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Abstract 

 
This research- survey concerns multimodality and how multimodality can be used in 

Swedish curriculum to facilitate students in their writing process. The survey focuses on 

detailed and nuanced writing which are coarse goals for both Swedish- and Arts 

curriculum. The survey is implemented in senior high school. Students have written 

describing and narrational texts with different environmental descriptions. The different 

descriptions contain either pictures, or exclusively word-based instruction.  

 

The results may not be entirely reliable based on the small scale of the survey, yet perhaps 

show a tendency among students to write stories that are not self- experienced when 

encountering pictures in the instructional phase of the writing process. This might indicate 

that students observing pictures are helped with imagination as well as perhaps 

motivational issues. Motivation is addressed in this survey as a strong basis, which every 

teacher should embrace in education.  

 

The survey suggests that multimodality is ascendant in society and a necessity to navigate 

in a culture groaning of imagery language. Used with awareness in language education 

and other theoretical subjects, multimodality can be used as a source and a didactical tool. 

This research- survey therefore suggests interdisciplinary work between aesthetic 

subjects and theoretical to enrich teaching methods.   
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1 Inledning 

 

 

Att finna ett ämne som berör inte bara min egen lärargärning, utan också undervisning 

och pedagoger i stort har varit något av en utmaning. Det som är intressant för mig, är 

inte nödvändigtvis av intresse för någon annan. Min ämneskombination är inte heller den 

en av de vanligare. Bild som skapande och kreativt ämne, med relativt stora 

tolkningsmöjligheter i kunskapsmålen och svenska som har ett väldigt tydligt 

kunskapsinnehåll och är betraktat som ett ämne med handfast innehåll. Ett innehåll som 

också kommer att mätas och bedömas utifrån resultaten av nationella prov i förhållande 

till övriga länder och delar av landet och möjligtvis enligt en del med ett smalare rum för 

kreativitet. Finns det då någon koppling mellan dessa ämnen som sträcker sig vidare förbi 

de enskilda individerna som läser bild och svenska? Lyfter vi blicken mot det samhälle 

vi lever i idag så ser vi snart att det finns en mycket tydlig koppling mellan vårt språk och 

det vi förmedlar genom bilder. Vi registrerar medvetet och undermedvetet budskap från 

skyltar med påbud eller instruktioner i köpcentrum, parkeringshus, när vi kör bil, när vi 

handlar eller när vi tar en promenad. Ofta är dessa skyltar konstruerade genom text 

tillsammans med en bild som förtydligar eller ensamt förklarar det budskap som skylten 

ska förmedla oss. Många skyltar är tydligt genomtänkta för att på kortast möjlig tid ge 

oss den information de bär, att vi knappast funderar så mycket över vilken viktig funktion 

just denna kombination av text och bild fyller i vår vardag. Vi kanske inte heller 

reflekterar över vår inlärda förmåga att tolka just denna typ av informationsöverföring 

eller hur den förenklar våra liv. Dagens samhälle är ett bildsamhälle. En plats för 

multimodal informationsöverföring, där kanalerna är oändliga och ständigt uppmanar 

våra hjärnor att tolka och omsätta tanke till handling. Vi fattar beslut med vår egen 

tolkning som grund när vi bestämmer oss för att köpa någonting vi sett i en reklam, när 

vi beslutar oss för vilken tandkräm som passar oss bäst, vilka kläder vi vill bära, vilken 

dator vi vill använda, eller när vi promenerar till en ny plats med en karta i mobilen och 

en röst i öronen som berättar vart vi ska gå. De flesta av dessa beslut grundar sig i en 

tolkning vi gjort baserad på multimodal information. Om tolkningen av bilder är en så 

självklar del av vår vardag synes det också rimligt att tänka att det beror på att det är 

tydligt att bilder påverkar oss och hjälper oss till tolkning. Det har fått mig att tänka på 

hur detta borde uppmärksammas i all undervisning som rör skrift i någon form, tolkning 

av skrift eller annan informationsöverföring. Och vad är undervisning om inte 

informationsöverföring? 

 

Med detta som bakgrund upptäckte jag under min praktik ytterligare någonting intressant. 

Studerar man svenskämnet och bildämnets kursmål och kunskapskrav så finner man 

likheter i vad som premieras för de högre betygen. De återkommande värdeorden inom 
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kunskapskraven för svenskämnet syftar till utförliga och nyanserade resonemang. Jag har 

valt att studera kursen Svenska I närmare, då de klasser som kommer att delta i min studie 

läser just denna kurs. Enligt kunskapskraven för Svenska I på gymnasiet, ska eleverna 

inte bara kunna resonera översiktligt, utan föra nyanserade och välgrundade resonemang 

för att nå betyg från C och högre. I bildämnet för årskurs ett på gymnasiet, kurs Bild I, 

återkommer dessa värdeord i fråga om att kunna analysera egnas och andras bilder. Ordet 

nyanserat är identiskt i de båda kunskapskraven. 

 

Genom en sökning på svenska.se som genomsöker ordböckerna SAOL, SO och SAOB, 

beskrivs verbet nyansera som ett sätt att göra ett skarpt utlåtande mindre ensidigt, eller 

att åstadkomma skiftningar i någonting som inte innehåller nyanser. I fråga om 

bildframställning talar man om skiftningar mellan ljus och mörker, eller nyanser av färg.  

 

Det förefaller således som om dessa ämnen, sida vid sida arbetar mot delvis samma mål. 

Det målet handlar om att få elever att nyansera sina tankar, målningar eller 

textproduktioner. Om motsatsordet onyanserad står det att läsa i SAOB att det handlar 

om en bristande blick i vilken mångfalden inte synliggörs. Om mångfald står att läsa i 

SO, som någonting i plural och i variation. Av dessa förklaringar är en rimlig tolkning, 

när det appliceras på det efterfrågade kunskapsinnehållet i bild- och svenskämnet, att det 

rör sig om att vara benägen att synliggöra fler perspektiv än bara ett.  

 

Så långt har jag konstaterat att det finns likheter i kunskapskraven i bild- och svenskämnet 

och att de går att tolka som om en mångfald av perspektiv är eftersträvansvärt för de högre 

betygen. Med utgångspunkt i detta blir det vidare intressant att fundera över huruvida 

bildämnets kunskapsinnehåll påverkar svenskämnet och vice versa. I denna studie 

undersöker jag hur bilden kan påverka elevers sätt att skriva, i fråga om mångfald av 

perspektiv och därigenom också grad av nyanseringsförmåga.   

 

Som blivande bild- och svensklärare på gymnasiet har jag sedan tidigt in i min utbildning 

funderat över de möjligheter som finns med att arbeta ämnesöverskridande. Utöver de 

självklara fördelarna med att motivera mina elever genom att arbeta på ett sätt som kan 

engagera fler sinnen har jag också velat finna forskningsbelägg som stödjer detta sätt att 

arbeta, då jag själv varit övertygad om att bilden i kombination med text både kan höja 

förståelsen och vidga kunskapsinnehållet i svenskämnet.  

 

Jag tror att elevernas språkliga förmåga skulle kunna främjas av de idéer bilder kan skapa 

och de bilder inom oss som en bild kan väcka när vi betraktar den. Något jag inte tror att 

enbart text i samma utsträckning kan skapa. I denna undersökning söker jag belägg för 

att bilder på något sätt kan bidra till att höja elevers förmåga att på ett eller annat sätt 

skriva texter som kan betraktas som mer utförliga och nyanserade, genom att låta 

bildtolkning vara en del av skrivprocessen. 
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Nyckelord: Multimodalitet, literacy, det vidgade textbegreppet, estetiska lärprocesser, 

främmandegöring, utförligt och nyanserat 

 

 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka bilders betydelse för elevers förmåga att 

producera en berättande och beskrivande text, med fokus på nyckelorden utförligt och 

nyanserat. 

 

Genom att introducera en skrivuppgift med och utan bilder kan eventuella skillnader i 

elevers texter urskiljas med hjälp av kvalitativ analys av elevernas alster. 

Frågeställningarna är skapade i syfte att hitta och kunna mäta konkreta särdrag som 

tillsammans eller enskilt kan vara bidragande till att bedöma texten som utförlig och 

nyanserad. 

 

2.2 Frågeställningar 

- Vilken betydelse har multimodaliteten för skrivpraktiker inom svenskämnet? 
- Kan bilden vara en hjälp till att nyansera en text i berättande och beskrivande 

textproduktion? 

 

3 Forskningsöversikt 

 

Inom de separata forskningsfälten bild i skolan och svenska i skolan finns en stor bredd 

på forskningsfrågor. Många är de som forskat på fälten var för sig, men mer vanskligt är 

det att hitta forskning som kombinerar dessa två ämnen på ett sätt som liknar det jag avser 

att undersöka. Förgäves har jag sökt efter någonting som behandlar just området skrift    

-eller literacy- i kombination med bild och dess inverkan på varandra. Vid en 

genomsökning av en av de största databaserna ERIC med sökorden ”literacy” och ”arts” 

i kombination med varandra är sökresultatet närmast oändligt, men få av artiklarna 

matchar till fullo det fält jag kommer att undersöka.  

 

Med anledning av detta kommer jag i min forskningsbakgrund att redovisa så närliggande 

forskning som möjligt och redogöra för befintliga teorier kring integrering av bild i 

teoretiska ämnen, på generell nivå. Min undersökning kommer senare att utgöra en 

närmare studie av hur skrivpraktiken konkret påverkas av bilden. 
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3.1 Literacy 

 

Begreppet literacy översätts på svenska till läs- och skrivkunnighet. Literacy i skolan har 

som syfte att möjliggöra för eleverna att kunna delta i sociala och kulturella aktiviteter i 

samhället skriver Yuan Sang (2017) i sitt paper om nya perspektiv på begreppet literacy. 

Densamme menar att begreppet i modern tid har vidgats från att gälla enbart läs- och 

skrivkunnighet i form av att avkoda text på sitt modersmål och att kunna framställa den 

genom traditionell skrivpraxis i skolan. De nya perspektiven på literacy handlar om vilka 

sätt budskap kan förmedlas genom, vilka utgör en del av vår möjlighet att delta aktivt i 

vår kultur och vårt samhälle, menar Sang (2017) 

 

Vi tillgodogör oss information inte bara utifrån skriven text, utan också utifrån bilder, 

bilder i rörelse och budskap framförda på andra språk där vi läser in olika saker beroende 

på kontext. Sang (2017) tar som exempel hur en amerikansk person kan se ett kinesiskt 

klipp på youtube och menar att vårt språk och literacyförmåga inte kan begränsas till att 

förstå enbart en tidning skriven på vårt modersmål, utan behöver innefatta mer än så. För 

amerikanen som ser ett kinesiskt youtube-klipp kommer fler aspekter än bara språket vara 

relevant för tolkningen. Amerikanen kan troligen inte uppfatta språket eller ens 

nyanseringar i språket då kinesiskan ligger långt ifrån engelskans frasering och 

intonation, däremot kan den tolka det som finns runtom språket. Situationen, färgerna, 

kontexten, det som enbart bilden förmedlar utan språkets hjälp. 

 

Människor kommunicerar inte på samma sätt i alla kontexter och literacybegreppet 

behöver därför täcka in vår förmåga att alternera mellan olika sätt att uttrycka oss, 

beroende på vilken situation vi befinner oss i. När vi kommunicerar med vänner i text 

över en chatt på internet kommer vi att uttrycka oss på ett sätt som skiljer sig åt från hur 

vi skriver en facktext. Denna syn på literacybegreppet i skolvärlden har lett till det Sang 

(2017) kallar multiliteracy, vilket avser ett multimodalt kunskapsinnehåll, där man tänker 

sig att literacy också avser förmågan att tolka bilder och andra uttryck som är en del av 

hur vi som människor kommunicerar i samhället idag. 

 

Enligt skollagen ska skolan fostra elever till ansvarstagande samhällsindivider och skolan 

ska vila på demokratisk grund. (Skollagen, 4 §) Med bakgrund av Sangs (2017) 

resonemang går det att tolka som om literacy är en förutsättning för att få detta till stånd, 

då en samhällsmedborgare är beroende av att förstå och kunna tolka det samhälle den 

lever i för att också vara en självklar del av det och dess demokrati.  

 

3.2 Multimodalitet 

Precis som literacy är ett begrepp som kan behöva en förklaring är multimodalitet, som 

beskrevs i föregående kapitel också en sådan term. Sang (2017) menar alltså att literacy 
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som utvidgat begrepp, multiliteracy, kan utvecklas genom en multimodal undervisning. 

Här nedan förklarar jag hur begreppet multimodalitet kan tolkas i 

undervisningssammanhang. 

 

Multimodalitet är ett nyckelord i denna studie och syftar till de semiotiska system med 

vilka vi förmedlar oss. (Häggström & Örtegren, 2017, 15) I vanligt tal kan det röra sig 

om kroppsspråk och röst och i reklamsammanhang tal, bild och musik. Dessa kan alla 

betraktas som kommunikativa redskap och är en viktig del av hur lärare utformar sin 

undervisning. Häggström och Örtegren menar att det är troligt att vi når ut till fler elever 

om vi väljer att förmedla oss med fler än bara ett kommunikationssätt eller semiotiskt 

system. Gunther Kress skriver i sin bok Multimodality A social semiotic approach to 

contemporary communication (2010, 54 ff), att semiotiken består av en blandning av form 

och mening och att den bakomliggande betydelsen av de tecken vi förmedlar oss med är 

resultatet av social interaktion och del av vår kultur. De semiotiska system vi använder 

har genom historien utvecklats och Kress (2010) poängterar att det till exempel inte finns 

någon tydlig brytpunkt där människan plötsligt fick tillgång till ett skriftspråk och därav 

slutade använda sig av bilder för att förmedla något. I själva verket är bilderna ett långt 

äldre kommunikationssätt än skriften. Kress (2010) menar att det finns skäl till att våra 

semiotiska system ändrats i modern tid, men att det är svårt att peka ut ett allenarådande 

skäl till att vi idag kommunicerar på det sätt vi gör. Bidragande faktorer är sociala, 

ekonomiska, kulturella och teknologiska förändringar och dessa faktorer är i sig ett 

resultat av globalisering. Nicolas Mirzoeff (1999, 5ff) talar om vår tids bildfyllda vardag 

som visuell kultur. Densamme menar att det mest utmärkande draget i den visuella 

kulturen vi lever i idag är en allt större tendens att visualisera föremål som inte är synliga 

för blotta ögat, men som med teknologins hjälp nu blivit synliga för oss genom bilder. 

Exempel på sådana moderna företeelser är röntgenmaskinen som låter oss titta in i våra 

kroppar och teleskop som hjälper oss att se stjärnor på avstånd långt större än våra egna 

ögon tillåter. Mirzoeff (1999) menar att människan likt teknologin har utvecklats till att 

kunna leva i denna visuella kultur. Det är alltså inte någon medfödd förmåga. Istället är 

det en anpassning och en ny förmåga som har utvecklats för att passa in i dagens samhälle. 

Visuell kultur är någonting nytt enligt Mirzoeff (1999). Fokus i samhället idag ligger vid 

det visuella som en plats där mening skapas. Den visuella kulturen skapas inte på en 

specifik plats, såsom i biosalen, eller på ett galleri, skriver Mirzoeff (1999), utan är 

snarare en del av människors vardag idag. 

 

Kress (2010) tar upp ett flertal belysande exempel i sin bok som visar på den viktiga 

funktion som text och bild har i vårt samhälle. Då refereras inte enbart till bilden eller 

texten som olika semiotiska system, utan snarare semiotiska resurser som en del av ett 

multimodalt samhälle. Multimodalitet tycks vara något vi uppnår när vi använder oss av 

flera semiotiska system, eller resurser för att förmedla en sak. Ett exempel från Kress 

(2010), är hur en lärare ber sina elever att berätta någonting om en växtcell. Ett svar skulle 

kunna vara att växtcellen har en kärna. Men, utan att också rita den, får vi utifrån den 
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utsagan ingen information om hur stor kärnan är relativt till cellen, eller var den är 

placerad. Ritas däremot en enkel bild av en rund form, med en liten kärna, menar Kress 

(2010) att vi i konstruktionen av denna behöver ta aktiva beslut kring hur vi framställer 

växtcellen. När den ritas så kommer det ge en mer rättvis förmedling av hur den faktiskt 

ser ut. Vi behöver i det fallet, trots bildens enkelhet, göra avväganden kring kärnans 

placering i cellen samt avväganden kring cellens storlek i förhållande till kärnan och 

tvärtom. Genom detta exempel blir det tydligt hur multimodalitet kan hjälpa till att skapa 

mening och underlätta analyser kring sådant vi behöver förstå. Det tillåter fler 

kommunikationsformer i skolan, som till exempel bilder, ljud, filmer och det är något 

som är i ständig förändring likt det samhälle vi lever i.  

 

Graham och Brouillette (2016, 7) beskriver i sin artikel Using Arts Integration to Make 

Science Learning Memorable in Upper Elementary Grades: A Quasi- Experimental Study 

hur de undersökt hur elever i grundskolan kan ha hjälp av ämnesintegrering mellan 

vetenskapliga ämnen och estetiska ämnen. De menar att konst är en form av 

experimenterande som man redan använder sig av i vetenskapliga ämnen, för att 

undersöka hur något är beskaffat eller förhåller sig till någonting annat i verkligheten. 

Genom konsten har människan genom historien experimenterat för att komma fram till 

nya perspektiv med vilka man kan betrakta verkligheten och på samma sätt lär sig elever 

genom experiment i vetenskapliga ämnen att förstå olika vetenskapliga förhållanden. 

Graham och Brouillette (2016) menar att detta vilar på en grundtanke om att lärande är 

en process under vilken vi bygger ut våra uppfattningar om verkligheten, tills vi så 

småningom når en korrekt bild av hur någonting förhåller sig.  

 

Författarna till artikeln belyser det faktum att det existerar en syn på hur elever i 

grundskolan inte är mogna för abstrakt tänkande. Eleverna kan således behöva hjälp att 

nå fram till de resonemang som krävs, eller till adekvata frågor att ställa sig, för att nå 

denna korrekta bild. Samtidigt menar författarna att det finns studier i 

kognitionsvetenskap som påvisar att elever, trots ung ålder, kan ha en förmåga att förstå 

abstrakt kunskap. Detta kan de göra genom att söka förklaringar och experimentera sig 

fram till svar. Graham och Brouillette (2016) hävdar, trots detta, att det kan krävas 

ytterligare guidning för att nå fram till dessa svar, exempelvis genom att stödja barns 

naturliga nyfikenhet att undersöka vetenskapliga förhållanden. Genom att reflektera över 

sina upptäckter på ett adekvat och meningsfullt sätt kan en utökad förståelse för 

kunskapsinnehållet nås. Graham och Brouillette (2016) menar också att instruktioner och 

vägledning i vetenskapliga ämnen är bristfälliga, då elever i USA enligt undersökningar 

inte når upp till förväntade resultat. Genom en integrering av estetiska ämnen kan elevers 

lust att lära främjas. En sådan integrering kan också enligt Graham och Brouillette (2016) 

bidra till en förståelse av förhållanden inom vetenskapen av mer abstrakt art.  

 

I den undersökning de genomfört har elever i grundskolan arbetat med att integrera rörelse 

i undervisningen. Genom dans har de undersökt hur exempelvis elektroner rör sig och på 
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så sätt konkretiserat och kopplat fler sinnen till en lärandeprocess som annars kan te sig 

mycket abstrakt. Grahamn och Brouillette (2016) förklarar hur en typ av abstrakt kunskap 

kan vara svår att visualisera i låga åldrar. Som exempel beskriver de en matematisk 

uppgift som går ut på att avgöra skillnaderna i längd mellan några olika människor. 

Frågan löd som följer; Om Anne är kortare än Sue och Sue är kortare än Kate, vem är då 

den kortaste? För en äldre elev som redan övat på detta är uppgiften kanske inte alltför 

krävande, men för en yngre elev kan det vara till stor hjälp att få rita dessa längdskillnader, 

eller själv gestalta dem på något sätt, för att kunna komma fram till ett svar. Det visade 

sig utifrån undersökningen att elever som hade engelska som modersmål var de som hade 

störst gagn av den estetiska ämnesintegreringen, men i stort verkade det som att alla elever 

hade mer eller mindre hjälp av detta i sin förståelse och tolkning av naturvetenskapliga 

företeelser. I samtal med berörda lärare framkom det också att det tycktes som att elever 

som hade haft en självuppfattning om att vara lågpresterande i vetenskapliga ämnen och 

därför slutat anstränga sig, nu med glädje deltog i undervisningen och därigenom också 

fick med sig efterfrågad kunskap. 

 

Att ämnesövergripande arbete kan främja elevers lärande på olika sätt är något som 

Skolverket redan tagit fasta på. Under fliken för skolutveckling på skolverkets hemsida, 

står det att läsa att ett samarbete med kollegor från andra ämnen bidrar till att skapa 

helheter i elevers utbildning. Däremot är det material som finns att tillgå fokuserat på de 

fördelar ett samarbete mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap kan ha, samt de 

kopplingar som finns dem emellan. Det saknas argument för hur de estetiska ämnena 

genom integrering med de vetenskapliga kan lyfta kunskapsinnehållet, vilket står i 

kontrast till den undersökning som bedrivits av Graham och Brouillette i USA, där man 

kommit fram till att de nuvarande undervisningsmetoderna inte räcker till.  

 

Som det står att läsa på skolverkets hemsida har många ämnen gemensamma kursmål, 

likt kursmålen i svenskämnet och bildämnet. Någon som undersökt fördelar med att 

arbeta multimodalt på ett omvänt sätt är Angela Renish (2016) som har valt att integrera 

literacy i sin estetundervisning. De elever som deltagit i undersökningen tillhör 

grundskolans yngre årskurser och eleverna har engelska som andra språk. Istället för att 

enbart dela ut uppgifter som går ut på att skapa beskriver Renish (2016) hur hon genom 

att utforma uppgifter på ett multimodalt sätt som både avser skrivande och skapande har 

åstadkommit en tydligt förbättrad undervisningsmiljö. De berörda eleverna hade tidigare 

inte velat eller kunnat delta i klassrummet på samma premisser som de elever som hade 

engelska som modersmål och många av dem hade av olika anledningar valt att inte delta 

muntligt. Den effekt som det får är att eleverna inte heller ges möjlighet att utveckla sitt 

språk och de kommer inte heller att kunna förstå de instruktioner som ges i 

bildundervisningen. För att råda bot på detta skapade Renish (2016) förutsättningar för 

dem att arbeta kring sin egen identitet, kultur och sitt språk under bildlektionerna, genom 

att ge dem uppgifter som efterfrågade den informationen på ett multimodalt sätt. Exempel 

på sådana uppgifter kunde vara att eleverna skulle ta bilder på olika föremål i klassrummet 
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för att sedan kunna koppla samman dem med ord eller att rita en bild av sig själv och vid 

sidan om den skriva ned saker som de tyckte om att göra, för att sedan gestalta dessa saker 

i bilder. Efter denna tid av multimodalt arbete upplevde Renish (2016) hur elever som 

tidigare inte deltagit muntligt på lektionerna eller uppvisat litet intresse av 

lektionsinnehållet nu deltog på ett mer engagerat och självsäkert sätt. En tolkning av 

resultatet handlar om hur dessa elever har gått från att uppleva den språkliga barriären 

som någonting hämmande och negativt, till att nu vara uppmuntrade att undersöka och 

leka med språket på ett sätt de upplever som mindre kravfyllt än i andra ämnen. Detta 

tyder på att de positiva effekterna från ämnesintegrering mellan estetiska och teoretiska 

ämnen inte enbart främjar det ena ämnet, utan att det sker en växelverkan där båda 

ämnena påverkas positivt. 

 

 

 

 

 

3.2.1 Ett vidgat textbegrepp 

 

Med bakgrund av det multimodala perspektiv som framhålls av många forskare vill Anna-

Malin Karlsson i Ett vidgat textbegrepp (2007) undersöka på vilket sätt begreppet text 

kan ses som vidgat och vilka avseenden detta synsätt är nytt. Denne menar att bilden ofta 

är det centrala studieobjektet inom multimodaliteten och att den benämns som andra 

semiotiska resurser än språkliga. 

 

Karlsson (2007) skriver att det inom textforskningen finns en tradition av att särskilja text 

som produkt och text som process. Hon menar att synsättet på texter som processartade 

också öppnar upp för ett mer vidgat synsätt på text. En läsare använder sig av mer än 

enbart det skrivna ordet i sin avkodning av en text, för att kunna utvinna någon mening 

ur den. Den tolkning som utvinns är beroende av individuella erfarenheter men också av 

texten som kulturell produkt, menar Karlsson (2007). Uppgiften för en textforskare som 

studerar hur en läsare tar sig an en text blir att studera stabiliteten av en text mot andra 

yttre faktorer, såsom den verksamhet eller praktik som texten befinner sig i. Karlsson 

sammanfattar det vidgade textbegreppet till att röra sig om ”utmaningar om 

föreställningar om språket (i sig) som bärare av mening och sammanhang” och hävdar att 

detta innefattar en semiotisk syn både på text och språk samt att definiera texten utifrån 

sin kontext. I och med detta krävs ett vidgat synsätt på text, som innefattar mer än enbart 

textbindning. Karlsson menar att ett sådant perspektiv kan innebära att fokus förflyttas 

från texten till den verksamhet som den uppstår i. Social interaktion, tolkning utifrån 

läsande, verksamhetsroller och lärandesituation är aspekter som kan bli mer intressanta 

när fokus förflyttas från själva texten i sig.  
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Karlsson refererar till Barton (2006, 25), vilken menar att vi i dagens samhälle möts av 

texter med ett bredare innehåll än tidigare, i form av symboliska resurser såsom bilder, 

grafik och andra visuella tillägg. Med det hävdar denna forskare att begreppet literacy 

inom forskningen också bör vidgas. 

De snabba sociala och teknologiska förändringarna ställer nya och andra krav på 

utbildningssystemet och tvingar oss i förlängningen att ompröva vår bild av vad det är att vara en 

aktiv och kompetent medborgare, menar Barton. I utforskandet av det textualiserade samhället och 

dess villkor har alltså både textforskaren och det vidgade textbegrepp en viktig roll att fylla.  

Jan Thavenius lyfter en liknande fråga i Svenskämnets historia (1999, 158). Han menar 

också att kultur och kommunikationsmöjligheter förändrats på att sätt som gör att skolan  

borde vidga sitt kunskapsinnehåll. Han refererar till den senaste skolutredningen som 

endast ägnar två sidor åt ”Medieutveckling och medieundervisning” och menar att det 

handlar allt för lite om mediekunskap och kritisk förmåga i svenskämnet. Det finns en 

grundläggande kritisk syn mot populärkultur och ungdomskultur och skolan har inte 

hunnit med i samhällsutvecklingen, menar Thavenius (1999). Fortfarande finns en 

skeptisk syn mot nya uttryckssätt och masskultur och media är av skolan uppfattat som 

något som bidrar till omedelbar tillfredsställelse, medan skolan kräver ansträngning och 

att sätta sina egna behov åt sidan. Skolan motarbetar på så vis det som ännu är främmande 

och det finns en farhåga för att andra medier ska inkräkta på litteraturen. Enligt Thavenius 

utvecklas inte elevers förmåga att tolka bilder av sig självt, utan är något som måste 

arbetas med. Där verkar skolans misstro mot populärkulturen hämmande. Thavenius 

uttrycker sig som följer om populärkulturen som ett av skolan uppfattat hot: 

 

Skolans kultur uppfattar sig till skillnad från medierna som nationell, icke kommersiell, högkulturell 

och inriktad på vad den definierat som kvalitet. (Thavenius, 1999, 159) 

 

3.3 Bilden och svenskämnets lika strävan i kunskapsmålen- att arbeta 

ämnesintegrerat 

 

Bildämnet och svenskämnet delar som nämnt i inledningen gemensamma kunskapsmål i 

form av utförliga och nyanserade resonemang, som kan tolkas som en återgivning av 

flera perspektiv. I bildämnet kan det handla om att analysera en bild, sin egen eller någon 

annans, på ett nyanserat sätt. I svenskämnet genom att skapa en nyanserad bild av något 

i ord. Det är möjligt att de elever som övar detta i bildämnet också har fördel av det när 

det kommer till att analysera bilder i svenskämnet och utifrån det lättare kan skapa en 

nyanserad berättelse kring dem. Men det är på samma sätt möjligt att de som är vana att 

skriva nyanserade berättelser om något i svenskämnet också blir bättre på att analysera 

bilder i bildämnet på ett nyanserat sätt. Oavsett resultaten av min undersökning kan en 

utgångspunkt vara att dessa ämnen har samma strävan inom detta område av kursmålen 

och att ämnena kan verka för att främja varandra till förmån för elevernas 

kunskapsutveckling.  



10 
 

 

I Perspektiv på svenska (1996, 221ff) talar Bengt Brodow om svenskämnet som ett ämne 

för kulturorientering. Genom de diskussioner som litteraturen ger möjlighet till kan vi få 

både kunskap om människan och det samhälle vi lever i. Brodow (1996) menar att 

svenskämnet har en utpräglad estetisk och kreativ sida och att naturliga samarbetspartners 

därför finns i både bildämnet och musikämnet. Det finns dock lärare som är rädda för att 

svenskämnet ska hamna i skymundan vid denna typ av samarbeten och Brodow (1996) 

skriver också att det kan upplevas problematiskt att få ett sådant samarbete till stånd om 

det bygger på att en behörig lärare i det estetiska ämnet ständigt behöver vara en del av 

lektionerna. Bristen på ämneskunskap i de estetiska ämnena kan alltså verka 

avskräckande, samtidigt som en del svensklärare befarar att svenskämnet blir sekundärt i 

förhållande till ett renodlat estetämne. Brodow (1996) vidhåller dock att denna 

ämnesintegration inte behöver vara fullt så problematisk. Om de lärare som undervisade 

i teoretiska ämnen såsom svenska istället sänkte kraven på sig själva som estetiska 

individer, skulle det ge fler möjligheter till att undervisa ämnesintegrerat.  

 

 

3.4 Skolverkets material om välutvecklat, utförligt och nyanserat  

 

I Skolverkets lärportal (2016) finns ett material som särskilt behandlar begreppen 

välutvecklat, utförligt och nyanserat. Där talas det om begreppen som någonting som 

genomsyrar alla ämnen i vilka elever producerar text eller tal, med tonvikt på texter av 

utredande karaktär. Det ges åtskilliga exempel på hur dessa begrepp kan tolkas i en text 

och ett av exemplen rör beskrivningen av en kvint. Det enkla sättet att förklara det är att 

kortfattat tala om att en kvint är fem toner. Det svaret är dock på intet sätt varken 

välutvecklat eller nyanserat, av den enkla anledningen att det inte inrymmer speciellt 

mycket information. Men det finns också exempel på längre förklarande och utredande 

texter som inte heller kan räknas som utförliga och nyanserade, av den anledningen att de 

inte är begripliga och inte heller ger exempel som representerar olika infallsvinklar av 

problemet. Skolverket (2016, 2) presenterar begreppen enligt följande. 

 

Utförligt betyder att redovisa relativt heltäckande med förklaringar och beskrivningar. 

Välutvecklat eller välgrundat betyder att man kan belägga med flera exempel och hänvisa till källor. 

Nyanserat betyder att man kan göra ett urval av exempel som representerar olika synvinklar eller 

fakta från olika källor och att man kan tolka eller värdera dem. 

 

Skolverket (2016, 3) skriver i lärportalen att det bästa sättet för lärare att få elever att nå 

till denna nivå i sitt skrivande är att presentera exempeltexter som visar tydligt och 

konkret på hur en sådan text kan se ut. I sådana texter ska fokus också läggas vid 

textbindningen som kan bestå av orden på grund av att, därför, däremot inte, alltså, 
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därför, när, eftersom. Dessa ord syftar till att ge olika typer av förklaringar och även 

innefatta eventuella motsättningar eller problem kring området. Att beskriva och förklara 

något sådant kan ge förklaringen en ytterligare dimension. Skolverket (2016) menar att 

mallen som bör följas för utredande texter i syfte att göra dem utförliga och nyanserade 

bör vara: att ge en definition, beskriva fenomenet, ge 2-3 exempel och jämförelser, 

beskriva hur fenomenet kan betraktas ur olika perspektiv och slutligen ge en 

sammanfattning som också den bör innehålla fler än ett perspektiv. 

 

3.5 Bilden som didaktiskt verktyg vid inlärning 

 

I Visuell kunskap för multimodalt lärande skriver Häggström och Örtegren (2017,11) att 

bilden är naturligt förekommande i merparten av skolans ämnen. Den används för att 

beskriva komplicerade skeenden i naturvetenskapliga ämnen, såsom fotosyntesen eller 

naturens kretslopp genom att tydligt gestalta detta både genom text, symboler och bild. 

Bilden hjälper oss också att förstå hur människor levde förr i världen, vad de hade på sig, 

hur samhället såg ut, genom att gestalta detta för ögat och det är genom analys av bilderna 

som vår förståelse av dem nås. Häggström och Örtegren (2017, 11) skriver att bilder har 

betydelse för inlärningen i fråga om minne och förståelse. De menar att bilder både inom 

oss och utanför har en påverkan på vår förmåga att minnas. Ser vi en bild tillsammans 

med text så minns vi oftast texten bättre. Vidare skriver författarna att bilder i sig inte bär 

på information, utan att de måste tolkas av betraktaren för att få sin betydelse. Detta då 

de inte i sig är föreställande, utan endast är en avbild av något. Den verkliga kontexten 

utfås när bilden blir tolkad. (Häggström & Örtegren, 2017, 14) Att arbeta med multimodal 

undervisningsmetod kan bidra till positiva effekter för inlärningen och engagemanget hos 

den enskilda individen menar Häggström och Örtegren (2017, 18) och refererar till 

(Elmgren & Henriksson 2013, Hinnerson 2010, Hedin 2006) Enligt dessa kan det också 

bidra till kunskapens beständighet. (Se kapitel- 3.3.1 Multimodalhet) 

 

I Dirk J. Bakkers korta häfte om Bild och ljud i information och undervisning (1960) 

skriven redan på sextiotalet ger Bakker en genomgång av presentationstekniska 

hjälpmedel och handfasta råd om hur dessa ska tas i bruk i undervisningen. I häftet 

presenteras bland annat olika typer av tavlor för klassrummet och modeller för hur dessa 

kan användas eller hur lärare kan använda sig av filmvisning i undervisningen på ett 

pedagogiskt vis. Bakker (1960, 16) skriver avslutningsvis att oavsett hjälpmedel kommer 

dessa insatser att öka intresset, förståelsen och effektiviteten hos de som lyssnar. 

 

Så skriver även Maria Stam i sin licentiatuppsats kring den rörliga bilden och 

ämnesöverskridande arbete (2016, 61): 

Att estetiska inslag bidrar med lust, motivation och fungerar som förstärkning till elevers lärande 

inom andra ämnen är ett återkommande argument för att andra medieringar än de traditionella, tal 

och skrift, ska föras in i skolans verksamhet (Lindgren, 2006; Stavrum, 2013; Winner, 2013). 
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En ytterligare aspekt inom området, är den hjärnforskning som pekar mot att association 

har en betydande roll för inlärningen. Inlärning är ett väl utforskat område inom 

psykologin enligt Nordström (1975). Människa och djur har skilt sig åt inom denna 

forskning i och med människans förmåga att omforma sinnesdata till begrepp. Hon kan 

således föreställa sig fenomen som inte är närvarande, vilket andra djur inte tycks ha 

samma förmåga till.  Detta gör i sin tur att människan kan utveckla avancerade 

tankekedjor kopplade till dessa sinneskedjor. I sinneskedjorna kan människan sedan röra 

sig både fram och tillbaka.  

Nordström (1975) menar att inlärningspsykologin har förflyttats över till pedagogiken 

och det vi känner till idag gällande inlärningsprocesser härstammar från psykologin. Den 

allra enklaste formen av inlärning beskrivs som den reflexmässiga, eller associativa 

inlärningen, vilket både djur och människa tycks kunna lära sig. Den associativa 

inlärningen ser vi prov på i det omtalade experimentet med Pavlovs hundar. Pavlov 

uppmärksammade hur hans hundar var benägna att förknippa en pingla och dess ljud till 

åtkomst av mat, vilket gjorde att hundarna vid endast ljudet av pinglan utsöndrade saliv. 

Det är därmed fastslaget att både människor och djur har en starkt associativ förmåga, 

med vilken vi med lätthet kan lära oss nya saker. Denna associationsförmåga hjälper oss 

sannolikt i det samhälle som beskrivs av Mirzoeff (1999) som ett samhälle präglat av 

visuell kultur eller av Häggström och Örtegren (2017) som multimodalt och bilden är ett 

väl använt redskap för att väcka dessa associationer, vart vi än vänder oss. 

 

3.6 Bilden och språket som semiotiska system 

I Marner och Örtegren (2017,17) beskrivs semiotik som ”betydelselära” eller 

”teckenlära”. De menar att bilden i sig är ett teckenspråk avhängigt det perspektiv som 

betraktaren väljer att tolka bilden ur. Bilder är avsedda att tolkas ur ett visst perspektiv- 

något som vi ser prov på dagligen, när bilder används i reklamsyfte. Den retorik som kan 

göras tydlig med en bild gör detta genom vad författarna kallar främmandegöring. Bilden 

kan på olika sätt avvika från ”förväntningar” eller ”regelbundenheter i livsvärlden” och 

på så sätt skapa sin retorik. Marner och Örtegren (2017) ställer sig kritiska till Säljö som 

hävdar att bilden inte är ett verktyg som tillåter oss att argumentera och påstå. De föreslår 

ett tema och rema-perspektiv för att framhålla bildens betydelse. Ur ett sådant perspektiv 

betraktar man något utifrån vad som ”talas om” och utifrån ”det som sägs om det som det 

talas om”. De menar att temat i en bild är det som uppmärksammas i första hand och att 

underliggande budskap är något som kan bli tydligt när det analyseras utifrån denna 

modell. I en reklambild möter vi som oftast en produkt, vilket är temat för bilden, i andra 

hand vill reklamen också berätta någonting för oss om produkten och det är i det senare 

skedet som reklamen uppnår sitt syfte och därmed också sin retorik, genom rema. 
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Marner och Örtegren (2017) hävdar dock att det är riktigt som Säljö argumenterar för, att 

bilder inte kan kommunicera all sorts kunskap, då det handlar om olika teckensystem eller 

semiotiska system. Men det menar de å andra sidan att inte heller språket kan göra, till 

exempel har språket svårare att redogöra för rumslig uppfattning. 

 

3.6.1 Estetiska lärprocesser 

 

Marner och Örtegren (2017, 79) hänvisar till Mikael Alexandersson (2000) som menar 

att estetiska lärprocesser spelar en viktig roll i skolan ur ett generellt perspektiv, som 

sträcker sig utöver de renodlat estetiska ämnena. Denne menar att de estetiska ämnena 

kan bidra till meningsfullhet för eleverna.  

 

Inom semiotiken menar Marner och Örtegren (2017) att främmandegöring spelar en 

central roll.  

 

Främmandegöring innebär avautomatisering och den medvetet försvårade varseblivningen, eftersom 

perceptionsprocessen då kan ses som ett mål i sig och syftar till fördröjning och fördjupning. Dess 

motsats automatisering är det sätt som livsvärlden ibland blir till rutin, upprepningar av scheman 

och mönster. (Marner och Örtegren, 2017,80) 

 

Författarna förtydligar begreppet främmandegöring genom att hänvisa till Sklovskij. 

Denne menar att ”konstens främsta uppgift är att avautomatisera vår varseblivning, att få 

oss att se med nya ögon på en företeelse”. Främmandegöring innebär att förflytta oss inom 

något som för oss är bekant, in i en främmande sfär.  

 

Marner och Örtegren (2017, 82ff) problematiserar synen på begreppet estetiska 

lärprocesser genom att argumentera för hur en föråldrad syn på begreppet har inneburit 

ett allt för snävt perspektiv. Tidigare har forskare betonat estetiska lärprocesser genom 

den kunskap som vi får genom sinnena eller genom att lära genom kroppen, medan 

Marner och Örtegren menar att dessa lärprocesser också kan ha ett teoretiskt perspektiv. 

Genom främmandegöring kan det teoretiska perspektivet få större plats i begreppet 

estetiska lärprocesser. ”I främmandegörandet ligger bl.a. mångtydighet, dialogicitet och 

kreativitet”, skriver författarna för att belysa detta.  

 

För att ytterligare belysa skillnaderna mellan estetiska lärprocesser och det som 

författarna valt att kalla instrumentella lärprocesser har de sammanställt en tabell som 

gestaltar detta synsätt. I denna tabell ställs bland annat instrumentella lärprocessers syn 

på eleverna som ”behållare för kunskap” mot estetiska lärprocessers elever som 

”medskapare i en kunskapsprocess”. På samma sätt ställs ”fasta textbegrepp” mot 

”multimodalitet och vidgade textbegrepp”, ”svar utan frågor” mot ”dialog”, ”förväntad 

kunskap” mot ”förvånande kunskap” och ”entydig kunskap” mot ”mångtydig”. 
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3.6.2 Bildens integrering i andra ämnen 

 

I en studie utförd av Andrzejczak, Trainin, & Poldberg (2013) undersöker dessa hur en 

andraårsklass i grundskolan arbetar med att avbilda stenar i syfte att senare skriva prosa 

kring dessa. Eleverna i studien har varierande skrivkunnighet och läsförmåga. Vissa 

ligger över sin årskull och andra under. Eleverna besvarar på olika sätt frågan ”vad är 

jag?” och i slutet av uppgiften ”jag är…”. Dessa frågor besvarar eleverna utifrån en 

tankekarta de gjort kopplad till den sten eleverna betraktat. Tankekartan består av en bild 

de gjort som föreställer stenen och beskrivningar av stenen i form av ord och associationer 

knutna till den. Kartan kan innehålla iakttagelser kring stenens utseende eller fysiska 

form, såsom ”rund”, ”hård, ”skrovlig” eller metaforer som rör stenens ursprung. De 

uppmanades att avbilda stenen med alla dess färger och att studera den noga.  

 

På detta sätt har eleverna arbetat sig igenom en uppgift genom att i enlighet med 

Häggström och Örtegrens (2017, 11) teori, tolkat en bild för förståelse av densamma. I 

det här fallet producerat en avbild av det verkliga föremålet, omsatt den till färger på ett 

papper med hjälp av kritor och vattenfärg och analyserat dess visuella uttryck och 

därigenom gjort sig en uppfattning om vad föremålet är. I de fall där elever använt sig av 

metaforer i sina tankekartor om objektet återkommer dessa också i den slutliga 

skrivuppgiften. Andrzejczak, Trainin och Poldberg (2013, 16 ff) argumenterar även de 

kring hur integrering av bild i teoretiska ämnen kan ha effekt på elevers motivation och 

de använder sig av begreppet ”tuned-in” för att förklara hur elever fokuserar bättre på 

uppgiften och blir mer engagerade genom att använda sig av fler medier i sitt arbete, 

vilket i sin tur påverkar attityden till lärande.  

 

Studien påvisade även att elevers vokabulär förbättras genom att omsätta de idéer de 

använder för att avbilda ett objekt till att bli skrift. Detta var fallet trots elevernas olika 

förutsättningar och tidigare skrivförmåga. Författarna konstaterade att detta reducerade 

skillnaderna i prestationsförmåga i klassrummet och de förespråkar en integrering av 

olika medier för att förbättra skriv- och läsförmåga som med ett samlingsnamn kan 

betecknas literacy. 
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4 Material och metod 

 

Det jag ämnar undersöka är bildens betydelse för framställning av text. Min undersökning 

består av en skrivuppgift utförd av tre olika förstaårsklasser på gymnasiet. För att undvika 

ett bortfall av data beroende på elever som väljer att inte delta, har jag i samråd med 

ansvarig lärare utformat uppgiften på ett sätt som gör att den också utgör en del av 

elevernas tänkta undervisning i anslutning till ett skrivmoment. Det blir på så vis relevant 

för eleverna att delta i studien och även göra sitt bästa i skrivsituationen. Varje elev får 

tillbaka sitt arbete tillsammans med kommentarer som ska syfta till att hjälpa dem framåt 

i skrivandet och bedömningen blir på så vis formativ, men inte del av en summativ 

bedömning. Skrivuppgiften i sig har ett enkelt utformande och syftar till att alla elever 

beskriver samma sak. Varje klass delas in i två delar och ena halvan får en 

miljöbeskrivning genom ett enda ord och den andra halvan får inget ord och istället bilder 

som ska beskriva ordet. Uppgiften går ut på att eleverna under ett lektionstillfälle skriver 

en berättande och beskrivande text på valt tema.  

 

Datainsamlingen är kvalitativ, med avseende på forskarens och undersökningsenheternas 

närhet till varandra i forskningssituationen. I och med denna metod läggs ett ansvar på 

forskaren att på ett objektivt sätt återge händelser som kan vara av betydelse för 

forskningen, för att ge en autentisk återgivning av forskningssituationen menar Magne & 

Solvang (1991, 110). För att detta ska vara möjligt behöver forskaren vara medveten om 

föreställningar och fördomar grundade på social miljö och tidigare erfarenheter och vara 

objektiv i förhållande till dessa.  

 

Studien ställer krav på mig som forskare att analysera klassrummet utifrån 

forskarrelevans och min aktörsroll som både forskare och lärare i samma situation. Min 

egenförståelse för den inverkan jag eventuellt kan ha på forskningsenheterna är av största 

relevans och kan komma att skifta beroende på vad som händer i klassrummet. Det kräver 

en beredskap hos mig att kunna agera i form av lärare i de situationer som kräver det och 

för undersökningens tillförlitlighet behöver min roll som forskare tas i beaktande när jag 

senare återger eventuell inblandning eller omstrukturering i klassrummet, medveten om 

att detta kan påverka de resultat jag senare ska tolka. 

 

Därefter skall en textanalys utföras genom både helhetsanalys och delanalys. Till stor del 

kommer det att likna den analys som utförs vid betygssättning, men i detta fall med större 

vikt på nyckelordet nyansering. Utifrån helhetsanalysen av de insamlade texterna 

kommer likheter och olikheter urskiljas, utifrån vilka jag kan identifiera problemområden 

att analysera och jämföra.  

 



16 
 

I den undersökning jag tänkt bedriva finns en rad analyser att ta hänsyn till som rör den 

kontext i vilken undersökningen bedrivs. I detta fall ett autentiskt klassrum med individer 

som av olika anledningar kan välja att inte delta i undersökningen och med en stor 

variation av ambitionsnivå och kapacitet. Om vi utgår från att motivation är en grund till 

att utföra ett gott arbete kommer sannolikt också det sätt på vilket jag presenterar 

uppgiften att vara en strukturell variabel som kan påverka resultatet i de olika klasserna. 

Även elevernas dagsform och potential och vana att utföra liknande uppgifter är sådant 

som bör tas i beaktande.  

 

Braun & Clarke (2013, 33) refererar till data som rik eller ytlig sådan, i likhet med de svar 

vi kan få på en öppen fråga. I händelse av att någon tillfrågas ifall maten var god eller ej 

har densamme möjlighet att avlägga en mycket kort eller i annat fall mer välutvecklad 

rapport. Svaret som utfås är alltså till stor del avhängigt av den fråga som föregår det. I 

en studie som denna ställs frågorna inte till forskningsenheterna, utan stannar vid 

forskaren för analys. Ett nyckelord för denna analys tas upp av Braun & Clarke (2013) 

och benämns reflexivitet. Med det åsyftas den medvetenhet forskaren bör ha om hur 

dennes bakgrund, erfarenheter och fördomar kommer att påverka resultaten och vidare 

hur de kommuniceras. I den undersökning jag genomför kommer jag att ta detta i 

beaktande när jag utformar uppgiften, när jag genomför min undersökning och när jag i 

efterhand analyserar den och kommunicerar den. Jag kommer att lyfta frågor som uppstår 

i klassrummet, om de är av sådan art att de kan ha inverkan på min undersökning eller i 

annat fall påverka klassen som helhet. 

 

Undersökningen är utformad på ett sätt som ger eleverna samma förutsättning till att göra 

sig en bild av det tema jag presenterar. Temat är grunden för det kreativa skrivandet och 

skrivuppgiften kan utföras på många olika sätt. Det enda kravet är att de skriver en 

berättande och beskrivande text med temat som scen.  

 

Jag tänker mig ett tema som beskriver ett område som av alla elever är känt, för att 

eliminera risken att skrivresultaten påverkas av de enskilda individernas ordförråd inom 

en särskild domän som kräver en viss vokabulär. Ett exempel på ett sådant känt område 

är en skog. Den är för alla elever känd och bara ordet i sig kan väcka olika typer av tankar, 

känslor och minnen. Den första gruppen kommer att få uppgiften beskriven till att börja 

med och därefter temat beskrivet med bara ett ord: ”skog”. Den andra gruppen får inget 

ord, de får istället sammanlagt 16 bilder som alla gestaltar skog ur olika perspektiv. På 

samma sätt som ordet skog kan väcka olika associationer hos de som betraktar och 

avkodar ordet ska bilderna bidra till att tillsammans väcka associationen till ordet skog.  

 

Dessa bilder kommer ej att innehålla människor, då det skulle addera någonting 

ytterligare till denna beskrivning som skiljer sig från gruppen som endast fått ordet ”skog” 

som temabeskrivning. Genom dessa avvägningar tror jag mig ha skapat så lika 

förutsättningar som det är möjligt, för att kunna beskriva och finna skillnader i hur text 
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och bild som beskrivningar av ett tema kan påverka elevers sätt att skriva i fråga om 

nyanseringsgrad. 

 

 

 

5 Pilotundersökning 

 

För att kunna förbättra min undersökning och få en uppfattning om vilka problem som 

kan uppstå i klassrummet eller med sättet jag utformat min undersökning på utför jag först 

en pilotundersökning i en klass. Denna klass är en blandad estetklass och eleverna 

kommer från dans- teater- och bildprogrammet. Denna första pilotundersökning kommer 

att ge en indikation om vilket resultat vidare undersökningar kan ge, men är i ingen 

mening ett helt och hållet tillförlitligt resultat, då antalet undersökningsenheter är för litet. 

För utformningen av vidare undersökningar är dock resultatet av stor vikt för mig då det 

tillåter mig att göra de förbättringar och förändringar som krävs för att genomföra 

undersökningen på bästa möjliga sätt, utifrån givna förutsättningar. 

 

5.1 Inför undersökningen 

Innan eleverna kommer in i klassrummet har jag dragit isär bänkarna så de står fristående 

i klassrummet. På varje bänk ligger papper, penna och sudd. Anledningen till att jag vill 

göra detta är för att inte ge eleverna en känsla av att detta är en vanlig lektion, utan att 

någonting annat kommer att hända, samt att låta dem sitta ifred och inte stressas av vad 

klasskamraten bredvid gör. 

 

5.2 Pilotundersökningens genomförande 

 

Jag börjar med att berätta för eleverna vem jag är och att de under dagens lektion kommer 

att arbeta med en skrivövning som jag senare kommer att använda i en undersökning jag 

gör kring skrivande. Jag informerar eleverna om att alla givetvis är anonyma i 

undersökningen. Övningen går ut på att skriva en berättande och beskrivande text i fri 

form, i en bestämd miljö. Utgångsläget är således detsamma för alla elever. Jag talar om 

för eleverna att det är av vikt att göra sitt bästa, då jag kommer att lämna skrivna 

kommentarer på deras arbeten som berättar vilka styrkor de har i sitt skrivande och vad 

de skulle kunna förbättra, vilket de kan ha användning för i senare uppgifter som kan 

komma att betygsättas.  

 

 

Jag delar sedan in klassen i två grupper genom att räkna ”ett, två”, slumpmässigt bland 

eleverna. Ettorna stannar kvar och tvåorna går till dörren. Medan ettorna följer med 
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klassläraren till ett klassrum bredvid stannar tvåorna med mig. De som gått ut med 

klassläraren får se ordet skog skrivet på ett papper och uppmanas att tänka på det ordet 

tyst för sig själva, utan att diskutera det med klasskamrater. De som stannar med mig i 

klassrummet får komma fram till katedern där jag sprider ut 16 stycken bilder som alla 

föreställer skog. Bilderna är av olika karaktär. Vissa beskriver skogen om hösten, andra 

en mer dyster och kuslig skog täckt i dimma, andra beskriver skogen om sommaren och 

ibland bilderna finns också närstudier av typiska ting man finner i skogen, såsom små 

blommor, mossa, svampar. Alla bilder är i färg. Jag uppmanar eleverna att i tystnad gå 

runt katedern och studera varje bild och tänka på vad de skulle kunna skriva. 

Motiveringen till att visa eleverna fler bilder än endast en är att eleverna som får ordet 

”skog” som miljöbeskrivning också uppmanas att tänka över hur det ser ut, vilka 

associationer detta ord väcker och föreställa sig vilken typ av berättelse som skulle kunna 

utspela sig där. Skillnaden ligger i att dessa möjliga associationer presenteras av bilder i 

det ena fallet och i det andra hämtas denna tolkning enbart med associationer från 

elevernas eget medvetande. Ordet är ett sådant som jag kan vara säker på att alla har olika 

sinnesbilder av och att de vid eftertanke kan frammana inre visuella bilder eller 

sinnesförnimmelser förknippat med detta. De elever som inte får något ord behöver 

istället dra sin egen slutsats kring det som inte sägs i ord.  

 

De frågor eleverna ställer initialt är frågor kring vad som ska hända. Om det är ett prov 

på gång (de refererar till bänkarnas placering) och senare hur långt man måste skriva. 

Som svar på frågan hur långt de måste skriva säger jag att ett A4 är både rimligt och 

önskvärt, men att det mycket väl kan bli längre. De får skriva så långt de hinner på den 

tid som är avsatt. 

 

När eleverna som studerar bilderna har gått ett varv och alla således har dröjt vid och 

betraktat varje bild, hämtar jag in eleverna i klassrummet bredvid. När alla har kommit in 

får samtliga börja skriva. 

 

Efter mindre än fem minuter sitter alla elever tysta på sina platser och skriver. På varje 

papper växer det fram någon form av text. Efter 15 minuter skriver alla till synes med 

samma engagemang. Det är inte förrän efter 25 minuter som det uppstår ett problem jag 

inte har räknat med. En elev kommer fram till mig efter att inte ha skrivit något på mer 

än fem minuter. Denne hävdar sig vara färdig och vill lämna in sitt papper. Jag talar tyst 

med denna elev och säger att det inte finns ett minimiantal ord, utan att det är viktigt att 

de alla utnyttjar samma tid. Därför hänvisas hon tillbaka till sin plats tillsammans med 

sitt papper. Jag säger att hon kanske kommer på något mer om hon får tänka på det en 

stund, eller så gör hon inte det och då är det också okej. Detta startar dock som befarat en 

våg av elever som plötsligt hävdar att de är klara med sitt skrivande. Jag säger till en 

början samma sak till var och en av dem och bryter sedan skrivandet efter ytterligare en 

stund för att berätta samma sak för alla elever, även de som fortsatt skriver. Jag säger att 

de har en timme till förfogande och att de förväntas utnyttja den tiden. Detta väcker dock 
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ett stort missnöje som börjar yttra sig genom ljudliga suckar på flera håll av klassrummet 

och när 40 minuter har gått sitter inte mindre än sju elever och stirrar rakt ut i luften, utan 

att ha rört varken penna eller papper på en lång stund. De anser sig uppenbarligen vara 

färdiga med sin text och hävdar också att de har läst igenom den. Då gör jag ett val, baserat 

på min tro på att dessa elever inte kommer att producera mer text för att jag tvingar dem 

att sitta kvar, utan snarare kommer att störa de elever som fortfarande sitter och skriver. 

Jag låter dem gå. 

 

Av tjugo elever var det tio som stannade kvar i klassrummet och betraktade bilder som 

miljöbeskrivning och tio som gick ut och läste ordet skog. Alltså var grupperna lika stora. 

 

 

5.3 Analysfrågor 

 

 

Efter att ha läst igenom materialet har jag funnit en rad aspekter att jämföra och undersöka 

som går att knyta till begreppen utförligt och nyanserat. Dessa listas nedan. 

 

• Temabeskrivning. Vilket tema har eleven valt att skriva sin berättelse kring? Hur påverkar 

det följande punkter? 

 

• Antal substantiv som beskriver ordet skog. Det utgörs av alla ord som har en anknytning 

till skog. Finns en skillnad i användningen av dessa substantiv mellan de som skrivit 

utifrån ordet skog och de som sett bilder? 

 

• Antal adjektiv. Antal beskrivande ord kan utgöra skillnaden mellan en utförlig och icke 

utförlig text.  

 

• Antal metaforer eller liknelser. Metaforer eller liknelser kan ge vidgade perspektiv och 

kan tillsammans med adjektiv vara ett sätt att skapa nyansering i en text. 

 

• Vilken form har texten? Är texten en dikt eller prosa och hur påverkar det textens 

nyanseringsgrad och utförlighet i form av antal metaforer och antal adjektiv? 

 

• Är berättelsen subjektiv eller objektiv? Texterna är analyserade utifrån jag-form eller 

annat berättarperspektiv än jag-form. Inom begreppet ”utförligt och nyanserat” kan 

nyanseringsförmåga möjligen ses som förmåga att gå utanför sig själv och välja ett annat 

berättarperspektiv än ”jaget”. Men det ska också sägas att det är fullt möjligt att skriva en 

berättelse med ett bredare perspektiv även med ”jaget” som utgångspunkt.  
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5.4 Kommentarer till analysfrågorna 

 

Analysfrågorna i kapitlet analysfrågor har märkts ut i varje text med färgkodning. 

Därefter har antalet förekomster av adjektiv, metaforer eller liknelser och substantiv 

relaterat till skog räknats. 

 

Angående substantiv som beskriver ordet skog har jag låtit ordet ”skog” räknas noll 

gånger. Detta beror på att det i de allra flesta berättelser återkommer många gånger och i 

sig inte säger särskilt mycket om den plats de skulle kunna beskriva. En miljöbeskrivning 

som låter en läsare förstå att berättelsen utspelar sig i skogen skulle mycket väl kunna 

beskrivas i en enkel mening, till exempel ”Det var i skogen”. Så ser också en del av 

miljöbeskrivningarna ut och jag har därför utelämnat just detta ord. Jag har heller inte 

räknat samma ord flera gånger. Det gäller både för adjektiven och substantiven. Ett ord 

som också utelämnats är mark, då detta ord i sig kan känneteckna ett golv, asfalt, en 

grusväg, allting som vi står och går på. Däremot har jag räknat ord såsom djur, hjort, eld, 

skuggor (från träd), då de kan ses direkt relaterade till vad som syns och finns i skogen. 

 

Temabeskrivningen är uppdelad i realistiskt/icke realistiskt tema. De realistiska temana 

kan fortfarande ha en suggestiv icke-realism, men ingenting direkt övernaturligt händer i 

berättelsen, utan läsaren får istället med fantasi föreställa sig att skogen kan innehålla 

mystik utöver det realistiska.  
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5.5 Resultat av pilotundersökningen och analys av data 

 

Detta är de sammanställda resultaten av elevernas skrivningar. Omfånget på arbetena 

varierade mellan en till tre sidor, där de allra flesta skrivit cirka två sidor.  

 

GRUPP 1: Ord som miljöbeskrivning               GRUPP 2: Bilder som miljöbeskrivning 

Temabeskrivning  

70% realism, 30% icke- realism 

Temabeskrivning  

30% realism, 70% icke- realism 

Antal substantiv 

Medelresultat: 7,1 Medianvärde: 7,5 

Antal substantiv  

Medelresultat: 7,1 Medianvärde: 7 

Antal metaforer eller liknelser 

Medelresultat: 0,2 Medianvärde: 0 

Antal metaforer eller liknelser 

Medelresultat: 0,8 Medianvärde: 0,2 

Antal adjektiv 

Medelresultat: 7 Medianvärde: 6 

Antal adjektiv 

Medelresultat: 6,4 Medianvärde: 4,5 

Textform 

100% prosa 

Textform  

90% prosa, 10% dikt 

Berättarperspektiv 

10% objektivt, 90% subjektivt 

Berättarperspektiv 

70% objektivt, 30% subjektivt 

 

 

 

Dessa resultat är i förhållande till undersökningens omfång inte helt tillförlitliga, men kan 

ge en fingervisning om de resultat man kan tänka sig att en större undersökning skulle 

kunna ge. Enligt den hypotesen skulle de elever som mötte bilder i miljöbeskrivningen 

skriva texter som på något sätt innehöll en högre grad av utförlighet och nyansering. Ett 

sätt att skapa större perspektiv, såsom är vedertaget i vetenskapligt skrivande är att utgå 

från ett objektivt perspektiv i motsats till att utgå enbart från sig själv eller egna 

upplevelser. Perspektivet kan på så sätt bli vidgat och mer nyanserat, även om det också 

ska sägas att det är fullt möjligt att skriva en utförlig och nyanserad text också i jag-form. 

 

I detta resultat syns en tydlig skillnad mellan elevernas subjektivitet och objektivitet. I 

fallet där eleverna fått endast ordet skog som miljöbeskrivning skriver 90% av dem i jag-

form och utgår till stor del ifrån egna upplevelser, vilket också syns i temabeskrivningen 

där 70% av dessa elever skriver realistiska berättelser. Eleverna som skrivit utifrån ordet 

skog som miljöbeskrivning använder inte heller metaforer eller liknelser som stilgrepp. 

Detta kan vara ett sammanträffande beroende på elevernas förkunskaper och trygghet i 

denna typ av berättelser eller deras särskilda stilistiska särdrag. Skillnaderna i 

användandet av substantiv relaterat till skog och användandet av adjektiv är så pass små 

att ingen tydlig skillnad går att utläsa av detta resultat. I båda grupperna fanns texter med 
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stort innehåll av både substantiv och adjektiv och tillika fanns resultat i båda grupperna 

som innehöll ett extremt litet användande av substantiv och adjektiv. Dessa ytterligheter 

påverkar givetvis mätningen i en undersökning av så liten omfattning.  

 

 

6 Undersökningen 

I denna del kommer den undersökning som gjorts utifrån pilotundersökningens 

utvärdering att beskrivas. Pilotundersökningen har fungerat som en möjlighet att 

utvärdera och omforma undersökningen för att fungera på bästa möjliga sätt utifrån de 

förutsättningar som givits vid de båda undersökningstillfällena.  

 

Metoden för undersökningens tillvägagångssätt har i stort varit detsamma, med några få 

anpassningar och avvikelser som beskrivs under rubrikerna Ramar och avvikelser samt 

anpassningar. 

 

6.1 Ramar och avvikelser 

Min undersökning är utförd i två olika klasser och utförd på olika dagar. Vid dessa båda 

tillfällen var klassläraren sjuk och jag fick därför genomföra undersökningen utan 

assistans av denna. Det resulterade i en del anpassningar som jag kommer att beskriva 

under kapitlet anpassningar. Det medför också att resultatet måste läsas med dessa i 

åtanke.  

 

En avvikelse i klassen bestående av estetelever var att två elever i vardera grupp lämnade 

in blanka blad. Dessa är inräknade i medelresultatet och medianresultatet. De är dock 

uteslutna i de procentuella uträkningarna, då dessa är baserade på ett resultat där det 

potentiella utfallet är ett av två möjliga och de inte kan sorteras in i någon av dessa 

kategorier baserat på det icke befintliga materialet att analysera. 

 

 

6.2 Anpassningar 

 

Vid det första tillfället var klassen så pass liten att jag delade upp den på olika håll i 

klassrummet. De fick de olika miljöbeskrivningarna och ombads att inte diskutera sina 

idéer högt. Jag ville undvika att de på så sätt influerade varandra i vad de skulle skriva. 

Något som möjligen påverkar resultatet i denna första del av undersökningen är den lilla 

tidsåtgång som klassen fick till att faktiskt studera bilderna, eller reflektera över ordet de 

fått som miljöbeskrivning. Tidsåtgången blev mindre än planerat då jag samtidigt agerade 

som lärare i en undervisningssituation och stämningen i klassrummet var sådan att jag 
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bedömde att eleverna behövde komma tillbaka på sina platser för att ordning skulle kunna 

upprätthållas.  

 

Vid det andra tillfället hade klassläraren gett instruktioner om att eleverna inte kunde 

delas in i slumpade grupper, då det på grund av sociala och klassdynamiska skäl inte var 

önskvärt att en del elever hamnade i samma grupp som andra. Med detta i åtanke hade 

klassläraren på förhand konstruerat två olika grupper, vilka denne bedömde kunde 

fungera väl i klassrummet tillsammans. Den grupp som inte skrev i klassrummet, skulle 

samtidigt arbeta på en examinerande inlämningsuppgift. Då detta lektionstillfälle var 

förlagt till slutet av dagen medförde det att en stor del av den grupp som först hade gått 

ut ur klassrummet för att studera på egen hand, helt enkelt avvek och inte dök upp till 

skrivtillfället. Det resulterade i en ojämnvikt i gruppfördelningen. Eleverna i grupp ett 

blev tretton stycken och eleverna i grupp två endast sju. Min bedömning är dock att detta 

inte påverkar avläsningen av resultatet då både medel- och medianresultat beräknas 

utifrån antalet undersökningsenheter. Det kan dock diskuteras och kommer att tas i 

beaktande i den vidare analysen. Elevernas programinriktningar som media- och 

estetelever kontra teknikelever kommer också att tas i beaktande som en möjlig orsak till 

variation av resultaten.  

6.3 Undersökningens tillvägagångssätt 

Vid båda undersökningstillfällena gavs eleverna instruktionen att skriva en berättande 

och beskrivande text i en bestämd miljö. De fick veta att miljöbeskrivningen skulle ges 

ut av mig vid skrivtillfället. De gavs instruktionen att de skulle nyttja tiden till att skriva 

och att skrivtillfället skulle vara en timme. Detta upprepades med tydlighet för att inte 

upprepa samma misstag som vid pilotundersökningen, då flertalet elever ansåg sig klara 

långt innan skrivtillfället var avslutat. Denna avvägning gjordes för att det inte skulle bli 

en skillnad mellan tiden varje elev hade till sitt förfogande. Då vore det ytterligare en 

faktor att ta hänsyn till i resultatanalysen.  

 

Ett ytterligare förtydligande som gjordes utifrån pilotundersökningens genomförande var 

att lägga större eftertryck vid vilken nytta eleverna själva kunde ha av att faktiskt skriva 

en längre text. Det skulle medföra att de kommentarer jag skulle lämna tillbaka 

tillsammans med deras arbeten skulle kunna bli mer utförliga och på så sätt vara en större 

hjälp för eleverna i sitt fortsatta skrivande. Avsikten med detta var att motivera eleverna 

att skriva för sin egen skull och att även göra sitt allra yttersta.  

 

I del 1 av undersökningen, var eleverna skeptiska till att skriva överlag och de texter jag 

fick in varierade mellan en till två sidor. I del 2 av undersökningen var de flesta öppet 

entusiastiska och eleverna lämnade in skrivarbeten på mellan en till sex sidor där få 

arbeten var kortare än två sidor och i genomsnitt tre. Den andra klassen som undersöks i 

del 2, är teknikelever som har arbetat med skräckgenren inom litteratur under föregående 
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moment och klassen hade efterfrågat att få skriva berättelser. Denna entusiasm var tydlig 

i klassrummet och undersökningen genomfördes under total tystnad under samtliga 

undersökningstillfällen. Flera elever i undersökningens andra del fick svårt att avsluta och 

lämna in sina arbeten i tid. Av den anledningen är inte alla av elevernas historier 

avslutade. Jag bedömer det inte påverka analysen av resultaten.  

 

Samtliga elever har fått tillbaka kommentarer på sina arbeten i form av konstruktiv kritik 

som fokuserar på berättartekniska drag, stil, grammatik, språkdräkt, idé till handling, 

dramaturgi, karaktärsbeskrivningar och miljöbeskrivningar. I de allra flesta fall har några 

språkliga avvikelser varit särskilt tydliga, såsom särskrivningar eller osäkerhet mellan de 

och dem. I de fallen har eleverna fått enkla och förtydligande instruktioner eller 

undervisning i kommentarsform för att komma till rätta med det. Mottagandet av 

kommentarmaterialet har enligt lärarnas utsago varit mycket god och eleverna tycks ha 

varit förväntansfulla över att få ett utlåtande kring sina texter. Om detta vill jag säga att 

det utan denna motivator kanske hade varit mer vanskligt att få eleverna att utföra en 

uppgift som de inte kommer att betygsättas på. Och denna undersökning har i stor 

utsträckning byggt på ett samarbete mellan mig och eleverna.  
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6.4 Resultat 

 

 

Del 1, Estet - och mediaelever 
GRUPP 1: Bilder som miljöbeskrivning               GRUPP 2: Ord som miljöbeskrivning 

Temabeskrivning  

Realism: 100% Icke realism: 0% 

Temabeskrivning  

Realism: 80% Icke realism: 20% 

Antal substantiv 

Medel: 5,83 Median: 7 

Antal substantiv  

Medel: 6,83 Median: 7 

Antal metaforer eller liknelser 

Medel: 0,4 Median: 0 

Antal metaforer eller liknelser 

Medel: 0,5 Median: 0 

Antal adjektiv 

Medel: 4,8 Median: 4 

Antal adjektiv 

Medel: 6, 66 Median: 4,5 

Textform 

100% prosa 

Textform  

100% prosa 

Berättarperspektiv 

Subjektiv: 60% Objektiv: 40% 

Berättarperspektiv 

Subjektiv 40% Objektiv: 60% 

 

 

I del 1 av undersökningen har de elever som skrivit med ord som miljöbeskrivning använt 

sig av både fler substantiv och adjektiv samt metaforer eller liknelser. De elever som 

skrev utifrån bilder som miljöbeskrivning har helt och hållet valt att skriva realistiska 

berättelser och utifrån ett subjektivt berättarperspektiv till största del. De elever i samma 

klass som har skrivit utifrån ord som miljöbeskrivning har till större delen skrivit utifrån 

ett objektivt berättarperspektiv och har också en större andel icke-realistiska berättelser 

än de elever som skrev utifrån bilder. Samtliga elever har valt prosa som textform. 
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Del 2, Teknikelever 
GRUPP 1: Bilder som miljöbeskrivning               GRUPP 2: Ord som miljöbeskrivning 

Temabeskrivning  

Realism: 60% Icke realism: 40%  

Temabeskrivning  

Realism:57% Icke realism: 43% 

Antal substantiv 

Medel: 3,3 Median: 4, 5 

Antal substantiv  

Medel: 3,71 Median: 3 

Antal metaforer eller liknelser 

Medel: 0,30 Median:1 

Antal metaforer eller liknelser 

Medel: 0,16 Median: 0 

Antal adjektiv 

Medel: 2,46 Median: 3,4 

Antal adjektiv 

Medel: 3,42 Median:3 

Textform 

100% prosa 

Textform  

100% prosa 

Berättarperspektiv 

Subjektiv: 56% Objektiv: 44% 

Berättarperspektiv 

Subjektiv:57% Objektiv:43% 

 

 

I del 2 av undersökningen skiljer sig inte mätvärdena åt på något särskilt utmärkande sätt 

förutom i ett par avseenden. De elever som skrivit utifrån ord som miljöbeskrivning har 

en liten marginal till ett större användande när det kommer till användandet av substantiv 

relaterat till skog och användandet av adjektiv. De båda grupperna har närliggande värden 

när det kommer till subjektivitet och objektivitet i berättarperspektiv. De har likaså 

närliggande värden gällande temabeskrivningen som realistisk eller icke realistisk. Med 

subjektivitet åsyftar jag texter skrivna i jag-form och med objektivitet ett tredje persons 

berättarperspektiv. Antalet metaforer eller liknelser använda har en liten marginal av 

större användande hos de elever som skrivit med bilder som miljöbeskrivning. Att 

medianvärdet skiljer sig åt från medelvärdet i kolumnen som beskriver användandet av 

substantiv hos eleverna som skrivit utifrån bilder som miljöbeskrivning kan härröras till 

att fördelningen i användandet var något jämnare än fördelningen hos de elever som 

skrivit utifrån ord som miljöbeskrivning.  
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6.5 Analys 

 

I resultatet ses möjligen en korrelation mellan huruvida eleverna valt att skriva ur ett jag-

perspektiv och att skriva realistiska berättelser. I flera av dessa fall var berättelserna 

möjligen självupplevda sådana. Detta är dock inte mätbart då det inte går att avgöra om 

berättelsen är fiktiv eller inte.  

 

Skillnaderna är relativt små och det är endast med en liten marginal som eleverna i grupp 

två som skrivit med bilder som miljöbeskrivning har använt sig av fler metaforer eller 

liknelser. I del ett av undersökningen är mätvärdena mycket närliggande varandra. 

Möjligen har den stora skillnaden mellan antalet undersökningsenheter påverkat den data 

som kunnat samlas in. Men att sortera ut resultat, slumpmässigt eller överlagt hade kunnat 

få konsekvenser för undersökningen som gjort att resultatet blivit allt annat än rättvisande. 

Resultatet för klassen i undersökningen del 2, bör dock avläsas med detta i beaktande, då 

förhållandet mellan antalet undersökningsenheter är 7-13. Den stora skillnaden i antal kan 

ha bidragit till att en större andel elever som regelbundet skriver och redan är så kallat 

”starka skrivare” har tillfallit den större undersökningsgruppen. Hade grupperna varit lika 

stora hade resultatet helt och hållet baserats på slump, vilket nu inte helt och hållet kan 

ses som fallet.   

 

De klasser som deltagit i pilotundersökningen såväl som undersökningen kommer alla 

från olika program. I pilotundersökningen består klassen av estetelever och i 

undersökningen består en klass av estetelever blandat med medieelever och den andra av 

teknikelever. Det går att diskutera huruvida dessa klassammansättningar också avspeglas 

i resultatet. I pilotundersökningen består hela klassen av elever från olika estetiska 

programinriktningar såsom dans, teater och bild. De är alla förtrogna med kreativt 

skrivande eller skapande och har på så vis fördelar som teknikklassen inte har. I 

teknikklassen hade eleverna istället tydligt efterfrågat att få skriva någonting kreativt, 

men tyvärr finns det inte med bland kunskapsmålen och de hade således inte fått skriva 

en sådan text utanför denna undersökning. Att eleverna i teknikklassen under föregående 

moment arbetat med skräcklitteratur resulterar inte i någon tydlig skillnad 

innehållsmässigt jämfört med de andra klasserna.  

 

De eventuella tendenser som påvisas i pilotundersökningen kan möjligen visa en 

korrelation mellan elevers val att skriva i jag-form och att skriva egenupplevda berättelser 

i kontrast till att skriva icke-realistiska berättelser om fiktiva personer. Huruvida detta val 

påverkas av att ha mött bilder i miljöbeskrivningen eller ej går inte att påvisa, då 

huvudundersökningen snarare pekar på det omvända.  

 

För att en liknande undersökning skulle kunna visa på ett tydligare resultat med större 

skillnader vore det önskvärt att låta fyra klasser utföra denna uppgift, där alla i klassen 

skriver utifrån samma typ av miljöbeskrivning. Det skulle innebära att två hela klasser 
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kunde analyseras för varje typ av miljöbeskrivning. Utmaningen i det vore att hitta klasser 

som låg på en närliggande språklig nivå, för att undersökningen skulle ha störst möjliga 

vetenskapliga värde.  

 

En ytterligare aspekt som hittills inte är nämnd är den att eleverna sällan skriver texter för 

hand, utan använder sig av datorer med rättstavningsprogram för att göra detta, i all annan 

undervisning. Om det varit möjligt att kontrollera att datorerna inte användes till 

någonting annat än skrivande hade det potentiellt varit en god resurs i denna 

undersökning. Min tolkning är att eleverna har svårt med rättstavning och riskerna med 

det är att de av sådana anledningar kan välja bort ord som de känner sig osäkra på hur de 

ska stava, vilket kommer att medföra en fattigare språkdräkt och därmed också ett mindre 

nyanserat språk. Anledningen till att eleverna trots detta fick skriva för hand är en enkel 

sådan. För att eleverna i största möjliga mån faktiskt skulle genomföra uppgiften hade 

klassrummets stolar och bord också konstruerats som om det vore en provsituation. Detta 

i samråd med de båda klasslärarna. Vi var överens om att det krävdes att eleverna 

fokuserade under den enda timme som denna undersökning skulle genomföras under och 

för att skapa en sådan ”stämning” i klassrummet behövde bänkar flyttas isär och 

klassrumsmiljön vara ”annorlunda” när eleverna kom in. Det fungerade som önskat och 

eleverna förstod genast att detta inte var en vanlig lektion i svenska. Vad det däremot 

också oönskat kan ha bidragit till är låsningar hos lättstressade elever. Om så är fallet, har 

någon sådan analys av resultaten inte varit möjlig att dra.  

 

Pilotundersökningen och undersökningens sammanställda resultat ger tillsammans en 

relativt osäker bild av huruvida eleverna är hjälpta av bilder när de skriver berättande och 

beskrivande texter. På samma gång går det inte fastställa att de är hjälpta på så vis att de 

genom detta automatiskt skriver mer utförliga och nyanserade texter, om vi låter min 

definition av dessa begrepp vara gällande. Pilotundersökningen visar på en tendens som 

skulle kunna peka mot att de elever som fick se bilder som miljöbeskrivning i högre grad 

valde att skriva berättelser som de hittade utanför sig själva. Möjligt är att dessa elever 

påverkades av de bilder de fick se och därför inte behövde leta inom sig själva för att hitta 

samma associationer. Skillnaderna i pilotundersökningen och undersökningen pekar 

dessutom åt olika håll. Möjligen går dessa skillnader att härröra till anpassningar i 

undersökningen eller klassernas olika programinriktningar.  
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7 Diskussion 

 

 

Skolverket föreslår att eleverna läser exempeltexter och sedan ges möjlighet att diskutera 

textbindningen i dessa texter, för att främja det utförliga och nyanserade skrivandet. 

Samtidigt menar Karlsson (2007) att begreppet text numera bör innefattas av fler aspekter 

än enbart textbindningen. Därigenom uppstår frågan om text i kombination med bilder är 

ett av verktygen som lärare skulle kunna använda för att få elever att ytterligare nyansera 

sina texter. Kanske vore det möjligt att låta eleverna både gestalta sina uttryck i text och 

bild, genom ett samarbete mellan bildämnet och svenskämnet. Som skolverket framhåller 

är sådana samarbeten främjande för lärandemiljön och kan höja elevers motivation. 

Häggström och Örtegren (2017) ansluter till detta resonemang genom att peka på hur 

estetiska lärprocesser kan höja engagemanget hos den enskilda individen och 

engagemanget torde vara avhängigt av graden motivation. Eftersom att samma författare 

hävdar att bilder både inom och utanför oss kan påverka vår minnesförmåga är en rimlig 

tolkning att de positiva effekterna av multimodal undervisningsmetod nås när text och 

bild möter varandra. Med text åsyftas i det här fallet olika former av 

informationsöverföring, både muntlig och skriftlig.  

 

I den ordinarie skrivundervisningen inom svenskämnet syftar textskapandet många 

gånger till att också lära eleverna någonting om det de skriver om. Sällan skriver de i 

ordinarie undervisning på gymnasiet den typ av texter som de har framställt för denna 

undersökning. I ordinarie undervisning kan istället eventuella resultat av multimodal 

undervisning avläsas i de examinerande uppgifter läraren presenterar och hur väl eleverna 

presterar i dessa. I en undersökning som denna baseras resultaten på textanalys och i 

mycket liten utsträckning de skillnader som för en lärare kan utgöras av en elevs vilja till 

engagemang och därigenom också vilja att faktiskt utföra utdelade uppgifter.  

 

För att till fullo kunna undersöka effekterna av multimodal undervisningsmetod kanske 

frågeställningarna skulle formuleras till att kontrollera om eleverna faktiskt blir hjälpta 

att minnas det innehåll de skriver om, när de också möter eller producerar egna bilder i 

anslutning till det. På samma gång vore det intressant att ta reda på om elever själva 

upplever att de når en högre motivation och känner ett större engagemang inför uppgifter 

som är utformade med en multimodal undervisningsmetod. Detta engagemang eller 

denna motivation är någonting som troligen skulle vara svårt att mäta och grundar sig till 

stor del på läraren eller forskarens uppfattning om hur eleverna tar sig an uppgiften. 

Såvida eleverna inte ges en enkät att svara på i anslutning till dessa uppgifter.  

 

Elevernas motivation och undersökningens avhängighet av den, var något jag hade i 

åtanke under verkställandet av min undersökning. Om eleverna inte var motiverade att 

utföra denna uppgift skulle det inte resultera i några texter att analysera och jag var därför 

tvungen att noga tänka igenom på vilket sätt jag presenterade denna uppgift. Jag var 
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tvungen att hitta en ingång och en förklaring som tilltalade eleverna och få dem att faktiskt 

vilja utföra uppgiften efter bästa förmåga. Jag motiverade dem genom att tala om för dem 

att de skulle se detta som ett övningstillfälle genom vilket de skulle få en mycket utförlig 

skriftlig respons, samtidigt som de resultat de presterade inte skulle räknas in i övrig 

betygssättning. Att de skulle få skriva texter i fri form skulle förhoppningsvis göra att de 

upplevde det lättare att producera längre texter. Genom att producera något längre texter 

skulle de kommentarer som de fick tillbaka med sina arbeten kunna hjälpa dem att 

utvecklas i sitt skrivande genom att både lyfta det som var positivt och det som de skulle 

kunna vidareutveckla för att bli generellt bättre skribenter. Eleverna verkade mycket 

förtjusta över att detta var fallet och att de faktiskt inte skulle betygsättas. De undrade till 

och med om det var så att lärarna inte skulle komma att läsa arbetena och verkade lättade 

över att så kanske inte skulle komma att ske. Elevers motivation borde i alla typer av 

undervisning ha ett särskilt fokus, då det är genom träning vi blir bättre utövare på såväl 

sporter, som algebra eller textskapande. Detta betyder i sin tur att om vi inte alls ägnar 

oss åt det område vi söker att utveckla, så kommer heller ingen utveckling att ske. Med 

anledning av detta bör också elevers intressen vara av skolans intresse. 

 

Häggstöm och Örtegren (2017) skriver att bilder måste tolkas av betraktaren för att få sin 

betydelse och Nicolas Mirzoeff (1999) argumenterar för att denna tolkningsförmåga inte 

är en medfödd sådan. Denne menar att vår förmåga att kunna tolka det multimodala 

samhälle vi nu lever i är något som uppkommit i och med det behov vi numera har av 

denna färdighet. Vi behöver klara detta i vår vardag för att på ett enkelt sätt kunna 

navigera i samhället. Ändock tycks det som om denna förmåga är något som kan kräva 

träning för att användas medvetet. Graham och Brouilette (2016) hävdar också de att det 

kan behövas ytterligare guidning för elever att experimentera sig fram och söka svar på 

abstrakta vetenskapliga företeelser inom naturvetenskapliga ämnen. Denna guidning 

åsyftar då lärarens roll att vägleda eleverna genom att hjälpa dem att ställa adekvata frågor 

för att ta reda på olika fenomens beskaffenhet. På samma sätt kan elever behöva guidning 

i att analysera en bild, även utanför bildämnet. I denna undersökning har eleverna 

uppmanats att stanna upp och reflektera över de bilder de sett och tänka över associationer 

som uppstår i mötet med dem. Mötet med bilderna löper i annat fall risk att endast tjäna 

till att besvara frågan; ”vilken är miljöbeskrivningen?” och därmed också upphöra att 

påverka i samma stund som eleverna upplever att de själva kunnat besvara frågan med 

ordet skog.  

 

Om man tänker sig att bilders betydelse utfås av vår förmåga att tolka dem och att vi 

genom övning av detta också blir bättre på att tolka bilder och erhålla mening av dem, är 

det rimligt att tänka att elever som läser estetiska program har bättre förutsättningar att 

dra nytta av multimodal undervisning än elever som inte övar detta i skolan. Är denna tes 

sann kan den också potentiellt styrkas av pilotundersökningens resultat som utfördes i en 

klass med elever uteslutande från estetiska linjer på gymnasiet. Dessa elever har sannolikt 

undervisats genom estetiska lärprocesser under sitt första år på gymnasiet och har således 
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också verktyg för att tolka bilder på en mer fördelaktig och nyanserad nivå än de elever 

som aldrig tidigare mött denna typ av lärprocesser under sin skolgång.  

 

Enligt Häggström och Örtegren (2017) är bilden naturligt förekommande i skolans alla 

ämnen. I de naturvetenskapliga ämnena används bilderna för att förmedla komplicerade 

skeenden som vi med bilder lättare kan förstå, då dessa bilder också ger oss en rumslig 

uppfattning. Gunther Kress (201) ansluter till resonemanget med sitt exempel rörande 

växtcellens kärna. För att framställa en bild av något kräver det att vi kan skapa en inre 

bild av detsamma. Rimligen är det också gällande för olika sorters skapande, såsom 

skapandet av en text. Eleverna som skriver en berättelse om skogen behöver således en 

inre eller en yttre bild av hur skogen ser ut. Av den anledningen fungerar det knappast att 

välja en miljö som eleverna inte har tillgång till minnesbilder av, eller en plats som de 

sällan besökt. Det skulle innebära att eleverna vore begränsade till att enbart kopiera en 

annan människas upplevelse av denna plats, beskriven genom text eller bilder. Det är 

givetvis möjligt att skriva en berättelse om en plats man själv aldrig besökt, men troligtvis 

är det enklare att göra bilden av skogen rättvisa om det är möjligt att göra egna 

associationer.  

 

Thavenius (1999) ställer sig mycket kritisk till skolans bakåtsträvande syn på vår 

mediakultur och dess plats i skolan. Han menar att samhället har utvecklats i hög 

hastighet, men att skolan inte följer med i den utvecklingen med avseende på 

kunskapssyn. Skolan har enligt Thavenius möjlighet att använda sig av multimodalitet 

som en resurs, men istället ser den multimodaliteten som ett hot mot den högt ansedda 

litteraturen. Så hur skulle skolan kunna använda sig av multimodalitet för att främja 

kunskapsinhämtande hos elever?  

 

Marner och Örtegren (2010) för ett resonemang kring instrumentella och estetiska 

lärprocesser, där dessa undervisningsmetoder framställs som vitt skilda. Estetiska 

lärprocessera förutsätter elevens engagemang och deltagande och kunskap nås via dialog. 

De föreslår främmandegöring och tema-remaperspektiv som verktyg till att låta bilder bli 

mer betydelsebärande resurser. Både främmandegöring och tema- remaperspektiv torde 

förutsätta en medvetenhet om i vilken kontext bilden befinner sig i, på samma sätt som 

synen på begreppet text idag rör sig om mer än enbart textbindning. Resultaten i denna 

studie påverkas odelat av den kontext i vilken eleverna tolkat dessa bilder. Trots 

uppmaningen att reflektera över associationer är det sannolikt att ett flertal elever skulle 

behöva mer guidning i denna bildtolkning, för att den verkligen skulle vara dem till gagn. 

Det som talar emot att ge eleverna den instruktionen är att undersökningssituationerna för 

de elever som skriver med bilder som miljöbeskrivning och de som skriver med ord som 

miljöbeskrivning, skulle bli allt för vitt skilda. Däremot skulle troligen ett långt tydligare 

resultat vara möjligt att urskilja genom att peka på hur dessa olika undervisningsmetoder 

ger eller inte ger eleverna resurser och verktyg att prestera önskade resultat. Problemet 

med en sådan studie är att det med dagens forskningsbelägg går att förmoda att de elever 
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som undervisas med enbart instrumentell undervisningsmetod inte ges samma eller lika 

många verktyg som med multimodal undervisningsmetod. Detta skulle leda till att en 

klass skulle ges möjlighet att dra nytta av fler metoder för lärande och den andra färre, 

vilket skulle kunna ha förödande konsekvenser för elevernas lärande och därmed ej vara 

försvarbart. Kanske skulle det också vara någon till särskild hjälp och för någon annan 

göra liten skillnad. Att göra skolans undervisningsmetoder mer multimodala handlar dock 

inte om att hitta ett sätt som gör en skillnad för alla, utan kanske att utgöra en skillnad för 

dem som bäst behöver den. En elev som redan har en positiv upplevelse av skolan och 

med lätthet presterar kanske inte är i behov av fler verktyg, men för någon som upplever 

det omvända är troligen alla verktyg möjliga att tillgå välkomna resurser. 

 

Marner och Örtegren (2010) menar dock att bilder inte kan förmedla all sorts kunskap 

som ord kan göra. Det finns kunskap som bilder inte ger lika gott uttryck för som ord, 

men det finns också kunskap som ord inte lika gott ger uttryck för som bilder gör. Detta 

leder till slutsatsen att bilder i kombination med ord troligen är det mest effektiva sättet 

att förmedla kunskap.  

 

I min undersökning möter eleverna endast ord eller endast bilder som miljöbeskrivning. 

Intressant vore att ta reda på om eleverna själva upplever sig hjälpta av att också få se 

bilder i anslutning till ett ämne de senare ska skriva om. Elevernas egen uppfattning om 

huruvida de är hjälpta eller ej är lika viktig den som den faktiska slutprodukten, då 

slutprodukten är avhängig av elevernas motivation och engagemang. Det är också svårt 

att fastställa huruvida elever faktiskt konkret är hjälpta av att se bilder i samband med 

textproduktion. För att med säkerhet veta detta behövs tillgång till information som inte 

kan utfås med hjälp av en undersökning som denna. Ytterligare information om hur 

eleverna tidigare skrivit skulle behöva samlas in och analyseras för att sedan kunna ställas 

mot det resultat de presterar när de introducerats till bilder i samband med sitt 

textskapande. Det är en undersökning som skulle kräva en långt större tidsåtgång. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi enbart genom att leva i ett samhälle med en visuell 

kultur som Mirzoeff (1999) uttrycker det, kommer att öva oss i vårt bildseende och 

medvetet och undermedvetet analysera bilder tillsammans med och utan text, för att 

erhålla mening av dem. För att kunna använda denna kunskap i skolsammanhang verkar 

det dock som att elevers uppmärksamhet behöver riktas mot deras delaktighet i detta 

meningsskapande. Lärare behöver medvetandegöra den roll vi som betraktare har i själva 

betydelseskapandet av bilder och på så sätt öppna upp för ett vidgat textbegrepp både i 

elevers eget skapande av texter, men också i bedömningen av texter som kan förmedla ett 

bredare innehåll om de tillåts vara multimodala. På samma gång tyder mycket på att 

elever också kan vara hjälpta av instruktioner som ges genom estetiska lärprocessers 

undervisningsform. Denna undersökning påvisar möjligen en tendens där en tolkning kan 

vara att elever som i skolsammanhang har övat sig i bildtolkning också ges ytterligare ett 

verktyg i sitt textskapande när de möter bilder i anslutning till skrivandet. Denna fördel 
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har alltså inte de elever som inte på samma sätt övat denna förmåga på ett medvetet och 

strukturerat plan.  

 

Jämförs den instrumentella undervisningsformen med estetiska lärprocessers enligt 

Marner och Örtegrens (2017) definition framstår de instrumentella som mycket 

bakåtsträvande och resonemanget som förs av Thavenius redan år 1999 tycks fortfarande 

vara gällande. Elever som inte går program med en specifikt estetisk inriktning verkar i 

liten grad möta de estetiska lärprocessernas pedagogik. Med tanke på hur svenskämnet 

och många andra teoretiska ämnen delar kursmål med bildämnet, är det förvånande att 

det inte existerar ett större samarbete dem emellan.  

 

Flera är de forskare som hävdar att bilder kan bidra till att förmedla ett kunskapsinnehåll 

som enbart ord inte kan göra på samma sätt. Det är omöjligt att tänka sig att kunna rita en 

växtcell endast genom en kortfattad beskrivning bestående av ord. Och omvänt blir det 

mycket svårt att beskriva växtcellen i ord om vi inte har sett hur växtcellen ser ut med 

egna ögon. I vår moderna tid tillåts vi nu att se fenomen som vi hittills inte kunnat betrakta 

med ögat. Som Nicolas Mirzoeff (1999) skriver har vi nu plötsligt tillgång till både 

rymden, genom teleskop som förlänger vårt ögas seende med oändliga proportioner och 

insyn i våra kroppars innersta vrår genom röntgenmaskiner. Företeelser som för ett antal 

årtionden framstod som omöjliga. När vi nu besitter detta vetande och vi har möjliggjort 

ytterligare en nivå av kunskap som kan adderas till den teoretiska verkar det besynnerligt 

om vi inte också skulle använda oss av samtliga av de verktyg vi har för att förmedla en 

bredare kunskap och förståelse inom skolans praktiker. 

 

Någon gång för länge sedan frågade en bildlärare mig om jag visste hur en cykel såg ut. 

Fnysande svarade jag att jag självklart visste hur en cykel såg ut. Nej, svarade denne. Du 

vet aldrig hur någonting ser ut, förrän du studerat det med ögat och försökt att rita det.  
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