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Abstrakt
Det här arbetet är handlar om uppgifter inom bildämnet. Syftet med arbetet är att undersöka 

hur bilduppgifter styr mottagarens skapande och i slutändan de bilder som produceras. Som 

blivande lärare så har jag upptäckt det lustfyllda och kreativa arbete som konstruerande av 

bilduppgifter för med sig, samtidigt väcktes frågor kring makt och styrning av andra 

människors skapande.

I uppsatsen undersöker jag denna styrning genom att konstruera tre bilduppgifter som med 

form och formuleringar försöker styra tre informanter med olika mycket erfarenhet inom 

bildämnet mot ett och samma mål. Detta för att se om det fanns tillfällen då informanterna 

begränsades i sitt skapande, eller om det gick att se möjligheter för uppgifterna att uppmuntra 

och främja deras kreativa arbete. Flera olika sätt att utföra och jobba med bilduppgifter 

synliggjordes och tillsammans skapar de en bild av hur man kan förhålla sig till bilduppgifter, 

både som mottagare och som den som konstruerar bilduppgifter.

Undersökningen resulterade även i en gestaltning som sammanfattar undersökningen och 

visar på det kreativa arbete som går in i att konstruera bilduppgifter. Relationen mellan 

uppgiftens försök till styrning och de bilder som producerades skapade ett slags kretslopp i tre 

delar, uppgiften och dess försök till styrning, informanternas bilder samt hur och om 

styrningen fungerat. Gestaltningen resulterade i tre verk och ställdes ut på Konstfacks 

Våruställning 12-22 maj 2016.

Nyckelord
Bild, Uppgifter, Styrning, Undervisning, Fallstudie - Art, Assignments, Manipulation, 

Education, Case study
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1 Inledning

1.1 Introduktion
Mot slutet av min bildlärarutbildning på Konstfack föll en väldigt viktig pusselbit på plats då 

jag insåg hur jag skulle jobba med styrdokument inom gymnasieskolan och hur man går till 

väga när man konstruerar uppgifter för undervisning. Det visade sig vara väldigt lustfyllt för 

mig, att se vad någon annan gör när hen utför mina uppgifter och det gick upp för mig vilket 

kreativt arbete som krävs när man konstruerar bilduppgifter. Men samtidigt började jag 

fundera över hur jag som lärare styr mottagarnas skapande. Vad händer med mottagarens eget 

skapande när den utför dessa uppgifter? Kan bildundervisning begränsa den personliga 

kreativiteten? Det kändes angeläget att utforska detta för att se om det här var en tragisk 

sanning eller om bilduppgifter kan vara någonting positivt, som jag själv kände när 

pusselbiten som var bilduppgifter föll på plats.
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1.2 Bakgrund
Uppgifter är idag en stor del av undervisning. Det har jag själv märkt, inte bara under min 

praktik på gymnasieskolor och under min lärarutbildning, utan även under min egen 

utbildning som efter gymnasiet bestod av förberedande konstskolor, folkhögskola och min 

nuvarande högskoleutbildning. Kunskapskraven i exempelvis gymnasieskolan är idag både 

luddiga och svåra att förstå.  Det gäller såväl för lärare som ska arbeta med dem som för 1

elever som ska jobba mot kunskapskraven för att visa vad de lärt sig och på det viset få sina 

betyg. Men uppgifterna slutar inte efter grundskolan och gymnasieskolan, för att komma in på 

konst eller designhögskolor så krävs det att man gör arbetsprover, ofta i form av uppgifter 

eller fiktiva uppdrag.  Även gymnasieskolor med estetiska program kräver att den sökande 2

gör arbetsprover.  Uppdrag är någonting som lever vidare även efter avslutad estetisk 3

högskoleutbildning. Utsmyckningsuppdrag läggs ut offentligt, som exempelvis SL:s 

utsmyckning av tunnelbanestationer som byggs runt om i Stockholm.  Vid sidan av uppdrag 4

som dessa finns även rena tävlingar som t.ex. Guldägget, en tävling inom design.  Det här 5

sättet att jobba med bilder och konst börjar alltså redan i grundskolan, det är någonting som 

krävs för att exempelvis söka in till Estetiska programmet på gymnasiet, och fortsätter långt 

efter gymnasiet. Men vad gör det här med människors skapande av bilder? Den här styrningen 

av bildskapande, uppgifter och uppdrag, har jag valt att fokusera på. Jag vill försöka 

identifiera nackdelar, om den enbart begränsar människors skapande, eller om det finns 

någonting fördelaktigt med den, möjligheter att hjälpa andra i sitt skapande. Kan styrningen 

medföra något utöver att skapa tillfällen för elever att visa sin kunskap mot skolans 

styrdokument?

 Gymnasieenheten, ”Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolan”, http://www.skolverket.se/1

laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola 04-16-2016.

 Konstfack, ”Grafisk design & illustration, 180hp”, https://www.konstfack.se/sv/Utbildning/2

Kandidatprogram/Grafisk-design--Illustration-180-hp/ 04-16-2016.

 Kulturama, ”Gemensamma Bildtestet 2016” , http://www.kulturama.se/Documents/gymnasium/3

konst-o-design/Arbetsprovens_utformning_KULTURAMA_2016.pdf  04-16-2016.

 Stockholms läns landsting, ”Konsten i nya tunnelbanan”, http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konsten-i-4

nya-tunnelbanan 29-01-2016.

 ”Hur fungerar guldägget?”, http://guldagget.se/om-guldagget/ 03-05-2016.5
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1.3 Syfte
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur och om bilduppgifter styr mottagaren med 

formuleringar och formgivning. Styrning med bilduppgifter undersöktes genom en 

iscensättning där tre informanter fick utföra tre bilduppgifter jag konstruerat, med olika grader 

av styrning. 

1.4 Frågeställning
Hur styr de uppgifter jag konstruerar mottagarnas skapande och bilder? Fungerade styrningen 

jag försökte åstadkomma och vad finns det för möjligheter och begränsningar med den?

2 Empiri
Tre bilduppgifter har utförts av tre informanter med olika mycket erfarenhet inom bildämnet. 

Nio bilder har producerats, en av varje informant för varje uppgift. När informanterna var 

klara med alla uppgifter så genomfördes tre intervjuer, en med varje informant. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades och tillsammans med bilderna ligger de till grund för den 

bearbetning och diskursanalys jag gjort.

3 Urval och avgränsning

3.1 Bilduppgifter
Jag har valt att konstruera gestaltande bilduppgifter till informanterna. Gymnasiekursen de är 

konstruerade utifrån inriktar sig enbart på två och tredimensionella bilder.  Därför bortser och 6

försöker jag aktivt styra bort informanterna från att jobba med material och verk som blir 

annat än bilder. De kunskapskrav jag valt att konstruera uppgifterna efter lämpade sig väl för 

enbart gestaltande uppgifter, tanken var att det skulle inte behövas redovisningar eller 

skriftliga inlämningar tillsammans med bilderna.

3.2 Inte som i skolan 
Eftersom undersökningen inte genomförs i en skolmiljö, med schemalagda tider och 

klassrum, utan på informanternas egen tid är det viktigt att påpeka att jag inte var med som 

handledare eller lärare. Det är även de uppgifter jag konstruerat vars styrning jag ville 

undersöka. Den liknelse man kan dra till skolan är att uppgifterna skulle kunna vara läxor, 

men även där finns det en chans för eleverna att i en skolmiljö ställa frågor till en lärare kring 

 Skolverket, ”Bild 100 poäng”, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/6

gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?
subjectCode=BIL&lang=sv&tos=gy 29-01-2016.
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uppgifterna. Jag har aktivt försökt undvika att förklara för mycket för informanterna då det 

som sagt är uppgifterna som ska styra.

3.3 Val av informanter
Undersökningens informanter består av tre personer. De representerar olika mängd erfarenhet 

i ämnet bild, en är skolad, en annan under skolning och en tredje oskolad. Kim Sjöö är 

färdigutbildad på Konstfacks kandidatprogram Konst. Rene Dahl går i årskurs två på 

gymnasiet, på Estetiska programmet med inriktning bild. Lo Bergh har ringa erfarenhet inom 

ämnet, hen är varken utbildad eller jobbar inom någonting som har med ämnet bild att göra. 

Anledningen till detta urval är att jag ville se vad människor med olika mycket erfarenhet 

inom bildämnet får ut av uppgifterna, vilka skillnader och likheter som går att se i deras 

upplevelser och skapande, vilka möjligheter och begränsningar uppgifterna kan ha och hur 

kan de användas inför ett framtida arbete som bildlärare.

4 Metod

4.1 Kvalitativ fallstudie
Undersökningen är en kvalitativ fallstudie då det är en studie av ett avgränsat exempel och 

innefattar ett fåtal informanter.  Enligt Christer Stensmos beskrivning så är fallstudier en form 7

som passar min frågeställning då den kommer ur min egen personliga önskan att veta mer om 

det här ämnet.  Stensmo skriver även:8

Om t ex fallstudien gäller en pedagogisk situation, avgränsas denna av tid, rum, form, och 

innehåll. Inom dessa avgränsningar eller ramar fokuserar man på de studerade aktörernas 

handlingar.9

Detta är relevant i min undersökning då en stor del av undersökningen handlar om just ramar, 

uppgifterna jag konstruerar bildar ett slags ramverk. Det är inte bara viktigt för att praktiskt 

genomföra undersökningen, dessa ramverk jag konstruerar skapar den styrningen jag vill 

undersöka.

 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare - en introduktion, Uppsala: 7

Kunskapsföretaget i Uppsala AB, s. 67.

 Ibid., s. 68.8

 Ibid., s. 68.9
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4.2 Bild-elicitering
En metod som varit central i det här arbetet är foto-elicitering vilket användes under 

intervjuerna.  Foto-elicitering går enkelt beskrivet ut på att man inom forskning utför 10

intervjuer utifrån fotografier. Gillian Rose beskriver hur den här metoden har fyra viktiga 

styrkor.  Den första är att foton bär med sig information som under intervjun kan väcka olika 11

tankar och minnen hos informanterna som kanske inte skulle kommit upp under en intervju 

med enbart samtal. Jag vill synliggöra informanternas skapande och att ha det material som 

faktiskt skapades under processen med uppgifterna framför sig gör att informanten kan 

minnas, peka på och förklara specifika saker i bilden och i arbetet med bilden. Den andra 

styrkan med foto-elicitering är att många forskare menar att intervjuer om och med 

informanters egna bilder hjälper när man vill se vardagliga företeelser i informanternas liv. Att 

ta foton på saker i deras vardag och sedan titta på dem och prata om dem skapar en distans till 

de här företeelserna. Informanterna kan då formulera och uttrycka tankar och känslor som de 

vanligtvis tar för givet. Min förhoppning var att vi tillsammans under intervjuerna kunde 

locka fram informanternas tankar kring deras skapandeprocesser. Den tredje styrkan ligger i 

att den här sortens intervjuer, där forskare och informant talar om informantens egna bilder, 

ger informanten en högre status. De får en central roll i undersökningen och de blir 

undersökningens experter eftersom det är de som skapat bilderna. I min undersökning 

försöker jag styra informanterna men det är bara de som egentligen vet vilka val som lett till 

vad i skapandet av bilden. Jag behöver deras hjälp för att se hur min styrning fungerat, jag 

skulle inte enbart kunna titta på bilderna för att få syn på deras skapandeprocess. Den fjärde 

och sista styrkan med foto-elicitering är att metoden kräver samarbete mellan forskare och 

informanter. I min undersökning så finns det ett förhållande mellan mig och informanterna 

som är viktigt för undersökningen eftersom jag själv skapar någonting, jag konstruerar 

uppgifter utifrån styrdokument och informanterna ska utföra dessa. Via det här samarbetet så 

hoppas jag få syn på hur informanterna styrs av mina formuleringar. 

Mitt tillvägagångssätt skiljer sig en del från hur foto-elicitering vanligtvis går till. Men Rose 

skriver om hur forskare brukar anpassa foto-elicitering som metod, exempelvis när det 

 Rose, Gillian (2012), Visual Methodologies An Introduction to Researching with Visual Materials, 10

Sage: Gosport, s. 304-317.

 Ibid., s. 305-306.11
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kommer till materialet. I min undersökning ersätts de foton som brukar användas i foto-

elicitering av informanternas bilder. Så det är viktigt att påpeka att jag använder mig av foto-

elicitering i den experimentella andan som Gillan Rose beskriver på följande sätt: 

So you should feel free to experiment – just make sure that when you write up your 
research you are very clear about what you hope your particular experiment would 
achieve and why.  12

Av det här skälet väljer jag att kalla metoden för bild-elicitering, men det är bra att veta att 

grunden är densamma. 

4.3 Undersökningens utformning
Undersökningen började med att informanterna var med på en genomgång där 

undersökningen förklarades. Där blev de även tilldelade sin första uppgift. De hade en vecka 

på sig att utföra varje uppgift, sedan skulle bilden lämnas in. När alla tre uppgifter var 

avklarade intervjuades informanterna med metoden bild-elicitering. Vi samtalade utifrån 

bilderna och syftet med intervjuerna var att jag skulle få ta del av deras processer i utförandet 

av uppgifterna. Först tittade vi på en bild i taget och samtalade om varje bild för sig. Slutligen 

tittade vi på alla bilder tillsammans för att jämföra informanternas upplevelser av de olika 

uppgifterna. 

 Rose (2012), s. 307.12
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4.4 Uppgifterna
Uppgifterna jag delat ut till mina informanter är konstruerade utifrån kunskapskraven i 

gymnasiekursen Bild 100p.  Det gav mig ett mål att styra informanterna mot, även om jag i 13

det här fallet inte betygsätter deras arbete vilket i vanliga fall är kunskapskravens syfte. 

Därför använde jag mig bara av betyget E från kunskapskraven när jag konstruerade mina 

uppgifter, det fanns ingen anledning att använda de högre betygen då kunskapskraven i dessa 

uppgifter endast var ett mål att styra mot, inte underlag för bedömning. Jag själv har också 

varit styrd i mitt arbete med att formulera uppgifterna vilket kan vara värt att ta upp, de texter 

Skolverket formulerat heter inte styrdokument utan anledning. En stor del av mitt arbete blev 

att utforma och formulera uppgifter som försöker styra informanterna mot att göra bilder som 

möter kunskapskraven. De uppgifter jag konstruerat är gestaltande uppgifter eftersom min 

fokus är informanternas bildskapande och hur det styrs av mina uppgifter. Jag försökte därför 

konstruera uppgifter som inte krävde att informanterna behövde göra skriftliga eller muntliga 

förklaringar kring gestaltningarna för att uppgifterna skulle klaras av. Uppgifterna jag 

konstruerade var även grunden för den gestaltning jag gjorde. Gestaltningen är en 

sammanfattning av undersökningen och jag försöker med den visa på det kreativa arbete som 

krävs för att konstruera bilduppgifter. För att ta del av gestaltningen, se Bilaga 1. 

 Skolverket, ”Bild 100 poäng”.13
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4.4.1 Uppgift 1 - Måleri 

Uppgiften är baserad på kunskapskraven: 

Betyget E 
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet 

formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.14

 Skolverket, ”Bild 100 poäng”.14
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Kunskapskraven nämner här ”önskade visuella effekter” vilket innebär att det är någon som 

önskar sig en viss typ av bild från mottagaren. Jag gick därför in med tanken om att göra en så 

styrd uppgift som möjligt, från vad slutresultatet skulle föreställa till dess material. Till att 

börja med så är titeln skriven med ett typsnitt som har ett måleriskt uttryck. Detta gjorde jag 

för att visa på att måleriet är i fokus, för att koppla det till kunskapskravets krav på handlag 

med material och tekniker. Själva uppgiften handlar inte om katter utan om deras tekniska 

skicklighet med akrylfärgen, motivet är snarare den önskade visuella effekt jag vill att de ska 

uppnå. Valet av katt som motiv kommer av att det är lätt att hitta bra referensbilder till, vilket 

borde underlätta för mottagaren att komma igång med arbetet så fort som möjligt. Texten som 

följer är skriven med typsnittet Futura för att skilja sig från titeln med dess fokus på det 

måleriska. Här läggs själva uppgiften fram och det ville jag signalera med skarpa linjer. Här 

ska mottagaren känna ett visst allvar eftersom det är den anvisning de ska följa för att klara av 

uppgiften. Det första stycket, där motivet förklaras, sätter upp ramen för det formspråk de ska 

använda sig av. Katten ska vara avbildad stående eller sittandes, snett framifrån och med 

underlag och bakgrund för att skapa en rumslighet. Just rumsligheten pekar mot någonting, en 

visuell effekt, som de måste klara av och kattens position är bestämd för att det är deras 

tekniska skicklighet med färgen som räknas här, inte deras val av motiv. När jag skriver att de 

ska ha både bakgrund och underlag så är det också för att jag vill att de ska avbilda en hel 

katt, inte bara exempelvis ett katthuvud. Jag ber dock inte uttryckligen efter en mimetisk eller 

realistisk målning eftersom det kan bli ett stressmoment på grund av den ganska korta tid de 

har på sig. Däremot så använder jag mig av ordet ”avbilda” med förhoppningen att de inte ska 

måla ur minnet utan faktiskt se till att försöka måla en så verklighetstrogen katt som möjligt. I 

det andra stycket så styrs uppgiften totalt eftersom det listar det material informanterna får 

använda sig av. Bilden ska målas, du kommer få använda, du kommer ha tillgång till. Alla 

dessa formuleringar avgränsar det material mottagaren får använda. Detta material delades 

även ut till informanterna, men det var viktigt att avgränsa i uppgiften så att de inte tog in 

annat material i sitt arbete. Tanken med mitt val av material är att det är ett billigt material 

som har tillräckligt många egenskaper för att informanterna ska kunna visa sitt handlag med 

materialet, det går att jobba avancerat eller enkelt med det. 
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4.4.2 Uppgift 2 - Tema: Selfies

Uppgiften är baserad på kunskapskraven: 

Betyget E 
Eleven gör enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över 

bildens funktion.15

 Skolverket, ”Bild 100 poäng”.15
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Till att börja med så var jag tvungen att göra en liten ändring i kunskapskraven. Dessutom gör 

eleven skrev jag om till Eleven gör. Det här gjorde jag eftersom uppgiften jag konstruerade 

var utformad efter kraven på att göra bedömningar av egna och andras bilder och reflektioner 

över bildens funktion. Men de här kunskapskraven är i styrdokumentet en del av ett längre 

stycke: 

Betyget E 
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och 

diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder 

eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av 

egna och andras bilder samt enkla reflektioner över bildens funktion.16

Det här stycket med kunskapskrav pekar på att eleven ska diskutera och använda relevanta 

begrepp. Det är svårt att utföra en enbart gestaltande bilduppgift där det ska diskuteras och 

användas relevanta begrepp, jag kommer ju inte vara med under deras arbete eller be om 

någonting skriftligt tillsammans med gestaltningarna. 

Titeln är skriven med samma typsnitt som appen Instagrams logotyp och den följande 

brödtexten är skriven med ett typsnitt som liknar det som Instagram själva använder sig av i 

sin text. Detta gör jag för att koppla uppgiften till ett av de sociala forum där selfies idag syns 

mest. Förhoppningen är också att mottagaren ska känna igen formen och söka sig till det eller 

liknande forum för att lätt hitta det inspirationsmaterial och stoff de behöver. Jag ger samtidigt 

en legitimitet åt dessa forum så att mottagaren inte ska känna att sådana forum inte duger för 

den här uppgiften. Jag kallar även uppgiften för Tema: Selfies för att förstärka att det handlar 

om selfies snarare än att de ska ta selfies. Redan här försöker jag styra mottagaren bort från 

det och mot att de ska göra en gestaltning. Det första stycket är en inledning till uppgiften. 

Här försöker jag koppla uppgiften till mer klassisk konst genom att ta upp Alfred Dürer och 

hur självporträtt inte är någonting nytt att ta sig an och behandla. Jag tar upp hur selfies är 

fotografiska men hur de ändå i slutändan är självporträtt. Min förhoppning med det här 

stycket är att mottagarna inte ska fastna i tankar om att de måste göra någonting fotografiskt, 

de kan till och med använda oljefärger, som Alfred Dürer. Det här går jag även vidare med när 

 Skolverket, ”Bild 100 poäng”.16
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jag i nästa stycke, som redogör för själva uppgiften, skriver att de ska skapa en bild. Jag 

använder ordet bild dels för att det är det jag fysiskt vill få inlämnat och dels för att jag vill 

undvika ordet foto. Men samtidigt så skriver jag inte att de inte får göra det, för att öppna upp 

för den möjligheten. Jag försöker sedan återigen påpeka att det är ett tema, jag tar upp 

exempel på vad de kan tänkas ha för utgångspunkt men att det är öppet för deras egna 

tolkningar och bedömningar, som kunskapskraven efterfrågar. Samtidigt tar jag upp hur de 

kan titta på sina andras eller sina egna selfies, för att styra mottagaren mot kunskapskraven. 

Jag avslutar med att skriva att materialet är valfritt, men om det är digitalt så ska det skrivas ut 

och lämnas in. Det gör jag för att sätta en gräns för vad de kan göra, om de arbetar digitalt så 

kan de inte exempelvis spela in en film eller göra en animation eftersom bilden ska skrivas ut. 

Detta är också praktiskt inför intervjutillfället där vi kommer att titta på alla bilder, vilket är 

lättare att göra om vi har fysiska bilder som vi kan lägga fram och flytta runt under samtalet. 
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4.4.3 Uppgift 3 - Parafras Zoom in, Enhance

Den tredje uppgiften är baserad på kunskapskraven: 

Betyget E 
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar.17

Det här är hämtat från samma stycke i kunskapskraven som i uppgiften Tema: Selfies. Jag var 

återigen tvungen att göra ändringar i kunskapskraven, men den här gången är det i början på 

 Skolverket, ”Bild 100 poäng”.17
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stycket och jag sätter punkt efter ”bildens byggstenar”. Här är jag ute efter att mottagaren ska 

göra bildtolkningar och att det ska vara gestaltande bildtolkningar. Titeln är inspirerad av och 

utformad efter tv-serien CSI, med samma typsnitt som seriens logotyp. Detta för att förstärka 

känslan av att uppgiften går ut på att zooma in på någonting och sedan förbättra bilden in 

absurdum, en i verkligheten teknisk omöjlighet som tv-serien gjort sig känd för att 

överanvända. Det här gör jag för att försöka sätta en ton för hur mottagarens arbete ska gå till. 

Hen ska titta på någonting och behandla det, redogöra för bildens byggstenar och göra 

bildtolkningar. Resten av texten är skriven med en vanlig serif för att väga upp för titeln som 

har en populärkulturell skämtsamhet. Det första stycket förklarar för mottagarna vad en 

parafras är för någonting så att de inte ska hamna utanför uppgiftens ramar och göra 

någonting som inte är en parafras. Jag tar även upp Pablo Picassos parafraser på Diego 

Velázquez Las Meninas som ett exempel, där Picasso gör nästan exakt det jag tänkt att 

mottagarna ska göra.  Det andra stycket redogör för själva uppgiften. Jag skriver att de ska 18

hitta ett välkänt konstverk eftersom jag inte vill att de ska ta vilken bild som helst. Jag vill att 

de ska söka efter kända konstverk eftersom jag skriver välkänt, tanken är att de ska leta efter 

bilder att tolka på stora institutioner som exempelvis museer. Att jag i första stycket tar upp 

hur man ska kunna känna igen verket samtidigt som jag exemplifierar med Picasso och 

Velázquez är tänkt att förstärka kopplingen till den här genren av kända konstverk. Jag visar 

därför inte heller bilder av exemplet med Picasso eftersom jag vill att de ska börja leta själva 

och jag ville ha fokus på mitt språk som styrning. Jag lägger också ett stort fokus på att deras 

egna upplevelser ska ligga till grund för deras gestaltning, ”hitta ett välkänt verk som du 

tycker sticker ut”, ”gör en parafras som visar på och förstärker din egen reaktion och 

upplevelse”. Dessa formuleringar är till för att de i sin gestaltning ska göra bildtolkningar där 

de utgår ifrån sig själva. Återigen är materialet valfritt men om de gör någonting digitalt så 

ska det skrivas ut och lämnas in. Detta gjorde jag för att visa på att de kan göra vad som helst, 

trots att den genre av konstverk som jag försöker styra in uppgiften på inte brukar vara så 

varierande i material. Jag försöker samtidigt avgränsa uppgiften så att de måste göra en fysisk 

bild på samma sätt som i Tema: Selfies.

 Picasso gjorde flera målningar utifrån Las Meninas där han fokuserade på olika delar av bilden och 18

skapade en egen sorts analys och förståelse för målningen genom det arbetet, se: Museu Picasso of 
Barcelona, ”Las Meninas Series”, http://www.bcn.cat/museupicasso/en/collection/mpb70-433.html 
19-05-2016.
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5 Teori och tolkningsram

5.1 Socialkonstruktionism
Socialkonstruktionism är inte bara ett teoretiskt ramverk för den här undersökningen, den står 

även som grund för arbetets form och dess metoder. Socialkonstruktionism innebär att 

människors verklighet skapas genom sociala interaktioner mellan människor.  

It is through the daily interactions between people in the course of social life that our 
versions of knowledge become fabricated. Therefore social interaction of all kinds, and 
particularly language, is of great interest to social constuctionists.  19

Som Burr tar upp så är språket något av det viktigaste inom den socialkonstruktionistiska 

teorin. 

When people talk to each other, the world gets constructed. Our use of language can 

therefore be thought of as a form of action, and some social constructionists take this 

‘performative’ role of language as their focus of interest.20

I mitt arbete är socialkonstruktionismen viktig. Den tar upp om sociala relationer mellan 

människor, vilket min undersökning till stor del handlar om. Jag har skapat sociala 

interaktioner, eller sociala ramverk, med mina uppgifter och det jag undersöker är hur det styr 

mina informanter. Saussares structuralism tar Burr upp som en del av 

socialkonstruktionismen och den illustrerar detta ramverk som undersökningen till stor del 

handlar om: 

This is what Saussure's structuralism is saying, then: language does not reflect a pre- 
existing social reality, but constitutes and brings a framework to that reality for us.  21

Språkets vikt inom socialkonstruktionismen återspeglas i mitt arbete då det handlar om 

styrning genom språk, som i fallet med mina uppgifter, hur deras formuleringar styr 

 Burr, Vivien (2003), Social constructionism, London: Routledge s. 4.19

 Ibid., s. 8.20

 Ibid., s. 52.21
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mottagarna. Arbetet handlar även om de maktstrukturer som uppstår när uppgifter är en del av 

bildskapande.  

Foucauldian discourse analysis is interested in how language is implicated in power 
relations /../  22

Diskurser är också av stor vikt inom socialkonstruktionismen och även inom mitt arbete då 

det är vad jag vill undersöka. 

A Discourse refers to at set of meanings, metaphors, representations, images, stories, 
statements and so on that in some way together produce a particular version of an event, 
person or class of persons, a particular way representing it in a certain light  23

En diskurs kan man alltså säga är ett sätt att se på någonting, den verklighet som vi själva 

skapar kring olika fenomen och hur vi förstår dem. Diskursanalys, som jag tar upp ovan 

hänger därför tätt ihop med socialkonstruktionismen och jag går in mer detaljerat på 

diskursanalys nedan. 

5.2 Diskursanalys
Undersökningen grundar sig i socialkonstruktionistiska teorier och diskursanalys. 

Diskursanalys är inte bara ett verktyg för att synliggöra hur informanterna styrts av de 

uppgifter jag konstruerat, utan det har genomsyrat hela arbetet. Mats Börjesson och Eva 

Palmblad skriver om detta i Diskursanalys i praktiken: 

Diskursanalys är en helhet av analys och inte en procedur där insamling av fakta kommer 

först och analys därefter.  24

Diskursanalysen började inte efter intervjuerna med informanterna, utan var en del av 

undersökningen redan under det förberedande arbetet med undersökningen. Genom mitt språk 

i uppgifterna försökte jag bygga upp ett ramverk, en verklighet, för informanterna. 

 Burr (2003), s. 150.22

 Ibid., s. 64.23

 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007), Diskursanalys i praktiken, Malmö: Liber s. 16.24
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Så snart språk används så har verklighet konstruerats. Genom att namnge ting, 

grupperingar eller händelser har sammanhang skapats – verklighet har producerats.25

Den här verkligheten jag konstruerat med mina uppgifter tar informanterna sig an utifrån sina 

egna föreställningar, diskurser, om vad bild är. Tillsammans med dessa diskurser och 

uppgifterna så positionerar sig informanterna. 

Här finns en insikt om att beroende på den position som intas så framträder olika bilder 
av verkligheten.  26

De här positionerna blev fokusen för min diskursanalys.

6 Tidigare forskning
Här tar jag upp två studier som angränsar till min egen och hur de relaterar till den. 

6.1 Maria Öhman - Styrning i ”jumpasalen” – Analys av videoinspelad 
undervisningspraktik
Maria Öhmans kapitel i Diskursanalys i praktiken  är en undersökning om styrning inom 27

idrottsundervisning i skolan. Öhman tar i undersökningen upp maktrelationen mellan lärare 

och elever och hur det skapas styrning i form av självstyre inom idrottsundervisningen. Den 

här självstyrningen skapas genom att framställa det som görs i ”jumpasalen” som nyttigt, rätt 

och eftersträvansvärt. Men samtidigt med en betoning på individens frihet och självreglering, 

människan bör ju själv välja det som är rätt. Öhman tar även upp språkets betydelse i den här 

styrningen, hur ord används retorisk för att skapa och främja den här formen av styrning, att 

få eleverna att av egen vilja göra det som anses bra för dem. Hon tar bland annat upp orden 

”vi” och ”man”, deras användning i undervisningen och hur de skapar olika sanningar. Ordet 

”vi” skapar ett sammanhang som är inkluderande och gemensamt, och förvandlar övningarna 

på lektionerna till gemensamma projekt för både lärare och lever, trots att läraren själv inte 

genomför några övningar.

 Börjesson (2007), s.10.25

 Ibid., s. 9.26

 Ibid., s.128-148.27
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”Vi:et” kan i detta sammanhang relateras till den diskursiva ordningen som då inte är 

personknuten, utan som är lika styrande för läraren som för eleverna.28

Ordet ”man” används däremot för att skapa allmängiltiga kunskaper, upplevelser och känslor, 

någonting som gäller för alla och som inte är förhandlingsbart.

”Man” kan ses som en procedur som används för att göra beskrivningarna neutrala: som 

en form av yttre omständigheter.29

Jag har också undersökt språkets styrning, dock inte retoriskt utan i skrift och bild. Jag 

försökte heller inte skapa en slags självstyrning som Öhman beskriver, utan jag försökte styra 

informanternas skapandeprocesser så mycket som möjligt. Detta för att få syn på deras 

självstyre i arbetet med uppgifterna de fick och om det ens fanns.

6.2 Lars Lindström - Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: 
A Curriculum Study
Lars Lindströms studie är en undersökning om estetiska läroprocesser.  I undersökningen 30

framträder fyra olika läroprocesser. I undersökningen får fem praktikanter inom 

slöjdundervisning utföra en slöjduppgift där de ska tillverka en ljuskrona. De fick under 

arbetet skriva ner vad de gjort och fotografera sina ljuskronor för att sedan intervjuas om sitt 

arbete när det var färdigt. De fyra läroprocesser som Lindström ser och tar upp är ”Learning 

ABOUT, IN, WITH and THROUGH sloyd".  31

”Learning ABOUT” är vad Lindström kallar ”the basic of art education”, där man lär sig om 

allt från olika element och principer inom design till stilar, genrer och konstnärer. ”Learning 

IN” handlar om att lära sig det praktiska arbetet, att jobba med material och tekniker för att 

uppnå visuella effekter, förmedla ett budskap eller skapa en stämning. ”Learning WITH” 

innebär hur man kan lära sig med konstnärliga praktiker och metoder inom olika ämnen. Det 

är ett slags verktyg för att komma fram till någonting.  ”Learning THROUGH” handlar om 

vad man kan lära sig av att jobba med konstnärliga praktiker och metoder, exempelvis 

”observing", ”innovating" och ”reflecting”. Lindström analyserar och tillskriver varje 

 Börjesson (2007), s. 141.28

 Ibid., s. 42.29

 Lindström, Lars (2012), "Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum 30

Study", i International Journal of Art & Design Education, 31-2/2012.

 Ibid., s.170.31
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deltagare i undersökningen en eller flera läroprocesser som han iakttar i deltagarnas 

beskrivningar av sina processer. En viktig poäng Lindström tar upp, enligt mig, är att det 

egentligen inte finns någon perfekt eller slutgiltig läroprocess som fungerar bäst, han menar 

att det krävs olika vid olika tillfällen och för olika människor. Jag har i min undersökning haft 

en liknande metod, där jag delat ut uppgifter som jag formulerat för att försöka styra mina 

informanter i deras skapande. Däremot så har jag ett annat fokus då jag inte vill synliggöra 

deras lärande, utan snarare styrningen av deras skapande.

7 Bearbetning och analys
Här går jag igenom undersökningens empiri i två delar. Först gör jag en bearbetning av 

empirin och sedan en analys av bearbetningen. 

7.1 Bearbetning
I bearbetningen går jag igenom informanternas bilder, intervjuerna och bilduppgifternas 

försök till styrning för att se hur och om styrningen fungerade.

7.1.1 uppgift 1 - Måleri

7.1.1.1 Lo
Lo har inte använt akrylfärgen på det måleriska sätt som jag försökt styra mot i uppgiften, 

med titelns typsnitt och användningen av ordet avbilda. Hen har istället valt att göra en väldigt 

stiliserad bild och använder färgerna mer som ett medium för att teckna. Hen har dock använt 

sig av färgens egenskaper då hen blandat färger till bryggan och kattens nos. Mot målet att 

visa handlag med material och tekniker från kunskapskraven har Lo alltså klarat uppgiften, 

men det är i minsta möjliga mån. Formspråket och de visuella effekter jag ville att 

informanterna skulle uppnå har Lo lyckats med, då hen skapat en rumslighet med bryggan 

och vattnet. Lo tog i sitt arbete fasta på delar av uppgiften, nämligen motivet av en katt och 

rumsligheten.

Lo: Ja det började ju med att jag ville göra någonting helt annat, jag ville göra, det enda 

man fick var ju katten och någon rumslighet typ så då ville jag göra något... Något galet 

typ, jag tänkte typ någon sorts Studio Ghibli-katt, du vet någon människokatt... Och så 

tänkte jag rymden såhär rida på en rymdraket såhär... Nåt bananas.32

 Intervju 29 mars 2016 av Anton Krüll med Lo Bergh, Hemma hos Lo Bergh.32
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Detta har resulterat i att Lo har bortsett från delar av den styrning jag ville åstadkomma. Lo 

har kommit fram till en idé om hur hen vill att bilden ska se ut och vad den ska kommunicera 

och har sedan jobbat utifrån idén snarare än uppgiften.

Lo: Så då, this sucks, så då tänkte jag såhär, ja när jag gjorde den här så tänkte jag, vafan 

var det... Det var någonting med tålamod i mitt liv som bara, eller någonting med 

tålamod, som bara sitter och chillar som bara, snart kommer det nappa eller typ någon sån 

där grej. Som att jag hade fått nej på någon intervju eller någonting, men snart får jag ett 

jobb eller någon sån där grej.  

Anton: Ok 
Lo: Så då ville jag göra någonting, såhär bara sitter och chillar. Och först ville jag göra att 

katten skulle sitta i en båt, så många idéer här.  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Anton: Mmm, ja den sitter ju på en brygga.  

Lo: Mmm, ja förlåt, det är en katt som sitter på en brygga och fiskar.33

Kattens position glömde Lo exempelvis helt bort vilket kom upp under intervjun. Men 

samtidigt kan man resonera att kattens position fungerar mot uppgiften då huvudet är vänt 

mot betraktaren trots att kroppen är avbildad bakifrån. Lo bortsåg även från den styrning som 

jag ville åstadkomma med materialet då hen använde sig av en annan pensel än vad hen blev 

tilldelad och som uppgiften listar.

Lo: Och sen kanske jag då... Penslarna. 1, 3, 6 eh... Jag tror att jag använde kanske en till 

pensel...  
Anton: Ok 

Lo: Vilket ju kanske inte var... Om man säger, om de reglerna jag bröt var att jag kanske 

använde en till pensel, vet jag.34

Lo har även lagt till någonting i bilden som inte stod i uppgiften och som jag inte försökte 

styra mot, nämligen att katten gör någonting, den sitter och fiskar. Det här ligger dock helt i 

linje med hur Lo släppt själva uppgiften och valt att fokusera på den idé som uppgiften 

genererade.

7.1.1.2 Kim 
Kim har som Lo valt att avbilda en stiliserad katt vilket jag försökte styra bort från. Det enda 

användandet av färgerna så som jag ville att de skulle använda de, syns i Kims blandande av 

färger. Kim lät sig dock styras av uppgiften men på ett helt annat sätt än vad jag tänkt mig.

Kim: Eh... jag ska bara läsa igenom uppgiften lite snabbt. [4sek] Jamen, jag visste ju att 

jag skulle få ett antal uppgifter och den enda, det enda jag fick att förhålla mig till var just 

uppgiften. Och då försökte jag liksom förhålla mig till den så ordagrant som möjligt, i 

och med att det känns som att det inte fanns något, något spelrum med att gå utanför det 

på något sätt. Så jag började med att måla väldigt väldigt exakt i den ordningen som det 

stod också, alltså avbilda en katt snett framifrån stående eller sittande position. Och sen 

målade jag det som stod i resten, resten i beskrivningen.35

 Intervju med Lo33

 Ibid.34

 Intervju 13 april 2016 av Anton Krüll med Kim Sjöö, Konstfack35
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Kim styrdes alltså mer av undersökningen i stort än av själva uppgiften. Detta betyder dock 

inte att Kim misslyckats med uppgiften mot målen, hen avbildar en katt snett framifrån med 

ett underlag och en bakgrund för att skapa rumslighet, men allt är gjort i minsta möjliga mån.

Kim: Nej, alltså jag läste uppgiften först och sen så komponerade jag först en katt snett 

uppifrån, sen behövde man måla ett underlag och sen för att få det till en rumslighet så 

var jag tvungen att ha, minsta möjliga för att få det till en rumslighet är att jag har liksom 

en mark och en bakgrund och då gjorde jag det så att det blev som, som att den står på 

något gräsaktigt. Och i och med att jag bara hade de färgerna som jag hade så fick jag 
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liksom bara, ja försöka göra så grönt som möjligt och... Ja, himmels, det man tror är 

himmelsfärg.36

7.1.1.3 Rene
Rene har gjort den bild som närmast liknar det jag ville styra mot med uppgiften. Hen har 

använt färgen till mer än att bara blanda färger, hen försöker även få till effekter med 

materialet. 

Rene: Ja precis, kompositionen är lite konstig. Men... jag vet inte, jag fortsatte arbeta, jag 

la väldigt enkla lager jag blandade blått med svart för jag visste att jag ville arbeta med 

blå färger, alltså kallare färger, i bilden och sen så började jag typ med hela katten och 

 Intervju med Kim.36
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lade till lite det som jag tyckte skulle vara, annan, och så lade jag till ganska skarpa, typ 

lite suddigare... Skarpa kontraster men suddig highlight liksom på de ställen där det ska 

vara ljusare. Ja och sen så sökte jag då på nätet efter kattbilder när jag kom till ansiktet 

för jag arbetade med kroppen i första hand och typ tassar arbetade jag med ganska snabbt 

också för att tassar är ganska lätta att fixa. Eh, och så la jag till lite gult typ för jag tyckte 

att det skulle vara lite fint att ha lite mörkblått och gult. Ehm, och lade till tanden för då 

såg det mer ut som min katt [skratt] för han ser ut så lite grann. Eh, och sen så så 

småningom, alltså jag hade målat hela bakgrunden lite typ gråblå och så insåg jag att just 

det, jag skulle ha bakgrund [skratt] och då så började jag lägga till här nedanför, alltså 

marken och pinnarna som då är stolar. Och sen så la jag till morrhår vilket gjorde så att 

man ser att morrhåren går över lite grann [skratt].  37

Rene har inte bara använt sig av färgen på det sätt jag försökte styra mottagarna mot. Hen har 

även använt sig av referensbilder vilket var en av anledningarna till att jag valde just katter 

som motiv. Däremot så har Rene, likt Lo, utgått från en idé snarare än uppgiften.

Rene: Mmm. Jag började med att arbeta utifrån hur jag uppfattar min egen katt hemma 

som heter Oscar. Han är också en svart katt så jag visste att jag ville måla en svart katt 

och jag visste att jag ville måla honom på något sätt i en miljö som liknar min miljö 

hemma. Så här är ungefär hur han ser ut när han sitter under stolar. Vi har massa vita 

stolar hemma.  38

Renes idé har, precis som med Lo, lett till att Rene gått lite utanför uppgiftens ramar genom 

att lägga till saker. I det här fallet så är det stolsbenen, som kommer ur Renes idé om att visa 

sin egen katt. Stolsbenen blir både bakgrund och förgrund vilket uppgiften inte efterfrågar. 

Men mot uppgiften fungerar detta då det är till för att skapa en rumslighet. Värt att notera är 

också en styrning som jag inte räknat med. Rene ville i början av sitt arbete med målningen 

skissa med andra material, men kände att hen inte fick göra det på grund av att det inte 

uttryckligen stod i uppgiften att man skulle eller fick göra det. 

Rene: Alltså, det som hände först var ju min tankegång. Alltså att jag började tänka såhär, 

en katt, hur är en katt för mig? Och kopplade det till min egen katt då. Och sen så ville jag 

väldigt gärna börja skissarbeta men jag var lite osäker på hur det var med skisser, alltså 

 Intervju 28 april 2016 av Anton Krüll med Rene Dahl, Konstfack37

 Ibid.38
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om man skulle göra det eller inte skulle göra det, så jag lät bli att göra det för att istället 

liksom skissa med färgerna mjukt istället på själva materialet med en ljusare färg.  39

7.1.2 uppgift 2 - Tema: Selfies

7.1.2.1 Lo 

Lo har gjort två bilder som ska sitta ihop och vändas på för att efterlikna någonting man gör 

på internet, nämligen att man klickar på länkar för att komma vidare. Detta innebär att den 

delen av min styrning som försöker sätta en gräns för vad informanterna kan göra, de kan 

exempelvis inte göra en animation om den ska skrivas ut och lämnas in, har misslyckats. 

Lo: Så först tänkte jag om man ska förvränga, eller göra någon selfie själv och kanske 
eh... Ja alltså jag hade mycket idéer men jag tänkte bara, nä den här nä... Och då tänkte 
jag mer såhär nä men jag gör någon sådan här clickbait  
Anton: Mmm 
Lo: sån här facebook-liknande. Ok, det här måste jag bara kolla på det här låter typ för 
intressant för att vara möjligt och sen så ska det inte vara det.  
Anton: Du driver lite med sådana här clickbaits?  
Lo: Mmm... Ja det kan man säga. Och då tänkte jag först att, men det ska också vara 
samma då, det lever aldrig riktigt upp till förväntningen, var tanken, att liksom det 

 Intervju med Rene.39
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kommer inte vara den roligaste selfien. Det kommer inte vara the amazing look at this 
amazing animal jumping one-hundred meters, look, must watch.  
Anton: Mmm 
Lo: Och då bara, mmm, ja den kanske var... inte så mycket. Så då ville jag bara att man 
ska känna lite som såhär, äsch, åh, ok, busted, eller you got me.  
Anton: [skratt] En liten luring  
Lo: En liten luring.  40

Lo styrdes även av tankar om hur bilden, eller kanske snarare verket, skulle fungera på en 

utställning. Informanterna blev i början av undersökningen informerade om att deras bilder 

skulle vara en del av min gestaltning som ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2016 (se 

Bilaga 1, UppgiftsKonst - Gestaltning) och Lo verkar ha tagit fasta på detta.  41

Lo: Så ingen såhär, ja det är såhär selfie task you know, det var mer bara att, hur ska jag 
kunna få en sådan här facebook-post i verkligheten? Lite så.  
Anton: Ja du ville ta ut den här grejen som du stör dig lite på  
Lo: En installation liksom att folk får liksom såhär... typ att de istället bara för att gå förbi 
den på, titta på den, som på ett museum eller en utställning så ska folk aktivt då bara: 
Jaha, nej det här låter bara för intressant.  
Anton: Så du vill att det ska vara en interaktivitet  
Lo: Mmm verkligen! Det var det jag ville, att folk skulle liksom såhär, istället för att 
bara, på de andra bara, här är någon jävla snubbe, här är någon jävla selfie-ception hm 
kul, vänta nu, det här... Ok, man kan vända på den, ok.  42

Förutom detta har styrningen mot målen i kunskapskraven fungerat, Lo har gjort bedömningar 

av bilder och reflekterat över bildens funktion. 

7.1.2.2 Kim 
I Kims fall så har min styrning inte fungerat alls eftersom Kim inte gjort en ny bild till 

uppgiften, Kim har lämnat in en bild hen gjort innan undersökningen. 

Kim: Men såklart så går de ju hand i hand. Men med, för veckan innan jag skulle göra 
den här uppgiften så hade jag, jag hade gjort en, ett uppdrag till ett företag som, och då 
vill de ha med såhär, en text om vad jag jobbar med och ha just en bild på min process 
och sen så var det benämnt att de villa ha med typ en selfie eller såhär ett självporträtt 
eller en bild på mig själv och att man skulle tänka på olika selfies liksom.  

 Intervju med Lo.40

 Genomgång 26 februari 2016 av Anton Krüll med Lo Bergh och I, Konstfack.41

 Intervju med Lo.42
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Anton: Ok. 
Kim: /.../ Så därför så, man kan säga att jag tog den bilden jag hade använt då för någon 
vecka sen när jag skulle ha, använda en porträttbild på mig. Och jag har liksom, alltså  
Anton: Är det den som du har lämnat in till mig här?  
Kim: Ja det är den bilden som jag skickat in till det där företaget så att de kunde använda 
[skratt].  43

Det är även så pass lite information i bilden att man inte kan se inte se huruvida Kim gjort 

bedömningar av egna och andras bilder eller reflekterat över bildens funktion. Men när Kim 

förklarar sina tankar bakom bilden förstår man hur Kim försöker teoretisera över vad en selfie 

egentligen är, om det måste vara ett foto av ett ansikte eller om det kan vara någonting annat. 

Bilden i sig själv når därför inte de mål jag försökte styra mot och jag ville inte heller att de 

skulle behöva redovisa någonting för att klara uppgiften. 

 Intervju med Kim.43
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7.1.2.3 Rene 

En del av min styrning som jag ville åstadkomma var att de i den här uppgiften kunde 

använda vilka material de ville, att det inte behövde vara ett foto bara för att det handlar om 

selfies. Denna styrning tycks till en början ha lyckats i Renes bild då hen broderat en bild som 

föreställer en selfie på Instagram. Men det hade egentligen ingenting med min styrning att 

göra, valet av material var bestämt av Rene redan innan hen fick uppgiften. 

Rene: Ja. Jag... Den här bilden påverkades egentligen ganska mycket av min förra bild 
för att just eftersom jag ville sträva efter originalitet liksom, så blev det viktigare för mig i 
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den här bilden. Och vi hade precis eller vi höll precis på med broderi i en av mina klasser, 
konsthantverk, och då så hade jag blivit ganska hooked på det.  44

Här pekar även Rene på någonting som styrde henom mer än själva uppgiften, viljan att vara 

originell. Rene tyckte inte att hen hade fått vara originell i den första uppgiften, Måleri. Precis 

som med Kim var det undersökningen i stort som styrde Rene då hen bestämde sig för vissa 

saker redan innan hen ens läst uppgiften. Däremot har Rene lagt mycket tankeverksamhet på 

vad bilden ska föreställa och att den ska ta upp selfies på ett visst sätt, vilket visar på att hen 

behandlar selfien utifrån någonting Rene själva lagt märke till. Detta är vad uppgiften och 

målen från kunskapskraven efterfrågar. 

Rene: Jag fick uppgiften och så tänkte jag ett tag, jag tänkte typ i två dagar. Och min 
första tanke var att jag ville arbeta med broderi och selfies i ett positivt kontext. Eh... Och 
min andra tanke var väl att jag ville arbeta med, alltså en Instagramlayout för att jag 
tycker att det är väldigt nutida på ett sätt. Och sen så ville jag arbeta med lite 
normbrytande också. Det vill säga... både, alltså egentligen så är väl att arbeta med selfies 
i positiv kontext också ganska normbrytande, för att det visas inte så mycket i, som 
konstform eller alltså, det är väldigt ofta traditionella konstnärer, eller det finns så mycket 
typ serier som handlar om att det enda ungdomar gör nuförtiden är att kolla ner i 
mobilerna eller sånt där.  45

7.1.3 uppgift 3 - Parafras Zoom in, Enhance

7.1.3.1 Lo 
Lo började sitt arbete med den här bilden med att försöka komma på vilka konstnärer och 

konstverk hen kände till. 

Lo: Först tänkte jag den här knutna pistolen som finns.  
Anton: Den här fredssymbolen  

Lo: Mmm 
Anton: revolvern med en knut.  

Lo: Mmm först tänkte jag att jag ville göra något med den... Jag vet inte varför men 

såhär, något med, en pistol, jag vet inte men det började med den att jag tänkte på den 

lite.46

 Intervju med Rene.44

 Ibid.45

 Intervju med Lo.46

�32



Redan här fungerar inte en del av min styrning. Jag ville att mottagarna skulle leta bland 

bilder på t.ex. museer men Lo utgick snarare från vad hen kände till sedan innan. Lo tittade 

inte ens på exemplet med Pablo Picassos Las Meninas.

Lo: Så jag menar bara det här att du skrev Pablo Picassos parafraser om Diego Velasquez 

liksom,  
Anton: Mmm 

Lo: Det säger mig absolut ingenting, jag tänker såhär, jag bara ok. Nämen jag måste 

googla på det här jag fattar inte.  

Anton: Googlade du då på Picassos Las Meninas? 
Lo: Nej det gjorde jag inte, det tänkte jag göra när jag fick uppgiften men så tänkte jag 

att... Nej det gjorde jag inte så jag sökte mest på parafras och då får man bara en massa 

Mona-Lisa och Pablo Picasso... Men...47

 Intervju med Lo.47
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Efter detta så är det tankar om terror som format Los bild snarare än min styrning, då det 

under tiden hen arbetade med bilden utfördes ett stort terrordåd. Det var mer omständigheter 

runt omkring Lo som formade bilden än själva uppgiften.

7.1.3.2 Kim 

Kim började inte med att leta efter ett verk utan hade redan ett i åtanke, som hen mindes och 

ville jobba med. Vad som sedan hände var att Kim i sitt letande efter det verket fastnade för 

ryskt avantgardemåleri, och intresserade sig för Malevich och hans målningar. Hens sätt att 

hitta ett verk liknar det jag försökte styra mot, men jag kan inte påstå att det var tack vare min 

styrning detta hände, eftersom det var ett verk Kim redan kände till. 
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Kim: Nämen det slutade med att jag fastnade för massa Malevichmålningar, eller som jag 
bara haft i perefering förut som jag alltså uppskattat men... och då började jag lägga in 
dem i photoshop och måla av dem och ta bort lager och såhär ta bort några pluppar och 
såhär ta bort, ändrade om några såna här former typ. Och då, det var väldigt kul eftersom 
det kändes som att, eller, hans målningar är lite sådär digitala fast i en ickedigital tid, det 
var kul att använda sig av de väldigt såhär tydliga formerna och snurra runt de i datorn. 
Så då valde jag en av dem som jag, sen egentligen bara la jag photoshoplager över som 
jag målade över med samma färg som var på bilden liksom, men med en såhär fyrkantig 
photoshopbrush.  48

Den här idén, det analoga som möter det digitala, är vad Kim sedan jobbat vidare med i sin 

bild. Kim gör alltså det som uppgiften kräver och når kunskapskravens mål, men det är ett 

resultat av Kims egna erfarenheter snarare än min styrning. 

7.1.3.3 Rene
Rene arbetade nästan exakt på det sätt jag ville styra informanterna mot när hen gjorde den 

här bilden. Först letade hen efter verk genom att söka på kända konstnärer och fastnade för en 

målning av René Magritte. Sedan letade hen bland Magrittes bilder och hittade The Mysteries 

of the Horizon vilken hen sedan gjorde sin parafras på. Rene sökte även på mitt exempel med 

Picasso för att ta reda på hur hen skulle lösa uppgiften.

Rene: Ja, dels så var det zoom in, alltså att man ska ta en del av liksom bilden och det är 

också exemplet som det står om också att man tar en del av bilden och så. Och jag sökte 

också på Picassos versioner av Diego Vela... bla bla bla [skratt]49

Här börjar Rene ta upp någonting som också styrde hur hen gjorde sin bild, nämligen titeln 

Zoom in, Enhance, som var till för att visa vad de skulle göra. Hen valde sedan att ta den figur 

i Magrittes målning som hen tyckte stack ut, då den enligt Rene var minst personlig och 

vände sig bort från betraktaren. Men återigen styrdes hen av någonting jag inte räknat med, 

nämligen hur hela undersökningen styrde Rene. Eftersom Rene lade ner så mycket tid och 

energi på uppgiften Tema: Selfies kände hen redan innan den här uppgiften att hen ville arbeta 

med ett material som inte skulle vara så krävande.

 Intervju med Kim.48

 Intervju med Rene.49
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Rene: För att jag gjorde det lätt för mig [skratt].  
Anton: Ok [skratt].  

Rene: alltså i och med att jag var, jag gjorde de valen jag gjorde utifrån att jag skulle få 

det lite lättare och därför blev uppgiften lätt för mig, jag hade kunnat göra det mycket 

mycket besvärligare, men jag valde att inte göra det [skratt].  
Anton: Ja. Och varför var det du ville göra det lite lättare för dig?  

Rene: Därför att jag hade lagt mycket tid på andra uppgifter och för att jag hade mycket 

annat att göra.50

 Intervju med Rene.50
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7.2 Analys
Informanterna ställde sig under undersökningens gång i flera olika positioner som tar över för 

mina försök till styrning. Dessa positioner, medvetna eller omedvetna, har jag i min 

diskursanalys försökt att lokalisera, för att se var de tagit över för den styrning jag ville 

åstadkomma.

7.2.1 Idé före uppgift
Den första positionen som återkommer flera gånger är hur mottagaren får en idé, antingen 

före eller efter de får uppgiften, och hur idén tar över för uppgiften. Ett bra exempel på detta 

är Los målning till den första uppgiften. Lo fick en idé som hen byggde vidare på och 

genomförde, Lo tittade inte ens tillbaka på uppgiften för att se om hen gjorde rätt förrän jag 

tog upp den under intervjun.

7.2.2 Tidigare erfarenhet tar över
Exempel på detta är Kims bild till uppgiften Tema: Selfies. Det är en tydlig uppvisning av den 

här positionen då Kim tidigare behandlat selfies i ett arbete som inte har med undersökningen 

att göra, men då Kim tycker att bilden passar till uppgiften väljer hen att använda den istället 

för att göra en ny. Rene visar även på den här positionen då hen väljer material till uppgiften 

Tema: Selfies. Rene beskriver hur de i skolan jobbat med broderi och hur hen blivit ”hooked” 

på det vilket i sin tur gör att hen bestämt vilket material hen ska använda innan hen fått 

uppgiften. Lo intar den här positionen till varje uppgift då hen efter varje idé genererats 

filtrerar den genom sin uppfattning om sina förmågor.

Lo: Ja det var också såhär, jag kanske blev lite begränsad av den. Men det kanske också 

var då att jag... Jag började kanske inte i tid, så då blev jag också lite såhär, nu måste jag 

bestämma mig. Just för att jag hade lite många idéer men jag kände att jag kan inte göra 

det här, inte göra det här, inte göra det här, så då tänkte jag nu måste jag bestämma mig. 

Så då beslöt jag att jag måste göra någon sån här clickbait.51

Det här är ett excerpt ur intervjun med Lo när vi pratar om bilden hen gjort till uppgiften 

Tema: Selfies, men samma resonemang återkommer om alla tre uppgifter under intervjun.

7.2.2 Kontexten tar över
Uppgifternas kontext tar flera gånger över informanternas arbete med uppgifterna. Som 

exempelvis när Lo tänker mer på den kommande utställningen än själva uppgiften och gör en 

interaktiv bild som man ska vända på. Även Kim refererar mer till själva undersökningen än 

 Intervju med Lo.51
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till uppgiften när hen beskriver hur hen arbetade med bilden till uppgiften Måleri, hur hen 

visste att hen skulle få tre uppgifter och valde att försöka följa uppgiftens instruktioner 

ordagrant på grund av detta. Även Rene visar på detta då hen till uppgiften Parafras Zoom in, 

Enhance är medveten om att det är den tredje och sista uppgiften och att hen inte ville göra 

någon större ansträngning då hen lade ner mycket arbete på den andra uppgiften.

8 Tolkning och resultat
Tolkning och resultat är uppdelat i två delar, i tolkningen kopplar jag min analys till arbetets 

teoretiska grund och i resultatet besvarar jag mina frågeställningar.

8.1 Tolkning
De positioner som informanterna intar är prov på vad man inom socialkonstruktionismen 

kallar för motstånd. Ordet motstånd innebär inte i den här kontexten att de försöker förändra 

eller motverka, utan snarare att deras diskurser ställer sig i motstånd till den styrning jag 

försökte åstadkomma.

For Foucault, power and resistance are two sides of the same coin. The power implicit in 

one discourse is only apparent from the resistance implicit in another.52

I fallet med den här undersökningen är det jag, som konstruerat uppgifterna, som med min 

styrning utövar makt. När den styrningen inte fungerar så är det för att informanterna gör 

motstånd i den här bemärkelsen.

8.1.1 Idégenerering som motstånd
Uppgifterna har många gånger fungerat mer som katalysatorer i informanternas arbete snarare 

än som ramverk. När idéerna väl är på plats slutar mottagaren titta på uppgiften, kanske 

eftersom uppgiften i sig var katalysatorn till idén och då borde ju idén fungera som lösning till 

uppgiften. Flera gånger i undersökningen händer detta, bilden som producerats kanske inte 

ligger helt i linje med vad uppgiften och kunskapskraven efterfrågar, men med lite 

resonerande så fungerar bilden som lösning på uppgiften. Även Kims bild till uppgiften Tema: 

Selfies går att använda som lösning på uppgiften när man får reda på hens bakomliggande 

tankar. Detta trots att den inte var gjord till den här uppgiften och att den innehåller så pass 

lite information att den inte kan stå för sig själv mot uppgiften och kunskapskraven. 

Bilduppgiftens potential som katalysator kan mycket väl vara dess största fördel, särskilt när 

 Burr, Vivien (1995), An Introduction to Social Constructionism, New York: Routledge s. 43.52
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man jobbar med kunskapskrav som i sig kan vara, och ofta är, svårtolkade. Däremot så kan 

det även vara problematiskt i de fall där mottagarens idé utvecklas till någonting som inte 

passar uppgiften alls. Lo var nära att fastna i den fällan då hen helt hade glömt att katten i 

uppgiften Måleri skulle vara avbildad snett framifrån.

Anton: Mmm. Men vad... En grej som jag tänkt på när jag såg den här var ju att katten 

skulle ju vara avbildad snett framifrån eller hur?  
Lo: Aha, ja...  

Anton: Men du har ju gjort, eller du har kanske gjort  
Lo: Snett bakifrån har jag gjort kanske.  

Anton: Jamen ansiktet är ju snett framifrån också.  
Lo: Ja det var... Det jag tänkte... Så det här är i alla fall snett framifrån fast katten sitter 

nog lite... Eh det tänkte jag inte på... ja...53

Som tur var avbildade Lo katten både snett framifrån och snett bakifrån. Men om det hade 

varit något annat djur som skulle avbildas, som kanske inte har den förmågan att inta sådana 

ställningar, hade bilden kanske inte fungerat mot uppgiftens mål.

8.1.2 Tidigare erfarenhet som motstånd
Erfarenheten hos mottagaren gjorde sig påmind flera gånger under undersökningen. Som jag 

nämnt ovan så hade Lo svårt för de uppgifter som inte hade en klar början. Den uppgift som 

passade henom bäst var Måleri där hen såg en tydlig början och ett tydligt slut i uppgiften. 

Den hen hade svårast för var uppgiften Tema: Selfies, Lo beskriver hur hen inte visste var hen 

skulle börja med den uppgiften. Lo hade alltså inte de erfarenheter som krävdes för att göra 

motstånd mot uppgifterna. De andra informanterna hade kunskaper sedan innan som de kunde 

ta tillvara på för att sätta upp en egen början till sitt arbete med uppgifterna, som t.ex. Kim 

som kom ihåg ett konstverk hen ville göra en parafras på och Rene som redan hade ett 

material i åtanke då hen började jobba med sin bild till uppgiften Tema: Selfies. En bilduppgift 

kan alltså inte se ut hur som helst när den delas ut till olika mottagare. Om det i uppgiften 

krävs att mottagaren ska hitta en egen startpunkt så blir det svårt för de som inte sedan 

tidigare har erfarenhet att använda sig av, vilket Lo upplevde. Men för den som har 

erfarenheter så kan det vara någonting välkommet, som för Rene:

Anton: Vad tror du att det beror på, att du tycker om den här öppenheten i uppgiften?

Rene: För att jag inte brukar få den öppenheten när jag gör saker i skolan och jag hinner 
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inte ha den öppenheten hemma, alltså dels har jag inte råd med den öppenheten [skratt] 

och dels så har jag inte alltid, eller jag har väl motivation till den men det är inte som att 

det alltid blir klart, alltså man påbörjar projekt men det blir inte klart. Så att jag tror att det 

kan ha med det att göra.  
Anton: Mmm 

Rene: Att det inte är så vanligt för mig att få den typen av liksom, en uppgift som går att 

lösa på vilket sätt du vill.54

8.1.3 Kontext som motstånd
En bilduppgifts kontext kan vara minst lika viktig för mottagaren som själva uppgiften. När 

exempelvis Lo gjorde sin bild till Tema: Selfies så hade hen utställningen och betraktaren i 

åtanke när hen gjorde sin bild, vilket skapade ett motstånd mot uppgiften. Om hen inte hade 

vetat att bilden skulle ställas ut så kanske den hade fungerat och sett helt annorlunda ut. Även 

Kims arbete med uppgiften Måleri styrdes av kontexten då hen anpassade sitt arbete eftersom 

hen visste att det var en del av en undersökning. Alla informanter var också medvetna om att 

det inte skulle sättas betyg vilket gjorde att de kunde arbeta friare gentemot uppgiften och det 

kan vara därför idén flera gånger var viktigare än själva uppgiften. Beroende på kontext kan 

bilduppgiften därför fylla flera roller beroende på vad som krävs av mottagaren. Bilduppgifter 

på gymnasiet kan till exempel inte se ut hur som helst då elevernas arbete med uppgiften 

kommer vara en del av grunden för deras betyg, men om det inte finns några sådana krav så 

kan mottagaren göra motstånd mot uppgiften på ett helt annat sätt.

8.2 Resultat
Min frågeställning i det här arbetet var hur de uppgifter jag konstruerar styr mottagarens 

skapande och bilder. I undersökningen går det att se att den styrning jag försökte åstadkomma 

fungerade till en viss del. Nästan alla bilder som informanterna skapade uppnådde 

kunskapskraven vilket var det mål jag ville styra mot. Men det var inte alltid min styrning 

som resulterade i informanternas val, flera gånger gjorde informanterna rätt val men av egna 

anledningar. Individen och deras erfarenheter spelade alldeles för stor roll i skapandet för att 

min styrning skulle fungera. Det undersökningen visar är då snarare hur bilduppgiftens mål 

kan nås på flera olika sätt av olika personer och hur uppgiften är den katalysator som sätter 

mottagaren på en kurs mot rätt mål snarare än styr mottagaren längs med hela vägen. Den här 

 Intervju med Rene.54

�40



styrningen liknar den styrning som Öhman tar upp då det är en slags självstyrning.  55

Någonting som också synliggörs är hur olika uppgifter fungerar annorlunda för människor 

med olika erfarenheter. En uppgift som inte passar en oerfaren individ kan vara precis rätt för 

en mer erfaren individ. Svaret på den delen av min frågeställning som handlar om 

bilduppgiftens möjligheter och begränsningar varierar därför beroende på mottagaren och den 

kontext i vilken uppgiften ges. Av den anledningen går det inte att ge ett entydigt svar. Detta 

går i linje med vad Lindström kommer fram till i Aesthetic Learning About, In, With and 

Through the Arts: A Curriculum Study där han i frågan om estetiska läroprocesser menar att 

det inte finns en slutgiltig läroprocess utan att det krävs olika för olika personer.56

9 Slutdiskussion
När jag påbörjade det här arbetet motiverades det av en slags rädsla för hur de bilduppgifter 

jag som framtida lärare kommer att konstruera styr mottagarens eget skapande. Att jag 

kommer att konstruera en mall, igenom vilken jag skulle pressa människor. Vad jag upptäckt 

är att det i slutändan inte går, eftersom det inte går att göra en mall som är tillräckligt stor för 

att pressa igenom individen. Med mitt arbete som bildlärare kan jag vara mer som en 

katalysator och en medpassagerare istället för en chaufför i någon annans skapande. Det 

uppdagades ett flertal möjligheter och begränsningar med den styrning man kan åstadkomma 

då man konstruerar uppgifter, men huruvida den fungerar beror helt på mottagaren. Därför tar 

jag snarare med mig att bilduppgiften kan ses som ett verktyg för att dels lära känna och dels 

aktivera människors skapande. Bilduppgiften kan också användas för att kommunicera 

någonting till en mottagare som kanske inte besitter de förkunskaper och erfarenheter som jag 

själv lärt mig under min utbildning. Exempelvis det jag lärt mig om kunskapskraven, vilket 

var den pusselbit som föll på plats och ledde in mig i det här arbetet. Med de bilduppgifter jag 

i framtiden kommer konstruera kan jag peka på vad elever behöver göra och vilka resultat de 

behöver uppnå för att klara kunskapskraven. Bilduppgifterna blir då inte bara ett verktyg när 

jag ska kommunicera kunskapskraven till elever inför deras arbete, jag kan även använda mig 

av de för att motivera den bedömning av elevernas arbete som jag sedan måste göra. 

 Börjesson (2007), s. 140.55

 Lindström (2012), s. 175.56
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