vissa blev det en inspiration för andra 

uppstod en frustration för de ansåg att den idé de ville göra hade redan skapats av någon 

annan. Många uttryckte både under lektionerna och i sina skriftliga reflektioner att det 

svåraste med uppgiften var att komma på en idé. Vissa elever efterfrågade när jag talade 

med dom på lektionerna att jag skulle säga vad de skulle gestalta i sin bild. En aspekt på att 

eleverna tyckte att det var så svårt att komma på en idé tror jag kan vara att eleverna som 

går denna kurs är från program som inte har en estetisk inriktning. Jag tror att de är vana 

att få bestämda ramar för sina uppgifter och är ovana med att få arbeta med egna uttryck.  
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En annan aspekt är att den allmänna uppfattningen både bland elever och lärare är att 

denna kurs, digitalt skapande, har som huvudfokus att lära ut om olika programvaror och 

att uttrycket då blir underordnat.    

Några enstaka elever hade svårt att förstå vad jag menade med ett ifrågasättande 

perspektiv, jag uppfattade då vid det tillfället som att det var konceptet som skapade en 

osäkerhet. Men i efterhand när jag har läst reflektionerna och tittat på bilderna tror jag att 

det var ett språkligt dilemma.  

De elever som var frånvarande vid ett flertal tillfällen och fick en kortfattad version av 

uppgiften att läsa, ägnade ingen tid till att fundera utan satte ihop något i all hast för att bli 

klar med uppgiften, vilket syntes i deras gestaltningar. För mig visar det på vikten av att ge 

elever tid till att pröva och ompröva i sitt skapande.   

 

Semiotiska resurser 
 

Inom semiotisk forskning i västvärlden har man länge sett fotografiet som en 

representationsform med stora anspråk på att likna den naturalistiska verkligheten. 

Fotografiet har en hög status att vara en resurs med hög sanningshalt. Men alla fotografier 

är versioner av verkligheten.25 De fotografiska bilder som eleverna har valt att använda i 

sin reklam består i huvudsak av mänskliga figurer. Endast en har valt att använda 

fotografiet för att visa ett föremål. Det är rimligt att anta i de bilder där eleverna vill 

ifrågasätta att reklamen inte stämmer överens med verkligheten, får en större trovärdighet 

när det är en människa med i bilden. Representationen av en människa gör att betraktaren 

uppfattar budskapet som något som finns i verkligheten och det upplevs som mer 

tillförlitligt. Som till exempel i L´oréality bilden där användandet av den fotografiska 

bilden ger betraktaren möjligheten till att med egna ögon jämföra och se hur reklam kan 

förvanska sanningen.  

 

I komplexa multimodala texter har ofta typografin en semiotisk roll. Den är inte bara en 

bärare av verbalspråket. Många reklambilder använder och formger typsnitt med syftet att 

likna andra föremål i världen. Vikt, storlek, färg, lutning och växling mellan typsnitt kan 

avgränsa eller skapa samband mellan element i bilden.26  

                                                           
25 Björkvall (2009), s 114 
26 Ibid., s 144 
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I elevernas bilder har användandet av typsnitt haft stor betydelse för budskapet och 

kopplingar till varumärken samt företag. Som till exempel i iSlave bilden där det endast 

finns ett ord, men dess utformning med bokstaven I med ett efterföljande stort P och färg 

har en väsentlig betydelse för att uppfatta den kommunikativa handlingen och 

hänvisningen till företaget. Eleven som skapade bilden Society´s Secret ansåg att det var 

avgörande för sitt budskap att hitta den form på texten som påminde mest om det typsnitt 

som används i varumärkets ordinarie reklambilder.  

 

Färg är också en kraftfull resurs för att skapa en visuell framskjutenhet, det vill säga skapa 

en effekt för att framhålla ett element som är viktigare än andra.27 De olika färgerna som 

eleverna har nyttja i sina bakgrunder har en stor betydelse för de associationer som sker vid 

tolkning av bilderna. I Superbpolluters bilden har eleven genom att använda den gröna 

färgen skapat starka kopplingar till natur och växtlighet. Toningen i bilden ger en visuell 

effekt och gör så att företagets varumärke hamnar i fokus. De gröna bokstäverna får då en 

framträdande roll och företagets namn kan utläsas. Den intensiva röda färgen som finns i 

bakgrunden på I´m Losin´it bilden skapar en tydlig association till ett välkänt 

internationellt varumärke. I deras samtal med varandra på sista lektionen uttryckte den 

eleven som betraktade denna bild, att den röda färgen hade större betydelse för kopplingen 

till företaget än de attribut som används för att gestalta bokstaven M.  

 

Det är rimligt att anta att användandet av det engelska språket i bilderna är en följd av att 

den reklam som omger eleverna innehåller i stor utsträckning engelska budskap. Men 

också att det engelska språket är starkt etablerat i vårt samhälle. (Genom tidig undervisning 

i skolan, att tv och filmer inte använder sig av dubbning samt ökad tillgång av 

informationsteknologi.) Att reflektera över dock är att alla har använt engelskspråkig text i 

sina bilder, även fast det inte har varit avgörande för budskapet. Som i WOW SL bilden där 

eleven har blandat svenska och engelska ord för sitt budskap. Min tolkning är att de 

engelska språket är i denna bild för att förstärka de ironiserande tilltalet. 

  

                                                           
27 Björkvall (2009), s 102 
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Synliggörandet av ideologi och samhällskritik 
 

Reklam är något som alla mer eller mindre möter dagligen, ett område som alla i samhället 

kan se och ha synpunkter på, det finns inga uttalade regler för hur du som betraktare bör 

förhålla dig till reklam. Min tanke bakom användandet av reklambilder och Adbuster 

perspektivet i uppgiften, var utifrån mitt antagande att ifrågasättandet av ideal och normer i 

samhället skulle vara lättare då de handlade om ett område som är accepterat att kritisera. 

Ett ifrågasättande som återkommer i flera bilder är trovärdigheten i reklamen. Att det 

budskapen försöker förmedla inte överensstämmer med verkligheten, att företagen 

manipulerar med sanningen. I deras samtal med varandra framkommer det att till viss del 

baseras denna åsikt på egen erfarenhet. En elev uttrycker det genom att säga ” alla vet ju att 

i reklam för mascara har modellen lösögonfransar, ingen får så långa fransar bara med 

mascara”. Det samma gäller för Yellow teeth bilden där eleven har skrivit i sin egen 

reflektion ” Extra tuggummi sägs ge ett vitare leende men i själva verket så innehåller den 

massor av dåliga ämnen, bland annat mycket socker som gör motsatsen av vad de påstår!” 

I samtalet kring L´oréality bilden är manipuleringen av verkligheten i fokus också, men där 

uppstår en annan diskussion om trovärdigheten. Eleverna trodde att den målgrupp som 

reklamen vänder sig till litar på produkten, som det uttryckte det ”om man vill tro att 

rynkkräm fungerar, så gör den det”. Vilket överensstämmer med Grusells reflektion om att 

alla tror på reklamens påverkan men de flesta anser att andra påverkas mer av reklam än de 

själva.28  

 

De bilder som har ett tydligt samhällskritiskt budskap vänder sig mot stora välkända 

varumärken eller företag. Det en kan reflektera över är om det beror på att företagen har 

stor representation i den reklam som omger eleverna eller om det är just storleken på 

bolaget och deras resurser som gör att de bör tar ansvar för sin påverkan av samhället. I 

den skriftliga reflektionen för Society´s Secret bilden anser eleven att företagets reklam ger 

en snedvriden syn på kvinnors utseende och att det leder till ätstörningar vilket är en fråga 

som engagerar. Budskapet i I´m Losin´it  bilden är, enligt eleven, en kritik mot företagets 

expansion i världen och deras påverkan på människors matvanor som kommer leda till ett 

förändrat samhälle.     

 

                                                           
28 Grusell (2008)  
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En förutsättning för att förstå de kommunikativa handlingarna i bilderna är att man som 

betraktare har till stor del lika kulturella och historiska perspektiv och ingår i samma 

samhälleskonstruktion. Att det finns en överensstämmande syn på vad det är för tecken vi 

betraktar och vad de har för betydelse här och nu. Ibland kan bara en skillnad, så som 

ålder, skapa olika tolkningar och förståelse. Vilket också är en faktor som nyttjas i reklam 

för att målgruppsanpassa budskap. Denna skillnad blev tydlig för mig i analys av WOW SL 

bilden, då jag vid efterforskning upptäckte att originalannonsen hade detta utseende med 

hunden och texten med prissättningen var den ursprungliga. Båda dessa element trodde jag 

var en konstruktion av eleven, för jag hade aldrig sett denna reklam tidigare.     

  



24 
 

SLUTDISKUSSION 
 

En av mina stötestenar som jag alltid återkommer till är den syn som finns i skolan idag 

om att konst och vetenskap är två områden som är separerade och varandras motpoler. Att 

en elev har störst förmåga inom antingen det ena eller det andra. I min egen utbildning, i 

samband med kursen konstnärligforsking, genomförde jag bland annat en intervju med en 

skolledare som tydligt uttryckte att de elever som går Naturvetenskapligt program är på 

ena sidan och bäst inom sitt område och de som går Bild och Form programmet är på andra 

sidan och bäst inom sitt område.  

Under denna kurs fick vi också läsa boken Hur Låter Åskan av Johan Asplund i vilken han 

bland annat beskriver alternativa sätt att förstå världen och att riva distinktioner mellan 

vetenskap och konst.29 Författarens resonemang i boken gav för mig ännu mer argument 

för att fälten inte är varandras motpoler. Vi fick även i kursen utföra ett eget första steg i 

konstnärlig forskning i ett gestaltande arbete. Litteraturen vi läste och den skapande 

process vi genomförde var tillsammans utvecklande men det var först på redovisningen de 

sista dagarna som jag fick en förståelse för vad konstnärlig forskning kan innebära. Det var 

när en av våra kursledare sa att konst är ett sätt att förhålla sig till världen. Min första tanke 

var då hur jag skulle kunna använda mig av detta förhållningssätt i min kommande 

yrkesroll, både för mig själv men framför allt i undervisningen.  

I de inledande diskussioner om examensarbetet med en av mina handledare, återkom vi 

hela tiden till vad uppgiften skulle tillföra den grupp som undersökningen skulle studera. 

Det var viktigt att fältstudien inte bara handlade om att samla in material. Min ambition 

blev istället att ge möjligheten till ett ifrågasättande av reklam och dess syn på människor 

samt att få ironisera multinationella företag. Jag hoppades att eleverna skulle se sin chans 

till att få ge uttryck för sina åsikter och tankar, att få en annan ingång till ett område som de 

dagligen möter och utmana den strukturen. Den frustration som uppstod bland vissa elever 

när dom började med uppgiften berodde, enligt min mening, på att uppgiften krävde ett 

annorlunda förhållningssätt än tidigare från deras sida. Samt att de inte fick tydliga direktiv 

från mig om vilka förväntningar som fanns på slutresultatet. 

Det är en utmaning att få ungdomar att dela med sig av sina tankar och åsikter. Om man 

står i en maktposition som deras lärare och ska ge ett omdöme blir det ännu mer komplext.  

                                                           
29 Asplund, Johan (2003), Hur låter åskan? Bokförlaget Korpen 
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Det har med andra ord varit svårt att avgöra hur uppriktiga de har varit i sina reflektioner 

om uppgiften, uttrycker de sina ärliga åsikter eller skriver utifrån vad de tror att jag som 

lärare vill höra. Min förhoppning är förstås att det som dom själva skriver, att när de väl 

fick en idé om vad de ville göra så var det en rolig uppgift där de fick möjligheten att 

”sparka uppåt”.  

Den uppgift jag utformade för eleverna är ett försök från min sida att skapa en möjlighet 

till ett konstnärligt forskande. Att i en kurs som många uppfattar ha ett teknikorienterat 

fokus och med elever som är vana med tydliga ramar, öppna upp för ett undersökande av 

sin omgivning ur en annan synvinkel, genom en skapande process. 

En av fördelarna med att vara lärare är att du har möjligheten till att genomföra dina 

uppgifter igen med en annan grupp eller i ett annat ämne. Vilket innebär att du kan 

analysera och utvärdera och ta med dig de erfarenheterna till nästa tillfälle. En styrka med 

uppgiften, som genomfördes i studien, anser jag är användandet av reklambilder som 

material. Reklam är en del av ungdomars medievardag, den är lättillgänglig och utbredd i 

samhället vilket jag tror skapar förutsättningar för att de flesta elever ska känna sig 

inkluderade i uppgiften. Jag ser möjlighet i denna uppgift med att den kan anpassas till fler 

olika kurser inom de estetiska programmen men också som medel för ämnesöverskridande 

arbeten.    
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