
Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete, nr. 17
Institutionen för estetiska ämnen

Umeå universitet
Umeå 2007

Digitala speglar
 

föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

Eva Skåreus



© Eva Skåreus 2007
Omslag och grafisk form: Eva Skåreus
Tryck: Print & Media, Umeå universitet, Umeå 2007:2003358

isbn 978-91-7264-341-3
issn 1650-8858

Distribution: Institutionen för estetiska ämnen
Umeå universitet, 901 87 Umeå, tel.nr. +46 (0)90-786 50 00.
E-post: eva.skareus@educ.umu.se

Avhandlingsarbetet har finansierats med medel från 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning 
samt Genusforskarskolan.



umeå university                       doctoral dissertation
Department of Creative Studies                issn 1650-8858
SE-901 87 umeå, sweden                    isbn 978-91-7264-341-3

Skåreus, Eva, 2007: Digitala speglar – föreställningar om lärarrollen och kön i lä-
rarstudenters bilder. (Digital Mirrors – Conceptions of the Teacher Role and Gender 
in Teacher Students Pictures.) Monograph, language Swedish, with a summary in 
English.

abstract
The aim of the thesis is to examine visualized conceptions about the profession of art teachers in the 
Art Teacher Education Programme. This is accomplished through analysing how art teacher students 
represent themselves as teachers in digital images and recognize the impact of gender. The pictures are 
analysed discursively in order to search for the answers to the following questions: What in the teach-
er’s role is expressed in these pictures? What kinds of figures or representations are chosen? How can 
these choices be understood? What visual devices are used? The empirical material of the thesis is based 
on a selection of pictures made by art teacher students during a course in Computer graphics/Digital 
Image Processing at the Department of Creative Studies in Teacher Education, Umeå University, be-
tween the years 2000-2002. There are fifty-nine pictures made by forty-five women and fourteen men. 
Each student has accepted the conditions of participation in the study. The images may be assumed to 
give shape to ideas, things taken for granted and expected experiences; and subsequently constitute an 
arena for problemizing of and reflection on the professional role. The thesis contains two methodologi-
cal lines that include images, art making as a pedagogical method and analysis as a scientific method. 
Art making as a pedagogical method is based to a large extent on the work of Jo Spence, an English 
photographer. Rhetoric, the referentiality of the pictures and their intertextuality in combination with 
gender theoretical tools formed the basis of image analysis as a scientific method. A combination of 
gender theories and semiotic and sociocultural theories was then used in the interpretations. Collage 
and montage largely made up the technical basis of the images, and in the created pictorial spaces most 
rhetorical devices occurred as intertextual references to genres in the world of art and popular culture, 
from canonized works of art to films, fantasy and commercial advertising, multiple egos, value per-
spectives, primary and secondary images, and combinations of different image qualities resulting in 
the creation of different degrees of fiction in the pictorial spaces. The pictures were divided into two 
categories. “The profession at the centre of the assignment” depicts a teacher together with other peo-
ple in a social situation, which refers to a professional tradition. “The personality at the centre of the 
assignment” emphasizes the depicted individual’s personality or that other cultures can be included in 
the teacher’s role. What are visualized here are ideal figures, resistance and intimization of the practice 
of schools. In all the images there is an all-pervading theme, namely to engrave the teacher’s persona 
in the subject of art or the art and popular culture. The attachment to the subject appears as a central 
conception of legitimacy and authority. When the personality is at the centre of the teaching assign-
ment, stereotypical representations are used to a higher degree. When the teaching assignment is at 
the centre, it is depicted as a social group activity for the men, while the women depict the assignment 
as an individual task, which appears as if different conceptions of femininity and masculinity are con-
structed in teaching practices. Reflexivity or a searching attitude to the practice also occurs to a higher 
degree in the women’s images, which in turn is also interpreted as an expected feminine attitude. 
Women’s bodies are not represented to the same high extent as men’s bodies when the assignment is 
at the centre. A general discourse on sexualized images may be at work here, but also representations 
of power or legitimacy.

Keywords: digital art, teacher education, art teacher, feminism, image, self reflec-
tion, picture analysis, representation 





Om jag tar med dig på en resa
Om jag tar med dig på en resa
om jag berättar en historia
är det andra regler som gäller

Inte självklart mål
inte rakt utstakat spår
inte logisk ordningsföljd

[- - - ]

så –
är vi överens:
du får dra ned rutan
Och luta dig gärna ut genom fönstret

   Ur Jag behöver busschauffören av Solja Krapu, 39.





         
        förord

Välkommen in i bildernas rum! Här har jag nu befunnit mig i snart fem 
år och också vandrat runt bland texter, tankar och samtal. Ofta har jag öppnat 
något fönster för att få in nya intryck, vädra ut gamla eller bjudit in kollegor eller 
vänner. Till mitt första seminarium hade jag skrivit ut tre långa ark på drygt två 
meter vardera. Där fanns bilder, reflektioner och vetenskaplig text ordnade i tre 
spalter efter tid och beröringspunkter. Med arken ville jag gestalta den parallella 
process ett avhandlingsarbete med bilder kan innebära. I avhandlingen finns pro-
cesserna invävda, delvis osynliga men ständigt närvarande.
 De ord som bygger avhandlingstexten har vuxit fram i samarbete med mina 
handledare, varför jag vill rikta ett stort tack till dem, Åsa Bergenheim och Anders 
Marner. Även samtalen i seminariegrupp ett inom Genusforskarskolan har ut-
gjort ett stort stöd och ett nödvändigt kritiskt nagelfarande av mina texter. På 
Institutionen för estetiska ämnen har deltagarna på institutionens seminarium 
också bidragit med många tänkvärda synpunkter. Utan alla mina läsare hade tex-
ten inte varit vad den är idag. Men framförallt så hade denna avhandling aldrig 
blivit av om inte studenterna som deltog i kurserna på den dåvarande bildlärarut-
bildningen gett sitt tillstånd till att deras bilder kunde ingå i arbetet. Jag vill därför 
rikta ett stort tack till er alla. Det är fantastiska bilder ni har gjort och de fortsät-
ter att beröra och störa mig trots att jag nu ska sätta punkt. Från början hade jag 
ambitionen att visa fram hela materialet i dess mångfald. Nu är det inte så, utan 
här visas ett urval, men alla femtionio bilder är ändå närvarande på något sätt. De 
individuella och visuella rösterna är nu sorterade till ett mindre ackord och jag 
hoppas att det ändå klingar stort i sin fåfald.
 Vid sidan av den allt överskuggande arbetsinsats doktorerandet inneburit har 
ändå mina barn och vänner funnits med. Tack för intresse, utmanande intellektu-
ella samtal och trivsamt umgänge.

Umeå i juni 2007
Eva Skåreus
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Det här är en bildlärare. Inte 
en verklig bildlärare eftersom 
det är en bild. Bilden gestaltar 
inte heller en reell situation 
utan en tänkt praktik. Det 
är alltså en föreställd bildlä-
rare i en fiktiv situation. Men 
bilden har sin upprinnelse i 
något erfaret. Den är gjord 
just där och då på bildlärar-
utbildningen i Umeå av en 
student mitt uppe i sin yrkes-
utbildning. Vad säger bilden 
om hur denna student före-
ställer sig läraryrket? Hur gör 
hon det och vilka betydelser 
har kön i bilden? Varför har 
hon inga armar? I följande 
avhandling kommer jag att 
undersöka bilder som gestal-
tar bildlärarstudenter i deras 
kommande yrkesroll. 
 Bild 59 är en av många 
bilder jag samlat under åren 
2000 – 2002.1 Den är ett re-
sultat av en examinations-

uppgift i ett kursmoment, Digital bild 1 poäng, för blivande bildlärare. När jag 
började undervisa vid lärarutbildningen i Umeå 1999 var det inom den numera 
gamla lärarutbildningen vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universi-
tet. Min forskning baserar sig på delar av det arbete jag då bedrev. I februari 1999 

1 Samtliga bilder är av varierande teknisk bildkvalitet, dvs. vissa kan inte förstoras och samtidigt 
tryckas med säkert resultat. Jag har ändå i möjligaste mån eftersträvat att återge bilderna så stora som 
möjligt. 

bild 59

        1 
        inledning
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började jag undervisa i datorgrafik och grafisk form. Till den verksamheten tog 
jag med mig många års erfarenhet av att arbeta som illustratör, grafisk formgivare 
och konstnär. Formellt hade jag en bildlärarexamen samt en specialistutbildning 
till bildterapeut. Min praktiska erfarenhet av läraryrket var några års arbete inom 
kursverksamhet i textila ämnen. 
 Jag skulle alltså undervisa om bildbehandling på datorer, närmare bestämt i 
programmet Photoshop. Mina egna erfarenheter av datorkurser var att de base-
rade sig på en oändlig mängd teknisk information tillsammans med ointressanta 
bilduppgifter. Huvudbudskapet under dessa kurser var tekniken. I min egen un-
dervisning blev ambitionen att kombinera digitalt bildarbete med ett angeläget 
innehåll. Studenterna skulle få möjligheten att skapa samtidigt som de tränade 
färdigheter i ett för de flesta nytt verktyg. På det sättet skulle målet med kursen 
bli bilderna och teknikkunskaperna bara medlet att nå dit. Märk väl att 1999 var 
datorer inte ett lika brukat verktyg för bildbehandling som det är idag, även om 
det var på god väg att bli det. 
 För att hitta ett angeläget bildtema, tog jag fasta på universitetets mål att all ut-
bildning ska bidra till personlig utveckling.2 Att välja en yrkesutbildning kan anses 
vara ett stort beslut och i kombination med universitetets ambition formulerade 
jag ett tema vilket berörde dessa ämnen. Vad kan vara mer aktuellt i mitten av en 
yrkesutbildning än att förbereda sig för det yrke man är på väg till? Att utbilda 
sig till lärare innebär att förbereda sig på förväntade yrkeskrav och att börja skapa 
en yrkesidentitet. I lärarutbildningen ingick kursavsnitt där studenterna läste och 
diskuterade kring sin kommande yrkesroll. Tankar kring ett framtida yrke kan lika 
väl problematiseras i bild som i ord, även om det inte är brukligt inom akademin. 
Att formulera sina föreställningar i bild framstod som angeläget när kursen vände 
sig till studenter som valt en utbildning med fokus på bilder. Bearbetning i det 
mediet skulle ge studenterna en annan ingång till frågeställningarna om framtida 
praktiker och möjligen erbjuda en annan förståelse. Bilduppgiften fick rubrikerna: 
”Att vara lärare”, ”Vem är du som lärare?”. Studenterna skulle i digitala bilder ge-
stalta sig själva som lärare. Fokus i temat låg därmed på yrket i relation till deras 
erfarenheter av och förväntningar på lärarrollen. 
 Under kursen presenterades hur konstnärer har arbetat med frågor kring kön 
och identitet. Även det digitala verktyget, datorn, problematiserades. Det tema-
tiska självporträttet, ”Vem är du som lärare?” blev momentets första inlämnings-
uppgift. Jag har under årens lopp samlat dessa bilder, både för att det rörde sig om 
en inlämningsuppgift och för att det är ett spännande material. Tanken var aldrig 
att bilderna skulle utgöra ett empiriskt material i ett kommande avhandlingsarbe-
te, men nu är bilderna det material jag bygger min forskning på. Det är vad dessa 

2  Se Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. §8 och §9. 
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bilder gestaltar och hur detta skildras som utgör fokus. Vad varje student avsåg 
initialt med sina bilder har inte varit centralt, utan fokus är på vad bilderna kan 
förmedla. Det är ett perspektiv som lyfter fram den visuella informationen och ger 
betraktaren tolkningsföreträde.3 Att inte inkludera studenternas bakomliggande 
intentioner eller verbala tolkningar, innebär däremot inte att kontexten faller bort. 
Bilderna har skapats i en kulturell kontext och utgör visualiseringar av subjektets 
dialog mellan sig själv, lärarutbildningen, sociala och kulturella föreställningar om 
yrkesrollen, betydelser av kön, verktyget och olika konstgenrer. Min utgångspunkt 
är att studenterna i bild formulerat föreställningar om sitt framtida yrke och jag 
förutsätter att dessa bilder är svar på uppgiftens tema. De blir därmed visualise-
rade utsagor inom ramen för vad som är möjligt att uttala i den kontext de befann 
sig i. Deras intentioner kan jag inte utläsa i bilden men utsagan och sammanhang-
et kan betraktas som del av gestaltningarna. 
 I min undervisning har frågor kring datorer och kön hela tiden funnits med. 
Däremot har inte betydelser av kön i relation till läraryrket behandlats i lika hög 
grad. Det är ett perspektiv som explicit tillkommit i och med att jag blev doktorand 
i Genusforskarskolan. Genusforskarskolan är en tvärvetenskaplig forskarskola som 
startade år 2002. Dess syfte är att främja forskning kring kön eller genus inom olika 
discipliner. Kunskapsområdet är empiriska och teoretiska studier som undersöker 
hur kön eller genus tar sig organiserande uttryck i vetenskapen och i människors liv. 
”Genusforskning rör biologiskt, socialt och kulturellt kön med fokus på de proces-
ser där genuskategorisering sker och på de maktförhållanden som bär upp eller blir 
effekter av dessa processer”.4 Genusforskning har också ett kunskapskritiskt syfte. 
 Avhandlingsarbetet är genomfört i ämnet Pedagogiskt arbete. Det är en prak-
tiknära forskning som tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksam-
hetens teori och praktik.5 Pedagogiskt arbete är ett nytt forskningsområde inom 
Lärarutbildningen. Studieplanen för forskarutbildningen antogs år 2000 och den 
första april samma år blev Lärarutbildningen vid Umeå universitet en egen fakultet. 
Forskningen ska bidra till en vetenskapligt baserad utveckling av lärarutbildningen 
inom såväl kunskaps- som teoribildning och dessa processer relaterade till samhäl-
let. Målet kan alltså sägas vara att utveckla och återföra ny kunskap och förståelse till 
utbildningen samt utveckla praktiken, läraryrket. Jag ser också ett annat mål med 
den praktiknära forskningen nämligen möjligheten att överbrygga den konstruerade 
motsättningen mellan teori och praktik.6 

3   Göran Sonesson, Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap (Studentlitteratur, 
Lund, 1992), 106f.

4  Genusforskarskolans Årsskrift 2002 (Umeå universitet, Umeå, 2003), 3.

5  Studieplan för forskarutbildning i Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, 
www.educ.umu.se/forskning/forskarutbildning/studieplaner.html, 20050413.

6   Se Anders Marner, Hans Örtegren, En kulturskola för alla. Estetiska ämnen och läroprocesser i ett
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Att forska inom Genusforskarskolan i ämnet Pedagogiskt arbete innebär att be-
tydelser av kön, teorier och metoder knutna till genusforskning genomsyrar hela 
arbetet. Min avhandling skulle därmed kunna sägas vara ett tvärvetenskapligt 
projekt i vilket jag bedrivit kvalitativ forskning. Här möts genusvetenskap, peda-
gogiskt arbete och lärarutbildning, konstvetenskap, bildterapi och den utövande 
konsten. Dessa områden både samverkar, lappar över varandra och stundtals mot-
verkar eller strider om tolkningsföreträdet. Mitt praktiska utövande, undervis-
ningen vid universitetet, är grunden för hela projektet och det är den praktiken 
jag har vetenskapliggjort. 
 Digitala speglar har under en tid varit avhandlingens arbetstitel. Titeln är en 
metafor för att ge läsaren associationer till datorer samt undervisningens och bil-
dernas reflexiva innehåll. Frågan är om liknelsen leder läsaren i den riktningen? 
Användningen av metaforer förekommer i relativt hög grad inom forskning kring 
lärare och läraryrket och även som parallella verbala beskrivningar i samband med 
bilder, bildskapande och tolkning.7 Enligt Johan Asplund förvandlas ett studie-
objekt till något annat genom bruket av en metafor.8 Studieobjektet genomgår en 
metamorfos. Detta faller enligt honom utanför den konventionella vetenskapen 
då metaforen pekar på något som egentligen inte finns. Asplund ger ett exempel 
på metaforer från en dikt av Karlfeldt: ”höstmånens röda kastrull”.9 Han menar 
att trots att månen inte är en kastrull så kan den i vissa lägen uppfattas som det och 
därför innehåller metaforen mer kunskap än en satellitbild av månen. 

Varje metafor, oavsett om den är unimodal, bimodal eller multimo-
dal, utgör ett tankeexperiment. En metaforisk utsaga handlar inte om 
världen sådan den de facto är utan hänvisar till – och etablerar – en 
möjlig värld.10 

Denna möjliga värld som citatet pekar på kan sägas lämna fältet fritt för olika tolk-
ningar eller förståelser. Några digitala speglar finns inte utan titeln utgör en vari-
ant av ”i historiens spegel”, det vill säga att spegla ett fenomen eller en händelse i 
en annan händelse. Studenterna skapade med hjälp av datorer bilder av sina för-

      mediespecifikt och medieneutralt perspektiv (Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2003). 

7   För metaforer kring läraryrket och lärarrollen se t.ex. Evelyn Säll, Lärarrollens olika skepnader; 
estradör, regissör och illuminatör, (Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2000); Lars-Åke Kernell, 
Att finna balanser (Studentlitteratur, Lund, 2002). För metaforer i samband med bildtolkningar och 
lärarrollen se även Sandra Weber, Claudia Mitchell, ’That’s funny, you don’t look like a teacher: interro-
gatign images, identity and popular culture’. (The Falmer Press, London, 1995). 

8   Johan Asplund, Hur låter åskan?: förstudium till en vetenskapsteori. (Bokförlaget Korpen, 
Göteborg, 2003).

9   Ibid., 17.

10   Ibid., 89.
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väntningar på lärarrollen i temaarbetet. Det självreflexiva innehållet kan motiveras 
av metaforen spegel, vilket i sin tur framhåller att dessa möjliga framtidsbilder kan 
verka tillbaka på nuet. Men en spegel likaväl som en bild kan gäcka, innehållet 
eller uttrycket kan visa sig vara något annat än det motiv som studenten i tanken 
konstruerat. Detta är ett av syftena med arbetsuppgiften. Att iscensätta fantasier 
är att ge dem form, materialitet och gestalt vilket inte ett mentalt innehåll har. 
Genom att bilden realiseras kommunicerar den ett innehåll med bildskaparen och 
betraktaren. Materialiserandet kan jämföras med vad Vygotskij benämner ”kris-
talliserad fantasi”, alla de vardagliga föreställningar, fantasier och föremål vilka ge-
nom nya kombinationer framträder som innovationer.11 Det reflexiva bildskapan-
det kan ses som en förhandling mellan subjektets erfarenhet, kunskap, perception, 
det förflutna, framtiden och tankar i nuet. I denna förhandling ingår de kulturella 
föreställningar, normer och krav en individ uppfattar i samhället. Genom bild-
skapandets estetik tar detta samtal gestalt i en bild. Varje bild kan betraktas som 
en förhandling mellan den yttre och den inre representationen. De yttre ramarna, 
fokuseringen på lärarprofessionen, avgränsade uppgiften och därmed vad som var 
adekvat att innefatta eller associera till. 
 I titeln finns även ordet digital med för att ange det digitala verktyg som bil-
den skapats och medierats i under arbetets gång. Under studenternas arbete ska 
verktyget bemästras samtidigt som skärmens färger lyser förföriskt. Ordet digital 
kommer ur latinets digitus vilket betyder finger. Ur det härleds det engelska or-
det digit, som betyder siffra. En digital bild definieras i Nationalencyklopedin som 
”ett bestämt antal punkter i vilka den endast kan anta ett begränsat antal värden”. 
När Gary Svensson i sin avhandling Digitala pionjärer skriver om digital bild ta-
lar han om att begreppet digital bild används inom tre områden.12 Första områ-
det anger att det är en form av lagring. För det andra området avses en medierad 
praktik i vilken bilden överförs eller åskådliggörs visuellt. Det tredje området syf-
tar på digital bildbehandling i datorn för att bearbeta eller förändra bilden. Här 
åsyftas alltså det redskap med vilken bilden hanteras. Bildbehandlingen kan vara i 
form av beskärning, friläggning, färgkorrigering eller olika bildmontage eller bild-
framställning med eller utan analoga förlagor. ”Den digitala bilden står då för en 
föränderlig utsaga som har en annan validitet än konventionella bilder, beroende 
på dessa tekniska förutsättningar.”13 Med konventionell menar Svensson sanno-
likt den traditionellt konstnärliga processen, det vill säga teckning eller målning. 
Ordet digital betraktas stundtals som en förbrukad term av forskare för att det är 

11  Lev Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen (Daidalos, Göteborg, 1995), 14.

12   Gary Svensson, Digitala pionjärer: datorkonstens introduktion i Sverige (Carlssons, Stockholm, 
2000), 34.

13   Ibid., 35. Med konventionell menar Svenson sannolikt den traditionellt konstnärliga processen 
dvs. teckning eller målning.
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så exploaterat i alla sina betydelser.14 Jag vill ändå peka på att datorn är central i 
den skapande processen. Även om det digitala enbart är bildens substans så ger 
datorn andra möjligheter än vad sax, klister och färger eller vanliga fotografier kan 
ge. I datorn kan ett virtuellt rum ta form där läraryrket kan förkroppsligas genom 
inmonterade fotografier av det skapande subjektet. Med den utgångspunkten kan 
mediet sägas spegla studenternas föreställningar och under arbetets gång även ut-
göra ett fönster in i en föreställd praktik.15 Därmed är ordet ”digital” centralt att 
inbegripa i titeln även om slutprodukten i sig inte explicit signalerar verktyget.

 
Forskningsläget
Det finns en relativt omfattande forskning kring lärarutbildning och läraryrket, 
även med fokus på kön.16 Likaså kan forskning där bilder ingår som en del av ett 
empiriskt material beskrivas som omfångsrik.17 Av den anledningen har jag här 
valt att först ge exempel på den forskning som tangerar mitt avhandlingsprojekt. 
I beskrivningen av forskningsläget har jag sedan koncentrerat mig på litteratur 
vilken omedelbart kan relateras till mitt ämne. Det är då texter vilka behandlar 
lärarrollen eller en yrkesroll där bilder ingår eller utgör det empiriska materialet. 
Forskning som enbart utgår från visuell information är ovanlig, det vill säga jag 
rör mig inom en delvis obanad terräng.18 Av den anledningen blir beskrivningen 
förhållandevis smal.

14   Karin Wagner, Fotografi som digital bild (Acta Universitatas Gothoburgensis, Göteborg, 2003), 14.

15   Här bygger jag vidare på föreställningarna om fotografier som dokumentära ”sanningar” vilket 
behandlas utförligare i kapitel 3, där även mediet problematiseras. 

16   Se t.ex. Anthony Clarke, ”Recent landscape of teacher education: critical points and pos-
sible conjectures”, Teacher and Teacher Education (2001): 17, 599–611; Monika Vinterek, 
”Pedagogiskt arbete. Ett forskningsområde börjar anta en tydlig profil”, Tidskrift för lärarutbild-
ning och forskning (2004): 3–4; Inger Erixon Arreman, Att rubba föreställningar och bryta traditio-
ner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning (Fakulteten för lärarutbild-
ning, Umeå universitet, Umeå, 2005); Monica Lindgren, Att skapa ordning för det estetiska i skolan. 
Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare (ArtMonitor, Göteborgs universitet, 
Göteborg, 2006).

17   Se t.ex. Patrik Aspers, Paul Fuehrer, Arni Sverrisson red., Bild och Samhälle. Visuell analys som 
vetenskaplig metod (Studentlitteratur, Lund, 2004); Anna Meeuwisse, Hans Swärd, red., Den ocensu-
rerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar (Carlssons, Stockholm, 2003); Jon Prosser, ed., 
Image-based Research. A Sourcebook för Qualitative Researchs (Falmer Press, London, 1998).

18   En konstvetenskaplig avhandling som i princip enbart har fotografier som material är Anders 
Marner, Burkkänslan. Surrealism i Christer Strömholms fotografi. En undersökning med semiotisk metod 
(Inst. för konstvetenskap, Inst. för estetiska ämnen, Umeå universitet, Umeå, 1999). Den behandlar 
inte lärarrollen eller yrket, varför den inte ingår i forskningsläget men jag använder den som referens-
litteratur. I rapporten En annan skola av Ulla Lind & Gunnar Åsén, red. (HLS Förlag, Stockholm, 
1999) utvärderas elevers upplevelser av skolan genom deras egna bilder.
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Pedagogiskt arbete är ett nytt forskningsområde i Sverige vilket fram till vintern 
2006 resulterat i tio avhandlingar. De skolrelaterade områden som beforskats är 
bland annat olika faktorer i undervisningen som undervisningstiden i grundsko-
lans senare år, entrepenörskap, eleven och matematikproblem samt klassrummets 
relationsetik.19 Andra frågor som behandlats är utvecklingen av Swedkid, ett un-
dervisningsmaterial om rasism och skolan på webben.20 På hösten 2006 kom Carin 
Jonssons avhandling om diskurserna kring barns bilder i skriv- och läsinlärning.21 
Hon analyserar och jämför rådande diskurser och ställer dessa i relation till bar-
nens egna bilder samt bild- och textberättelser skapade i undervisningen. Jonsson 
lyfter fram bilden som ett sätt för barn att kompetent arbeta med sin inlärning och 
att bilder är av betydelse inom svenskundervisningen. I Att rubba föreställningar 
och bryta traditioner, även den en avhandling inom Pedagogiskt arbete, undersöks 
lärarutbildningens relation till forskning under de senaste femtio åren.22 Här finns 
en förbindelse till läraryrkets professionalisering. 
 Studier av lärares professionella identitet och identitetsskapande beskrivs som 
ett nytt och växande forskningsfält i en forskningsöversikt av Douwe Beijaars, 
Paulien C. Meijer och Nico Verloop. I artikeln går författarna igenom publikatio-
ner mellan 1988 – 2000 vilka behandlat fältet.23 Samtliga publikationer har inter-
vjuer, livsberättelser eller djupintervjuer som underlag. Några artiklar rör forsk-
ning kring lärarstudenter. I slutdiskussionen menar författarna att definitionen av 
professionell identitet formuleras som en ständigt pågående process av tolkning-
ar och omtolkningar av erfarenheter.24 Formeringen av en professionell identitet 
framstår inte enbart som ett svar på frågan ”vem är jag just nu”, utan i lika hög 
grad som ett svar på frågan ”vem vill jag bli”. Forskningen visar att föreställningar 
om vem man vill bli eller vara, fungerar som reflexiva förväntningar. När profes-
sionell identitet betraktas som en ständigt pågående dynamisk process, varken 
stabil eller fixerad, får dessa förväntningar betydelse. För lärare inom det estetiska 

19   Mikaela Nyroos, Tid till förfogande. Förändrad användning och fördelning av undervisningstid i 
grundskolans senare år? (Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå, 2006); Eva Leffler, 
Företagsamma elever. Diskurser kring entrepenörskap och företagsamhet i skolan (Fakulteten för lärarut-
bildning, Umeå universitet, Umeå, 2006); Gunnar Sjöberg, Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? 
(Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå, 2006); Anders Holmgren, Klassrummets 
relationsetik – det pedagogiska mötet som etiskt fenomen (Fakulteten för lärarutbildning, Umeå univer-
sitet, Umeå, 2006). 

20  Camilla Hällgren, Researching and developing Swedkid. A Swedish case study at the intersection of 
the web, racism and education (Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå, 2006). 

21   Carin Jonsson, Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för barns läs- 
och skrivutveckling (Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå, 2006).

22  Inger Erixon Arreman, Att rubba föreställningar och bryta traditioner. 

23  Douwe Beijaars, Paulien C. Meijer, Nico Verloop, ”Reconsidering research on teachers’ professio-
nal identity”, Teaching and Teacher Education (2004):20, 107–128.

24  Ibid., 122 f.
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fältet, har musikläraryrket undersökts både av Christer Bouij och Stefan Bladh 
samt av Monica Lindgren.25 Forskarna framhåller två rollidentiteter som formar 
musikläraryrket, nämligen läraren och musikern. Traditionellt inom musikhög-
skolevärlden har musikerrollen betraktats som den viktigaste, vilket haft betydelse 
i lärarblivandet då rollerna ansetts konkurrera. Musikern har betraktats som bä-
rare av ämneskunskapen och läraren av förmedlingskunskapen. Bouij och Bladh 
menar att en kontextuell och kollegial bekräftelse är central för musiklärares käns-
la av professionell tillhörighet. Här kan en jämförelse göras till bildläraryrket med 
hemvist både i konstnärs- och lärarrollen. 
 Forskning där visuella kulturprodukter ingår som del i ett empiriskt material 
förekommer inom flera akademiska ämnen. Förutom den disciplin som domine-
rat, konstvetenskapen, återfinns de inom till exempel Culture Studies, etnologi, 
antropologi, sociologi och mediavetenskap. Visual Culture eller visuella kultur-
studier är ett expanderande och teoretiskt mångvetenskapligt forskningsfält där 
kulturyttringar som konstverk, fotografier, dokumentärfotografier, reklambilder 
och andra mediebilder har en given plats.26 Bilder, här i betydelsen samlande be-
grepp för tvådimensionella visuella artefakter inom alla uppräknade bildfunktio-
ner och genrer, utgör oftast komplement till texter eller intervjuer eller används 
som underlag för samtal. I till exempel etnologiska studier förekommer dokumen-
tärfotografi i fältforskning för att både deltagande på fältet och fotograferande bi-
drar med att förmedla kunskap om människor, miljöer och sociala förhållanden.27 
Andra användningsområden, inom andra discipliner, kan till exempel vara i form 
av stimulated recall.28 Det är en metod inom pedagogik och second language re-
search vilken bygger på att bilder, videoinspelningar, ljudupptagningar eller do-
kumentära fotografier stimulerar eller påminner informanter om en händelse eller 
fråga i en intervjusituation. Ytterligare exempel på tillämpning utgör en avhand-
ling från Lantbruksuniversitetet (2004), där studenters bildarbete utvecklade de-
ras förståelse av naturvetenskapliga begrepp.29 Bilderna används där som ett medel 
genom vilket kunskap kan fördjupas.

25  Christer Bouij, Stefan Bladh, ”Grundläggande normer och värderingar i och omkring musiklä-
raryrket – deras konstruktioner och konsekvenser: ett forskningsprojekt”, Tidskrift för lärarutbildning 
och forskning (2003): 2; Monica Lindgren, Att skapa ordning för det estetiska i skolan.

26   Se Dan Karlholm, ”Visuella kulturstudier. Betraktelse över ett expanderande forskningsfält”, 
Konsthistorisk Tidskrift, vol. 72 (2003): 3.

27   Annette Rosengren, ”Dokumentärfotografi och fältforskning” i Anna Meeuwisse, Hans Swärd, 
red., Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar.

28  Björn Haglung, ”Stimulated Recall”, Pedagogisk Forskning i Sverige (2003):3, 145–157. Uppgiften 
om Second langeuage research är hämtad från recension av boken: Stimulated recall metholdology in 
second language research av Susan M. Gass, Alison Mackey, Language vol. 77 (2001): 4, 864.

29  Ylva Dahlman, Kunskap genom bilder (Lantbruksuniversitetet, Uppsala, 2004).
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Att använda bildmaterial framstår knappast som ovanligt inom forskning. 
Samtidigt baserar sig ett fåtal rapporter eller vetenskapliga texter enbart på den 
information bilder kan gestalta. Detta gäller samtliga discipliner som här har an-
getts. Självklart måste alltid valet av empiri relateras till de syften en vetenskap-
lig undersökning har. Men överlag finns en tendens att avstå från att analysera 
bilderna när dessa inte kan kategoriseras som konstverk eller placeras inom en 
konstgenre.    
 I sin avhandling Självporträtt 2003, använder Bia Mankell i princip enbart bil-
der som forskningsmaterial.30 Hon studerar och analyserar 250 självporträtt av 
konstnärer under 1900-talet i Sverige. Avhandlingen fokuserar på en motivkate-
gori: hur konstnärer i självporträtt presenterar sig som konstnärer. Här finns paral-
leller till mitt projekt även om hon tittat på en annan yrkesgrupp. I texten finns en 
omfattande genomgång av forskningen kring självporträtt och Mankell benämner 
det som en kanoniserad konstgenre. Hon lyfter fram olika sidor av denna kanon, 
som till exempel att ”kring självporträtt skapas lätt föreställningar om konstnä-
rens intentioner att vilja föra en dialog om sig själv med sig själv och andra”.31 
Mankell framhåller att självporträtt alltid har kommunikation som syfte och hon 
identifierar olika utvecklingslinjer både historiskt och i nutid. I Självporträtt ana-
lyseras och friläggs olika föreställningar om konstnärsrollen. Mankell benämner 
till exempel konstnären som hjälte eller förmedlare. I analyserna finns ett genus-
perspektiv vilket lyfter fram att nutida kvinnliga fotografers självporträtt osäkrar 
traditioner och öppnar nya möjligheter. I ett appendix redogör Mankell för fö-
rekomsten av olika kroppsrepresentationer i relation till konstnärernas kön, som 
kan visa sig ha giltighet i relation till mitt arbete. Bildlärarstudenter har en större 
närhet till konstnärsgruppen än andra grupper vars bilder involverats i tidigare 
forskning. Det är då framförallt genom konstnärliga uttryck och yrkets historiska 
anknytning till konstnärlig verksamhet. Mankells resultat blir därmed intressanta 
att jämföra med mitt arbete både för kopplingen mellan yrkesgrupperna och ur 
ett genusperspektiv. Även idén om självporträttets kommunikativa funktion och 
liknande tankegångar har troligen influerat studenterna och även mig i min funk-
tion som kursansvarig. 
 Internationell forskning som berör lärares professionallitet och identitetsutveck-
ling har börjat inkludera bilder.32 I en avhandling från Argentina 2001, Imagining 
Teachers: rethinking gender dynamics in teacher education, studerar Gustavo E. 
Fischman lärarstudenters föreställningar om lärarrollen. Fischman har låtit stu-
denterna göra bilder av vad de uppfattar som en typisk lärare för att sedan sam-

30   Bia Mankell, Självporträtt (Acta Universitatas Gothoburgensis, Göteborg, 2003). 

31  Ibid., 11.

32   Se t.ex. Lori Anne Dolloff, ”Imagining Ourselves as Teachers: the development of teacher iden-
tity in music teacher education”, Music Education Research, vol. 1 (1999): 2.
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talat med dem om bilderna. Gestaltningarna är generella bilder av lärare och inte 
självporträtt. I avhandlingen ingår bilderna med kommentarer från samtalen. 
Fischman identifierar två tydliga kategorier av lärare, en macho- och en madon-
na eller moder-stereotyp. Denna uppdelning analyserar han utifrån ett genusper-
spektiv. Fischman anser att kategorierna återspeglar de genusstrukturer han ser 
som rådande inom lärarutbildningen. Han framhåller att kvinnliga lärarstudenter 
relaterar sin kommande yrkesprofession till ett omvårdande förhållningssätt som 
finns i strukturen. De manliga lärarstudenterna relaterar sig i sin tur till en posi-
tion präglad av disciplin. Han ser stora svårigheter för de blivande lärarna att bryta 
de genusregimer han anser dominerar skolorna och därmed formar utbildningen. 
Möjligheterna att transformera motstånd till aktörskap försvåras i synnerhet av 
den omsorgspedagogik som förmedlas inom utbildningen. Även om han identi-
fierade motstånd bland studenterna hävdar han att detta framförallt motarbetas av 
en dubbelbindning som speciellt drabbar kvinnorna. Omsorgspedagogiken om-
fattar inte ett självständigt och självmedvetet subjekt medan disciplineringsdiskur-
sen premierar kommenderingar och att föra befäl. Här finns således strukturella 
hinder som alltid begränsar och mer eller mindre försvårar eget agentskap. 
 Två forskare från Montreal, Sandra Weber, professor vid lärarutbildning-
en, Concordia University och Claudia Mitchell, Faculty of Education, McGill 
University, har genomfört ett flertal forskningsprojekt med elever och lärare på 
skolor i Kanada, där bildmaterial har varit en central del av empirin. I mitt arbete 
har jag särskilt inspirerats av deras texter. I ’That’s funny, you don’t look like a teacher’ 
analyserar de populärkulturens motsägelsefulla bilder.33 Weber och Mitchell me-
nar att klichéer och stereotyper om lärare och lärande påverkar lärares levnadsbe-
skrivningar och professionella identiteter. Undersökningen utfördes bland annat 
genom att låta elever inom grundskolan rita bilder om hur de uppfattade lärare. 
Bilderna var sedan diskussionsunderlag för samtal med lärare och för intervjuer 
med eleverna. Resultaten lyfter fram föreställningar om lärarrollen som till exem-
pel – vit kvinna bakom katedern, framför en svart tavla – vilken var en av de van-
ligast förekommande. Weber och Mitchell anlägger ett genusperspektiv på ma-
terialet och finner förenklade gestaltningar i relation till yrket, som kan härledas 
från Barbie och Superman. Weber och Mitchell har även genomfört en studie där 
femtiofyra förskolelärare och förskollärarstudenter ritat en lärare, vilket visade sig 
för de flesta deltagare bli i form av ett självporträtt.34 I artikelns inledning finns en 
viktig distinktion mellan roll och identitet. De menar att ”roll” är något man över-
tar eller antar medan identitet är en ständigt pågående social förhandling. I den 
förhandlingen frågar de sig om tidigare sociala stereotyper kan vara bestående och 

33   Sandra Weber, Claudia Mitchell, ’That’s funny, you don’t look like a teacher’.

34  Sandra Weber, Claudia Mitchell, ”The Teacher Identity in Popular Culture”, i Jon Prosser, red., 
School Culture (Paul Chapman Publishing Ltd, London, 1999). 
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återkomma, när studenter eller nyblivna lärare pratar om sin nya yrkesidentitet. 
De menar att bilder är ett sätt att medvetandegöra och få syn på detta. Bilder har 
även i detta fall varit underlag för samtal deltagarna emellan. Weber och Mitchell 
går sedan vidare i sina analyser med skrivna reflektioner av lärarna. I texterna på-
pekar deltagarna att bilderna innehåller paradoxer och element som förvränger de 
ideal som lärarutbildningen och studenterna eftersträvat. En student reflekterar 
kring att hennes bild visar en lärare som håller avstånd till eleverna och uppvisar 
en gammeldags auktoritär hållning medan hon i praktiken intar en ”progressiv” 
position av ständig interaktion med sina elever.35 Forskarna vill med detta fram-
hålla bilders möjlighet att lyfta fram föreställningar och stereotyper som inte fram-
kommer i tal eller skrift men som kan aktualiseras i samband med en identitets-
skapande process. 
 Weber och Mitchell skriver att bilder förmedlar andra inblickar i mänskligt 
meningsskapande. De menar att bilder kan gestalta och kommunicera det som 
är svårt eller omöjligt att formulera i ord, det outsägliga, undanglidande eller för-
medvetna.36 Bilden kan sedan utgöra grund för bildskaparen att i text eller samtal 
artikulera innehållet. Det verbalt formulerade innehållet utgör sedan forskning-
ens empiri. Jag menar att på det sättet blir inte bilden ett egentligt forsknings-
material, utan enbart ytterligare en källa till information. Bilderna blir tolkade 
av informanterna, något forskare mycket sällan gör. Om så sker är det i relation 
till en verbal eller textbaserad information som redan är knuten till bilden. Men 
Weber och Mitchell framhåller viktiga aspekter av bilders särart i förhållande till 
språket och de sammanfattar skillnaderna och likheterna mellan de olika tecken-
systemen som att skrivandet målar bilder i ord medan en målning talar med lin-
jer och färger. Båda systemen har kommunikation gemensamt. Vad Weber och 
Mitchell inte problematiserar är skillnaderna. Språket har en linjär och sekventiell 
struktur medan bilden är gestaltande och rumslig.37 En verbal beskrivning, av till 
exempel en människa, lämnar för lyssnaren utrymme att på egen hand skapa inre 
bilder av hur den beskrivna individen ser ut. En bild av en människa framträder 
som tvingande i det att den kan slå fast olika betydelser, just för att de gestaltas i 
bilden. Samtidigt är bilden mångtydig till sin karaktär, vilket då skulle motsäga 
entydiga uttalanden. Denna mångtydighet kan då, just som Weber och Mitchell 
framhåller, omfatta vad som inte kan fångas i ord. Men översättning från bild till 
ord är ofrånkomlig då forskning bygger på att verbalt förmedla och kommunicera 
processen och resultaten. 

35  Sandra Weber, Claudia Mitchell, ”Drawing Ourselves Into Teaching: Studying The Images That 
Shape And Distort Teacher Education”, Teaching & Teacher Education, vol. 12 (1996): 3, 307.

36   Ibid., 304.

37  Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder. Analys och tolkning av visuella uttryck 
(Studentlitteratur, Lund, 2004). 
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Utifrån ovan redovisade forskningsöversikt, samt att forskningen bedrivs inom 
pedagogiskt arbete, kan denna avhandling förväntas ge ny kunskap om föreställ-
ningar kring läraryrket.  Genom att enbart utgå från ett bildmaterial kan resul-
taten lyfta fram andra meningsskapande aspekter än vad ord kan omfatta i talet 
om lärarrollen. Jag betraktar bilderna som utsagor i relation till frågan ”vem är du 
som lärare?”. Samtidigt vill jag framhålla att bilder rymmer flera olika betydelse-
skikt och i sin konstruktion är flytande och mångtydiga. Ett bildmaterial, likaväl 
som ett textmaterial, kan alltid tolkas på flera olika sätt. För studenterna har temat 
varit fokus i arbetsprocessen och därmed utgjort min utgångspunkt för tolkning-
arna. I mina analyser ser jag temat och lärarutbildningen som den övergripande 
ramen och en kontext vi har delat. Genom den avgränsningen anser jag att det 
blir möjligt att behandla bilderna som svar på temats frågeställning.38 Jag har även 
valt att använda termen bild, för att termen tydligt anger ett annat teckensystem 
än språket.39 Ett flertal forskare, som till exempel Weber och Mitchell, använder 
ett vidgat textbegrepp för bilder.40 De menar att ett vidgat textbegrepp skapar för-
utsättningar till att använda fler teorier som baserar sig på analys och tolkning av 
text.41 I transformeringen av dessa teorier anpassas de till medieringen eller tecken-
systemet. Jag föredrar att benämna bilder med ordet bilder, men håller samtidigt 
med om att de kan omfattas av ett vidgat textbegrepp. Benämningen bild anger 
tydligt att den medieringen skiljer sig från språk och andra medieringar i upp-
byggnad och framträdande. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildlä-
raryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital 
bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder.
 Bilderna antas utgöra en arena för reflektioner kring och problematisering av 
yrkesrollen samt att de gestaltar föreställningar, förgivettaganden och förväntade 
erfarenheter inför läraryrket. Bilderna analyseras diskursivt för att söka svar på frå-
gorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka bety-

38  Bilderna kan jämföras med reklambilder så till vida att en reklambild oftast har två sändare, både 
reklambyrån och beställaren. När det gäller dessa bilder är sändaren både studenten och läraren, 
det vill säga jag. Studenterna har bearbetat budskapet i bildprocessen och det vi har gemensamt är 
undervisningen.

39   Bild används som den övergripande termen vilken rymmer kategorierna konst- och mediebilder.

40   Weber och Mitchell baserar sitt resonemang på kommunikationsteoretikern John Fiske och 
andra forskare inom Culture Studies. Även inom Visual Culture och sociokulturella samt semiotiska 
teorier praktiseras ett vidgat textbegrepp.

41  Weber, Mitchell, ”The Teacher Identity in Popular Culture”. Se även Gillian Rose, Visual 
Methodologies (Sage Publication, London, 2001). 
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delser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan 
man förstå de val studenterna gjort?

Det empiriska materialet och etiska 
överväganden
Det empiriska materialet består av femtionio studentbilder, gjorda av fyrtiofem 
kvinnor och fjorton män. Materialet är ett urval av sammanlagt nittiotre bilder 
från tre kurser under åren 2000–2002. Bilderna har samlats in som dokumen-
tation av examinationerna och inte som ett forskningsmaterial. Urvalet av bil-
derna har gjorts utifrån att upphovsmakarna har accepterat att delta i studien. 
Information om studien och en förfrågan om samtycke skickades ut till studenter-
na per brev under hösten 2002 (se bilaga 1). Sammanlagt nittiotre brev skickades 
ut. Sjuttiotvå svar kom in. Sex av svaren var nekande, tre oklara och en hade inte 
deltagit i undervisningen. Sextiotvå studenter gav alltså ett tydligt godkännande 
till att delta i studien. Även om ett nej inte var önskvärt, visade svaren ändå på att 
nekandet var ett möjligt svarsalternativ för de tillfrågade. Studenten fick också frå-
gan om hans/hennes bild kunde publiceras i avhandlingen om bilden behandlades 
i texten. Tre avstod från publicering medan resterande godkände publikation. Här 
fanns även en fråga om studenten i samband med publicering av sin bild ville ha 
med sitt namn. Alla studenter som godkände en publicering ville även bli namn-
givna. Därmed bestod materialet av femtionio bilder. Alla dessa publiceras inte i 
avhandlingen. Urvalet har skett utifrån de bildanalyser som redovisas. 
 Informationen i brevet påminde studenterna om det tema de arbetade med 
– Att vara lärare, vem är du som lärare? – och forskningens syfte, det som vid in-
formationstillfället var formulerat. Informationen lyfte fram att bildernas inne-
håll skulle analyseras utifrån temat och inte knytas till en psykologisk tolkning av 
individen. Detta kan ses som ett skydd av deltagarna i den analyserande texten. 
Jag förutsatte i förfrågan att studenterna mindes sina bilder när de gav sitt till-
stånd. Men om minnet sviktade eller om de ville ställa frågor, så stod mitt tele-
fonnummer och e-postadress i brevet. Med dessa godkännanden och att exami-
nationsuppgifter kan betraktas ett offentligt material, kan frågan ställas om detta 
var tillräckligt?.42

 Många av bilderna är personliga och avbildar ofta upphovsmakaren i fotogra-
fier. Upphovsmakaren är därmed visuellt igenkännbar. I Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning står det: ”Viktigt är att eventuella 

42  Examinationsuppgifter, om de likställs med prov, är offentliga handlingar, se vidare Riktlinjer och 
regler vid Umeå universitet, www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer. ”Provresultat är allmänna 
handlingar och inte sekretesskyddade (dvs. offentliga). [---] Inlämnade prov är allmänna och offent-
liga handlingar så länge de förvaras på institutionen.”
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risker för obehag och skada redovisas”. 43 Under arbetets gång har jag blivit tvek-
sam till om det ändå inte föreligger ”risk för obehag” när ett självporträtt kombi-
neras med textanalys. Även om texten tematiserar lärarrollen och inte psykologiskt 
förklarar individen, så utgår den tematiska tolkningen från specifika bilder. Ett 
flertal av dessa bilder bör också kunna publiceras för att analyserna ska vara trovär-
diga. Föreligger en risk för obehag för informanten, med den nya kombinationen 
av bild och text? I min forskning sätts bilderna in i ett nytt sammanhang, tillsam-
mans med en helt ny text. Analyserna och tolkningarna ska inte ge bilderna ett 
nytt innehåll, utan en ny förståelse. Eftersom avsnitten med bildanalyserna inte 
fanns vid förfrågan, var dessa texter inte möjliga att överblicka.
 De forskningsetiska principerna, som Vetenskapsrådet har utformat, innehål-
ler nästan ingen information om hur bilder ska hanteras. Principerna är i hög 
grad skriven för att passa den traditionella undersökningen som baserar sig på 
text, tal och siffror, trots att den säger sig vara teknikneutral. En tillämpning av 
principerna måste alltså göras på bildmaterialet. Den enda skrivning som finns 
om bilder är i texten om ”Behandling av personuppgifter”.44 Där refereras till 
personuppgiftslagen, pul. ”Lagen gäller således […] också personuppgifter som 
framgår av bild och ljud”. Enligt pul kan man se samtycke av informanten som 
det viktigaste verktyget för att uppfylla kravet på personskydd för den enskilda. I 
de etiska principerna för forskning finns förutom samtyckeskravet också krav på 
information, konfidentialitet och nyttjande. I mitt fall samanfaller informationen 
med en förfrågan om samtycke. Nyttjandet av bilderna har också ingått då frågan 
ställts om publicering. 
 I tolkning av samtyckeskravet berörs också frågan om över- och underordning 
mellan lärare och student, det vill säga maktförhållanden mellan forskare och in-
formant. Under regel 3 och 4 framgår det att deltagarna skall självständigt bestäm-
ma om deltagande och inte utsättas för påtryckning eller påverkan.45 Studenter 
befinner sig i en underordnad position gentemot lärare. Detta är giltigt i all un-
dervisning men i detta fall pågick ingen forskning parallellt med undervisningen. 
De studenter som deltar i forskningen med sina bilder, har alla avslutat kursen. De 
står därmed inte i beroendeställning till mig. Kraven på information och samtycke 
enligt de forskningsetiska principerna kan därmed sägas vara uppfyllda. 
 I kravet på konfidentialitet är, förutom förvaringsskydd, möjligheten till iden-
tifikation den viktigaste delen. Ungefär två tredjedelar av bildmakarna kan iden-
tifieras utifrån sina bilder. Någon enstaka bild kan också innehålla fotografier av 
anhöriga. Här har jag gått längre än vad regeln om samtycke kräver och vinnlagt 

43  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 7, finns på www.vr.se

44  Ibid., 16.

45  Ibid., 10.
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mig om att skydda studenterna bortom deras samtycke. Jag har tagit ett beslut om 
att anonymisera bilderna. Alla bilder som publiceras i avhandlingen, där en iden-
tifikation är möjlig, har en svart rektangel över gestaltens ögon för att det inte ska 
gå att identifiera dem. Jag har även bestämt mig för att inte publicera deras namn. 
Detta gör jag trots att informanterna gett sitt godkännande och att mina analy-
ser inte gör anspråk på att förklara de enskilda individerna. Jag anser ändå att det 
finns risk för en felaktig läsning, vilket då skulle medföra obehag för den enskilda 
personen. Därmed går jag in och förändrar bilderna samt undanhåller upphovs-
makarnas namn, vilket kan tolkas som ett intrång i upphovsrätten. I upphovsrät-
ten finns krav på att upphovsmannen ska namnges och trots att flertalet godkänt 
en publicering av deras namn, väljer jag alltså att avstå från det. 
 En sammanfattning ger att oavsett deltagarnas samtycke, har jag som forskare 
ett stort ansvar i hanteringen av det material som forskningen resulterar i. Under 
arbetets gång har jag beslutat mig för att skydda studenterna bortom deras sam-
tycke. En publicering av bilderna utan anonymisering innebär att studenterna 
kan identifieras, vilket i samband med en ny förståelse av bilderna kan innebära 
obehag. Jag har därför i varje bild som innehåller en informant lagt en ”ögonbin-
del” över gestaltens ögon. I stället för att gå ut med en ny förfrågan, om ny till-
låtelse, har jag ensidigt tagit detta beslut. Jag har således avstått från delgivning 
innan publicering. Därmed anser jag att det inte bör föreligga några etiska hinder 
för detta projekt. 

Reflexion och forskning – att forska på 

sin egen praktik
I avhandlingsarbetet forskar jag på bilder som producerats i min undervisning. 
Det kan tyckas problematiskt att så tydligt vara medaktör, men mitt projekt är 
inte att utvärdera undervisningen. Jag har skapat en kurs där jag har haft rol-
len som lärare. I undervisningspraktiken möts olika kulturer som universitetskul-
turen, datorkulturen, ungdomskulturen, konstvärlden samt aspekter av kön och 
makt. Alla dessa olika perspektiv har studenterna och jag varit delaktiga i. Det ger 
mig god kännedom om de förhållanden som rådde under kursen. Studenternas 
bilder är ett resultat av en fråga jag har givit dem och de har i sina svar riktat sig till 
den som ställt frågan. De har svarat utifrån sin kompetens och kommunicerat det-
ta i bilderna och svaret har inte begränsats av någon forskning. Som forskare ska 
jag analysera bilderna, jag ska inte göra några bedömningar eller godkännanden. 
Materialet är så att säga överspelat som examinationsuppgifter och jag kan där-
med ha en distans till den funktionen. Att ha ett nära samband med tillblivelsen 
av ett empiriskt material kan jämföras med kvalitativa intervjuer. Då formulerar 



kapitel 1

28

och avgränsar forskaren ett område som hon eller han ska undersöka. Forskaren 
söker efter en grupp informanter som kan uttala sig i en fråga, även om det inte 
behöver innebära ett val av specifika individer. De nickningar, gester eller ansikts-
uttryck som inte hörs på ljudbandet har forskaren kunskap om genom sin närvaro 
under intervjun, vilket vidgar informationen. Det ger en tredelad position av kun-
skap om förutsättningarna, insikt i själva undersökningssituationen och tillgång 
till den eftersökta informationen. Forskarens uppgift är sedan att tolka materialet, 
redovisa sina överväganden, avgränsningar och val. 
 Min uppgift i analyserna och tolkningarna är att klargöra vad jag baserar dem 
på, så att läsaren kan följa med och bedöma trovärdigheten i dessa. Analyserna 
och tolkningarna genomförs utifrån de metodologiska verktyg jag har valt, mitt 
teoretiska kunnande samt mina erfarenheter. Lena Johannesson kallar den posi-
tionen för ”instrumentellt ego”, den kunniga och metodologiskt tränade sidan av 
forskaren.46 Här återfinns även den tredelade positionen av att ha kunskap om för-
utsättningarna, själva undervisningssituationen och bildmaterialet. Vad som ini-
tialt utgjorde ett problem i mitt arbete, var det minneskapital som min kontakt 
med studenterna skapat. För att synliggöra mina val och erfarenheter har jag med 
reflexiva avsnitt i avhandlingen. Reflexivitet inbegriper en kognitiv process som 
också omfattar emotionella aspekter. Reflektioner kan utföras i olika medieringar, 
som en verbal eller perceptuell process. Att pröva olika perspektiv innebär då att 
engagera olika modaliteter. Med det menar jag att bildskapande i sig kan vara re-
flexivt, ett antagande som hela avhandlingsarbetet också utgår ifrån. 
 Judy Clark skriver om reflexivitetens plats i forskning, utifrån en omskrivning 
av Foucaults analys av psykologins funktion. Clark ställer frågan om reflexivitet 
kan ”betraktas som en kunskapsform vilken objektiverar, en praktik som discipli-
nerar och en form av självförståelse som subjektiverar”.47 Om jag förstår detta citat 
rätt, skulle reflexivitet kunna vara ett medel att objektivera forskningsmaterialet, 
det vill säga ett medel för forskaren att distansera sig i relation till sitt material. 
Att objektivera något, i detta fall bilderna, kan då betraktas som en rörelse från 
min affektiva anknytning mellan bild och person till att kunna hålla en analytisk 
distans. I analysarbetet och textstruktureringen av mina tankar har skrivandet bli-
vit ” både ett närmande och ett avståndstagande” till minneskapitalet.48 Men som 
etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein skriver: ”när vi beskriver andra så säger vi 

46   Lena Johannesson, ”On ’The Irrational Remainder’ and the Instrumental Ego” i Margaretha 
Rossholm Lagerlöf, Dan Karlholm, red., Subjectivity and Methodology in Art History, Eidos nr 8, 
Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen (Stockholms universitet, Stockholm, 2003).

47  Judy Clark, Burning Beneath the Gaze, opublicerat paper på forskarutbildningskurs i Umeå un-
der våren 2005, 6. Min översättning.

48   Billy Ehn, Barbro Klein, Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig reflexivitet (Carlssons, 
Stockholm, 1994), 41.
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samtidigt också något om oss själva”.49 Linda Finely refererar i artikeln Negotiating 
the Swamp till flera olika förhållningssätt i reflexiv forskning. En av dem bygger 
på samtal med andra forskare kring det egna forskningsmaterialet, ens utgångs-
punkter och antaganden. För min del kan handledning och textseminerium sägas 
iscensätta detta. Samtalen har gett andra perspektiv, resulterat i revideringar av 
ståndpunkter och inspiration till nya. Att inta en prövande hållning och ställa po-
lära frågor gentemot materialet har möjliggjort att olika tolkningar har prövats. 
 För att erövra distans i relation till kursuppgiftens tema genomförde jag under 
hösten 2002 ett förprojekt. Karin Widerberg, professor i sociologi vid universite-
tet i Oslo, har i många av sina forskningsprojekt använt sig av det hon kallar för 
förprojekt.50 Dessa fungerar som uppslag till tematisering av det som ska beforskas 
och som ett reflexivt arbete. Hennes arbetsmetod bygger på Frigga Haugs minnes-
berättelser där arbetet genomförs enskilt eller kollektivt för att utforska det valda 
ämnet eller området.51 Genom att använda sig av minnesberättelser får deltagarna 
fram olika teman i relation till ett forskningsfält. Det är också en metod att bli 
klar över sina personliga motiv i ett forskningsarbete och positionera sig gentemot 
projektet. Förprojektet fungerar då som ett reflexivt moment där forskaren blir 
medveten om sig själv i relation till ämnet. 
 Mitt förprojekt var att genomföra studentuppgiften, att göra en bild av mig 
själv som lärare, för att få själverfarenhet av studentuppgiften. Till den uppgiften 
fogade jag att problematisera självporträttet, dess funktion och begrepp kring sub-
jektet och den andra. Det konstnärliga arbetet utgjorde arbetsmetoden och pro-
jektet kom även att omfatta en reflexiv undersökning av forskarpositionen. Under 
arbetet skulle processen dokumenteras i anteckningar. Det visade sig att när den 
skapande processen grep tag i och totalt engagerade mig, fungerade det inte att 
göra löpande anteckningar. Vid de tillfällena kom texten till i efterhand och text-
rekonstruktion stämde dåligt med hur den faktiska bildprocessen hade förlöpt. 
Det var möjligt att utvärdera eftersom jag kunde jämföra anteckningarna och de 
olika delresultat av slutbilden som löpande hade sparats under arbetets gång på 
datorn. När jag jämförde bilderna med anteckningarna framstod det skrivna just 
som en efterkonstruktion. Det kan jämföras med vad Bachtin skriver om den ska-
pande processen i Författaren och hjälten:

Just sådana är alla aktiva skapande upplevelser: de upplever sitt objekt 
och sig själva i objektet, men inte processen av sin egen upplevelse. 
[---] Därför har konstnären ingenting att säga om sin skapande process 

49   Ibid., 46.

50  Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Studentlitteratur, Lund, 2002).

51   Se Karin Widerberg, Kunskapens kön: minnen, reflektioner och teori (Norstedts, Stockholm, 1995), 
för en närmare presentation av metoden och Haug.
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– han är helt i den skapade produkten, och det återstår honom bara att 
visa oss på sitt verk. Det är också bara där vi ska söka honom. [---] Men 
när konstnären börjar tala om sitt skapande […] då ersätter han ofta 
sitt verkliga skapande förhållningssätt [---] och förmedlar det intryck 
som de frambringar hos honom nu såsom konstnärliga bilder […]. De 
har redan blivit oavhängiga av honom, och han, deras aktiva skapare, 
har själv på samma vis blivit oavhängig av sig själv, och blivit till en 
människa, kritiker, psykolog eller moralist.52

Citatet stämmer väl överens med de erfarenheter som förprojekt gav mig. Den 
dissonans jag fann mellan anteckningarnas rekonstruktion och vad bilderna i 
processen visade, bekräftas av Bachtins formulering kring tolkningsföreträde. 
När bilden är färdig, tillhör den betraktaren och konstnären kan inte längre göra 
anspråk på att ha tolkningsföreträde. I citatet ovan sägs ”de har redan blivit oav-
hängiga av honom” och konstnären blir därmed bildens första betraktare. Det 
stärkte mig i beslutet att låta studenternas bilder stå som egna utsagor och ute-
sluta intervjuer och verbala uttolkningar av dem. 
 Förprojektet hösten 2002 innehöll även andra reflexiva aspekter. I mitt av-
handlingsarbete har det varit av vikt att medvetet arbeta med min kunskaps-
bakgrund. Som bildterapeut har min kompetens både skapat förutsättningar 
och skapat möjliga fallgropar i avhandlingsarbetet. Det har därmed inneburit 
en balansgång. Bildterapeutiska perspektiv och erfarenhetsbaserad kunskap har 
aktualiserats i mötet med bilderna, eftersom den kompetensen funnits med i ut-
formningen av uppgiften. Frågor kring skiljelinjer mellan terapi och undervis-
ning har alltså varit aktuella för mig redan innan avhandlingsprojektet startade. 
Pedagogisk tillämpning av bildterapeutisk kunskap är en av bildterapins kun-
skapsområden.53 Bilder och bildskapande används då som underlag för reflektio-
ner eller reflexiva samtal. Bilderna blir på så vis verktyg för kommunikation, inte 
terapeutisk intervention, med bildskaparen och andra. I mitt arbete har även av-
gränsningen i uppgiftens utformning, att självporträttet fokuserat yrket, varit en 
betydelsefull inramning. Den vetskapen har jag tagit med mig in i analysarbetet. 
Ändå balanserar jag ibland på gränsen mellan att förstå subjektet som delaktig i 
en sociokulturell värld och att psykologisera. Jag är medveten om denna proble-
matik. För att uppnå stadga, har jag valt att noga skriva fram den metod och de 
arbetsverktyg jag arbetat med. De kan således betraktas som ett medel att hålla 

52  Michail Bachtin, Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten (1979) sv. övers. (Anthropos, 
Gråbo, 2000), 9f. 

53   Se Birgitta Englund, red., Kropp och Själv. Dokumentation av en utställning på Bildmuseet, Umeå 
universitet (Umeå, 2005), 21. Skiljelinjerna mellan terapi och undervisning återfinns även under kapi-
tel 3, sidan 84. 
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balansen. Jag har även sökt andra teorier, än de psykologiska, för hur ett bildska-
pande arbete kan förstås.54 
  Inom förprojektets ram har jag problematiserat och formulerat några be-
grepp i bilder. Eftersom mitt empiriska material var bilder, ville jag se i hur hög 
grad ett mediespecifikt arbete – att själv formulera i bild – kunde synliggöra min 
egen förförståelse av centrala begrepp. I avhandlingen förekommer därför en ge-
staltning av maktbegreppet som jag gjorde innan jag verbalt artikulerade en analy-
tisk definition av makt. Bilden har delvis varit en ingång i min verbala förståelse. 

Avhandlingens disposition 
Kapitel två, ”Teoretiska perspektiv och metodologiska verktyg”, är en presenta-
tion och en genomgång av de teorier och metodologiska perspektiv som ligger till 
grund för avhandlingen. Dessa utmynnar i begrepp, verktyg och metoder som se-
dan används i bildanalyserna. Kapitlet är strukturerat i tre delar, som kan relateras 
till tre områden i avhandlingsarbetet: bildanalyser, betydelser av kön samt studen-
ternas tematiska bildskapande på datorn. I den första delen ”Bilder och betydel-
ser”, presenterar jag bildsemiotiken, de analytiska redskap jag hämtat därifrån och 
hur jag kombinerar dem med en diskursanalysmetod för bilder. Därefter följer 
”Betydelser av kön” i vilket jag presenterar mitt perspektiv på kön i relationen till 
några centrala aspekter som kategorier, positioner och makt. Här finns även ett 
resonemang kring kroppar i bilder. Kapitlet avslutas med avsnittet ”I dialog”. Där 
diskuterar jag några av Michail Bachtins begrepp både i relation till studenternas 
bilder och i relation till den process som en yrkesutbildning innebär. Kapitlet av-
slutas med att jag prövar Bachtins begrepp appropriering i en bildanalys.
 Kapitel tre ”Från fotografi till digitala verktyg” inleds med en kort presentation 
av fotobaserad konst från 1970-talet och framåt. Studenterna har under kursen 
mött flera nutida fotografers verk, däribland den engelska fotografen Jo Spence 
(1934–1992). Inledningen ger således en bakgrund till kursens innehåll. Spence 
verk och arbetsmetoder har varit en central del i utformningen av uppgiften, och 
av den anledningen introduceras hon utförligare. Hennes arbetsmetoder genere-
rade så småningom ett speciellt förhållningssätt till kameran, som kom att ingå i 
det Spence kallade för fototerapi. I kapitlet ges därför ett visst utrymme åt fotote-
rapi och dess anknytning till bildterapi samt skiljelinjen mellan terapi och under-
visning. Kapitel tre avslutas med att studenternas bildverktyg – datorn och den 
digitala programvaran – placeras in i en medieteoretisk och sociokulturell ram. 
 I kapitel fyra ”Temat: Vem är du som lärare?” lyfter jag fram exempel på popu-
lärkulturella framställningar av lärare. Med det har jag velat synliggöra några av de 

54   Det är med hjälp av Michail Bachtin som en annan förklaringsmodell skissas och den presente-
ras utförligt i kapitel 2 under ”Mötet med sig själv och den andra – digitala självporträtt”, sidan 63.



kapitel 1

32

kanaler som förmedlar och vidmakthåller kollektiva föreställningar om lärare som 
litteratur, teater, film, dagstidningar och skolans styrdokument. Både studenter-
nas egna erfarenheter av skolan och olika kulturella skildringar kan utgöra centrala 
delar i konstruerandet av föreställningar om lärarrollen. Här problematiseras även 
termen yrke och roll i relation till prefixet lärar(e). Kapitel fyra avslutas med en 
presentation av studentgrupperna, kursens upplägg och mina reflektioner kring 
detta. Därmed framkommer den sociala kontext där arbetsmetoderna och det di-
gitala verktyget har brukats. 
 I kapitel fem ”Bildanalyserna” resonerar jag först kring hur analysarbetet har 
vuxit fram och hur de olika kategorierna och undergrupperna är konstruerade. 
Bildmaterialet presenteras därefter och jag går även igenom olika gestaltande 
grepp som studenterna har använt i bildskapandet. Bildanalyserna är sedan struk-
turerade efter materialets olika indelningar. Först kommer presentation och ana-
lyser av de två grundkategorierna ”Professionen i centrum för uppdraget” och 
”Personligheten i centrum för uppdraget”.  Därefter följer presentation och bild-
analys utifrån tre aspekter, det vill säga de fenomen jag valt att närmare studera 
inom respektive kategori. Aspekterna benämner jag ”social hållning”, ”makt” och 
”retoriska gestaltningar”. Bildanalyserna vävs samman med tolkningar och jag gör 
även jämförelser i kapitlet mellan kategorierna.
 Avhandlingen avslutas med kapitel sex ”Slutdiskussion”. Där presenterar jag en 
sammanfattning av mina resultat för att sedan ingående diskutera dem. Kapitlet 
avslutas med ”Möjligheter för lärarutbildningen” och vad ett fortsatt forsknings-
arbete skulle kunna omfatta. 
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        2 
        teoretiska perspektiv

        och metodologiska verktyg

I följande kapitel presenterar jag de teorier som ligger till grund för avhandlingen. 
Ur teorierna kommer de begrepp, verktyg och metoder som används i analysarbe-
tet. Av den anledningen har jag inte separerat metod- och teorikapitlet utan låter 
dessa vävas samman här. Kapitlet är strukturerat i tre delar, som kan relateras till 
tre områden i avhandlingsarbetet: bildanalyserna, betydelser av kön samt bildska-
pandet och lärarrollen. I den första delen tar jag min utgångspunkt i bildsemioti-
ken för att komma fram till de analytiska verktyg jag har valt.  Del två resonerar 
kring betydelser av kön och vad som utgör centrala aspekter i relation till de motiv 
studentbilderna gestaltar. Slutligen presenterar jag Bachtins teorier om självpor-
trättet och appropriering. Appropriering enligt Bachtin ger förståelse och begrepp 
för processen att erövra lärarrollen medan hans tankevärld och analys av självpor-
trätt följer på frågan: hur kan processen att både skapa ett självporträtt och gestalta 
självet i lärarrollen teoretiskt förklaras och därmed bli möjligt att förstå? 

Bilder och betydelser 
Vad är en bild och hur kan vi tala om bilder? Bilden är en utsaga märkt av sin tids 
kulturella konventioner och sociala normer.1 Som artefakt kan den tas ur tid och 
rum och både visas och användas i andra sammanhang än sin ursprungliga. Ett 
talande exempel är Michelangelos takmålning där Gud ger Adam livsgnistan som 
i nutid använts i många sammanhang såsom jeansreklam. Som betraktare av bil-
der kan man både ta del av dem och samtidigt behöver man inte nödvändigtvis 
kunna omfatta eller tolka bildens hela innebörd.2 Trots att bilder är mångtydiga i 
sin struktur kan de tillhandahålla, likaväl som texter, en informationskälla för ve-
tenskaplig tolkning.3 Bilden erbjuder en tvådimensionell yta av streck, ytor, färger 
och punkter som ”antingen representerar ett verkligt objekt, ett fenomen eller en 
teori”.4 Betraktaren upplever bilden visuellt och tolkar bildens tecken till en me-

1   Weber, Mitchell, ’That’s funny, you don’t look like a teacher’. Se även Gillian Rose, Visual 
Methodologies.

2   Sven Sandström, Intuition och åskådlighet (Carlssons, Stockholm, 1996).

3   Som t.ex. inom filmstudier, konstvetenskap, medievetenskap, Visual Culture och Cultural 
Studies.

4   Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder, 139.
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ningsfull helhet. För att kommunicera betydelser med andra, kan ord brukas som 
i denna text. Bildtecken och språktecken utgör två olika teckentyper vilka båda 
medierar mening.5 

Bildsemiotik och tecken
I inledningen presenterade jag en studentbild, bild 59. När man betraktar bilden 
utgör den inte smutsfläckar på ett papper utan där framträder både människor, 
miljöer och rum. Vi ser alltså omedelbart papprets yta som något mer än enbart 
färgfläckar. ”Att se något som någonting annat än vad det omedelbart är innebär 
att uppfatta det som ett tecken”.6 Ett tecken refererar till ett objekt i verkligheten 
som det liknar och det är via tecknet betraktaren ser betydelser eller mening. Som 
betraktare godtar vi alltså att det bilden återger på något sätt är giltigt som ett ob-
jekt. Semiotiken är en teori som studerar detta. 

Semiotiken studerar hur mening uppstår generellt, hur tecken och be-
tydelser fungerar i allmänhet, vad bild, språk, upplevelse, konst, litte-
ratur, medvetande, varseblivning osv. är i relation till människan. Den 
studerar det sätt som verkligheten förmedlas till människan, den form 
som världen blir till upplevelse för oss. [---] Semiotiken konstruerar 
modeller och intresserar sig för generella processer som belyser män-
niskans upplevda värld […].7

Den moderna semiotiken kommer från lingvistiken och pragmatismen.8 Bland 
dem som använder den semiotiska teorin återfinns strukturalister, poststruktura-
lister, marxister, feminister, fenomenologer och diskursteoretiker. Bildsemiotiken 
kan betraktas som en underavdelning till semiotiken, eller en specialisering av se-
miotiken inriktad på bilder. Den uppvisar också ett liknande brett spektrum av 
användare. Det är grenar som går ut från de ryska formalisterna, de franska struk-
turalisterna, de amerikanska uttolkarna och en fenomenlogisk inriktning bl.a. i 
Sverige.9 I mitt arbete kommer jag inte att bruka bildsemiotiken som en övergri-
pande teori utan kombinera några av dess analytiska verktyg med andra teorier för 
att tjäna mitt syfte.  

5   Anders Marner, Hans Örtegren, En kulturskola för alla, 23.

6   Göran Sonesson, Bildbetydelser. 

7   Anders Marner, Burkkänslan, 21.

8   Centrala teoretiker är lingvisten Ferdinand de Saussure och filosofen Charles S. Peirce.

9   Här kan nämnas förutom Göran Sonesson och Anders Marner (Lundaskolan) samt Gert Z 
Nordström i Sverige, Viktor Sklovskij, Roman Jakobson, Roland Barhes, Julia Kristeva, Umberto 
Eco, Susan Sontag, Teresa de Laurentsia, Mieke Bal. 
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Bildsemiotiken är en teori som ger redskap att analysera bilder.10 Den betraktar 
inte bilden som en tom yta på vilken vad som helst kan projiceras beroende på 
betraktaren eller kontexten. Den erbjuder en metod som sätter bilden i fokus och 
den systematiserade analysen pekar på element, händelser och innehåll. Metoden 
ger oss begrepp att undersöka bilder samt att tala om betraktandet eller tolkning-
en. Semiotiken skiljer på tre olika teckentyper: ikoniskt, indexikalt och konven-
tionellt tecken. Ett index kan förstås som spår av något annat t.ex. att rök är spår 
av en eld, röken blir då ett index för eld.11 Ett index är alltså ett tecken som har 
en direkt relation till något som inte är visualiserat, men vår erfarenhet säger oss 
att detta samband finns. Språkliga tecken är konventionella. För att bokstäverna 
ska ha mening för människan måste läsaren omfatta konventionerna eller reglerna 
för språket. Varje teckens betydelse är en konvention och läsaren har lärt sig förstå 
dess innebörd. Hon eller han måste ha lärt sig att en viss kombination av bokstä-
ver ger ett ord vilket har en betydelse. Ordet äpple syftar på en specifik frukt men 
varken ordet eller bokstäverna i sig har någon likhet med frukten äpple. En bild 
av ett äpple har en tillskriven likhet, men är inte ett äpple utan ett tecken som re-
fererar till ett äpple. 
 En bild av ett äpple kan förenklat sägas vara ett ikoniskt tecken. Hos betrakta-
ren av ett ikoniskt tecken skapas en mental bild.12 När jag ser en bild av ett äpple 
skapar jag en inre representation av frukten. På hösten kanske jag associerar till 
en speciell sort, som Gravensteiner eller på vintern till ett importerat äpple från 
Frankrike. Mieke Bal menar, att de associationer jaget får är subjektiva, det vill 
säga den mentala representationen som en betraktare skapar är alltid subjektiv. 
Betraktaren ser och tolkar det bilden kommunicerar. Hon eller han blir därmed en 
aktiv deltagare i en meningsskapande process. Bal menar att det är en trepartsre-
lation som inbegriper det ikoniska tecknet, betraktaren och det föreställda objekt 
betraktaren associerar till.13 Vad Bal gör i sin uttolkning är att poängtera ett aktivt 
subjekt. Här vill jag lägga till ytterligare en aspekt, att subjektet är i världen, det 
vill säga hon eller han ingår i en kulturell och social kontext. En meningsskapande 
process måste således förstås som socialt situerad. 

10  Bildanalystraditionen går i stort från; klassisk bildanalys (normativ) till; formanalys (färg och 
form, inte motiv) till; ikonografi (Panofsky – allegorier i motivet) till; semiotik eller bildsemiotik (ut-
tryck och innehåll), se Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert Z Nordström, Örjan Roth-
Lindberg, red., Bildanalys, teorier, metoder, begrepp (Gidlunds, Värnamo, 1999).

11   För en mer noggrann genomgång av ikon, index och konventionellt tecken, se Marner, 
Burkkänslan.

12   Mieke Bal, ”Seeing Signs. The use of semiotics for the Understanding of Visual Art” i The 
Subjects of Art History, Mark A. Cheetham, Michael Ann Holly, Keith Moxey, red. (Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, 1998), 75. Bal baserar sina tolkningar av semiotiken på 
Charles S. Pierce.

13   Bal, ”Seeing Signs” , 74f, (dvs. innehåll och referens, mitt förtydligande).
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Bal lyfter fram ett exempel som förtydligar hur det ikoniska tecknet fungerar. När 
vi ser ett porträtt av Frans Hals (1580–1666), tänker vi oss att den avporträtterade 
personen också har existerat och att det finns likhet mellan bilden och personen.14 
Vi tvivlar inte på bilden och söker inte efter andra källor för att få bevis på att 
personen fanns eller såg ut på det sättet. Som betraktare godtar man det ikoniska 
tecknet utan att ha ett specifikt objekt att referera till. Bal menar att detta är det 
ikoniska tecknets kvalitet – relationen mellan tecken och objekt som skapas hos 
betraktaren. Detta är också en av de basala skillnaderna mellan det ikoniska och 
det indexikala tecknet. Det ikoniska tecknet kan finnas utan ett existerande objekt 
att referera till. I målningen Study after Velazquez’s Portrait of Pope Innocent X (1953) 
av Francis Bacon framhåller Bal att påvens skrikande mun både är ett ikoniskt 
tecken och ett indexikalt tecken för att skriket pekar mot smärta eller ångest. 
 Ett objekt kan alltså representera fler betydelser än det direkt uppenbara, vilket 
kan betecknas olika. Antingen kan vi tala om indexikala tecken, som i exemplet 
ovan med munnen, eller symboler. Utifrån bildens gestaltade kontext, läser vi in 
fler betydelser än de direkt synliga likheterna. Utmärkande för en symbol är att 
den hänvisar till en betydelse oberoende av objektets yttre karaktär.15 I en kultur 
förekommer objekt vilkas symboliska betydelser kan anses vara gemensamma i 
kulturen. Ett ankare betyder inte enbart förtöjningsredskap för en båt utan repre-
senterar också hopp. Men en konvention garanterar inte en viss given innebörd.16 
Ett ankare kan utöver konventionen även ha individuellt tillskrivna meningar. 
Symboler är med andra ord ett mångtydigt och svårbestämt område. Av den an-
ledningen kommer jag så långt det är möjligt undvika symboliska tolkningar utö-
ver de konventionella. 
 Färg och form är ofta det som förmedlar känslor och stämningar i en bild. Om 
vi tänker oss en bild med en himmel så kan himlen vara mörk eller ljus, eller to-
nas i olika nyanser. Olika färger gör att vi tillskriver himlen olika betydelser. Den 
framstår som natt, dag eller skymning. Dessa olika betydelser är bildens innehåll. 
Betydelsen kan även förstärkas till exempel genom färgens kvalitet, om penseldra-
gen syns eller om färgen ligger tjockt på duken. Himlen kan då framträda som 
dramatisk, hotande, löftesrik eller klargörande genom färgerna eller färgstråken. 
En betraktare uppfattar inte alltid de olika delarna som meningsskapande, utan ig-
norerar vissa då de upplevs som irrelevanta. Bildens uttryck och innehåll samman-
faller ofta i den betydelse vi ger bilden som avbildning. Innehållet äger uttrycket 
och gränsen mellan dem upplevs inte viktig.  Konstvetaren Lena Johannesson 
framhåller att ”bilden blir snabbt en del av vårt perceptuella rum, vi reflekterar 

14   Ibid., 76.

15   Sven Sandström, ”Symbol”, i Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, Hans-Olof Boström, 
red. (Carlssons, Stockholm, 2000).

16   Ibid., 173.
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inte över hur vi utför tolkningsprocessen”.17 Hon menar att illusionen av ett var-
seblivet rum gör att vi glömmer bildens konstruktion som ett mentalt pussel av 
kondenserade utsagor. Samtidigt är det färg, form och färgens kvalitet på duken 
som sammantaget gör att vi tillskriver innehållet olika betydelser. Färgens kvalitet, 
vilket inom bildsemiotiken också kan vara betydelsebärande, blir en central as-
pekt för betraktarens förståelse och tolkning av bildens innehåll. I bildsemiotiken 
skiljer man på uttryck och innehåll i en analys.18 Som begrepp kommer de från 
lingvisten Saussures ”signifiant” (uttryck) och ”signifie” (innehåll). I en striktare 
översättning står de för ”betecknande” och ”betecknat”. Synonymt med dessa ord 
skulle en bilds ”uttryck” och ”innehåll” i bildsemiotisk betydelse också kunna ut-
tryckas som: det som är specifikt eller talande i bildytan för det som är föreställt 
eller visat. Lars-Gunnar Sjölin skriver i Att tolka bilder:

Det språk, som står till vårt förfogande för att beskriva exempelvis fär-
ger och former, är jämförelsevis outvecklat och inexakt. Ofta ligger det 
närmare till hands att karakterisera en bild (…) genom vad den före-
ställer eller genom dess känsloläge, än genom de uttryck som bär upp 
dess innehåll.19

Med bildsemiotiken och dess syn på bilder som bakgrund, ska jag nu presentera 
de verktyg jag har funnit funktionella för mitt syfte.

Indexikalitet
Att vara lärare inbegriper möten med andra individer. Dessa möten kan gestaltas, 
men lika ofta kan ett relaterande omfatta någon eller något utanför bilden. Ett 
motiv kan även utgöra ett fruset ögonblick, ett skeende som föregås eller följs av 
något som inte bilden omfattar. Hur kan dessa närvarande men osynliga händelser 
eller relationer lyftas fram i bildanalyser? I målningen Innocetius X framhåller Bal 
att munnen både är ett ikoniskt och ett indexikalt tecken. Den vidöppna mun-
nen pekar mot smärta eller ångest och suggererar ljud. Varken smärtan eller ång-

17   Lena Johannesson, Mörkrum & transparens, studier i europeisk bildkultur och i bildens historiska 
evidens (Carlssons, Stockholm, 2001), 228.

18  Bildtecknet, det ikoniska tecknet, delas även upp i två delar, piktoralt och plastiskt tecken. Det 
piktorala tecknet har likhet med referenten medan det plastiska tecknet avser innehållsaspekter av 
färg och form, som om färg och form inta var del av ett piktoralt tecken. Genom denna uppdelning 
av det ikoniska tecknet omfattas både bildens materialitet som färg och form (det plastiska) och dess 
innehåll (det avbildade). Piktorala såväl som plastiska tecken har dessutom både uttryck och innehåll. 
Det finns även en sekundär ikonicitet hos tredimensionella objekt. En skulptur av en människa kan 
ha en arm, dvs. inte bara en godtycklig eller tillskriven likhet med en arm. I mina analyser kommer 
jag inte att använda dessa begrepp, men jag vill här ändå klargöra deras betydelser och användning.

19  Lars-Gunnar Sjölin, red., Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolk-
ningar av bilder från 1850 till i dag (Studentlitteratur, Lund, 1998), 56.



kapitel 2

38

esten är objekt som tecknet liknar, men vår erfarenhet ger oss den associationen. 
Även hur bilden är målad, färgerna och gestaltens genomskinlighet understryker 
tolkningen. Indexikaliteter är de associationer som väcker ett vidare sammanhang 
hos betraktaren. Ett indexikalt tecken existerar inte utan det fenomen eller objekt 
det pekar på, men det kan i sin tur ligga utanför det bilden visuellt gestaltar.20 
Betraktaren kan utifrån indexikala tecken tänka sig eller associera till tid eller rum 
utanför bilden. Ytan utanför avbildningsrummet kallas för bildens referentiella 
rum och är ett osynligt men suggererat påtagligt rum. Som betraktare av bilden 
kan jag ställa mig frågor kring vad som kan tänkas hända utanför bilden, innan 
eller efter att motivet har visualiserats. 

Den här bilden föreställer ett sta-
tionshus, en väntkur och en per-
rong vilka är piktorala tecken. 
Men de kan också vara indexi-
kaliteter för ett kommande tåg. 
Stationen och perrongen får oss 
att tänka på tåg. Det finns emel-
lertid inget tåg i bilden men det 
skulle kunna finnas där. Eller har 
tåget precis gått eftersom det inte 
finns några människor på per-
rongen? Det kanske är en nerlagd 
station? Då skulle stationen ligga i 
ett litet, kanske avfolkat samhälle. 
Genom dessa och liknande tanke-
figurer, vidgas bildens avbildade 
rum till att också omfatta omgiv-
ningen, det referentiella rummet. 
För analys av studentbilderna blir 
indexikaliteter ett verktyg som ger 

information utöver det direkt föreställda. Det går även att reflektera kring om bil-
den verkar ha en tänkt betraktare. En tänkt betraktare kan även formuleras som en 
förberedd plats i det referentiella rummet. Genom att definiera denna plats skapas 
en relation mellan till exempel en bilds centralgestalt och bildens åskådare. Denna 
förberedda position kan kallas ”bildjag”.21

 I det här sammanhanget vill jag även nämna mentala bilder. De associationer 
som indexikala tecken ger, kan relateras till mänskliga erfarenheter framförallt i 

20   Se Anders Marner, Bildanalys enligt Göran Sonesson. Liten lathund, www.educ.umu.se/~marner.

21  Marner, Burkkänslan, 389.  

Bild 1: Ekenäs 2006, Eva Skåreus.
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det vardagliga livet.22 Dessa erfarenheter, förväntningar eller föreställningar kan 
vara i form av mentala bilder. Inre eller mentala bilder ska inte förväxlas med 
de bilder som jag hittills skrivit om. De inre bilderna har enbart mentalt inne-
håll, ingen materiallitet som färg eller form (det vill säga uttryck). Neurologen 
Antonio Damasio framhåller att våra tankar till stor del består av mentala bilder.23 
Dessa bilder kan även bestå av ljud eller andra sinnesmodaliteter, objekt likaväl 
som händelser. Mentala bilder är ett forskningsområde som vuxit fram de senaste 
decennierna och enligt Damasio varit starkt ifrågasatt inom till exempel neuro-
login. Samtidigt har de spelat en central roll inom till exempel bildterapin och 
historiskt ingått i helande ritualer.24 Damasio hävdar att minnen och erfarenhe-
ter finns lagrade i mentala bilder.25 Nyare forskning har påvisat och bekräftat att 
det mänskliga minnet organiseras och lagras i mentala bilder.26 En förståelse av 
studenternas bilder i temaarbetet kan vara att den kreativa processen aktualiserat 
mentala bilder hos studenterna. Deras förberedande idéarbete kan även ha inne-
burit att nya mentala bilder uppstått. Studenternas bildarbete kan sägas realisera 
eller materialisera mentala bilder eller representationer om föreställningar kring 
lärarrollen och kön. 

Intertextualitet
En bild kan också ge associationer till andra bilder eller texter. En gestalt, en pose 
eller en situation kan peka på en annan bild, ett konstverk, en film eller en genre. 
När en bild refererar till andra verk kan det kallas för bildens intertextualitet.27 I 
ett verk finns alltid spår av tidigare verk som ett samtal med andra bilder, texter, 
filmer, stilar eller genrer. Det kan också vara i form av andra bilder i en bild, lik-
nande citat i en text.28 Man kan se det som ett samtal eller en dialog i verket mellan 
tidigare och samtida verk av lika eller olika art, vilket gör bilden beroende av det 

22  Inom bildsemiotiken talar man om mentala schemata.

23   Antonio R. Damasio, Descartes misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan (1994) pocket-
utgåva (Natur och Kultur, Stockholm, 2003), 132.

24   Birgitta Englund, ”Att skapa mening och identitet”, i Skapande och kroppsbaserade komplemen-
tära terapier, Birgitta Englund, red. (Studentlitteratur, Lund, 2004) 141.

25   Damasio, Descartes misstag, 134.

26   Roger Johansson, Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist, forskare vid Humanistlaboratoriet, 
Lunds universitet har publicerat dessa resultat i ett paper framlagt vid Cognitive Science Conference 
2005, vilket återfinns i Cognitive Science Journal Archive. Se även www.lu.se under Humaniora/teolo-
gi, publicerat 20070108, där uppgift finns om publicering i tidskriften Cognitive Science (2007), dock 
inte med uppgift om nummer.

27  Begreppet kommer från Bachtin. Det används också inom kritisk diskursanalys för att peka 
på ”(…) hur en text bygger på element och diskurser från andra texter”, se Marianne Winther 
Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000), 13. 

28   Hur detta skapas i bilderna, presenteras i Kapitel 5 under ”Gestaltande grepp” sidan 117.
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andra verket för att meningen ska kunna kommuniceras.29 Även detta analytiska 
verktyg ger central information om till exempel det medielandskap studenterna 
rör sig i. En film kan till exempel ha påverkat studenterna under den period de 
arbetade med bilderna. I materialet finns referenser till olika filmer, men även mål-
ningar. Bildernas intertextualitet blir därmed en vital del i analyserna.

Tema – Rema
Hur gestaltar studenterna en föreställd lärarpraktik? Hur kan jag i analyserna be-
skriva den? Anders Marner utvecklar i sin avhandling Burkkänslan ett analytiskt 
verktyg baserat på en lingvistisk teori om tema i texter.30 Ett tema i en bild kan ut-
tryckas som det ämne vilket bilden talar om. Frågan som följer blir då: vad är det 
som sägs om det som det talas om? Vad som sägs – kallas för bildens rema.31 Remat 
tillför temat ytterligare information. Här finns alltså ett förhållande mellan ett gi-
vet innehåll (tema) och ett nytt innehåll (rema).32 För en bild kan temat markeras 
till exempel med vad som fokuseras i bilden, någon central gestalt eller att bildens 
gestalter riktar blickarna mot ett visst håll. Det nya i bilden skulle då utgöras av 
normbrott eller något avvikande från temat. Marner menar att relationen mellan 
tema och rema blir en indexikal närhetsrelation, dvs. remat syftar på något, där 
något är det tema som finns i bilden. I relation till studentbilderna förutsätter jag 
att det finns ett övergripande tema, vilket var givit genom uppgiften – lärarrol-
len. I en tema – rema-analys av studentbilderna blir den centrala frågan: vad är 
det som sägs om lärarrollen i bildens ”tal om” lärare? Utöver indexikala relationer 
framhåller Marner såväl som Sonesson att rema kan återfinnas i normbrott eller 
avvikelser från en förväntad ordning, vilket då kallas för bildens retorik.33   

Bildens retorik 
Kan en bild vara retorisk? Retorikens grund är språket.34 I retoriken finns regler 
för hur språket ska utformas för att vara retoriskt. Förutsättningarna är bland an-
nat att ” byta ut vardagligt språk mot ovanligt, överraskande, parenteser, antiteser, 

29   Marner, Burkkänslan, 392.

30   Ibid., 129. Lingvisten är engelsmannen Michael Halliday och hans satsanalyser av theme 
– rheme.

31   NE: re´ma (grek. rh\´ma ’det sagda’, ’yttrande’), den information i t.ex. en påståendesats som ges 
om det som påståendet handlar om.

32   Göran Sonesson, Bildflödet i den levda världen. Aspekter på en samhällelig bildretorik (2001). Se 
www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/sonesson.html

33   Ibid., samt Marner, Burkkänslan, 123f.

34  Retorik – läran om konsten i vältalighet, praktiskt och teoretiskt. Se Kurt Johannesson, 
Nationalencyclopedin (Höganäs, 1994):15, 516 – 517. 
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metaforer, paradoxer, ironi, utrop, frågor”.35 Idag använder man begreppet retorik 
på fler medieringar än bara språket. Utgångspunkten för att tala om bildens reto-
rik hämtar bildsemiotiken från den ryska strukturalisten Sklovskij som skrev om 
Konstens som grepp på 1920-talet.36 Sklovskij hävdar att konstens roll är att bryta 
vardagens automatisering och väcka människans uppmärksamhet. Automatisering 
i livet är att människan handlar i det praktiskt vardagliga utan att vara fullt medve-
ten om vad hon gör.37 Sklovskij förklarar fenomenet som en form av ekonomi, att 
människan spar energi genom att inte reflektera över vad hon gör. Han exempli-
fierar det med en text ur Tolstojs dagbok där Tolstoj går och dammar och plötsligt 
inte minns var han dammade av först. Omedveten om vad han gjort, är det som 
om görandet inte fanns. Om hela livet går omedvetet förbi så skulle det vara som 
om livet inte fanns. Det är detta tillstånd som Sklovskij kallar automatisering. 
 Konsten är, enligt Sklovskij, den kraft som kan och ska bryta detta tillstånd. 
”Konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse av föremålet, som vision, och 
inte som igenkännande”.38 För att åstadkomma detta använder konsten vissa 
grepp. Dessa är ”’främmandegöringen’ av föremålet och den ’medvetet försvårade 
formen’ vilka båda syftar till att stegra varseblivningens svårighet och varaktig-
het”.39 Genom dessa grepp fördröjer konsten ”varseblivningen av föremålet så att 
det blir ’sett’ och inte bara ’igenkänt’”.40 Man kan jämföra detta med de språkliga 
reglerna att byta ut vardagliga ord mot ovanliga och överraskande ord för att få 
lyssnaren att tänka till, vara uppmärksam och se verkligheten på ett annat sätt. I 
Bildanalys enligt Göran Sonesson listar Anders Marner företeelser för att hitta igen 
retoriken i en bild. Han framhåller dessa som ”avvikelser från livsvärldens vanliga 
organisation”. Det skulle också kunna formuleras som undantag från det vardag-
liga och för-givet-tagna eller anomalier från en generell eller lokal norm.41 Retorik 
i bild kan alltså vara normbrott eller sammanställningar som inte är förväntade. 
Det kan då röra sig om föreningar av bilder eller olika figurer i bilder som skapar 
ökad likhet eller opposition. Likaväl som i språket kan man i bild skapa överrask-
ningar, antiteser, metaforer, paradoxer och vara ironisk, genom att använda sig av 
olika gestaltande grepp. 

35   Ibid., 517.

36   Marner, Burkkänslan, 163.

37  Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp” (1917) svensk övers. i Form och struktur. 
Litteraturvetenskapliga texter i urval, Kurt Aspelin, B.A. Lundberg, red. (PAN/Norstedts Kontrakurs, 
Stockholm, 1971), 50.

38  Ibid., 51.

39  Ibid., 51.

40  Ibid., 57.

41   Sonesson, Bildbetydelser, 228.
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I avhandlingen kommer indexikaliteter och bildens referentiella rum, intertextua-
litet och tema – rema samt retorik vara centrala analysverktyg, där retoriken även 
återfinns i flera av analysverktygen. 

Bildsemiotik som diskursanalys
Hur kan jag benämna analysmetoden i avhandlingen när jag använder verktyg 
från bildsemiotiken utan att bruka hela teorin? Min utgångspunkt är att bilder av 
det slag jag analyserar kan räknas som en mediering av en iscensatt praktik. Denna 
praktik ingår i ett sociokulturellt sammanhang. Bilderna blir därmed händelser 
eller uttalanden i en specifik social och kulturell situation i vilken mening skapas 
och kommuniceras. Trots bilders mångtydighet har jag alltså valt att behandla dem 
som fokuserade utsagor. Bilderna kan därigenom betraktas som diskursiva pro-
dukter.42 Följaktligen skulle jag kunna tala om bildsemiotik som diskursanalys. 
 Den ansats till diskursiv bildanalys jag här presenterar bygger delvis på bildsemi-
otikens verktyg i kombination med en metod framskriven av Gillian Rose, kultur-
geograf och verksam inom fältet Visual Culture. När Rose i Visual Methodologies 
beskriver olika metoder att analysera bilder presenterar hon två olika varianter av 
diskursanalys. Rose kallar dem diskursanalys 1 och 2, där 1 har fokus på bilden 
medan 2 fokuserar på den praktik som omger bilder på institutioner eller mu-
seer.43 Hon baserar sina metoder på Foucaults teorier och arbetar med ett vidgat 
textbegrepp. Rose menar att i den bemärkelsen kan bilder betraktas som socialt 
produktiva uttalanden om makt och kunskap. Hon listar ett möjligt arbetssätt för 
diskursanalys av bilder.44 Jag vill här göra en jämförelse mellan hennes modell och 
de bildsemiotiska verktyg jag har presenterat. Här finns tydliga paralleller och jag 
anser att de är kompatibla. 

Diskursanalys 1, enligt Rose  
Looking at your sources with fresh eyes 
Immersing yourself in your sources  
Identifying key themes in your sources
Examin their effects of truth 
Paying attention to their complexity and contradictions. 
Looking for the invisible as well as the visible 
Paying attention to details 

 

42   Dan Karlholm, ”Visuella studier. Betraktelser över ett expanderande forskningsfält”, 202.

43   Gillian Rose, Visual Methodologies, 140.

44   Ibid., 158.
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Ur Bildanalys enligt Göran Sonesson, enligt Marner
Intuitiv läsning av bilden … beskriv bilden, det avbildade rummet samt färg 
och form (uttryck och innehåll)
Indexikaliteter – rörelser i relation till bildens referentiella rum
Retorik – avvikelser, ej förväntade sammanställningar eller föreningar, likheter 
eller dikrepans
Tema – rema, vad som sägs om det som det talas om
Intertextualitet – som andra verk, stilar eller genrer
Relation mellan sändare och mottagare som t.ex. gynnad och eller icke-gyn-
nad tolkning

I sin sammanfattning poängterar Rose att här används begreppet diskurs för att 
adressera hur retoriken i bilden organiseras och vad den socialt producerar.45 Det 
är då framförallt produktionen av sociala skillnader genom diskursens anspråk på 
sanning. Retoriken poängteras här och bildsemiotikens verktyg har visat sig vara 
ändamålsenliga i att hitta bildens retorik och retoriska grepp. Jag kombinerar där-
för dessa båda modeller då de sammantaget ger en verktygslåda som gagnar mitt 
syfte. En analysprocess är aldrig strikt linjär och diskursanalysen enligt Rose och 
de bildsemiotiska verktygen kan inte heller numreras i syfte att jämföras steg för 
steg. Tillsammans stödjer metoderna varandra. I arbetet går jag därför emellan och 
tar formuleringar från den ena eller andra modellen. 
 Jag kommer nu ge en beskrivning av hur en bildanalys går till. Här vill jag lägga 
till att även om beskrivningen är linjär, kan arbetet i praktiken bölja mellan de 
olika stegen. Analysen inleds med att intuitivt uppfatta och sedan noga beskriva 
bilden. Efter beskrivningen placerar man in sig själv i bilden. Här utforskas bland 
annat vad som kan associeras från det avbildade rummet till bildens referentiella 
rum, det vill säga indexikaliteter. Bildytan vidgas både genom att fråga sig hur det 
kan se ut utanför bilden, vilket rum som återges eller vilken tid som råder. Finns 
där lukter eller ljud? Vad kan finnas före eller efter bilden? Här kan man även prö-
va om det finns en förberedd plats, en subjektposition för betraktaren i relation till 
bilden, det vill säga för ett bildjag.46 Frågan som följer är om det i motivet skapas 

45  ”Diskurs är ett slags metasamtal som omfattar strukturerade övertygelser, rationaliteter, logiker 
och kunskapsformer som alla i ett samhälle förhåller sig till då de fattar beslut, argumenterar och 
prioriterar. Man positionerar sig och ger en bild av sig själv i förhållande till något eller någon just 
genom diskurser. Diskurser är pågående metasamtal som möjliggör förändringar inte bara av indi-
vidernas självförståelse utan också av diskurserna som sådana. Diskurserna kan överlappa och där-
med understödja varandra, men de kan också stå i ett motsättningsförhållande”. Karin Widerberg, 
Kvalitativ forskning i praktiken (Studentlitteratur, Lund, 2002), 156. Enligt M. Foucault är diskurs ” 
namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”. Michel Foucault, Diskursens 
ordning (1971) sv. övers. (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 1993), 57.

46   Marner, Burkkänslan, 389.
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någon relation till bildjaget. Hur kan en eventuell kommunikationen beskrivas? 
Vänder sig gestalterna till eller ifrån en tänkt betraktare? 
 Därefter fokuseras på bildens retorik. Det kraftfullaste verktyget är att söka efter 
främmandegörande effekter i bilden och bildens tema (key themes). Vad är det i 
bilden som avviker från det förväntade? Finns här normbrott eller oväntade kom-
binationer? Utifrån temat lärarrollen – som anger vad bilden talar om – kan frå-
gan ställas: vad är det som sägs om det som det talas om (rema)? Rose formulering 
”examine their effects of truth” förstår jag som att hon syftar på retorikens trovär-
dighet och vad som diskursanalytiskt benämns som sanningsanspråk.47 Sanning 
ska inte här förstås som något faktiskt och bevisbart sant, utan som normer och 
värderingar som naturliggjorts, vilket det retoriskt framställda då kan referera till. 
Här söker man också komplexa kombinationer som motsägelser eller kategorier, 
det vill säga kategorier bli därmed centralt. Rose anger retoriken som olika över-
tygande eller påstridiga argument som till exempel en bilds komplexitet eller mot-
sägelsefullhet. Att tala om något, här i bilder, kan också uttryckas som att detta 
något konstrueras i talet om det samma. Rose benämner det interpretative rep-
ertoire (tolkningsrepertoar), en term hon hämtar från kritisk diskurspsykologi.48 
Interpretative repertoire är olika sätt att tala om ett och samma ämne, ett slags mi-
nidiskurs.49 Rose använder termen i betydelsen common sense (sunt förnuft), det 
vill säga en vardaglig normativitet. Jag anser att det kan likställas med de retorik-
dimensioner vilka tidigare angetts som avvikelser från det förväntade. Det förvän-
tade kan jämföras med ”sunt förnuft”. Även tema – rema som analytiskt redskap 
kan belysa olika tolkningsrepertoarer. 
 Nästa steg är att placera in bilden i en genre, söka kopplingar till andra feno-
men eller texter och se om de bekräftas eller utesluts (osynliggörs) i bilden. Därtill 
lägger jag vad som av Marner kallas för gynnad eller icke-gynnad tolkning.50 Det 
tydligaste exemplet att beskriva gynnad eller icke-gynnad tolkning är utifrån re-
klambilder. Deras funktion att kommunicera ett budskap är målet med produk-
tionen. Men kommunikation är varken enkelriktad eller enkel. Sändaren av ett 
budskap kan ha en tolkning av bilden medan mottagaren kan se något annat i 
bilden utifrån egna preferenser. Sändaren kan även ha förbisett andra möjliga läs-

47   Foucault skriver att varje samhälle har ”its regime of truth”, diskurser som naturliggjorts och 
kan sägas vara accepterade som sanningar. De reglerar bland annat makten. ”Sanningsregim” kan 
alltså sägas ställa sanningsanspråk. Stuart Hall, ”Foucault: Power, Knowledge and Disciurse” i 
Discourse Theory and Practice – a reader, red., Margaret Wetherell, Stephanie Taylor, Simeon J. Yates 
(Sage Publications, London, 2001), 76.

48   Rose, Visual Methodologies, 156. 

49   Nigel Edley, ”Interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions”, i Discourse 
Theory and Practice – a guide for analyzes, red., Margaret Wetherell, Stephanie Taylor, Simeon J. Yates 
(Sage Publications, London, 2001), 189–224.

50  Marner, Burkkänslan, 391. Uttrycket är hämtat från Morley och Fiske: preferred reading.
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ningar av en bild. En gynnad tolkning är den premierade tolkningen av en bild 
vilket sändaren har avsett medan en icke-gynnad tolkning är en tolkning som av-
viker från den avsedda. 

Sammanfattning 
Bildsemiotiken studerar hur mening skapas hos betraktaren av en bild. 
Utgångspunkten är tre kvalitativt olika tecken, ikoniskt, indexikalt och konven-
tionella tecken och möjliga kombinationer där emellan. Det ikoniska tecknet re-
fererar till eller har tillskriven likhet med objekt i vardagen eller i den fysiska värl-
den. Denna likhet och därmed mening är alltid subjektiv och socialt konstruerad. 
Genom att poängtera en trepartsrelation mellan det ikoniska tecknet, subjektet 
och det refererade objekt som subjektet associerar till, möjliggörs en reflexiv håll-
ning i en bildanalys. 
 Centrala tecken i bilden kan ge hänvisningar som vidgar bilden, det vill säga 
för betraktaren utanför det avbildade till bildens referentiella rum. Det ikoniska 
tecknet fungerar då indexikalt, det pekar på något utanför bilden, som en förut-
sättning för det som gestaltats. En bild kan också referera till andra konstgenrer el-
ler texter, vilket är en bilds intertextualitet. Intertextualitet lyfter fram andra röster 
i en bild som påverkar den meningsskapande processen. Retoriken är central för 
analys av de betydelseskapande relationerna i bilden. Det kan finnas i paradoxer, 
motsägelser eller opposition mellan tecken och närhet eller likhet mellan disparata 
delar. Konstruktioner av detta slag kallas också för främmandegöring. En metod 
för att synliggöra bildens retorik är att analysera hur ett tema behandlas. Det kallas 
för tecknens tema – rema-relation, där tema anger vad bilden ”talar om” och rema 
– vad som sägs om det som det talas om. 
 Dessa bildsemiotiska verktyg, indexikaliteter, intertextualitet, retorik och tema 
– rema, har jag jämfört och funnit likvärdiga med en diskursanalys för bilder. 
Således kombinerar jag bildsemiotiska verktyg och en diskursanalys för att lyfta 
fram olika betydelser och föreställningar som studenternas bilder kommunicerar. 
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Betydelser av kön 

Kategori

Scenen är tvättstugan. Grannen är där med sitt barnbarn. Jag kom-
mer ner för att mangla julgardiner. Barnbarnet frågar mig om tygerna, 
vad det är och vad de heter. Sedan berättar han att hans farmor heter 
farmor och hans mormor heter Siv. Efter detta konstaterande, frågar 
han om jag har stjärt. Eftersom han har svårt att säga ordet, låter det 
mer som skär i mina öron. Samtidigt som min granne säger åt pojken 
att de ska gå, hör jag att han säger stjärt. Jag skrattar lite och svarar att 
”självklart, en stjärt har vi alla”. Nej, ropar han till mig, inte han, han 
har en snopp. Där står jag snopen och hinner inte säga emot honom, 
eftersom grannen raskt bär iväg sitt barnbarn. Oavsett denna språkliga 
förvirring, är min tolkning av situationen att detta barn i fyraårsåldern 
noggrant kartlägger och kategoriserar olika saker och människor.

Kön är en av de grundläggande kategorierna för människans förmåga att orientera 
sig i världen.51 Kategori som ordnande princip bygger på skillnader. Formen, så 
att säga, inbjuder oss till att förstärka skillnaderna för att de tydligare ska framstå 
som just ordnande. Det kvinnan är, det är inte mannen. Skillnaderna i könskate-
goriseringen mellan man och kvinna kan länkas till en dualistisk uppdelning som 
natur – kultur, kropp – själ och gott – ont.52 När egenskaper som stark och aktiv 
tillskrivits mannen, ses kvinnan per automatik som svag och passiv. Kategorier 
utgör sociala och kulturella överenskommelser i hur företeelser, tecken och sym-
boler kan sorteras, förstås och göras giltiga. De är inte ”nollställda ur moralisk 
synvinkel – med dem följer maktordning, värden och hierarkier”.53 Precis som 
pojken i tvättstugan, sorterar de flesta individer människor utifrån deras förmo-
dade kön. Att tillhöra ett visst kön, honkön eller hankön, förknippas med olika 

51  NE: ”kategori – i många filosofiska system benämning på de allmännaste bestämningar eller 
grundbegrepp med vilkas hjälp tillvaron kan ordnas eller beskrivas”, bl.a. enligt Aristoteles, Kant och 
Heidegger. För ”kön som grundläggande kategori” se även Kerstin Hägg, Kvinnor och män i Kiruna. 
Om kön och vardag i förändring i ett modernt gruvsamhälle 1900–1990. (Sociologiska inst. Umeå uni-
versitet, Umeå 1993), 16; Carin Holmberg, Det kallas kärlek (Anamma, Göteborg, 1996), 38; Eva 
Magnusson, Vardagens könsinnebörder under förhandling. Om arbete, familj och produktion av kvinn-
lighet (Umeå universitetstryckeri, Umeå, 1998), 16.

52   Dualism, två åtskilda delar som andlig – materiell där ingen av dem kan reduceras till den an-
dra. Descartes filosofi är dualistisk i denna mening och synsättet återfinns även inom olika religioner. 
Per Beskow, Helmer Ringgren, Nationalencyklopedin (Höganäs, 1991): 5, 155 – 156. 

53  Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner (Studentlitteratur, Lund, 2003), 38. 
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kulturella och sociala betydelser.54 De betydelser ett kön tillskrivs är alltså inte en 
konsekvens frambringat av biologin utan en del av en kulturs sociala och kultu-
rella konstruktion. Toril Moi skriver: ”Vår biologi får vissa konsekvenser för kultu-
ren men vår kultur kan inte läsas fram ur biologin”.55 Dessa konstruktioner kring 
kön, män och kvinnor, manligt och kvinnligt varierar historiskt, mellan och inom 
olika kulturer.
 Människans fostran innebär att hon socialiseras in i sin kultur, vilket Simone 
de Beauvoir har sammanfattat i det ofta citerade påstående. ”Man föds inte till 
kvinna, man blir det.”56 Detta gäller i lika hög grad männen. I samhället är kön ett 
sätt att organisera social praktik.57 Kvinnligt och manligt används som tolknings-
ram för att sortera våra intryck och både egenskaper och karaktärsdrag benämns 
som feminina respektive maskulina. Att de i sin tur är ett resultat av kulturen kan 
vara svårt att se i och med att alla människor deltar i den sociala och kulturella 
praktiken.58 
 Begreppet genus, från engelskans gender, introducerades på 1980-talet och 
betydde den sociala konstruktionen av kvinnligt och manligt.59 Begreppet stod 
som en motpol till den biologiska determinismen som poängterade essensen, de 
medfödda egenskaperna.60 Genus fick beteckna det socialt konstruerade könet 
till skillnad mot det biologiska könet (engelskans ”sex”). När begreppet genus 
infördes blev det möjligt att lyfta fram kulturens roll och de sociala praktikerna. 
Genus poängterade synen på kvinnans underordning som ett resultat av kulturen 
och inte något av naturen givet och därmed oundvikligt.61 Diskussionerna om 
kön eller genus inom det akademiska vetenskapsområdet har därefter delvis be-

54  Se Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Liber, Malmö, 2001) eller R.W. 
Connell eller S. de Beauvoir.

55  Toril Moi (1997), “Vad är en kvinna?”, Res Publica (1997): 35/36, 119.

56  Simone de Beauvoir, Det Andra Könet (1949) sv. övers. (Norstedts förlag, Stockholm, 2002), 325.

57  R.W. Connell, Maskuliniteter (1995) sv. övers. (Daidalos, Göteborg, 1999), 95.

58  Holmberg, Det kallas kärlek, 38.

59  Genus var ursprungligen den term som Yvonne Hirdman presenterade som den mest använd-
bara svenska översättningen av det engelska ordet gender. Genus som begrepp skulle utesluta den 
essentialistiska feminismen, dvs. att skillnaden mellan män och kvinnor i samhället kan förklaras 
utifrån deras biologiska kön. Genus användes i betydelsen att kön är en social och kulturell kon-
struktion. Begreppet i Hirdmans definition fokuserade på maktrelationen och innefattade också 
en manlig ordningsprincip, mannen var överordnad. Cecilia Åsberg, ”Debatten om begreppen 
– ’genus’ i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1980-1998” i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1998):2, 29-41. 
Genusbegreppet vidgades så småningom till att visserligen innehålla analys av maktbegrepp och 
maktrelationer, men inte ange vem som är över- respektive underordnad.

60  Åsa Carlson, Kön, kropp och konstruktion (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 
2001), 18. 

61  Ibid., 18.
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rört behovet av två begrepp.62 Inom genusforskningen idag finns ingen begrepps-
lig konsensus. Vare sig man använder kön eller genus som analytiskt begrepp har 
distinktionen ”sex/gender” varit fruktbar inom forskningen. I mina texter har jag 
valt att använda termen kön. Det svenska ordet ”kön” har en vidare innebörd än 
engelskans ”sex”.63 Emellertid använder jag termen genusforskning som en över-
gripande beteckning för det fält min forskning refererar till och här ansluter jag 
mig till vad som idag anses vara en etablerad term.64 
 I analys av materialet utgör gestaltade kroppar centrala delmotiv. Kroppar kan 
studeras med utgångspunkt i hur de uppfattas, förstås, förväntas handla och tän-
ka, det vill säga som basen för människors medvetande i världen. Som Simone 
de Beauvoir skriver: ”Närvaron i världen inbegriper obönhörligen befintligheten 
av en kropp”.65 I bildmaterialet har övervägande antal studenter med en bild av 
sig själv i kompositionen. Det finns endast tre bilder som inte innehåller någon 
mänsklig gestalt. Alla andra bilder innehåller hela eller delar av kroppar. De flesta 
mänskliga gestalter är dessutom i form av fotografier. Gestalter eller kroppar som 
piktorala tecken för kvinnor och män blir därmed centrala i förståelsen av bilder-
na. Fotografiska återgivningar skildrar i stor utsträckning kroppar i rum och den 
värld människor rör sig i. Bilderna är visserligen arrangerade utifrån fotografens 
intention och mediets villkor men har igenkännbara rumsligheter. Fotografiska 
representationer av möten mellan människor beskriver möten mellan män och 
kvinnor vilket då inbegriper betraktarens förståelse av de olika kategorierna. En 
och samma handling gestaltad av en man eller kvinna ger olika betydelser bero-
ende på människors förståelser av kön. Även en tecknad bild har den effekten. 
 Gestalten i Den döde i biblioteket är inte explicit könsmärkt. I bilden ser vi ett 
skelett som hängivet klamrar sig fast vid bordskanten, studerande texter. Karin 
Johannisson kommenterar den med ”en […] bild som väcker en märklig ömhet 
hos dagens betraktare”.66 I skelettet kan betraktaren läsa in det mänskliga hand-
landet både som förgängligt och som människans bestående hunger efter boklig 
kunskap. Betydelsen förstärks för att vi kan se oss själva i den situationen. Om ske-
lettet i bilden ersattes av en man eller en kvinna skulle betydelsen förändras eller 
förskjutas och därmed variera. Läsaren får här själv tänka en kvinna eller man ge-

62  Ibid., 80. Se även Cecilia Åsberg, ”Debatten om begreppen”. Angående särart och likhet se också 
Elsy Wennström, ”Särart och jämlikhet - några idéhistoriska reflexioner” i Kvinnovetenskaplig tidskrift  
(1983):4, 29-41. Diskussionen kring begreppen kön eller genus återfinna även i Eva Gothlin, Kön eller 
Genus? (Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 1999).

63  Eva Gothlin, Kön eller Genus?, 12. ”… kön sett som socialt förmedlat och historiskt föränderligt, 
dvs. inte fattat essentialistiskt”.

64  Ibid., 13.

65  Beauvoir, Det andra könet, 44.

66  Bilden och citatet är från Karin Johannisson, Den döde i biblioteket. Artikel är hämtad från nätet 
adress: www.kb.se/BIBLIS/BIBLIS/Artiklar/Nr_18/Johannisson.pdf (2004), 36.
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staltad i den läsande positionen. 
Hur dessa olika gestalter skulle 
påverka bilden, vill jag inte slå 
fast då denna bild inte existerar. 
Att betydelsen för betraktaren 
skulle bli olika, anser jag dock 
bortom alla tvivel.

Bild 2: Den döde i biblioteket, Lacques 

Gamelin, Nouveau recueil d´ostéologie 

et de myologie, Toulouse 1779 (foto: 

Uppsala universitetsbibliotek)

Skillnad som meningsskapande
Min utgångspunkt är att en gest eller en gestaltning, får olika betydelser beroende 
på kön, då kön betraktas som en grundläggande och meningsskapande kategori. 
Tolkningarna emanerar till stor del från denna kategoriskillnad, vilket till synes 
tar sin utgångspunkt i biologiskt kön. I dessa grupperingar förhåller jag mig till 
resultaten av mänsklig praktik, präglad av historiska och individuella processer av 
att växa upp i en bekönad värld. I skillnadsanalyserna har jag vardagslivet som bas, 
vår livsvärld som tolkningsram. I vardagen betraktas könen som givna eller na-
turliga och baserade på biologin. Det är också sociologiforskarna Candance West 
och Sarah Fenstermakers utgångsläge när de skriver om en annorlunda förståelse 
av ”doing difference”.67 De betraktar skillnad som ett resultat av en ständigt på-
gående interaktion mellan människor. Som sådana producerar dessa skillnadska-
tegorier därmed fundamentala föreställningar och förväntningar vilka får psyko-
logiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Människor hålls ansvariga för hur 
de agerar som kvinnor eller män ”and their category membership can be used to 

67  Candance West, Sarah Fenstermaker, ”Doing Difference”, Gender & Society, vol. 9 (1995):1.
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validate or discredit their other activities”.68 West och Fenstermakers menar att om 
könskategorier används som ett interaktivt attribut är det möjligt att använda sig 
av könsskillnad som utgångspunkt i en analys. Det blir därmed görligt att studera 
könens sociala betydelser, hur de skiftar i tydlighet och konsekvens samt hur de 
verkar genom att producera eller upprätthålla makt och ojämlikhet i det sociala 
livet. I mina analyser betraktar jag därför könsskillnaderna som krafter, vilka pro-
ducerar förhållningssätt till en tänkt lärarpraktik. 

Makt
Bilden här bredvid är ett resultat av min 
förförståelse av maktbegreppet. Bilden 
föreställer en kvinna vars mun är rade-
rad. Strecket över munnen framträder 
som ett snitt och genom blicken und-
viker hon att konfrontera betraktaren. 
Trots närhet fungerar den här exklude-
rande. Hennes raderade mun represen-
terar den stumhet eller tystnad en män-
niska kan positioneras i genom att an-
dra individer tar sig tolkningsföreträde 
i någon fråga. Kvinnan förlorar sin röst 
och bilden synliggör icke-makt, frånva-
ron av makt. Genom bilden represente-
ras makt/icke-makt relationellt och in-
timt genom närheten till betraktaren. 
 Bilden tematiserar makt och talut-
rymme samt att dessa båda situationer 
uppstår mellan människor. När den fe-
ministiska filosofen Christine Overall 
skriver om sin egen röst i akademin 
problematiserar hon talutrymmet inom 
universitetet.69 Hon menar att akade-
mins patriarkala struktur har skapat ett 

talrum av konkurrens där lyssnandet inte premieras. Strukturen påverkar eller 
reglerar på så vis relationerna mellan aktörerna. Vad som kan sägas och av vem, 

68  West, Fenstermaker, ”Doing Difference”, 22.

69   Christine Overall, A feminist I: reflections from academia (Broadview Press, Peterborough, 1998).

Bild 3: Vi noterar dina uttalanden, Eva Skåreus. 
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benämner Foucault som samhällets utestängningsprocedurer.70 Makten att exklu-
dera eller inkludera inom diskurser kan baseras på uttalade förbud, men fram-
träder oftast i form av diffusa uttryck.71 För studenter i lärarutbildningen utgör 
universitetets kursplaner tillsammans med skolans kurs- och läroplaner delar av 
de strukturer vilka reglerar och kommer att reglera deras praktiker. Kunskap om 
strukturerna möjliggör makt och fungerar även som reglerande och disciplineran-
de krafter i praktiker.72 När en lärare får en anställning inom skolans institution 
tilldelas hon eller han en yrkesposition. Den positionen är kontextuell. Med yr-
ket följer vissa fördelar automatiskt enligt till exempel löne- och arbetsavtal. I vårt 
samhället gör lagar och förordningar inte skillnad på människor utifrån kön, men 
i jämställdhetens Sverige är kvinnors underordning fortfarande en ekonomisk rea-
litet.73 Vad det gäller institutionell makt, finns alltså vissa givna positioner. De 
ekonomiska realiteterna materialiserar en arbetsfördelning som ”konfigurationer 
av en strukturerad praktik”.74 Men den eventuella auktoritet eller makt en lärare 
omfattar i sin praktik, måste konstitueras i handlingar och i dialog med arbets-
kamrater, kollegor eller med eleverna. Makt likaväl som identitet är inget som ”fö-
regår våra handlingar utan något som följer av våra handlingar i världen”.75 Makt 
är alltså en process, inget man en gång tilldelas och sedan äger.76 Den produceras 
i sociala situationer, i en förhandling mellan vad som är och görs. Makt har alltså 
även en positiv sida. 
 I bilder är det möjligt att pröva, förkasta, positionera sig eller göra motstånd 
mot olika maktaspekter. Att passa in eller inkluderas i en normativ praktik blir 
intressant i analyser av bilder då det kan peka mot vad som görs giltigt eller inte 
giltigt i olika rum eller platser. Även att ingå i en grupp kan vara en maktmarkör. 
Sociologen R.W. Connell framhåller i Maskuliniteter en hegemonisk maskulinitet 
där en grupp män kan hävda en form av maskulinitet som uttryck för ”det för till-
fället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”.77 Genom att sträva 

70  Foucault, Diskursens ordning.

71   Ibid., 8. ”[…] ett spel mellan tre typer av förbud som korsar, förstärker eller tar ut varandra och 
bildar ett komplicerat galler i ständig förändring”. Dessa är ”koppling mellan begäret och makten” 
och motsättningar mellan ”förnuft och vansinne” samt ”det sanna och det falska”.

72   Stuart Hall, ”The work of representation” i Representation: cultural representation and signifying 
practices. Stuart Hall, red. (Sage Open University, London, 1997).

73   Sammanställning av lönestatistik redovisat under Jämställdhetsdagarna, Umeå universitet 2003. 
Resultatet fortfarande giltigt enligt lönestatistik redovisad av Statistiska Centralbyrån 2006.

74  R. W. Connell, Maskuliniteter (Daidalos, Göteborg, 1996), 66f.

75  Toril Moi, Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. (Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Stockholm, 1996), 260.

76  Michel Foucaults, Sexualitetens historia: viljan att veta (1980) sv. övers. (Daidalos, Göteborg, 
2002).

77  Connell, Maskuliniteter, 101.
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mot eller uppfylla dessa normer garanteras män auktoritet och dominanta positio-
ner. Den normativa dimensionen, disciplineringen in i det icke avvikande, utgör 
en maktprocess vilken påverkar människor direkt och indirekt.78 Connell menar 
att hegemoni skapas i samband mellan kulturella ideal och institutionell makt. 
Som också Connell påtalar så är det få av männen som uppfyller den maskulina 
normen, vit, heterosexuell man av medelklass. En annan sida av grupptillhörighet 
är vad som benämns homosocialitet, det vill säga sociala band mellan personer av 
samma kön.79 De sociala banden utmärks då av ett uttalat intresse av t.ex. en man 
för andra män. Sedgwick menar att homosocialiteten är starkast mellan män ge-
nom samhällets homofoba drag. Social identifikation skapar en gemensam man-
sidentitet med gemensamma normer och bygger samtidigt på ett uteslutande av 
sexuellt begär mellan identifikationsobjekten. 

Position
I analyserna betraktar jag bilderna som en arena där studenten kan representera 
sina föreställningar om läraryrket genom att positionera gestalter på olika sätt i oli-
ka rum. Med position menar jag en diskursiv plats i en social och kulturell struk-
tur, som erbjuder vissa möjliga sätt att agera på.80 Position kan vara både ett aktivt 
handlande eller ett rumsligt befinnande och blir därmed också en mental plats.81 
Individen kan placeras i en position eller aktivt positionera sig för att ge en bild 
av sig själv i förhållande till någon eller något. Detta något kan också benämnas 
som norm eller diskurs, det vill säga mentala eller reella överbyggnader människor 
förhåller sig till, vilket i sin tur också påverkar praktikerna.82 Positioner är ingen 
fast plats utan en interaktiv och relationell situation i det sammanhang agerandet 
sker, där läraren kan placera sig eller placeras i olika positioner av eller gentemot 
sina elever och kollegor. 

Olika subjektpositioner
Positionering blir därmed ett sätt för individer att lokalisera sig i förhållande till 
vad som görs giltigt eller legitimt inom en praktik.83 När en lärare går in i ett 
klassrum finns en uppsättning möjliga handlingar och uttalanden. De är inte fast-
låsta i en generell struktur utan varierar utifrån praktikens maktaspekter som till 
exempel var skolan är belägen, för vilka åldersgrupper och i vilket ämne under-

78  Se Michel Foucault, Övervakning och straff, (1975) sv. övers. (Arkiv, Lund, 1987).

79  Eva Kosofsky Sedgwick, ”Mellan män” (1985), utdrag i sv. övers. i feminismer Lisbeth Larsson, 
red. (Studentlitteratur, Lund, 1996). 

80  Bronwyn Davies, Hur pojkar och flickor gör kön (Liber, Stockholm, 2003).

81   Carlson, Kön, kropp och konstruktion.

82  Se Widerbergs definition av diskurs i not 45, sidan 43. 

83  Davies, Hur pojkar och flickor gör kön.
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visningen sker. Föreställningar och normer kring olika rum sätter gränser för vad 
som är möjligt att uttrycka eller förstå. I ett klassrum kan lärargestalten vara den 
förstående, den auktoritära, den inspirerande, drivande, glada läraren. Dessa olika 
positioner kan benämnas subjektpositioner, det vill säga de olika exemplen är alla 
varianter av en lärarposition. Subjektpositioner är mer eller mindre förhandlings-
bara utifrån den auktoritet läraren lyckas framföra och vilka positioner hon eller 
han har tillgång till i strukturen. Vad har då detta för betydelse för de bilder jag ska 
titta på? I mitt bildmaterial har jag funnit varianter av möjliga positioner i vilka 
studenterna har valt att placera sig i egenskap av lärare. En gestaltning får på så 
vis olika betydelser beroende av de visualiserade relationerna i avbildningsrummet 
och i det referentiella rummet. 

Representation
Språk, bilder och andra medieringar är representationer i vilka mening eller kun-
skap formuleras och kommuniceras. Representationer kan även ha en dubbel 
funktion, inte bara den kommunicerande eller inkluderande utan även en exklu-
derande. Till exempel kan språkliga handlingar representera en grupps gemen-
samma meningsskapande som t.ex. fackspråk inom vissa yrkesgrupper.84 Judith 
Butlers teorier utgår från talakten som konstituerande av människan i världen.85 
Enligt henne konstrueras könen i talet och det finns inget kön som föregår kon-
struktionen. Själva blivandet sker via en ”materialiseringsprocess som stabiliseras över 
tiden för att skapa den begränsningens, beständighetens och ytans verkan som vi kall-
lar materia”.86 Begreppet materia ska här inte ses som en plats eller yta utan som 
just en process. För Butler är allt en konstruktion, en kulturell tolkning. Butler 
förnekar inte praktikernas betydelse men lägger sin teoretiska tonvikt vid språket. 
Pojken i tvättstugan, det exempel kapitlet inleds med, har i min förståelse av hän-
delsen en upplevelse av farmor Farmor och en av mormor Siv. I sitt tal om dem, 
separerar han dem tydligt. När han frågar om jag har ”stjärt”, tolkar jag det som 
hans fortsatta association utifrån att han anser att de har ”stjärt”. I hans fråga finns 
ett inkluderande och exkluderande i gruppen ”med stjärt”. Generaliseringen och 
abstraktionen, det benämnda, grundar sig i hans upplevelser av dessa olika män-
niskor. Språket fyller funktionen av att ordna i mönster, kategorier och att kom-
municera detta. Pojken kan sägas kategorisera både utifrån perception, språk och 
upplevelse. Språket medvetandegör det upplevda och sedda samt möjliggör en 
kommunikation. Men genom perceptionen eller seendet sker också en kategorise-

84  Ulf Mellström, ”Teknik och maskulinitet”, i Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens 
värld Boel Berner, red. (Arkiv förlag, Lund, 2003), 57–76.

85  Bygger på Derridas begrepp iterering. Se Carlsson, Kön, kropp och konstruktion, 225.

86  Judith Butler, ”Det performativa könet” i Res Publica (1997):35/36, 32.
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ring, annars skulle den normala världen enbart vara ett trassel för vår blick.87

 Att bli tillskriven en kategoritillhörighet, innebär oftast att den inkluderade får 
representera kategorin.88 Griselda Pollock skriver om detta i Saknade kvinnor där 
hon problematiserar ”Kvinna” som kategori och tecken.89 

Det verkliga är alltid närvarande i form av de kriterier mot vilka bil-
derna bedöms, en realitet som aldrig ifrågasätts som något som i sin 
tur är ett resultat av representation. Bilden blir den sanna eller falska 
återspeglingen av det verkliga; i detta hierarkiska förhållande föregår 
och bestämmer alltså verkligheten bilden.90 

Det hon pekar på är risken med att reproducera förgivet-taganden, som vardagen 
eller verkligheten består av, där tecken tolkas som en direkt återspegling av verk-
ligheten. Hon menar att fotografier har den största potentialen att osynliggöra 
mångfalder genom sin dokumentära prägel. Pollock berör här vad man kan kalla 
för fotografiets kraft att framstå som en direkt avbildning av verkligheten. Hennes 
resonemang kan anknytas till John Taggs The Burden of Representation vilken pro-
blematiserar en naiv syn på fotografier. Jag återkommer till det temat i kapitlet 
om fotografi men vill här poängtera att ett fotografi består av tecken. Det är inte 
verkligheten utan ett platt papper med färg som refererar till ett innehåll. Tecken 
är alltid en reduktion av verkligheten, det levda livet, och reduktion ska här inte 
förstås som värderande. Även kategorisering reducerar, men fungerar även som 
tankefigurer för att organisera en komplex praktik. 

Betydelser av kön i en större kontext
Under den här rubriken vill jag lyfta fram tre olika betydelser av kön i ett större 
sammanhang som verkar på tre olika nivåer i samhällsstrukturen. Texten belyser 
på olika sätt min vetenskapssyn, hur jag betraktar yrkesutbildning som en process 
och hur detta sammantaget kan återfinnas i bilder. Utifrån ett personligt perspek-
tiv problematiseras livsvärldbegreppet, vilket även blir en framskrivning i en fe-

87  Anders Marner, Möten & medieringar, Monografier, Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 
(Umeå universitet, Umeå, 2005).

88   ”The burden of representation” är ett citat som förekommer inom postkolonial forskning. 
Citatet kommer från en bok med samma titel av John Tagg, professor i konsthistoria. Boken proble-
matiserar fotografier som avtryck av verkligheten. Citatet kan användas för att ställa frågor av typen: 
vem ger röst åt vem? och: vem kan representera vem?

89  Griselda Pollock, ”Frånvarande kvinnor: Nytt perspektiv på kvinnobilder” i Feministiska konst-
teorier Sara Arrhenius, red. (Skriftserien Kairos, Stockholm, 2001): 6.

90  Pollock, ” Frånvarande kvinnor”, 106f.
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ministisk skrivtradition.91 I texten lyfter jag fram hur individuell, strukturell och 
symbolisk nivå samverkar och hur en fenomenologisk klangbotten finns i min ve-
tenskapssyn. Jag utgår från Sandra Hardings analys av hur kön får olika betydel-
ser eller dimensioner i samhället på individuell, strukturell och symbolisk nivå.92 
Harding menar att på individuell nivå återfinns frågor kring könsidentitet, sexuell 
identitet och där integreras och naturliggörs konstruktioner av kön i kroppen. På 
strukturell nivå identifierar hon arbetsfördelningen mellan kvinnor och män, både 
vertikalt och horisontellt.93 Här återfinns bl.a. vilka könsmärkta betydelser olika 
arbetsfördelningar och strukturer tillskrivs. På symbolisk nivå finns vetenskaper-
na, språk och bilder.94 Dessa tre nivåer kan jämföras med Berger och Luckmanns 
kultursociologiska analys av samhället vilken i likhet med Harding struktureras i 
tre nivåer – livsvärlden, institutionalisering och symboliska universa.95 Hardings 
modell innehåller dock analys av maktaspekter vilket Berger och Luckmann inte 
beaktar i sina analyser. Att jag ändå infogar dessa teoretiker är för att de framhåller 
yrkesrollers funktion på mellannivån, den institutionella nivån eller det Harding 
benämner som den strukturella nivån. 
 När Simone de Beauvoir ställer frågan ”Vad är en kvinna?”, i Det Andra Könet, 
använder hon fenomenologiska och existentialistiska teorier för att genomföra sin 
analys. Hon sätter in kvinnan i olika åldrar i olika kontexter för att påvisa hur 
kvinnor formas och formar sig till kvinnor. Hennes analys anser jag fortfarande 
giltig. Med ett fenomenologiskt förhållningssätt är alltid ett subjekt närvarande. 
Som subjekt är vi delaktiga i kategorier som kön, etnicitet, klass och kultur. Vi de-
lar detta med många men samtidigt framträder inte dessa kategorier homogent för 
varje individ. På grund av variationerna går det inte att göra universella anspråk på 
mentala processer. I stället blir det centralt att fundera över vilka modaliteter som 
framträder för ett subjekt. I detta sammanhang vill jag problematisera det för fe-
nomenologerna centrala livsvärldsbegreppet. Livsvärlden är det självklara, det som 
tas för givet och begreppet i sig kan därför reproducera en oreflekterad spegling av 
alla normerande föreställningar. Vi ser det vi tar för givet utifrån de föreställningar 
vi vuxit in i som samhällsmedborgare. Livsvärlden utgör ”vardagslivets verklighet 

91  Annelie Öhman Bränström, Mona Livholts, red., Genus och det akademiska skrivandets former 
(Studentlitteratur, Lund, 2007). Se även Overall, A feminist I, eller Hillevi Lenz Taguchi, In på bara 
benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. (HLS förlag, Stockholm, 2004).

92  Sandra Harding, The Science Question in Feminism (Cornell University Press, Ithaca, 1986), 18.

93  Hägg, Kvinnor och män i Kiruna, 21.

94  Enligt Harding samverkar dessa tre dimensioner och det sker ofta asymmetriskt. Dessutom be-
höver de inte finnas samtidigt. Se Harding, The Science Question in Feminism, 52.

95  Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin so-
ciala verklighet (1966) 2:a uppl. (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1998).
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[…] den kunskap som styr uppträdandet i vardagslivet”.96 Begreppet kommer 
från den tyske filosofen Edmund Husserl och definieras som de omständigheter i 
vardagen som är tagna för givna i ”en konkret grupps konkreta sociala miljö i en 
konkret historisk situation”.97 Livsvärlden är ett analytiskt begrepp men kan som 
förklaring för situationer eller praktiker dölja könsmärkta tolkningar och repro-
ducera maktordningar.
 Det förmodat självklara framträdde för mig uppenbart tvivelaktigt, när jag läste 
en bildanalys i Bildbetydelser av Göran Sonesson. Sonesson har gjort en tolkning 
utan att i den reflektera över det till synes delade. Bilden föreställer en kaffean-
nons där Stålmannen har gjort en våldsam entré genom taket på ett hus. Sonesson 
lyfter fram de tecken som finns: hålet i taket, tvätten på tork, den röda stugan 
med vita knutar, trädgården och årstiden. Sonesson och jag förstår båda stugan 
lika, men tvätten som hänger på tork framträder som en modalitet märkt av kön. 
Sonesson placerar scenen i svenskarnas dröm om stugan på landet under sommar-
lovets vardag. 

Tvätten som hänger på tork i trädgården är en del av båda dessa sce-
narier: det är under de mer rustika förhållandena på landet som man 
kan tänka sig att torka tvätten utomhus istället för i torkrummet eller 
i torktumlaren; och det är bara under sommaren som väderförhållan-
dena tillåter något sådant i Sverige.98

För mig som läsare, med många års tvättande och olika sorters boende, slås jag av 
att det är en personlig tolkning han gör utifrån sin egen referensram. I analysen 
framträder en tolkningsram som utgör stadsmänniskans vardag i södra Sverige. 
Här skulle också kunna tilläggas, en okunnighet angående tvätt. Att det är som-
mar skulle jag snarare hänföra till grönskan än till tvätten som hänger på tork. 
Det går alldeles utmärkt att torka tvätt ute på vintern. Tvätten fryser först, men 
den torkar. I ett mindre samhälle, eller i en villaförort, hänger människor också 
ut tvätten på tork. Ytterligare en tveksamhet är att det skulle vara vardag. Det är 
ofta på helgen jag hinner tvätta. Skulle det bli regn så är det bra att vara hemma så 
att tvätten snabbt kan plockas in. Det är utifrån min förståelse troligare att det är 
helg, eller semester, än vardag. 
 De tecken som är synliga i bilden, huset, naturen, det trasiga taket, tvätten och 
Stålmansdräkten på tork, finns i bilden. Emellertid förstår Sonesson och jag dem 
på olika sätt. Den samlade betydelsen är i princip densamma, förutom vardagen. 

96  Ibid., 31.

97  Ibid., 25. Husserl (1859-1938), var tysk filosof av judiskt ursprung, professor i Göttingen och 
Freiburg im Breisgau, och grundare av den fenomenologiska traditionen.

98  Sonesson, Bildbetydelser, 178.
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Men vägen dit skiljer sig. Vad innebär det och hur kan det förstås? Det är här livs-
världsbegreppet kommer in. Våra olika förståelser kan hänvisas till Livsvärlden 
”den vardagliga tillvaron, vars tolkning förefaller självklar inom ramen för det van-
liga, rutinmässiga handlandet”.99 I kaffeannonsen lyfter jag fram de olika konkreta 
skillnaderna i förståelsen av bildens delar. Det kan förklaras med att Sonesson och 
jag tolkar delvis utifrån olika livsvärldar. Mer explicit utgör arbetsfördelningen 
kring hushållstvätt en könad praktik. I Statistiska centralbyråns undersökning Tid 
för vardagsliv framgår det att tvätt är den hushållsaktivitet som är mest ojämlik. 
Utifrån statistik är det vanskligt att påstå att Sonesson inte tvättar, och jag är inte 
ute efter att individualisera en arbetsfördelning. En levd erfarenhet kan ge olika 
tolkningsramar utifrån könade praktiker. Om en analys som enbart hänför en 
tolkning till livsvärlden, utan att granska vad den utgörs av för mönster eller tolk-
ningsramar, kan det dölja vad som ligger till grund för tolkningen. Då kan det ve-
tenskapliga begreppet även dölja den reproducerande funktionen som den dagliga 
praktiken ofta utgör.  
 Begreppet lyfter därmed inte fram de förståelser eller processer som är verksam-
ma. Att förlägga det vardagliga i ett naturliggjort system kan reproducera för-gi-
vet-taganden. I vardagen kan självklarheter, det naturliggjorda, framstå som gene-
rellt giltiga och användas som förment neutrala när man glider över i förklaringar. 
En upplevd värld är inte neutral, utan erfarenheterna utgör ett raster både för våra 
upplevelser och analyser. Jag kan uttrycka det som att den individuella och symbo-
liska nivån kan samverka och tidvis fungera gemensamt på mellannivån eller den 
strukturella nivån, för att använda Hardings termer. I mitt vetenskapliggörande 
återkommer tvätt och tvättstugan både som inledning till detta kapitel och i detta 
exempel i tolkning av en bild. Det iscensätts här via en erfaren bekönad praktik. 
Min levda erfarenhet av dessa situationer och rum, har här utgjort den bas genom 
vilken jag tydliggör teorier och tolkningar i texten. Här vävs det personliga sam-
man med könsteoretiska förståelser på den symboliska nivån. Livsvärlden finns i 
basen och dess händelser tolkar jag utifrån ett feministiskt perspektiv. Med det vill 
jag säga att forskarens utgångspunkt vid en analys, där begrepp används, inte är 
neutral. De ska redovisas och problematiseras för att inte göra anspråk på en uni-
versell hållning. 
 Avslutningsvis vill jag återkomma till en aspekt på den strukturella nivån som 
Berger och Luckmann lyfter fram. På strukturell nivå, eller vad de kallar institutio-
nell nivå, befinner sig den professionella yrkesutövaren.100 Genom att yrkesrollen 
beskrivs som en del av en institution kan den enskilda människan hänvisa många 
ansvarsområden till sin yrkesroll. Hon eller han behöver inte som yrkesutövare stå 

99   Ibid., 313 not 6.

100   Berger, Luckmann, Kunskapssociologi.
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personligt ansvarig för sina gärningar på samma sätt som i livsvärlden. De menar 
att för skolan och universitetet legitimeras lärarrollen bland annat genom skolan 
och universitetets styrdokument. Dessa beskrivningar tillskriver undervisnings-
praktikerna betydelser och giltighet vilka legitimerar yrkesrollen. Jag tolkar detta 
enligt följande, att när en människa agerar i sin yrkesroll är hon eller han till viss 
del gömd i en institutionaliserad kropp, en yrkesroll. Den är så att säga redan defi-
nierad av uppdragsgivaren och därtill socialt präglad. För en lärarutbildning inne-
bär det att studenten successivt skolas in i en institutionaliserad kropp samtidigt 
som studenterna arbetar med att sätta sin egen prägel på den samma. Det kan be-
skrivas som en förhandling mellan krav och egna ambitioner men lika väl som en 
kamp mellan disciplinering och eget handlingsutrymme. Denna förhandling eller 
kamp pågår både i praktiker och på en abstrakt nivå vilket i båda fallen omfattar 
betydelser av kön. 

Kroppar i bilder
Som tidigare nämnts har övervägande antal studenter med en bild av sig själv i 
kompositionen. I bilderna finns därmed könade självrepresentationer. Dessa krop-
par är även gestaltade i relation till en praktik. Praktikerna relaterar till kroppar, 
men kan å andra sidan inte reduceras till kroppar.101 Men hur kan dessa gestalt-
ningar analyseras och relateras till betydelser av kön? Filosofen Susan Bordo ana-
lyserar i Unbearable Weight kulturella diskurser kring kroppar i bilder.102 Hennes 
teoretiska bas är bl.a. Marx och Foucault och deras analys av vardagliga praktiker 
och kroppsliga vanor, vilket ger henne redskap att lyfta fram kulturens grepp om 
våra kroppar.103 Genom att använda Foucault visar hon hur kroppar historiskt har 
disciplinerats och hur den moderna makten producerar och normaliserar kroppar 
att passa in i relationer av dominans och underordning.104 Det finns inte någon 
neutral kropp, kroppar är alltid kopplade till makt och är politiska som t.ex. norm 
eller estetik. Bordo menar att kroppen framstår som en metafor för historiska, kul-
turella och filosofiska uttryck.
 Genom analys av reklambilder lyfter Bordo fram några punkter vilka hon me-
nar skapar betydelser kring slankhet, ”the meaning of slenderness”.105 Idealet i des-
sa bilder är den tajta kroppen, förpackad och i en fast form. En smärt kropp 
visar på kvinnans symboliska och konkreta självkontroll av begär vilka ständigt 

101   Connell, Maskuliniteter, 97.

102   Bordo är professor i engelska och Women’s studies vid University of Kentucky.

103  Susan Bordo, Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body (University of 
California Press, Berkelay, 1993).

104  Ibid., 26.

105  Ibid., 68.
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konstrueras som ett problem i kulturen. Buktande magar och ofrivilliga valkar å 
andra sidan suggererar okontrollerade processer som begär, hunger och impulser. 
I skräckfilmer används till exempel rädslan för att det inre ska spränga fram som 
något dallrande, fläskigt eller valkigt.106 Slankhet framstår därmed som tecken på 
viljestyrka, självständighet och självbehärskning. Det garanterar att den sociala 
kroppen i konsumtionskulturen hanterar begäret på ett korrekt sätt. Att vara slank 
eller smärt ger enligt Bordo ett löfte om att kunna röra sig i en privilegierad of-
fentlighet.  En slank kropp representerar därmed sociala positioner som klass och 
kön och utgör en yttre indikation på andlighet, den egna moralens styrka eller den 
emotionella status individen besitter. Att vara smärt blir en kulturell metafor för 
självbehärskning.107 För att metaforen ska framgå visuellt, kan inte kvinnor ta för 
mycket plats i bildrummet. Normen gestaltas alltså genom att kvinnokropparna 
inte tar mer än ytterst minimal plats. Det kan även vara i form av eteriska gestalter. 
Kvinnors kroppskonstitution kan därigenom representera en plats i en maktstruk-
tur, begränsad för att inte utmana en ordning.

Markerad och omarkerad kroppslighet
När Charlotte Bydler beskriver digital konst i Från modernism till samtidskonst ut-
går hon från en konsthistorisk kanon.108 Konstmuseerna har dominerats av nakna 
kvinnokroppar, målade av manliga konstnärer. Bydler menar att kvinnors liv på 
detta sätt görs till kropp. I och med det så blir de också bundna till konkreta situa-
tioner. Männen i konstvärlden å andra sidan förbinds i stället till universell konst 
och associeras till abstrakt tänkande och generella strukturer. Bydlers tankegångar 
baseras på den feministiska konstvetaren Griselda Pollock och kan i sin tur härle-
das till Simone de Beauvoirs uppdelning av kvinnans liv som immanent och man-
nens liv som transcendent. Utifrån detta menar Bydler att kvinnlighet framstår 
i konsten som markerat kroppslig medan manlighet framställs som omarkerad 
kroppslighet.109 
 Termerna markerad och omarkerad återfinns i analyser av semiotikern Roman 
Jakobson när han skriver om oppositioner mellan kategorier.110 Omarkerad ”un-
marked” är utgångspunkten, det givna, och markerad ”marked” det som avviker 
från det givna. Det är alltså två delar som förutsätter varandra för att en skill-

106  Ibid., 187. 

107  Ibid., 145f.

108  Charlotte Bydler, ”Markerat kroppslig. Om fysiska möten med digital konst”, i Från moder-
nism till samtidskonst: svenska kvinnliga konstnärer, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, red. (Signum, 
Lund, 2003).

109  Ibid., 129.

110   Göran Sonesson, Pictorial concepts (Aris, Lund University Press, Lund, 1989), 80. Referensen är 
till Roman Jacobson, Six lecons sur le son et le Sens/ lectures 1942 Minuit Paris (1976).
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nad ska framträda. Ett illustrativt exempel är det engelska ordet ”man” där ”wo-
man” framstår som markerad. Det omarkerade är utgångspunkten, den normativa 
och neutrala basen.111 Även det svenska ordet kön kan sägas användas som marke-
rat. Det omfattar i sin definition både män och kvinnor. Användningen av ordet 
kön har däremot fått beteckna kvinnor i stor utsträckning. Kön har tillskrivits 
kvinnan, och ordet ”man” representerar i svenska språket ett könsneutralt ord. 
Denna betydelse av ordet kön är fortfarande giltig år 2004 vilket döljer män som 
normerande.112 
 Det omarkerade kan därför sägas vara det först givna. Det markerade blir då 
dess motsats, det som avviker, är den Andra och samtidigt förutsättningen för att 
det omarkerade ska framstå i sin neutrala form. Alla människor har kropp men ett 
av könen är neutralt och givet, dvs. normen. Mannens kroppslighet är det givna 
eller självklart mänskliga och passerar därmed som obemärkt eller neutralt medan 
kvinnors kroppar inte är självklara utan anmärkningsvärda, avvikande eller un-
dantaget.113 Med Pollocks ord kan dyaden omarkerad, markerad uttryckas som 
”ett (…) system som aktivt frambringar definitioner av skillnad inom ett nätverk 
av betydelsebärande system”.114 Kvinnans kropp ger mannens kropp mening som 
neutral och given i det att hon avviker. Termerna markerad och omarkerad i re-
lation till kropp och kroppslighet blir centrala i mina analyser då bilderna inne-
håller kroppar som dessutom är rumsligt placerade. De rumsliga platserna i bil-
der förstärker gestalternas uttryck. Som Pollock också skriver om representation 
så producerar bilder både kategorier och könsskillnader.115 En kvinnas markerade 
kroppslighet kan både användas retoriskt för att skapa spänning som motsats till 
exempelvis manlighet och delvis döljas genom att placeras på en plats som ko-
dats kvinnlig som t.ex. i ett sovrum eller ute i naturen. Historiskt har det offent-
liga rummet dominerats av mannen och offentliga platser kan fortfarande påstås 
vara könade.116 Det offentliga rummet kan inte heller behandlas som enhetligt, 
det skiftar t.ex. beroende på människors sociala relationer i och till en plats.117 

111  Elmar Holenstein, ”The Structure of Understanding”, A Journal for Descriptive Poetics and Theory 
of Literature, (1976):1, 223– 238.

112  David Tjeder, The power of character. Middle-class masculinities, 1800 – 1900. (Historiska institu-
tionen, Stockholms universitet, Stockholm 2003), 18; Margareta Svahn, Den liderliga kvinnan och den 
omanliga mannen (Carlssons, Stockholm, 1999), 182.

113   Här framstår tolkningen som universell och utifrån lingvistiken behandlas det just som ett 
universellt fenomen. Att sedan lyfta över termerna att även gälla kroppar i rum ska då förstås som en 
läsning i en västerländsk kontext. 

114  Pollock, ”Frånvarande kvinnor”, 114. Min kursivering.

115  Ibid., se även Hall, Representation.

116  Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten, red. Speglingar av 
rum (Symposion, Stockholm, 2005).

117  Anna Sofia Lundgren, Genus på offentlig plats, Etnologiska skrifter nr. 36 (Umeå universitet, Umeå, 2006). 
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Medieringar som t.ex. film och fotografier, producerar och reproducerar diskurser 
om platser. Våra föreställningar om det offentliga rummet tar både form i visu-
ella representationer, vilka genererar eller reproducerar mening, och påverkar vår 
handlingsberedskap. 

Sammanfattning
Under Betydelser av kön har jag presenterat ett urval aspekter vilka har betydelse 
för analyserna. I materialet utgör gestaltade kroppar centrala delmotiv. Min ut-
gångspunkt är att en gest eller en gestaltning, får olika betydelser beroende på kön, 
då kön betraktas som en grundläggande och meningsskapande kategori. Kvinnligt 
och manligt blir tolkningsram för sociala och kulturella konstruktioner i hur före-
teelser, tecken och symboler sorteras, förstås och görs giltiga. Som sådana produ-
cerar dessa skillnadskategorier föreställningar och förväntningar vilka får psykolo-
giska, ekonomiska och sociala konsekvenser. I mina analyser betraktar jag därför 
könsskillnaderna som krafter, dock inte statiska, vilka producerar förhållningssätt 
till en tänkt lärarpraktik. 
 För studenter vid lärarutbildningen utgör universitetets programutbildning 
tillsammans med skolans kurs- och läroplaner de övergripande strukturer vilka 
kommer att påverka deras praktiker. Kunskap om strukturerna möjliggör makt 
och fungerar även som reglerande och disciplinerande krafter. Även yrkesrollen 
är delvis institutionaliserad, till viss del definierad av uppdragsgivaren och socialt 
präglad. Att utbilda sig kan beskrivas som en förhandling mellan krav och egna 
ambitioner, men lika väl som en kamp mellan disciplinering och eget handlings-
utrymme. I bilder är det möjligt att positionera sig, förkasta eller göra motstånd 
mot olika maktaspekter. Här kan aspekter av inkludering, exkludering eller ho-
mosociala relationer lyftas fram. 
 Studenten kan representera sina föreställningar genom att positionera gestalter 
på olika sätt i olika rum. Diskurser kring olika rum sätter gränser för vad som är 
möjligt att uttrycka eller förstå. I bildmaterialet har jag funnit varianter av möj-
liga positioner i vilka studenterna har valt att placera sig i egenskap av lärare. En 
gestaltning får på så vis olika betydelser beroende av de visualiserade relationerna 
i avbildningsrummet och i det referentiella rummet. Subjektet förhandlar således 
kring sin egen giltighet i relation till kontexten. Utifrån Sandra Hardings uppdel-
ning av hur kön får olika betydelser på individuell, strukturell och symbolisk nivå, 
ger det verktyg att se hur dessa samverkar eller motverkar varandra. Här kan mar-
kerad eller omarkerad kroppslighet kommunicera olika betydelser där en omarke-
rad kropp representerar normen. 
 I bildanalyserna kan kvinnors kroppskonstitution även representera en begrän-
sad plats i en maktstruktur enligt Bordos ”the meaning of slenderness”. Detta 
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skapar i samma grad konsekvenser för mäns kroppskonstitutioner i bilder. I tolk-
ningen av studentbilderna blir dessa aspekter analytiska verktyg. 

I dialog
Hur kan man beskriva den skapande processen i datorn när dessa specifika själv-
porträtt växer fram? Vad kan ett digitalt verktyg tillföra skeendet? Och hur kan 
läroprocessen från student till lärare begreppsliggöras? Är den möjlig att identi-
fiera i en bild? För att svara på dessa frågor har jag använt mig av den ryske litte-
raturforskaren och filosofen Michail Bachtins (1895-1975) teorier. För Bachtin är 
dialogen central. I det här sammanhanget kan det framstå som en paradox att jag 
baserar delar av mitt arbete på kommunikationsteorier, samtidigt som jag avstått 
från dialoger i analysarbetet. Men jag har brukat Bachtins tankefigurer för ett an-
nat syfte. Genom hans teorier blir det möjligt att förstå den process det inneburit 
för studenterna att skapa bilderna och att tillägna sig lärarrollen.
 Bachtin skrev under 1920-talet en rad texter om estetik och etik i huvudsak 
utifrån litteratur. Det är framförallt för sina kommunikationsteorier som han är 
känd. I dem är dialogen central. Dialogen är människans sätt att definiera sig i 
världen och i relation till andra människor. Han säger att ”livet är dialogiskt till sin 
natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, 
komma överens osv.”.118 Kommunikationen är för Bachtin i första hand det språk-
liga yttrandet. Hans begrepp dialogicitet kan förstås som det samtal, både explicit 
med andra och inom en människa, som ständigt äger rum. Det samtalet pågår 
utifrån såväl gamla som nya intryck, samtal, röster men även texter och bilder.119 
I Bachtins definitioner av kommunikation återfinns en förståelse av maktrelatio-
ner, men den är könsneutral.120 Bachtin menar att en dialog enbart kan föras av 
två jämställda deltagare. Om flera röster ingår i en jämställd dialog kallar han den 
för polyfon. Dialogicitet kan inte finnas i en fast struktur där betydelserna är låsta. 
Om så är fallet, kallar han det för en monolog. I monologen är betydelserna inte 
förhandlingsbara. Bachtins texter är ofta mångtydiga och därmed i ständig dialog 
med olika synsätt inom litteraturen och i språket. Mångtydigheten kan bidra till 
att han har många uttolkare, till exempel inom pedagogik och diskursteori.121

118  Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet (Studentlitteratur, Lund, 1996), 63. Här återfinns en 
översättning hämtad ur Bachtins text om Dostojevskijs poetik. 

119  Margeret Wetherell m.fl. Discours Theory and Practice – a reader, 187.

120   Könsneutral ska här läsas som maskulint normativt.

121  Se t.ex. Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet eller Margeret Wetherell m.fl., Discours 
Theory and Practice. 
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Mötet med sig själv och den andra – digitala självporträtt
När studenterna gör sina bilder är det en speciell form av självporträtt. I porträtt-
tet arbetar de med den digitala bilden av sig själva i ett tema. De kan till och med 
arbeta med flera bilder av sig själva i en och samma bild. Ett flertal studenter har 
också andra människor med i bilderna. De flesta bilder skildrar olika former av 
möten och är också i skapandets stund ett möte. Hur kan dessa möten i och via 
självporträttet förklaras? I Författaren och hjälten analyserar Bachtin självporträt-
tets problematik och förutsättningar.122 Genom att skapa begreppen jag-för-mig-
själv och den-andre-för-mig analyserar Bachtin möjliga och omöjliga möten med 
jaget i självporträtt och dialogen mellan jaget och den andra.123 
 Med jag-för-mig-själv syftar Bachtin på människans unika position, det han 
kallar unicitet, i den personliga upplevelsen av världen inifrån människan själv. 
Ingen annan människa kan se och uppfatta verkligheten exakt som jaget gör i den 
position jaget befinner sig här och nu. Med andra ord: ingen annan kan uppfatta 
mig som jag uppfattar mig själv. I denna upplevelse av jaget poängterar Bachtin 
vad det är som skapar denna specifika upplevelse. Han menar att jaget ser sig själv 
inifrån, aldrig helt utifrån. Jagets alla upplevelser är inifrån. Jaget har alltid ett ini-
frånperspektiv, det yttre är bara fragment. ”[…] jag är ju den enda som befinner 
sig på denna plats vid denna tid och under dessa givna samlade omständligheter 
– alla andra människor är utanför mig”.124 Jag-för-mig-själv är alltså ett begrepp för 
subjektets upplevelse av sig själv i världen. 
 Subjektets upplevelse och därmed möjlighet att genomföra självporträttet ba-
seras på synintryck av det egna yttre. ”Endast i form av spridda skärvor […] faller 
mitt yttre inom fältet för mina yttre förnimmelser, och då framförallt synen”.125 
Bachtin menar att synen ger vissa yttre förnimmelser men dessa ”spridda skärvor” 
översätter jaget till sitt eget inre språk. Jaget gör om de yttre intrycken till en inre 
upplevelse och förlägger inte upplevelsen av sig själv i sitt eget yttre. Vad blir då ett 
självporträtt utifrån Bachtins resonemang? För att kunna svara på det måste hans 
syn på mötet med den andra läggas till.
 En människa går inte bara runt och ser och upplever sig själv. Hon möter och 
kommunicerar med andra i världen. Upplevelsen av en annan människa beteck-
nar Bachtin som den-andre-för-mig. Det är jagets upplevelse av en bestämd och 
unik annan människa. I mötet med den andra förlägger jaget hela upplevelsen av 

122  Michail Bachtin, Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten (1979) sv. övers. (Anthropos, 
Gråbo, 2000). Texten skrev Bachtin under en period mellan 1920 – 1927. Han gömde den efter att 
anklagats för antisovjetisk verksamhet och texten blev liggande på en vind till någon gång sent 1960-
tal. Boken är en översättning direkt från ryska av Kajsa Öberg Lindsten.  

123   I Bachtins text är båda dessa kategorier kursiva, se Bachtin, Författaren och hjälten, 26.

124  Ibid., 25.

125  Ibid., 30.
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den andra i den människans yttre gestalt. Jaget ser den andre utifrån, som den-
andre-för-mig. Därmed hävdar Bachtin att formen jag skiljer sig i grunden från 
formen den andre, de är två helt olika upplevelser. Men hur kan dessa så grundligt 
olika former förstå varandra och kommunicera? 
 Bachtin säger att möjligheten till förståelse ligger i delad kunskap. Den andra 
människan kommer alltid att se mer och därmed veta mer om jagets yttre. I mötet 
med den andra har hon eller han ett kunskapsöverskott genom sitt seende av till 
exempel jagets rygg eller världen bakom jaget. Den visuella helheten är samtidigt 
central att dela, för att aktörerna ska kunna uppleva balans. För att uppnå en de-
lad, enhetlig, tänkt och allmängiltig värld, använder vi oss av kunskap. Genom 
kunskap kan människor generalisera och skapa förståelse. Kunskapen kan göra att 
världen bli intersubjektiv, delbar mellan oss, att den inre världen via kunskap och 
kommunikation kan bli en delad och gemensam yttervärld. Detta kan rubriceras 
som att se och ses, och liknar då en av drivkrafterna i arbetet med självporträtt. 
Som filosofen Maurice Merleau-Ponty skriver: 

Gåtan består i att min kropp är på samma gång seende och synlig. Så 
som den kan betrakta tingen omkring sig kan den också betrakta sig 
själv och då upptäcka ’den andra sidan’ av sin synförmåga.126  

Kan jaget då på något sätt få fiktiv tillgång till att se sig själv som den-andre-för-
mig, låta upplevelsen av jaget vara kvar på ytan och stanna kvar i den positionen? 
När studenten med hjälp av egenhändigt arrangerade fotografier bearbetar dem 
vidare i datorn, får hon eller han då delaktighet i ett utifrånperspektiv? Kan dessa 
bilder och verktyget iscensätta den andres seende och på så sätt ge tillgång till den 
kunskap som annars är oåtkomlig?
 Bachtin behandlar fotografier i Författaren och hjälten och framhåller att de kan 
utgöra ett råmaterial, men är i grunden en falsk konstruerad och osjälvständig an-
dre. Han menar alltså att fotografiet inte kan ge jaget tillgång till ett utifrånper-
spektiv. Spegeln är för Bachtin ett ännu mer förljuget sätt att försöka se sig själv 
som den-andre-för-mig. Det sanningsanspråk Bachtin ställer när han framhåller 
fotografiet som en osjälvständig andra, kan i relation till studenternas självrepre-
sentation anses irrelevant. Man kan också sätta in förkastandet av fotografier i 
det motstånd som historiskt funnits bland intellektuella och inom konstvärlden. 
”Särbehandlingen av fotografi har sannolikt att göra med det dåliga rykte fotografi 
haft i konstvärlden sedan 1800-talet” och fram till mitten av 1900-talet.127 

126 126  Maurice Merleau-Ponty, ”Ögat och tanken”, Res Publica (1989):12–13, 162.

127   Marner, Burkkänslan, 118.
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I ett nummer av tidskriften Aiolos (1998) är temat blindhet.128 Där återfinns 
Kommentar till Derridas Minnet av de blinda skriven av Ingmar Haag. Derridas 
text handlar, enligt Haag, till största delen om teckningskonsten. Texten lyfter 
fram paradoxen att konstnären är blind vid avtecknandet och i synnerhet i förhål-
lande till självporträttet. Konstnären ser inte sitt motiv, hon/han lämnar motivet 
med blicken och flyttar den till papperet och som Derridas titel syftar till, förlitar 
sig på minnet. Minnet måste här ses som ett uttryck för en mental bild och in-
lärda scheman. Tecknandet eller målandet sker utifrån minnet, via den mentala 
bilden, som får ersätta den omedelbara perceptionen. Det är handen och minnet 
som frambringar bilden eller så ”tecknar han blint med blicken riktad mot en bild 
av sig själv i spegeln”.129 
 Fotografier och det digitala verktyget kan ses som en ersättning av pendlingen 
mellan spegeln och minnet. Genom eller via dessa medieringar kan man i dess 
helhet så att säga frysa bilden av sig själv och förflytta bilden i såväl rummet som 
tiden. I ett digitalt bildarbete är man mitt uppe i spegelbilden och kan där ar-
beta vidare med bilderna. Tekniken ger här tillgång till mer än bara det percep-
tuella minnet och aktualiserande av mentala bilder. Här öppnar sig en möjlighet 
att arbeta med självporträtt på ett annat sätt. I datorn, med hjälp av fotografier, 
kan jaget försätta sig i positionen att se sig själv utifrån, som den-andre-för-mig. I 
arbetsprocessen ökar man stegvis avståndet till den omedelbara upplevelsen, jag-
för-mig-själv, och intar successivt den andres position. Minnet behöver inte ersät-
ta perceptionen och samtidigt utnyttjar man det metaperspektiv på verkligheten 
som datorn ger. Fotografier kan mångfaldigas och hålla kvar kroppars rörelse i 
rummet. Digitalt manipulerade fotografier kan skildra möten mellan olika män-
niskor som aldrig möts i verkligheten och mitt eget möte med mig själv i ett rum. 
Med datorns hjälp kan man arbeta vidare med bilder vilket kan möjliggöra att 
fiktivt få ta del av den andres blick, att möta jaget som den-andre-för-mig. I denna 
iscensättning säkerställs visualiseringen att det centrala är gestaltningen av kroppar 
i rummet. Det är inte en verbal abstrakt händelse och inte en verbal dialog. På så 
sätt kan den bildskapande processen i datorn både betraktas som en distansering 
gentemot den egna inre upplevelsen och ett närmande till delad kunskap av såväl 
en inre som en yttre upplevelse. 

128   Ingmar Haag, ”Kommentar till Derridas Minnet av de blinda”, Aiolos, tidskrift för litteratur, 
teori och estetik (1998):8-9 

129  Ibid., 48.
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I dialog med lärarrollen – appropriering
Arbetet med bilderna, det självreflexiva arbetet, kan betraktas som studentens dia-
log med den yttre självbilden, känslan av jag-för-mig-själv och den-andre-för-mig, 
samt verktyget och lärarrollen. Men hur kan ett dialogiskt tillägnande eller en lä-
roprocess av en yrkesprofession beskrivas? 
 Bachtins dialogicitet rymmer analyser av hur människan tillägnar sig språk, ord 
eller uttryck. I The Dialogic Imagination använder han begreppet appropriering 
för rörelsen i dialogen mellan språket och individen.130 Att appropriera ord är för 
Bachtin att kunna bruka ett språk eller ett ord som ett självklart redskap eller ut-
tryck för personliga intentioner. Det engelska verbet ”appropriate” betyder ”till-
ägna sig”, ”lägga beslag på”. Begreppet kan idag återfinnas i flera sammanhang. 
James V. Wertsch använder och utvecklar det i en sociokulturell analys av medie-
rade handlingar och lärandesituationer.131 Även inom konstvetenskapen används 
begreppet appropriering för att t.ex. beskriva en speciell form av självporträtt.132 
Konstnären har då tagit ett känt verk, behållit betydelsebärande strukturer och 
placerat in sig själv i bilden. Genom att lägga beslag på motiv och positioner i bil-

130  Michail Bachtin, ”The Dialogic Imagination” (1935) i The Bakhtin Reader. Selected Writings 
of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov. Pam Morris, ed. (Arnold, London, 2003), 74–80. The Dialogic 
Imagination är ett utdrag ur Discourse in the Novel. Stavningen av Bachtins namn varierar i olika tex-
ter och stavas både Mikhail Bakhtin (förekommer mest i engelska texter) eller Michail Bachtin vilket 
förekommer i nordiska texter, se till exempel Bachtinselskabet i Danmark.

131  Professor vid Department of Education, Washington University, St. Louis, USA.

132  Mankell, Självporträtt, 240.
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den har det approprierats, det vill säga konstnären har gjort bilden till sin. Frågan 
är här om begreppet även kan användas för analys av studenternas dialog med och 
tillägnande av lärarrollen? Här nedan presenterar jag därför en bildanalys för att 
pröva approprieringsbegreppets giltighet. 
 I bild 2 (på föregående sida) står en grupp kvinnor i ett kalt rum. Genom fönst-
ren syns en storslagen fjällnatur. I rummet finns, förutom de fem kvinnogestal-
terna, en kamera som hänger på väggen, en bytta med penslar som står i det bakre 
fönstret och en hög med böcker till vänster i bild. Överst på bokhögen är en arm 
placerad stående rakt upp. För övrigt är rummet kalt och väggarna ser ut att vara 
av cement. Fönstren saknar glas och gapar tomma. Kvinnogestalterna är fem va-
rianter av samma kvinna. Det som skiljer dem åt är att de alla tittar åt olika håll. 
Gestalterna är återgivna i halv och trekvartsfigur. Utmärkande för samtliga är att 
de saknar underarmar. Hur föreställer sig bildmakaren sin kommande lärarroll? 
Hur kan betraktaren förstå lärargestaltens avhuggna armar? 
 I bilden finns tre olika delar som kan analyseras noggrannare. Det är rummet 
eller den plats som återges, bokhögen som toppas av en arm och den sammanhåll-
na gruppen av gestalter. Rummet ser ut att vara en tillfällig plats. Utsikten anger 
också att byggnaden inte finns i en urban miljö utan mitt ute i ödemarken. I och 
med att huskroppen saknar fönsterkarmar, foder och glas, framstår den som ofär-
dig eller under uppbyggnad. Det är inte ett fritidshus eller någon enkel träbygg-
nad som håller på att byggas utan en del av ett mer offentligt eller urbant bygge. 
Kan det vara en skola som uppförs? Rummet och platsen anger både exploatering 
av vild natur, att bryta ny mark och att bygga nytt. Pågår det just nu eller är det en 
avstannad process? Det är svårt att avgöra utifrån motivet. I rummet finns ett fåtal 
attribut vilka kan vara delar av en bildlärares verktyg. Det är en kamera, en bunt 
penslar och böcker. Gestalterna i bilden har uppenbara svårigheter att bruka dem. 
De saknar alla sina armar. Bildmakaren har dubblerat sin egen gestalt, samlat dem 
i en grupp om fem och låtit gestalterna rikta blickarna åt olika håll i rummet. Det 
är svårt att avgöra vad de tittar på. En av dem riktar sin blick rakt mot betraktaren 
medan de andra ser åt olika håll. Den sammanhållna gruppen, och den relativt 
marginella skillnaden mellan dem, pekar mot att bildmakaren här har återgivit 
sig själv i snarlika subjektpositioner. Framförandet är konventionellt (leendet), 
lätt distanserat och avvaktande. De är också brutalt passiviserade; utan armar kan 
de bara fortsätta att blicka ut i rummet och inte aktivt deltaga med några verk-
tyg. Bokhögen som toppas av en underarm ger associationen till att där finns den 
kroppsdel de alla har berövats. Böckerna kan här förstås som en representation av 
ännu oavslutade studier och underarmen som ett verktyg för handling. Den visu-
ella sammankopplingen, närhet mellan böcker och arm, indikerar tolkningen: ge-
nom att tillskansa sig all boklig kunskap följer också förmågan att kunna agera.
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Bildmakaren befinner sig mitt uppe i sin utbildning till bildlärare. I den situatio-
nen kan det metaforiskt uttryckas som att hon bryter ny mark och bygger nya hus. 
I och med att hon än inte är färdig med utbildningen kan varken huset vara färdig-
byggt eller naturen exploaterad. De fem olika subjektpositioner kan betraktas som 
representationer av studentens föreställningar om sig själv som lärare just här och 
nu. Armlösheten blir då ett tecken för avsaknad handlingsförmåga eller hennes i 
bild gestaltade oförmåga att behärska eller förkroppsliga lärarrollen. Underarmen 
på bokhögen framträder som en representation av ämneskompetens. Kan bilden 
därmed tolkas som att lärarrollen ännu inte är approprierad?
 I sin text om appropriering framhåller Bachtin att språket alltid till hälften 
är någon annans.133 I vardagstalet säger vi ofta ”som den och den sade”, ”hon el-
ler han sade” eller ” de sade” och våra uttalanden är fyllda av vad andra har sagt. 
Många andras röster samsas med vår egen röst i talet och orden. Språket är därför 
redan befolkat, eller som Bachtin säger, till och med ”överbefolkat” av andras in-
tentioner.134 Vi tar inte språket från uppslagsverk utan från andras munnar, från 
andra människors kontexter där det tjänat deras intentioner. Språket kan därmed 
inte med lätthet inkorporeras i talarens vokabulär och enkelt representera en in-
divids intentioner. Det blir människans eget först när orden befolkats av de egna 
intentionerna, av ett eget uttal. Då sammanfogas den egna stämman med andras, 
orden approprieras, men de andra rösterna tystnar inte helt. Den beskrivningen 
kan mycket väl sägas överensstämma med hur lärarrollen kan ta gestalt och för-
kroppsligas under utbildningen. Yrket utövas av andra och processen till en egen 
yrkesidentitet är att fylla rollen med egna intentioner. Likväl kommer rollen ändå 
alltid att vara märkt och genljuda av andras praktik.
 Bachtin menar också att språket aldrig är ett neutralt medium. Att erövra ett 
språk är en svår och komplicerad process. Alla ord kan inte enkelt approprieras av 
subjektet, de kan envist trilskas i transformeringen till privategendom och förbli 
främmande. Genom att t.ex. ordet redan har betydelser blir processen en dialog 
även på ordets villkor. Det motstånd eller den spänning som denna dialog alltid 
omfattar, är en ofrånkomlig del av approprieringen. Att appropriera ett språk, ett 
uttalande eller ord är inte enbart en inre process för subjektet utan alltid i relation 
till en situation eller ett sammanhang. Appropriering betecknar alltså både rela-
tionen mellan individ, ord och kontext och präglas av en dialog mellan dessa tre 
inblandade parter. 
 Det ovan beskrivna är en process fylld av fria val och utan tvingande omstän-
digheter. Bachtin för också in situationer där människan inte kan välja. Han skri-

133  Varje uttalande har ord eller tema som redan är sagda. Ett ord är redan laddat med olika värden 
eller ett främmande ord kommer in i uttalandet. I en dialog riktar sig uttalandet alltid mot någon, 
mot ett svar eller en kommunikation.

134   Bachtin, ”The Dialogic Imagination”, 77.
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ver då om auktoritära ord eller ”internally persuasive discourses” och exempli-
fierar med religiösa, politiska eller moraliska diskurser, vedertagna vetenskapliga 
sanningar eller liknar det vid Faderns Ord (Lag).135 Dessa är stängda och uteslu-
ter en dialogisk interaktion, de kräver totalt avvisande eller total underkastelse.136 
Denna underkastelse kallar han också för assimilering där en dialogisk treparts-
process uteblir och subjektets egen stämma förblir tyst. Resultatet blir en basal 
disciplinering av människan. Assimilering benämner han inte som appropriering. 
Appropriering för Bachtin framstår uteslutande som en process där subjektet fri-
villigt deltar i dialog och gör orden, uttalandena eller språket till sitt eget. 
 James V. Wertsch utvecklar Bachtins term i Mind as Action. Wertsch framhål-
ler att appropriering beskriver den lärandeprocess som pågår eller pågått mellan 
aktör och kulturella redskap i en medierad handling. Bachtin använder aldrig ter-
men medierade handlingar, men att tala eller bruka ett språk är just en medierad 
handling. Wertsch lyfter fram redskapets betydelse i processen där han poängterar 
att dialogen med redskapet också sker på redskapets villkor. Att t.ex. cykla eller 
hoppa stav är en handling lika mycket på redskapets villkor, som på individens 
kunnande. Han menar att den korrekta beskrivningen av att till exempel ha lyck-
ats hoppa stavhopp är inte att säga ”jag hoppade över ribban”, utan ”jag och staven 
hoppade över ribban”.137 Appropriering blir på det viset knutet både till relatio-
nen mellan aktör och redskap, aktörens kunnande och redskapets förutsättningar. 
Wertsch skiljer mellan två olika kulturella redskap, de semiotiska och de mekanis-
ka. I handlingar med semiotiska redskap, som till exempel ord, musik och bilder, 
kan vi påverka hur vi tänker om världen. Genom mekaniska redskap som till ex-
empel en hammare, kan vi påverka den fysiska världen. I relation till studenternas 
bilder kan de betraktas som semiotiska redskap. 
 Wertsch gör åtskillnad mellan olika former av kunnande och kunskapsproces-
ser. Han menar att appropriering inte kan omfatta alla medierade handlingar av 
olika kulturella redskap. En människa kan vara skicklig eller behärska något utan 
att för den skull ha approprierat det. Han benämner det då som ”knowing how” 
eller ”mastery”, att ha kunskap om eller vara skicklig inom något. Hans talande 
exempel är hur judiska barn hanterar amerikanska sånger under högtider som jul 
och Thanks Giving. De deltar, de kan sångerna men tystnar på de ställen där sång-
texten nämner Jesus. Barnen har alltså kunskap eller skicklighet i fråga om sång-
erna och ritualerna men är inte villiga att behandla kunskapen som sin egen eller 
något de identifierar sig med.138 Att veta hur, ha kunskap om – ”knowing how”, 

135  Ibid., 78.

136  Ibid., 79.

137  James V. Wertsch, Mind as Action (Oxford University Press, New York, 1998), 29, Se även ibid., 
45.

138  Ibid., 57.
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eller vara skicklig – ”mastery”, behöver alltså inte ha något med appropriering 
att göra. I Wertch exempel kan man snarare tala om anpassning eller det Bachtin 
kallar assimilering. Wertsch gör också en jämförelse i sin text mellan Bachtin 
och Vygotskij syn på inlärning. Vygotskij menar att inlärning av språket sker ge-
nom internalisering, att den yttre representationen införlivas och blir intern.139 
Internalisering, i en allmän psykologisk förklaring, betyder att individen införlivar 
eller inkorporerar t.ex. värderingar utan att det sker någon nämndvärd förändring 
av innehållet. Yttre värderingar blir genom internalisering till inre mentala proces-
ser.140 Wertsch anser att Bachtins term appropriering, till skillnad från Vygotskijs 
syn på internalisering som en kunskapande process, mer korrekt beskriver en me-
dierad handling då den alltid inkluderar ett kulturellt redskap. Genom redskapet 
förblir handlingen alltid till viss del extern och kan inte fullständigt omfattas av 
en inre representation.141 
 Att jämföra betydelser och problematisera begreppet appropriering visar på att 
kunnande eller kunskapsprocesser i medierade handlingar varken entydigt kan 
beskrivas eller begreppsliggöras. Den mångfald verkligheten uppvisar får därmed 
plats i relation till begreppet. Båda teoretikerna har termer för andra former av 
kunskapsprocesser som assimilering, vilket kan jämföras med anpassning, ”kno-
wing how” eller ”mastery”.142 De framhåller därmed att medierade handlingar inte 
entydigt betyder att redskapet representerar individens intentioner eller att aktö-
ren förkroppsligar det. Individen kan ha anpassat dig till auktoritära diskurser. 
Approprieringen omfattar i stället processen där individen tar till sig ett redskap 
som från början är främmande, använder och präglar det med en personlig ton så 
att det kan representera subjektets intentioner. 
 Wertsch utvecklar i Mind as Action vad kulturella redskap och medierade hand-
lingar kan omfatta. Han tar i det hjälp av en forskningsrapport som studerat och 
jämfört olika elevers kunskapande inför redovisningar eller framföranden i sko-
lan.143 Forskarna var intresserade av att studera hur lärarna kunde presentera olika 
arbetssätt för eleverna och därigenom ge dem förutsättningar att förändra sina 
handlingar. Elever, som gick på grundskolenivå, gavs tydliga anvisningar för att 
aktivt kunna delta under gemensamma redovisningar. Dessa skrivna anvisningar 
betraktar Wertsch som kulturella redskap och undersökningen resulterade i att ef-
ter återkommande övningar visade eleverna ett frimodigare agerande och ett ökat 

139  Ibid., 50.

140   Hans Carlsson, Utvecklingspsykologi (Natur och Kultur, Stockholm, 1978), 190. 

141  Wertsch, Mind as Action, 53. Wertsch vänder sig också mot att i talet om internalisering tenderar 
det att bli en dualistisk uppdelning mellan inre och yttre, vilket han tycker är olyckligt.

142   Wertsch har även andra teoretiker som t.ex. Burke, Dewey och Mead vilka han också refererar 
till i sitt teoribygge kring sociokulturella fenomen.

143   Ibid., 134f.
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aktivt deltagande. Wertsch menar att eleverna approprierade anvisningarna som 
redskap genom vilka de förändrade handlingarna kom att bli en personlig del av 
aktören. Det skedde successivt, efter en längre periods iscensättande.
 Om jag nu återvänder till bild 2 är frågan vad i bilden som utgör det kulturella 
redskapet? I min tolkning är det lärarrollen, men för studenten skulle det kunna 
vara tillägnandet av datorn eller bilden som redskap. Bildens upprätta underarm 
kan betyda en icke uppnådd appropriering i relation till lärarrollen, datorn el-
ler bilden. Men då temat för uppgiften var lärarrollen tar jag här hjälp av tema 
– rema, dvs. vad som sägs i bilden om det som det talas om. Då kan underarmen 
på bokhögen respektive bristen på underarmar hos gestalterna sammanfogas till 
hennes gestaltade oförmåga att handla i lärarrollen. Böckerna kan representera 
ämneskompetens och hon kan inte agera med böckerna, ämneskompetensen eller 
redskapen eftersom hon inte aktivt kan hålla i dem. Det är möjligt att tolka hen-
nes armlöshet som att lärarrollen, hennes kulturella redskap i yrket, ännu inte är 
approprierad. 

Sammanfattning
Bilderna har producerats i ett sociokulturellt sammanhang men är inte en avspeg-
ling av detta. För att förstå processen använder jag Bachtins dialog- och appro-
prieringsbegrepp samt hans problematisering av självporträttet. Genom termerna 
jag-för-mig-själv och den-andra-för-mig visar han på de kvalitativt olika upplevel-
serna för två aktörer i ett möte. Bachtin menar att självporträtt på flera sätt är en 
omöjlighet just för att jaget inte har tillgång till att se sig själv utifrån. Jag menar 
att arbetet med en bild i datorn, utifrån fotografier och konstruerade rum eller si-
tuationer, kan möjliggöra för det skapande jaget att fiktivt få ta del av den andres 
blick. Det blir då att möta sig själv som den-andra-för-mig. I denna iscensättning 
garanteras visualiseringen att det centrala är bilder av kroppar i rum. För att för-
stå hur tillägnandet av en yrkesutbildning kan gestaltas i bilderna använder jag 
Bachtins begrepp appropriering. Appropriering betecknar den process subjektet 
frivilligt deltar i, genom dialog med semiotiska eller mekaniska verktyg, för att 
göra dessa till verktyg för subjektets egna intentioner. 
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I kapitel tre beskriver jag bakgrunden till kursens utformning och bilduppgiftens 
tema. Studenterna har under kursen mött flera fotografers verk samt den engel-
ska fotografen Jo Spence (1934–1992) arbetssätt. Kapitlet inleds således med en 
kort presentation av fotobaserad konst från 1970-talet och framåt. Eftersom Jo 
Spence verk och arbetsmetoder har legat till grund för utformningen av kursen 
och studenternas tematiska bilduppgift, presenteras Spence utförligare. Hennes 
arbetsmetoder genererade så småningom ett speciellt förhållningssätt till kameran, 
vilket ingick i det Spence kallade för fototerapi. I kapitlet introduceras därför fo-
toterapi och dess anknytning till bildterapi samt skiljelinjer mellan terapi och un-
dervisning. Kapitel tre avslutas med att studenternas bildverktyg – datorn och den 
digitala programvaran – placeras in i en medieteoretisk och sociokulturell ram.

 

Att utforska med bilder 

Om fotobaserad konst och det iscensatta fotografiet
Sedan slutet av 1970-talet har ett antal kvinnliga fotografer på olika sätt arbetat 
kring temat identitet, kön och hur kvinnliga identiteter medierats i bilder.1 Spridda 
över västvärlden återfinns bland andra Cindy Sherman och Francesca Woodman i 
USA, Jo Spence i England och från 1990-talet Lotta Antonsson, Annica Karlsson 
Rixon och Annika von Hausswolff i Sverige samt Vibeke Tandberg i Norge.2 De 
idémässiga impulserna, både bildmässigt och teoretiskt, kom till stor del från ame-
rikanska konstnärer. De var i sin tur influerade av den franska poststrukturalis-
men. Gemensamma aspekter hos de flesta av dessa fotografers arbeten var repre-
sentationskritiken och att de ville peka på det som inte syns i bilderna men som 
styr betraktarens tolkning. Fotografier ansågs vara en del av en diskursiv praktik.3 

1  Metoden att bruka fotografi för att iscensätta och utforska identitet har i princip använts sedan 
fotografiets uppkomst, se t.ex. Shelley Rice, Inverted Odysseys (The MIT Press, Cambridge, Mass., 
1999), 3–26.  

2  Se t.ex. Anna Tellgren, ”Fotografi och kön: om den fotobaserade konsten under 1990-talet” i 
Från modernism till samtidskonst, red., Yvonne Eriksson, Anette Göthlund (Signum, Lund, 2003), 
108f.;  Lena Johannesson, Gunilla, Knape, red., Women Photographers – European Experience (Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 2004), 346.

3  Tellgren, ”Fotografi och kön: om den fotobaserade konsten under 1990-talet”, 109.

        3 
        från fotografi 

        till digitala verktyg
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Representationskritiken innebar bl.a. att flera av fotograferna i möjligaste mån an-
vände sig själva som motiv i fotografierna. I Kvinnovetenskaplig Tidskrifts temanum-
mer 1999 Bakom kameran, problematiseras fotografens position både historiskt och 
idag. Där skriver Marta Edling i Kamerans spänningsfält och könens positioner om fo-
tograferandet och kamerans funktion. Hon har hos några nutida kvinnliga fotogra-
fer funnit insikten om maktaspekter i den fotografiska praktiken.4 I symbolspråket 
kring kameran återfinns jaktmetaforer: man laddar kameran med film, siktar med 
kameran och skjuter av bilder. Som fotograf har du makt att visualisera identitet. 
Som motiv tilldelas du en passiv roll när kameran riktas mot dig. Edling refererar 
till Roland Barthes och Susan Sontag vilka menar att den avfotograferade blir ett 
offer och utsatt för ett våldsdåd. I positionen att vara motiv förvandlas den avfoto-
graferade till ett ”ting som symboliskt kan ägas”.5 Den avfotograferade människan 
blir fotografens modell, dvs. ett objekt för konstnärens syften. 
 Att bli avfotograferad, att bli en bild, är att förlora kontrollen över bilden av sin 
egen identitet. Oviljan att utsätta andra kvinnor för detta gjorde att fotograferna 
valde att använda sig själva som motiv. Valet innebar även att de inte kom att arbetar 
med så kallat dokumentärfotografi. De menade att fotografen väljer sina motiv vil-
ket innebär att det inte finns några ögonblick att fånga. ”Ögonblicken” måste ska-
pas eller iscensättas. Att aktivt förstå vekligheten som skapad eller iscensatt utgjor-
de också en del av kritiken gentemot dokumentärfotografiet. Dokumentärgenren 
ansågs göra anspråk på att vara objektiv. Genom visuella regler för realistiska 
framställningar ansågs dokumentärfotografiet kunna ge en neutral vittnesutsaga.6 
Kritikerna hävdade att ett fotografi aldrig kan vara en neutral registrering av en 
neutral verklighet. Verkligheten var inte en händelse eller ett skeende som pågick 
där ute, som bara väntade på att bli dokumenterad. Alla fotografier bar spår av fo-
tografens val. Situation, vinklar, arrangemang, utsnitt, perspektiv, estetik och män-
niskosyn utgjorde alla verksamma variabler i fotografens kameraöga. Genom att 
arbeta i en dokumentär estetik, som om något fångats ur verkligheten, och med 
iscensättande, synliggjorde fotografen ett kritiskt förhållningssätt till en visualiserad 
verklighet. Fotograferna arbetade med en postmodern representationskritik gente-
mot dokumentärfotografin. Fotografierna ingick inte i genren konstnärligt foto-
grafi, utan deras bilder kom oftast att kallas för fotobaserad konst.7 

4  Martha Edling, ”Kamerans spänningsfält och könens positioner”, Kvinnovetenskaplig Tidskrifts 
(1993): 3–4, 39. Edlings slutsats baseras på intervjuer med Annika von Hausswolff och Annica 
Karlsson Rixon.

5  Ibid., 38.

6  Ibid., 30. Dokumentärfotografin som genre kan sägas starta med Dorotea Lange och hennes make 
Paul Taylors bok An American Exodus: A Record of Human Erosion från 1939. 
7   Det konstnärliga fotografiet är inte en postmodern riktning utan ett traditionellt fotografi med anspråk på att 
vara konst. Se Niclas Östlind, Seende, sensualitet och identitet – om Tuija Lindström och fotografin, utställningskatalog 
till Tuija Lundströms utställning ”look at us”, Liljevalchs konsthall (Stockholm, 2004), 23. 
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Ett fotografi kan således, via den dokumentära traditionen, spela på möjligheten 
att representera ett bevis för att något har hänt.8 Som det uttrycks i förordet till 
Xposeptember 1998 ”[…] bildens makt är större än ordens, eftersom den äger be-
visen”.9 Och något har bevisligen hänt, men frågan är i vilken dimension. Är bil-
den iscensatt eller tekniskt manipulerad? Med dagens teknik kan fotografier ma-
nipuleras och redigeras om, samtidigt som de behåller sin dokumentära karaktär. 
Det fotografi betraktaren ser, kan rakt igenom vara en datorgenererad produkt. 
Alternativt kan det vara en iscensättning i en dokumentär estetik. Konstnärer kan 
aktivt använda sig av betraktarens tro på en avbildad verklighet eller fotografiet 
som ett bildbevis. En tänkt betraktarens naiva blick används som aktiv kompo-
nent i det fotografiska arbetet. 
 Jo Spence fotografiska verk utgör ett tydligt exempel på en postmodern fotoba-
serad konst. För henne var fotografier det verktyg med vilket hon visuellt genom-
förde utforskningar och dekonstruktioner av visuella representationer. Spence bil-
der ger inga svar eller färdiga lösningar utan pekar snarare tillbaka på de praktiker 
vilka genererat frågor. Som jag tidigare nämnt är Spence tankegångar grunden i 
idékonceptet kring studenternas temaarbete. Eftersom hennes arbetsmetoder ba-
serade sig på tidigare arbeten, kan det här vara motiverat att mer utförligt presen-
tera Jo Spence. De fotografier som ingår, ska även betraktas såsom explicita exem-
pel på retoriska framställningar och problematiserande motiv. Samtliga bilder har 
presenterats för studenterna under kursen i de betydelserna.
 

Jo Spence
”Som kulturarbetare producerar jag material kring historia och minnen och jag an-
vänder mig själv som exempel”.10 Detta skrev Jo Spence 1991 ett år innan hon dog. 
Hon kallade sig för kulturarbetare, inte konstnär och den titel hon gav sig själv 
som fotograf och yrkesutövare var cultural sniper, kulturell krypskytt. Jo Spence 
arbetade hela sitt liv med fotografiska projekt inriktade mot skolor, hälsovården 
och alternativa grupper. Hennes fotografiska arbeten från 1970-talet fram till hen-
nes död 1992 utgjordes av kritiska undersökningar iscensatta med henne själv som 
motiv och exempel. Hennes eget uttalande, det ovan citerade, är utmärkande för 
hennes fotografier. I och med att hon använde sig själv som exempel gjorde hon det 

8   Se bl.a. Jo Spence, Patricia Holland, Family snaps: The Meaning of Domestic Photography (Virgo, 
London, 1991); Gabriella Ahlström, Ecce homo: Berättelsen om en utställning (Bonniers, Värnamo, 
1999), 129; Jan-Erik Lundström, ”Fotografiska ballader”, i Xposeptember, red. Carl Heideken, 
Utställningskatalog för Stockholm Fotofestival (Stockholm, 1998), 3–12.

9   Sune Nordgren, ”Förord” i Xposeptember 1998, IX.

10  ”As a cultural worker I am producing materials that are about history and memory, and I am us-
ing myself as a case study”, Jo Spence, Cultural Sniping, 209. Min översättning.
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personliga allmänt. I förordet till boken 
Cultural Sniping sammanfattas hennes 
inställning med att hon var subjekt i sin 
egen historia och objekt i ett större his-
toriskt perspektiv.11 Jo Spence skrev fle-
ra böcker och många artiklar under sitt 
liv. Hon menade att på det viset nådde 
hennes bilder ut till fler människor än 
bara galleripubliken.  Trots att Spence i 
sina fotografier gestaltar sina egna min-
nen och därmed sin historia, vilken in-
kluderade en klassresa, lyckades hon 
behålla allmängiltigheten i bilderna. 
 Jo Spence bild ”Write or be Written 
off” framstår som en visuell replik på 
hennes livsprojekt. Hon föredrog att 
formulera sig själv, i stället för att bli 
formulerad av andra. Den här bilden 
har presenterats för studenterna som en 
möjlig ingång för dem att medvetet for-
mulera sin egen berättelse om sig själva 
i bildlärarrollen. 
 För studenterna introducerades två 
av Spence tematiska projekt som ex-
empel på fotografiska och utforskande 
arbetsmetoder. Dessa problematiserar 
frågor kring representation och grän-
sen mellan en privat och offentlig sfär. 
I separatutställningen ”Beyond the fa-
mily album” (1979) lät Spence familje-
albumet som motiv dominera samtliga 
fotografier. Bilderna utforskar familje-
albumets så att säga godkända estetik 
kring ”den lyckliga familjen”. Jämsides 
med gamla fotografier av sin egen fa-

11  Förordet i Cultural Sniping skrivet av Anette Kuhn (1993), 19–23.

Bild 4: Jo Spence och Rosy Marin (1986). 

Omslagsbild till Jo Spence, Cultural Sniping – the 

art of transgression (Routledge, London, 1995). 

Bild 5: ”Write or be Written off”, av Jo Spence 

och David Roberts (1988) i Cultural Sniping, 101.
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milj fanns iscensatta bilder av minnen och funderingar kring vad som inte vi-
sats, eller kunde visas i ett familjealbum. Fotografierna ifrågasatte på så vis myten 
om familjen och gränserna mellan privat och offentligt.12 Bildserierna placerade 
Spence subjektiva historia i ett större samhälleligt perspektiv.13 Familjealbumet be-
traktades således som sociala dokument för information och utforskning kring en 
diskursiv praktik.14  I en senare intervju menade Spence att hon genom sitt arbete 
nyttjat diskursteorier för att visa på betydelsen av att växa upp som arbetarklass-
kvinna under en specifik historisk tid, i en särskild familj, formad av den kontex-
tens ekonomiska situation.15 
 Ett annat tematiskt och utforskande projekt kan återfinnas i serien ”Remodelling 
Photo History” eller ”The History Lesson” (1974–1983). Här behandlar motiven 
en dokumentär tradition av historiska händelser och kulturella samt sociala kon-
struktioner kring dessa. Jo Spence skriver: 

We have not attempted the futile task of trying to invent another pho-
tographic language, but rather have tried to indicate how photographs 
which are usually given a currency and circulated within different (and 
contradictory) spheres can, when brought together enable the viewer 
to begin to make new, and perhaps political, connections.16

Syftet med den fotografiska serien var enligt Spence och hennes medarbetare Terry 
Dennet att ifrågasätta normer inom fotografiska genrer. Genom att blanda olika 
kategorier av bilder som medicinsk, politisk och antropologisk fotoestetik skulle 
de visuella koderna de-naturaliseras. Den tematiska utgångspunkten var hur kvin-
nokroppen representerats i fotografier av arbete och sexualitet. Projektet formades 
utifrån vardaglig institutionell praxis kring dessa ämnen. Arbetsmetoden var att 
ifrågasätta det förväntade genom att göra bilder i en bekant estetik med oväntat 
innehåll. I fotografierna återfinns temat att visualisera det som inte syns, eller inte 
får synas, tänkas eller vetas.
 

12   Barbro Werkmäster har i artikeln ”Familjealbumet avslöjar dolda relationer”, Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift (1993): 3–4, 68–82, analyserat amatörfotografier i familjealbumet och diskuterat den estetik 
och ideologiska konstruktion kring barn och familj som kan härledas ur bilderna. 

13   Under kurserna visades även andra konstverk i samband med att familjefotografier och minne 
problematiserades. 

14   Jo Spence, Cultural Sniping, 91.

15   Jo Spence, Putting myself in the Picture: a political, personal and photographic autobiography, 
(Camden Press, London, 1986).

16   Jo Spence, Cultural Sniping, 84. 
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Bilden ”Colonization” är 
en av de fotografier som 
ingår i serien. Den är 
gjord i genren antropo-
logiska fotografier från 
de afrikanska kolonierna. 
Fotografiet är ett tydligt 
exempel på hur kön och 
ras kan dekonstrueras 
i bild och visar på hur 
Spence och Dennet med-
vetet använde olika bild-
retoriska grepp. Det bor-
de ha varit en svart kvin-
na framför sin hydda, 
smyckad och halvnaken 
med ett tygstycke runt 
höften, avbruten i sin 
dagliga syssla och upp-
ställd framför sitt hem 
för fotografering. Det ex-
otiska. Men det är en vit 
kvinna med en frottéhan-
duk runt höften. Att hon 

är bar på överkroppen och barfota, är helt apart där hon står i dörröppningen 
framför vad som ser ut som ett engelskt förortsradhus, den typiska arbetarbosta-
den i kolgruvsamhället. Huset bär nummer 152. I det referentiella rummet kan 
man tänka sig de andra 151 dörröppningarna samt alla de som kommer där ef-
ter. En oändlig rad av slumbostäder och tristess. Vem utför kolonisationen här? 
Fabriksägaren som dominerar arbetarklassen, tar deras liv och arbete i besittning 
som en del av sin egendom? En egendom som inte är värd något mer än vad den 
producerar. 
 Kvinnans värde som hemmets slav. Kvinnan i bilden möter ej betraktarens 
blick, blicken riktas mot något bakom och bortom fotografen, utanför bildrum-
met. Kvinnan i bilden blir ett objekt, betraktaren en voyeur på distans och därmed 
i en synliggjord maktposition. 

Bild 6: ”Colonization”, av Jo Spence och Terry Dennet (1982) i 

Cultural Sniping, 79.
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Fototeater
Fotografierna till ”Remodelling Photo History” gjordes i en arbetsmetod 
Spence och Dennet kallade för fototeater. I deras beskrivning av metoden 
har jag hämtat inspiration till hur ett tematiskt fotograferande kan utföras av 
studentgrupper när de undersöker lärarrollen. Även Spence och Dennet in-
kluderade metoden i olika arbeten med workshops, undervisning och föreläs-
ningar.17 De arrangerade också utställningar i form av turnerande informativa 
projekt till skolor, konstcenter och ungdomsverksamhet.18 
 Utvecklingen av arbetsmetoden kan sannolikt betraktas i ljuset av 1970-
talets vänsterrörelse. Spence och Dennet menade till exempel att allt fotoar-
bete skulle ske kollektivt och bearbeta frågeställningar kring klass, etnicitet, 
ålder och kön och hur dessa format subjektets medvetna och omedvetna be-
gär. Utifrån subjektiva frågeställningar som: vem är jag, hur vet jag det, hur 
kom det sig att jag blev den jag blev, relaterades de till samhälleliga och so-
ciala fenomen. I linje med att de ägnade sig åt undervisning, var de sannolikt 
också inspirerade av olika nya pedagogiska riktningar på 1970-talet. Detta 
finns inte direkt namngivet i texter, men Spence skriver om påverkan från 
dramateoretiker som Berthold Brecht från Tyskland och Augusto Boal från 
Brasilien.19 Under 1981 studerade Spence och Dennet mer ingående Brechts 
dramaturgi och införlivade därefter aktivt hans tankar om drama i sina arbe-
ten. Det föranledde dem att kalla sitt arbetssätt för fototeater. Fototeater kan 
sägas vara en omformulering av deras tidigare undersökande arbeten med ett 
viktigt tillägg. De inkluderade Brechts ”verfremdungs-effekt”. Enligt Brecht 
var det olika former av distanseringseffekter för att varken åskådarna eller 
skådespelarna skulle identifiera sig med rollerna.20 För Brecht var det centralt 
att teater var just teater och inte verklighet. 
 Arbetet med olika fotografiska iscensättningar kan associeras till den po-
litiska teaterns ambition att fungera som medvetandehöjande redskap.21 
Distansering och iscensättning blir i fotografier retoriska grepp genom att 

17   Spence, Cultural Sniping, 89.

18   ”Chronology Jo Spence”, The Jo Spence Memorial Archive, London.

19   Upphovsman till ”frigörande teater” och författare till Den förtrycktes teater. I en artikel ”The 
Wounded Photographer: The Genesis of Jo Spence’s Camera Therapy” i Afterimage vol. 29 (2001): 3, 
26, skriver Terry Dennet att Jo Spence läste den boken 1979. Han kommenterar det också med att 
Boal utvecklade Brechts dramateorier i boken. 

20  Se Bertol Brecht, Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter i samma ämne, i urval och övers. av 
Herbert Grevenius (Aldus/Bonnier, Stockholm, 1966).

21   I Afterimage vol. 29 (2001): 3, nämner Terry Dennet, Kenneth Burke och hans arbete The 
Grammar of Motives. I den boken menar Dennet att Burke ger analytiska verktyg för bilder vilka 
omvänt kan användas för att bygga upp bilder. De är bl.a att benämna akten, dess bakgrund eller sce-
nen, agenten och dess verktyg samt avsikten med agerandet. Vad gjordes, var, hur och varför.
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till exempel sammanställa oppositioner och förena motstridiga genrer vilket i 
”Remodelling Photo History” visar på historiska bilders dolda retorik.22 
 Under 1980-talet utarbetade Spence ett flertal övningar i fototeaterns arbets-
metod och praktiserade dem i ungdomsgrupper och i undervisning vid Londons 
fotohögskola. I övningarnas upplägg märks betoningen både på processen som 
skapar fotografierna och arbetet med de färdiga bilderna. Arbetsprocessen byggs 
upp som en teater där föreställningen medvetandegör deltagaren om spelet och 
dess regler, samtidigt som den pågår. Även interaktionen mellan deltagaren och 
en eventuell publik är en viktig ingrediens. Genom att gestalta idéer, frågeställ-
ningar och pröva tänkta förlopp med sin kropp genereras erfarenhet. Kunskap om 
processen materialiseras i fotografierna via aktivt deltagande. Spence såg det både 
som en möjlighet att lära sig fotografera och att bli medveten om fotograferandets 
makt och samhällets visuella kultur. De fotografier som fototeatern genererar visar 
andra perspektiv än de i vardagen upplevda och för-givet-tagna. Fotografierna ut-
gör sedan underlag för visuell analys, reflektion, nya frågeställningar och eventu-
ella svar. Här följer en presentation av några av Spence övningar, utarbetade inom 
fototeaterns metod, för undervisning och eget arbete.23

 ”The Photo Shoot” – ett projekt som är användbart för att utforska gruppin-
teraktioner samt självbilder. En mindre arbetsgrupp skall på en offentlig plats ar-
rangera något som ser ut som reklamfotografering. Gruppmedlemmarna turas om 
att spela ”stjärnfotograf”, modell, konstnärlig ledare, stylist m.m. Aktionen skall 
organiseras professionellt. Människor på gatan blir publik till vad de tror är en 
autentisk händelse. Denna iscensatta teater väcker frågor kring berömmelse, för-
väntningar, perception och upplevelse.  
 ”The Passport” – ett projekt i vilket studenter kan arbeta fram en liten bok om 
sig själva, sin familj och vänner. Framställningarna kan antingen vara i berättande 
form (narrativ) eller som frågor och svar. Oavsett vilken form studenten väljer 
bygger innehållet på en serie provokativa frågor. Svaren på frågorna måste vara i 
form av bilder. Det är dessa bildsvar man sammanställer i passet/boken. Bilderna 
kan då vara antingen fotografier tagna av andra studenter, bilder från familjealbu-
met, enkla passfoton, tidningsbilder eller teckningar. Betoningen i arbetet ligger 
på en visuell och inte verbal skildring. Om det förekommer ord i passet ska dessa 
enbart komplettera eller problematisera bilderna. Orden får inte ersätta bilderna. I 
”The Passport” får man möjlighet att presentera sig själv eller framföra personliga, 
familjära eller politiska frågor i en koncentrerad och portabel form. 

22  Jämför även med Sklovskijs begrepp främmandegöring, ett grepp inom konsten för att avauto-
matisera seendet. Se kapitel 2, sidan 41.

23   Övningarna är hämtade från en stencil med titeln ”Photo Theatre/Photo Therapy”. Den kom-
mer från The Jo Spence Memorial Archive i London som förvaltar Spence samlade produktion.
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”Who am I” – en övning som består av olika delprojekt, där delprojekt ett bör vara 
en ständigt pågående fotodagbok. Här ska du fotografera hela ditt ansikte med 
ett neutralt uttryck, ett lyckligt och ett ledset uttryck. Dessa tre fotografier ska 
sedan kommenteras med din sociala och ekonomiska status just då när bilderna 
togs. Denna uppgift skall göras en gång i månaden och upprepas under ett år. Här 
uppmanar Spence varje fotograf som arbetar med människor att ha ett ständigt 
pågående projekt; att fotografera sig själv. Hon menar att om man inte kan arbeta 
kritiskt med sin egen självbild så kan man inte relatera till de problem som upp-
står när andra gör det.
 I övningen ”Who am I” ingår flera delprojekt. I stencilen (från vilken övning-
arna är hämtade) anges inte delprojekten som några återkommande övningar. Jag 
betraktar dem snarare som uppmaningar att ha erfarit dessa bilder just för att 
kunna relatera till t.ex. elevers reaktioner på olika uppgifter. Hon uppmanar dig 
att arbeta med hur du reagerar på kameran, att bli fotograferad, samt att göra 
självporträtt av hur du tror att andra människor uppfattar dig. Hur reagerar du på 
fotografier som visar delar av dig själv? Hur ser du ut just nu och hur tror du att 
du vill se ut just nu? Projektioner bakåt och framåt i tiden på hur du såg ut och 
rena fantasiprojektioner. 
 I texten framgår att dessa övningar möjliggör reflektion i bilder kring den egna 
identiteten. Genom att betrakta hur en människa berättas fram på olika sätt i bil-
der samt att i övningarna kritiskt granska hur det sker, skapas förutsättningar för 
reflektion. ”The Passport” har tillsammans med övningen ”Who am I” inspirerat 
mig i utformningen av min undervisning och temat ”vem är du som lärare?”.

Från fototeater till fototerapi enligt Jo Spence
Förutom att Spence utarbetade olika övningar i fototeaterns arbetsmetod, utveck-
lade hon även ett speciellt förhållningssätt till kameraarbetet. Att fotograferan-
det i sig kunde vara ett maktövergrepp var en inställning hon delade med andra 
samtida kvinnliga fotografer. Men hur skulle man aktivt kunna arbeta med den 
problematiken? 
 I samband med att Jo Spence insjuknade i bröstcancer kom hon att använda ka-
meran och fotograferandet som terapeutiskt verktyg.24 Då formulerade hon också 
hur ett alternativt arbetssätt kan utföras. Idéerna kring fototeatern sammanvävdes 
med olika psykoterapeutiska teorier till att omfatta det hon till slut såg som en 
terapeutisk metod. Hon kallade det för fototerapi, en form av självets fototeater 
och en visualisering av psyket.25 Ramarna för arbetsformen, kameran och fotogra-

24  Spence, Putting my self in the picture.

25   ”As a form of phototheatre of the self.” Spence, Cultural Sniping, 165.
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fiernas funktion hämtades från den brittiska psykoanalytikern D. W. Winnicotts 
teorier om leken och lekandets betydelse.26 I arbetet med kameran poängterade 
Spence vikten av att inte utsätta den som arbetar med sina personliga bilder för 
kamerans möjliga övergrepp. ”Klienten” skulle ha full kontroll över kameran och 
fotograferandet.27 Det var personen framför kameran som skulle bestämma vilka 
situationer som skulle fotograferas och när bilden skulle fotograferas. Besluten 
togs utifrån vilka bilder hon eller han vill se.28 Detta förhållningssätt knöts till ob-
jektrelationsteorin så till vida att kamerans lins gavs funktionen av vad Winnicott 
skulle ha kunnat kalla den goda och tillåtande blicken.29 Även psykoterapeuten 
Alice Millers teorier användes som förklaringar kring ”terapeutens” funktion i 
arbetet.30 Spence menade att Millers syn, att terapeuten är klientens ombud, gör 
fotografen till klientens aktiva vittne och fotografierna blir då den faktiska vittnes-
rapporten vilken skapats under arbetets olika skeden.31 Med tiden infogade Spence 
även ett poststrukturalistiskt perspektiv på subjektet, att en person kan inta olika 
subjektpositioner och att en människa består av många olika jag. 
 Det som är intressant här är att oavsett vilka mål ett fotografiskt arbete har, ut-
gör synen på kameran och fotograferandet ett medvetet förhållningssätt till makt-
relationer mellan aktörerna. I en situation där fotografier ska utgöra delar av en 
komposition aktiveras därmed ett medvetet arbete med kameran. Under mina 
kurser har denna syn på kameraarbetet ingått. För studenterna har arbetsmeto-
den skapat utrymme och respekt för olika subjektiva val i temaarbetet. Synen på 
arbetsrelationen mellan aktörer i en fotograferande situation kan användas obero-
ende av fotografiernas tänkta användningsområde.

Fototerapi idag och dess släktskap med bildterapi
Under samma tidsperiod som Jo Spence utvecklar fototerapi, växer det fram en 
mer etablerad form i USA och Kanada. Fototerapi återfinns där inom specialpe-
dagogisk undervisning, psykoterapi och socialpsykologi. 1972 publiceras en arti-
kel kring lärarutbildning och undervisning där fotografi och kameran anges som 
bra pedagogiska redskap för att stärka elevers självkänsla.32 Även som ett verktyg 

26   D.W. Winnicott, Lek och verklighet, (Natur och kultur, Stockholm, 1971), 72f.

27  Att klient här skrivs med citattecken är för att i det fototerapeutiska arbetet, enligt Spence och 
Rosy Martin, hennes medarbetare vid den tidpunkten, är inte rollerna fasta. Klient och terapeut väx-
lar från gång till gång och rollerna mellan dem ska skifta. 

28   Spence, Putting my self in the picture, 184f. 

29   Jo Spence, Rosy Martin, ”Photo-Therapy Psychic realism as a healing art?” i Ten.8 (u.å.):30, 6.

30  Alice Miller, Du skall icke märka (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1983), 65f.

31   Spence, Cultural Sniping.

32  Robert E. Hedges, ”Photography & Self-concept”, Audiovisual Instruction, National Education 
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för specialpedagoger ansågs kameran hjälpa döva barn i deras språkliga och kom-
munikativa utveckling.33 Från och med början av 1980-talet återfinns fotografier 
som terapeutiskt hjälpmedel i specialpedagogiska, socialpsykologiska och psykote-
rapeutiska tidskrifter i England och USA.34 Fototerapi anses idag vara användbart 
för psykologisk mognad och terapeutisk förändring och utveckling. Den framhävs 
som en metod att aktivt arbeta med socialisation, kunskapsutveckling, självbild, 
självkänsla och personlig mognad.35 Som metod kan fototerapi betraktas som en 
form av bildterapi och i båda metoderna betonas bilden som aktivt part i en tera-
peutisk process.
 Jag har hittills valt att använda den term Spence själv använde, fototerapi. Här 
kan det vara på sin plats att problematisera termen. Efter Spence död har kritik 
förts fram mot att hennes arbetsform inte borde kallas fototerapi, utan terapeutisk 
fotografi (Therapeutic Photography).36 Den diskussion som uppkommit kan sät-
tas i relation till en liknande uppdelning som finns inom bildterapin. Där går en 
skiljelinje mellan i grova drag två synsätt, ”bild som terapi” eller ”bild i psykotera-
pi”.37 I bildterapeutiska processer finns tre deltagare, klienten, bilden och terapeu-
ten. I ”bild som terapi” är det klienten och bilden som skapar den aktiva relatio-
nen, medan terapeuten har en starkt nedtonad eller enbart en stödjande funktion. 
”Bild i psykoterapi” utmärks av att den terapeutiska relationen finns mellan klient 
och terapeut. Bilden och bildarbetet blir då en del i den terapeutiska behandling-
en. En liknande uppdelning återfinns i fototerapin i form av Photo Therapy och 
Therapeutic Photography.38 Vad det gäller fototerapi är det lite problematiskt att 

Association, Washington, (1972): 7, 26–28. 

33  Barbera A Bodner, ”The Eye of the Beholder: Photography för Deaf Preschoolers”, Teaching 
Exceptional Children (1975): Fall, 18–23.

34   I t.ex. Journal of Personality Assessment, International Journal of Visual Sociology, Family Relations 
och Art Psychotherapy.

35  Deborah S. Zwick, ”Photography as a tool toward increased awareness of the aging self ”, 
Art Psychotherapy (1978):5, 135–142.; Doug Stewart, ”Photo Therapy: Theory & Practice”, Art 
Psychotherapy (1979):6, 41–46.; Sarah A. Milford, Jerry L. Fryrear, Paul Swank, ”Phototherapy 
with Disadvantaged Boys”, The Arts in Psychotherapy, (1983):10, 221–228.; Lynn M. Blinn, 
”Phototherapeutic Intervention to Improve Self-Concept and Prevent Repeat Pregnancies Among 
Adolescents”, Family Relations (1987):36, 252–257.; Darren Newbury, ”Reconstructing the Self: pho-
tography, education and disability”, Discability & Society, vol. 11, (1996): 3, 349–360.

36   Se Terry Dennet, ”The wounded photographer”. Terry Dennet skriver att Spence refererade själv 
till sina första arbeten som Camera Therapy, för att separera dem från det fototerapeutiska samar-
betet och det sista projektet hon bedrev, fotografiska fantasier (PhotoFantasy). Se även Judy Weiser, 
”PhotoTherapy techniques: using client’s personal snapshots and family photos as counseling and 
therapy tools”, Afterimage vol. 29 (2001): 3. 

37  På engelska uttrycks Art as Therapy även som ”the intentional use of art as therapy” och bild i 
psykoterapi – Art in Psycho-Therapy.

38  Judy Weiser , PhotoTherapy Techniques: Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family 
Albums, (PhotoTherapy Centre Press, Vancouver, 1993).
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framhäva detta som någon slags kanon. Även om det redan 1987 omnämns som en 
etablerad metod i USA, krävs ändå en terapeutisk skolning utöver utbildning i fo-
toterapeutisk metod.39 Fototerapi är inte en egen disciplin eller en egen psykotera-
peutisk profession. Det är en terapeutisk metod som praktiseras av psykoterapeuter 
med olika skolningar och verksamheter. Därmed kan det vara adekvat att dela upp 
verksamheten i PhotoTherapy och i Therapeutic Photography, speciellt som det 
senare inte kräver en utbildad terapeut. Det var den inställningen Jo Spence förde 
fram även om hon också framhöll vikten av erfarenhet, egen skolning och samar-
bete som arbetsform.
 Bildterapi har sina rötter i pedagogisk, psykologisk och konstnärlig verksam-
het.40 Den kan kallas för tvärvetenskaplig eller tvärdisciplinär och har utvecklats se-
dan 1900-talets början.41 Bildterapi började formuleras av Margaret Naumburg på 
1920-talet i The Child and the World.42 Naumburg startade en skola 1914 för fattiga 
barn i New York där hon i sitt pedagogiska program satte bildarbete och kreativi-
tet i centrum. Hon hade då varit i Italien och studerat Montessori-skolans filosofi. 
Även Edith Kramer, född i Wien, är en föregångsgestalt och var verksam i New York 
från 1938. Bildterapi baserar sig inte på en egen teori, utan bygger på olika psyko-
logiska eller psykoterapeutiska teorier i kombination med konstnärlig verksamhet, 
kreativitetsteorier och pedagogik. En bildterapeut kan utgå från psykologiska eller 
psykoterapeutiska teorier samt kombinera det med kommunikations- och kreati-
vitetsteorier.43 Bildterapi består av en behandlande verksamhet där det terapeutiska 
samtalet bedrivs mellan utbildad terapeut och klient med uppsatta mål för en tera-
piprocess. Bilden och bildskapandet utgör då en central del i den verbala terapeu-
tiska processen. Trots att bildterapi rent disciplinärt är en svårbestämd verksamhet, 
pågår idag både utbildning och forskning i bildterapi.44 I England har legitimering 

39  Lynn M. Blinn, ”Phototherapeutic Intervention to Improve Self-Concept and Prevent Repeat 
Pregnancies Among Adolescents”, Family Relations, (1987): 36, 252–257. 

40   se t.ex. Ikuko Acosta, ”Rediscovering the dynamic properties inherent in art”, American Journal 
of Art Therapy, vol. 39, February (2001).

41   Det omnämns ofta som bricolage, en blandning av flera discipliner. Se Harriet Wadeson, ”An 
Eclectic Approach to Art Therapy”, i Approaches to Art Therapy, Judith A. Rubin, red. (Brunner/
Mazel, Bristol, 1987).

42  Judith A. Rubin, ”Freudian Psychoanalytic Theory: Emphasis on Uncovering and Insight” i 
Approaches to Art Therapy Judith A. Rubin, 9. Rubin hänvisar bl.a. till Naumburgs bok The Child and 
the World (New York, 1928).

43  Gestaltterapeutisk inriktning – Janie Rhyne, fenomenologisk inriktning – Mala Betensky, psyko-
dynamisk inriktning – Joy Schaverien, objektrelationsteoretisk inriktning – Arthur Robbins, klient-
centrerad terapi – Silverstone. Se i Judith A. Rubin, red., Approaches to Art Therapy.

44  I England disputerade också 1992 Joy Schaverien med sin avhandling The Revealing Image 
(Tavistock/Routledge, London, New York, 1992). Schaverien utvecklar där en analytisk bildpsykote-
rapi. I Sverige knyts forskningen antingen till psykoterapi eller omvårdnad inom medicinska fakulte-
ten. På utbildningssidan har institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universi-
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införts sedan 2004 vilken utfärdas av Department of Health, deras motsvarighet 
till Socialstyrelsen i Sverige.45 

Skiljelinjer terapi – undervisning 
I sitt arbete med den skola Naumburg startade i New York var bildskapandet 
det nav kring vilket hon byggde upp verksamheten. I det fortsatta arbetet, som 
till exempel Kramer bedrev, växte fältet till att i högre grad omfatta en uttalad 
terapeutisk inriktning. Bildterapi är idag en behandlingsform som kan bedrivas 
inom många olika områden som till exempel psykoterapi, somatisk vård och so-
cial verksamhet.46 I en specialpedagogisk kontext kan bildterapeutiska kunskaper 
tillämpas. Man talar då inte om bildterapi, utan om bildarbete och i det samman-
hanget förekommer inte terapeutiska samtal eller interventioner. Bildarbete kan 
till exempel ha som mål att synliggöra så kallad tyst kunskap.47 Jag har tidigare 
framhållit att bilder kan gestalta och kommunicera det som är svårt att formulera 
i ord.48 Genom gestaltandet möjliggörs en formulering och här blir skiljelinjen 
mellan olika praktiker synlig. Beroende på det sammanhang individerna befinner 
sig i, kan deltagarna lyfta fram vad som är adekvat just där och då. I en terapeu-
tisk situation aktualiseras psykologiska aspekter. I ett pedagogiskt sammanhang är 
ett annat innehåll i fokus, som till exempel lärarrollen i de kurser där denna av-
handlings empiri producerades. Lärarens uppgift blir då att hålla fokus inom de 
aktuella ramarna, det vill säga min kompetens utgjorde i detta sammanhang en 
försäkran om bibehållet fokus. 
 Pedagogisk tillämpning av bildterapeutisk kunskap kan knytas till tankegång-
ar om att all utbildning ska möjliggöra personlig utveckling.49 Inom pedagogisk 
verksamhet eller undervisning kan bildskapande antas bidra till att utövarna ut-
vecklar bland annat självkännedom i relation till kontexten. Även förmågan att 
urskilja, formulera och lösa problem i det sociala rummet kan uppnås genom 
bildarbete.50 Bilder och bildskapande används då som underlag för reflektioner el-

tet sedan 1998 en specialist- och numera en magisterutbildning till bildterapeut.

45   Department of Health, UK, 20010501, se www.dh.gov.uk.

46   Birgitta Englund, Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier, (Studentlitteratur, Lund, 
2004), 144.

47   Tyst kunskap som begrepp återfinns i Dahlmans avhandling (2004), Kunskap genom bilder.

48  Sandra Weber, Claudia Mitchell, ”Drawing Ourselves Into Teaching: Studying The Images That 
Shape And Distort Teacher Education”, 307. Se under ”Forskningsläget”, kapitel 1 sidan 23.

49   Se Högskoleverkets publikationer: Examensmål för lärarexamina (1997), Studentspegeln (2002), 
Bildning i svensk högre utbildning – en översikt med exempel från 34 lärosäten (2002).

50   Birgitta Englund, ”Bildskapande som didaktiskt verktyg i högskoleutbildning”, i Gestaltande 
metoder i universitetspedagogik, red., Margareta Erhardsson (Universitetspedagogiskt centrum, Umeå 
universitet, Umeå, 2006).
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ler reflexiva samtal.51 Även att arbeta med bildskapande i grupp kan användas för 
att uppmärksamma och reflektera över samarbete och konflikthantering. Bilderna 
och bildskapandet blir på så vis verktyg för kommunikation mellan deltagarna. 
Dessa användningsområden ska inte förväxlas med vad som ibland kallas för ”fritt 
skapande doktrinen” inom bildundervisningen.52 Från 1950-talet fram till 1970-ta-
lets slut förekom en diskussion och även praktiserad undervisningsform som po-
ängterade bildämnet som ett alternativt kreativt andrum, till skillnad från resten 
av skolverksamheten, i vilket barnen kunde återfinna kreativitet och uttrycka sina 
inre känslor.53 
 Att använda bilder och bildskapande som del av en kunskapande process kan 
jämföras med vad som framkommer i debatten om forskning på konstnärlig 
grund. I utvärdering av ett flerårigt projekt på Konstfack i Stockholm framhålls 
just bildskapandets reflexiva karaktär utifrån de samtal som bedrivits inom pro-
jektet.54 Samtalen beskrivs som betydelsefulla pedagogiska instrument. I Solheim 
Pedersens avhandling con-text, vilken har gjorts inom forskning på konstnärlig 
grund, använder Solheim Pedersen modellteckningar som underlag för reflektio-
ner om modellteckningspraktiker.55 Hon utgår då från sina egna modellskisser. 
Överlag framkommer det med tydlighet i forskning eller rapporter att när bild-
skapande ingått i en lärande kontext bidrar dessa med kunskapsutveckling och 
självkännedom. 

Sammanfattning
I redovisningen av de postmoderna fotograferna och Jo Spence projekt, finns de 
tankefigurer invävda som legat till grund för utformningen av min undervisning. 
Här framkommer idéerna att fotografier kan skapas i en undersökande anda kring 
identitet, kön och klass och samtidigt utgöra en subjektiv berättelse om vem man 
är. Olika retoriska grepp kan användas i gestaltningarna som distansering och 
iscensättning eller att sammanställa oppositioner och förena motstridiga genrer. 
Centralt blir även arbetsmetoden med kameran, vilken kan sägas bygga både på 
konstnärernas representationskritik och Spence utveckling av den fototerapeutis-

51   Se Birgitta Englund, red., Kropp och Själv, 21. 

52   Ander Marner, ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”, opublice-
rat manus (Umeå, 2006), 4.

53   Se t.ex. Jan Tomæus, red., Vart tar alla begåvade barn vägen? En bok om skapande och terapi. 
(Esselte studium, Stockholm, 1974).

54   Karin Becker, ”Visual Culture and Esthetic Learning Strategies, i 4 dagar 2003. Konstnärlig forsk-
ning & estetiska läroprocesser, Institutionen för bildpedagogik rapport (Stockholm, 2003): 4, 9f. 

55  Eirin Marie Solheim Pedersen, con-text– Om teckning, tecken, text och teori; aktteckning i ett kon-
textuellt, diskursivt och paradigmatiskt perspektiv. Akademisk avhandling (Arkitekthøgskolen, Oslo, 
2002).
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ka arbetsmetoden, att inte objektivera den andra utan värna om att subjektet be-
håller makten över bilden av sig själv. Den undersökande inställningen i bildska-
pandet och Spence förhållningssätt till kameran har varit arbetsmetoder som mina 
studenter har delgivits. Övningarna ”The Passport” och ”Who am I”, som Spence 
utformade för undervisning på bland annat fotohögskolan i London, har båda 
inspirerat mig i utformningen av temauppgiften. Här finns tankefiguren om att 
subjektet själv berättar sin historia genom att skapa en identitetshandling vilken 
uteslutande komponeras av bilder. Sammantaget finns bildterapeutisk och fotote-
rapeutisk kunskap som beståndsdelar i hur kursen utarbetats. Vissa aspekter, vilka 
kan relateras till pedagogisk tillämpning av bildterapeutisk kunskap, har brukats 
för att möjliggöra och avgränsa både uppgiftens tema och reflektioner kring det.

Det digitala verktyget i en sociokulturell och 

medieteoretisk kontext
Det verktyg som studenterna använt när de arbetat fram bilderna är datorn och 
programmet Photoshop. I dialog med verktyget har de digitala bilderna tagit 
form. Frågan varför digital bildbehandling har nyttjats för att skapa dessa bilder 
har jag delvis besvarat. Utifrån Bachtins analys av självporträttets möjligheter och 
svårigheter lyfter jag där fram verktygets förmåga att ge subjektet fiktiv tillgång 
till den andres blick.56 Bildhanteringen i datorn kan även överbrygga subjektets 
blindhet som föreligger när man tecknar ett självporträtt.57 Som jag tidigare berört 
var också studenternas uppgift att appropriera det bildskapande verktyget, vilket 
primärt var kursens funktion. Mitt val bestod av att frångå en teknisk inriktning 
på kursen och i stället fokusera på ett problematiserande bildinnehåll. I relation 
till forskningsarbetet ger det två linjer, den ena linjen avhandlar bilderna och den 
andra linjen behandlar det digitala verktyget. Dessa två linjer är inte separerade 
utan löper parallellt. Även om fokus för avhandlingen är bilderna, vill jag här be-
röra några frågeställningar kring mediet.  
 Datorn ger förutsättningar för bildskapandet, utgör en part i en approprie-
ringsprocess och kan därmed betraktas som delaktig i bilden. Frågan är på vilket 
sätt denna delaktighet kan vara synlig i bilderna? Är inte datorn bara ett verktyg? 
Informatikprofessorn Bo Dahlbom hävdar att det är oansvarigt och naivt att be-
trakta datorn enbart som ett redskap.58 Han menar att tekniken har makt över våra 
liv. Tekniken omger dagens människa från den stund hon vaknar och genom dyg-

56   Se avsnittet ”I dialog”, sidan 62.

57  Se sidan 65.

58   Bo Dahlbom, Vem styr tekniken? (2002), http://www.viktoria.se/~dahlbom.
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nets alla timmar. En stor del av vad människan gör, gör hon med teknikens hjälp. 
När tekniken är djupt involverad i människans liv utgör den också en maktfaktor. 
Maktperspektivet återkommer även hos andra forskare som en viktig del i förstå-
elsen av hur människa och maskin interagerar.59 Dessa två aspekter betraktas inte 
som låsta i en fast position utan som två variabler i ständig rörelse.60 När Johan 
Asplund i sin bok Genom huvudet resonerar kring vad det är att tänka och att lösa 
problem, framhåller han vikten av att den processen sker i dialog. Han menar att 
vi tänker högt innan vi tänker tyst och i tysthet sker också en dialog. ”Att tala för 
sig själv inbegriper bara en talare – men en talare som växlar mellan två stämmor”.61 
Dessa stämmor ”är differenta från varandra”.62 Att lösa ett problem kan ske både 
i dialog med ord eller med hjälp av verktyg, precis som Wertch påtalar i Mind as 
Action när han framhåller att både stavhopparen och staven gör höjdhoppet.63 
Det är också en aspekt som Dahlbom framhåller att språk, matematik, böcker, 
bilder, papper och penna och datorer är tänkandets verktyg och förutsättningen 
för det vi kallar intelligens.64 Det är både med hjälp av konkreta artefakter och i 
olika former av samtal som en dialog upprättas i problemlösandets process. Även 
konstnären och medieforskaren Mary Flanagan framhåller dialogen mellan dator-
spel och spelare som ett tredje rum i vilket kunskap och erfarenhet kan situeras.65 
Utifrån dessa olika forskares argument om samspelet mellan aktör och verktyg kan 
interagerandet även betraktas som en social arena. Men är denna problemlösande 
och kunskapande process möjlig att uttolka i bilder? Och på vilket sätt skulle den 
kunna vara synlig? 
 Att poängtera dialogen är i linje med Bachtins och Wertchs resonemang om 
appropriering. Approprieringen eller bemästrandet präglas av en dialog som kan 
omfatta motstånd och Wertch menar att spänningen mellan aktör och verktyg vi-

59  Se bl.a. Donna Haraway, ”A Manifesto for Cyborgs: sience, technology and socialist feminism 
in the 1980s”, i The Gendered Cyborg. A Reader., Janes Kirkup, m.fl., red. (Routledge, New York, 
2000); Jennifer Gonzales, ”Envisioning Cyborg Bodies”, i The Gendered Cyborg. A Reader.; Jennifer 
Terry, Melodie Calvert, red., Processed lives: Gender and Technology in Everyday Life, (Routledge, 
London, 1997); Nina Lykke, Are Cyborgs Queer? paper Conference: Bologna (2000) http://www.wo-
men.it/quarta/workshops/epistemological4/ninalykke.htm; Boel Berner, red., Vem tillhör tekniken?: 
kunskap och kön i teknikens värld (Arkiv förlag, Lund, 2003); Sherry Turkle, Leva online (Norstedts, 
Stockholm, 1997).

60   Se Berner, Vem tillhör tekniken?.

61   Johan Asplund, Genom huvudet, problemlösningens socialpsykologi (Korpen, Göteborg, 2002), 144.

62   Ibid., 146.

63   Se ”I dialog med lärarrollen – appropriering” sidan 66f. 

64   Bo Dahlbom, ”Tekniken och tänkandet”, i Res Publica (2001):52, 46. 

65   Mary Flanagan, reload; rethinking woman + cyberculture. (MIT Press, Cambridge, 2002), 440. 
Hennes utgångspunkt är att flytta fokus i uttrycket ”the doer behind the deed” från utövaren som 
bärare av situerad erfarenhet till att i och genom dialogen skapas en okroppsligt situerad erfarenhet. 
Dialogen blir en plats eller en kropp.
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sar sig vara extra kraftfulla när nya kulturella verktyg börjar användas i medierade 
handlingar. Den utmaning de nya kulturella verktyget utgör, skapar en obalans i 
till exempel tänkandet, som i sin tur påverkar andra områden. Ett exempel kan 
ordbehandling på datorn vara. Utvecklingen av skrivsättet på datorn har drivit 
fram en ny skrivkultur, en ny undervisningsform och påverkat människors tän-
kande kring skrivandet. Inte ensidigt, inte så att människan reducerats till att följa 
maskinen, men verktyget har tvingat människor att anpassa och utveckla nya sätt 
både att skriva och att tänka kring skrivandet.66 Medieforskaren Lev Manovich 
framhåller i The Language of New Media att det nya sättet att tänka som digitala 
medier för med sig, är att frångå en narrativ struktur och följa mediets egen lo-
gik, databaser.67 Det skiljer sig radikalt från det narrativa förhållningssättet vars 
förlopp bildar en sammanhängande helhet. Genom datorn har användaren hela 
tiden tillgång till nya möjliga kombinationer, att redigera och byta ut delar av sitt 
material. Originalet upphävs som en slutprodukt eller helhet och framstår som 
ett steg på väg, en första ansats. En bild eller en film blir aldrig färdig, den kan 
alltid arbetas om i en postproduktion.68 Manovich gör jämförelsen med 1920-ta-
lets avantgardkonstnärer i deras arbeten med collage och montage som byggde på 
att från olika källor klippa sönder och bryta upp en ursprunglig mediering för att 
sammanfoga till något nytt.69 Dagens bildmakare plockar delarna till sina collage 
och montage från den egna digitala databasen eller ger sig ut på nätet och häm-
tar det material de eftersöker. Allt sker inom den digitala enheten, inom samma 
medium. För bildmakare ger alltså det digitala mediet (illusionen) av en i det när-
maste obegränsad tillgång till bilder, om man inte tar hänsyn till upphovsrätter 
och risk för plagiering. I studenternas bilder är detta också synligt genom delar 
av och referenser till andra bilder eller genrer. De har hämtat material från nätet, 
skannat in bilder och kombinerat med eget bildmaterial. Datorn som verktyg har 
alltså underlättat hantering av en mängd bilder och olika kombinationer av dem 
och studenterna har enkelt kunnat få tillgång till referenser från det medieland-
skap de rört sig i. Att plocka delar från redan befintligt material kan även förankras 
i en sociokulturell förståelse av kreativitet.70 Människors kreativitet knyts då inte 
enbart till inre eller individuella förmågor hos aktören utan relateras till kulturella 
och sociala sammanhang. Sålunda kan verktyget eller dialogen sägas vara synligt i 
bildernas intertextualitet. 

66  Wertch, Mind as Action.

67   Lev Manovich, The Language of New Media (MIT Press, Cambridge, Mass., 2001).

68  Se Manovich, The Language of New Media, samt Anders Marner, Möten & medieringar 
Monografier, Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (Umeå universitet, Umeå, 2005).

69   Collage- och montagetekniken omnämns även under kapitel 5, ”Materialet”, sidan 112.

70  Marner, Möten & medieringar, 27.
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Gary Svensson framhåller i Digitala pionjärer att den tidiga datorkonstens estetik 
var starkt sammankopplad med tekniken och utvecklingen av den.71 När nya me-
dier tillfördes de konstnärliga uttryckssätten inspirerade de till nya förhållnings-
sätt vilket påverkade verkens utformning. Verktyget genererade en estetik som 
fanns med i produkten oavsett om utövaren var professionell eller på amatörsta-
dium. Den estetik som dominerar studenternas bilder präglas varken av några 
specifikt nya uttryck, som var modernismens strävan, eller av den tidiga dator-
konstens estetik. Här återfinns collage och montage eller uttryck vilka refererar till 
utforskande samt iscensatta fotografier, den genre Jo Spence arbetade inom. Det 
digitala mediet kan däremot sägas ha tillfört andra aspekter i bilderna. Spence’s 
dekonstruktion av bildgenrer, hur till exempel kön, ras och klass representeras, 
möjliggjordes enligt henne via främmandegörande iscensättningar. Ett exempel är 
bilden ”Colonization” med kombinationen vit kvinna i en traditionellt rasifierad 
position.72 Iscensättningar som denna krävde tid för research och scenbygge. Via 
datorn har studenterna relativt enkelt kunnat konstruera miljöer eller platser och 
händelser på kort tid utan att fysiskt ha befunnit sig där. Detta är även möjligt 
med andra medier som teckning och målning. Vad det digitala mediet tillför är 
verktygets möjlighet att behålla illusionen av exempelvis ett iscensatt fotografi el-
ler en målning trots att det kan innehålla en blandning av olika tekniker. 
 Den tids- och kvalitetsvinst jag framhåller kan benämnas remediation.73 Det 
är en term medieforskarna Jay David Bolter och Richard Grusin använder när 
de analyserar digitala medier. Remediering betecknar en återmediering, som att 
titta på television via datorn, och att digitaliseringen förbättrar något ofullständigt 
som det ursprungliga mediet omfattade. I likhet med Manovisch beskriver Bolter 
och Grusin digitala medier som en samlingspunkt men även en modernisering av 
gamla medier.74 Vem skriver idag brev när e-posten enkelt, utan kuvert och fri-
märke, levereras till mottagaren på några sekunder? Dagstidningar och kvällstid-
ningar kan vi läsa på nätet. Korta nyhetssändningar med reportage om det senaste 
händelserna är också åtkomliga på nätet. Även radio, television, fotografier och 
film kan förmedlas via datorn. Datorerna visar i princip inget nytt, det är enbart 
tekniken som är ny.75 Termen remediering innebär även att det digitala mediet 
påvisar en brist i det ursprungliga mediets uttryck och ger ett löfte om en kvali-
tetsförbättring. Bolter och Grusin framhåller att det inte är en ny företeelse. När 

71   Gary Svensson, Digitala pionjärer: datorkonstens introduktion i Sverige (Carlsson, Stockholm, 
2000).

72   Se bilden ”Colonization” på sidan 77.

73  Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, (MIT Press, 
Cambridge, Mass., 2000), 60.

74   Bolter, Grusin, Remediation, 15.

75   Manovich, The Language of New Media, 50.
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fotografiet lanserades på 1800-talet framställdes tekniken som mer verklighetstro-
get än måleri. För digitala medier blir VR (Virtual Reality) löftet till betraktaren 
om en förhöjd återgivning av verkligheten i jämförelse med till exempel film. Även 
interaktiviteten, betraktarens möjlighet att delta aktivt i medieringen, är en del av 
utfästelsen. 
 Bolter och Grusin framhåller att genom digital teknik har vetskapen om en en-
kel relation mellan objekt i verkligheten och representationen i fotografier defini-
tivt brutits.76 Samtidigt säger de att estetiken i digitala fotografier kan sägas sträva 
efter maximal fotorealism. Begäret efter medieringens genomskinlighet, känslan 
av närhet och realism, kallar de för immidiacy (omedelbarhet).77 Även det är en 
del av remedieringen, att mediet ska vara osynligt för betraktaren, vilket även för-
kommer i oljemålningar, film och analoga fotografier. Motsatsen till immediacy 
kallar Bolter och Grusin för hypermediacy, en visuell representation vilken upp-
märksammar betraktaren på mediet (överförmedling, eller man skulle här kunna 
tala om Brechts verfremdungs-effekt).78 För digitala fotografier är hypermediacy 
inte utmärkande, men utgör en beståndsdel av remediering. Dessa båda rörelser, 
från medieringen och påminnelsen om den, kan båda vara beståndsdelar i stu-
denternas bildarbete. Det digitala mediet ger förutsättning till immidiacy genom 
att bilderna enkelt kan retuscheras och manipuleras. Om studenterna skulle ar-
beta med dubbelexponering, kopiering, sax och klister skulle dessa bilder båda ta 
längre tid att framkalla, innehålla felaktiga perspektiv, skarvar och kanske klister-
fläckar. Bildbehandlingen på datorn förbättrar på så vis resultatet. Bilderna kan 
innehålla intertextuella referenser utan skarvar och ge illusionen av att vara mål-
ningar eller fotografier gjorda i en dokumentär genre. Samtliga studentbilder kan 
kallas remedieringar då de bygger på fotografier, målningar och teckningar samt 
har utnyttjat det digitala mediets förmåga till immidiacy – att osynliggöra bild-
kombinationerna. Huruvida hypermediacy representeras eller är synligt i bilderna, 
och därmed möjligt att analysera, är däremot osäkert. 

76  Bolter, Grusin, Remediation, 108.

77  Ibid., 110.

78  Ibid., 272.
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I arbetet med datorn
Vilka föreställningar och förväntningar kan tänkas aktualiserats genom använd-
ning av datorer? Utvecklingshistoria kring datorer utgår från militärindustrins ut-
veckling och hotet om Bomben. Där står Sovjetunionen för det hot som föran-
ledde den amerikanska militärindustrin att utveckla Internet. Internet är den fö-
reteelse som ofta blir sinnebilden för datoranvändning.79 Jag vill inte på något sätt 
påstå att den beskrivningen är felaktig. Den är nog till och med viktig i förhållan-
de till vår förförståelse av datorer och därmed delvis en omedveten inställning till 
den samma. Även vetskapen om dess militära bakgrund, som historiskt anknyter 
till en maskulin verksamhet, kan nog knappast påstås vara en kontroversiell tanke. 
Internets utveckling har också varit central för teknikutvecklingen.80 Utan tvekan 
framstår datorer som avgörande för det moderna samhället inte bara som ekono-
misk motor utan också som idé.81 Berättelserna om datorn framstår som metabe-
rättelser om vår nutida kultur där hastigheten i utvecklingen tenderar att utgöra 
den gemensamma faktorn. 
 Inför kursen, vid första träffen, frågade jag varje studentgrupp hur mycket de 
hade arbetat med bildbehandling. Överlag var det ett fåtal i varje grupp som var 
bekant med eller ansåg sig bemästra programvaran. Flertalet hade aldrig arbetat 
med digital bildbehandling, däremot behärskade de flesta att mejla, chatta eller 
surfa på nätet. I varje grupp förekom det även uppfattningar om att bildbehand-
ling på datorn enbart innebar fusk och att maskinen automatiskt kunde konstru-
era bilder. Motstånd mot datorer som konstnärligt verktyg kan förklaras med en 
föreställning om maskinens aktörskap, vilket då inte kräver individuell hantverks-
skicklighet. Det kan relateras till att i rapporter, berättelser, teknikhistoria och 
analyser av datorer återfinns tekniken både som aktören i en positiv samhällsut-
veckling vilken har styrt oss fram till vår nutid och som den oundvikliga faktorn 
utifrån en mer dystopisk hållning.82 Motståndet inför datorer kan även knytas 
till strömningar inom konstnärskretsar som har sitt ursprung i sent 1960-tal, då 

79  För en mer ingående studie av texter kring medialandskapet och datorer i relationen till kön, se 
Eva Skåreus, ”Du sköna nya värld”, i Tidskrift för lärarutbildning och forskning (2005): 1–2.

80   Se Allequ´ere Rosanne Stone, Eros vs. Technos (Norstedts, Stockholm, 1997) samt Sandy Stone, 
”Will the real body please stand up?: Boundery stories about Virtual Cultures”, i Processed lives: 
Gender and Technology in Everyday Life.

81   Se bl.a. Knut Ove Eliassen, ”Den naturliga maskinen”, i Res Publica (2001):52, 4-24.

82  I Computer and the Communication of Gender, www.itcs.com/elawley/gender.html, har Elizabeth 
Lane Lawley studerat texter om datorer och teknologi fram till 1993. Lawley framhåller att tekniken 
framställs som det aktiva subjektet och ges agentskap. Berättelsen om tekniken blir på det sättet de-
terministisk. För övrigt, se bl.a. Vannevar Bush, As We May Think, vilken kan laddas ner från www.
press.umich.edu/jep/works/vbush/vbush.shtml. Även Marschall McLuhan, Media (1964) sv. övers. ny 
utg. (Pocky/Tranan, Skarpnäck, 2001) eller Stone, Eros vs. Technos. För en mer dystopisk hållning se 
bl.a. Friedrich Kittler, Maskinskrifter: essäer om medier och litteratur (Anthropos, Gråbo, 2003); Eva 
Kärfve, ”Maskinmänniskan”, Res Publica (2001):52, 25-35.
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politiskt engagerade konstnärer och antikrigsrörelsen dömde ut allt som kunde 
kopplas till datorer för dess militära ursprung.83 År 2000–2002 var datorer inte 
ett lika självklart bildmedium inom bildlärarpraktikerna som de är idag, även om 
ambitionerna att införliva datorer funnits en längre tid.84 Då var det mer teknik, 
vilket till exempel kan illustreras genom den sal där kursens undervisning hölls, 
en liten källarlokal med små fönster, utan utsmyckning och till bristningsgränsen 
fylld med enbart datorer. En teknisk aura kan ha inneburit ett större motstånd för 
några studenter i relation till normativa förväntningar kring teknik och kompe-
tens i förhållande till kön.85 
 Studenternas förkunskaper varierade med andra ord kraftigt. Approprieringspro-
cessen som temaarbetet innehöll var således för flertalet ett tillägnande av något 
mer eller mindre obekant. Jag antar, utifrån Bachtins analys av att appropriera ett 
språk, att för en oerfaren användare har föreställningar om datorn initialt större 
betydelse än efter att brukaren har gjort verktyget till ett redskap för sina inten-
tioner. Här kan Internet som samlande bild för datoranvändning ha spelat en 
betydelse. Under Internets barndom var möjligheten att leka med identiteter en 
av attraktionerna, vilket kan associeras till temats inriktning om föreställda yr-
kesroller.86 Att lämna sin fysiska kropp och presentera sig på nätet med ett annat 
kön eller etnicitet, har undersökts av ett flertal forskare.87 Som till exempel Sherry 
Turkle, professor vid MIT, visar de på att vi tar med oss föreställningar kring man-
ligt och kvinnligt ut på nätet. Det är inte görligt att överskrida våra föreställningar 
och sociala konstruktioner, möjligen kan vi kombinera dem på andra sätt än de 
i livsvärlden till synes givna. Lisa Makanura, även hon medieforskare men med 
inriktning mot etnicitet och ras, benämner handlingen att skifta identitet som 
”identity tourism”.88 Hon menar att identitetsbyte präglas av exotism och flyktig-

83   Svensson, Digitala pionjärer. 

84   Anders Marner, Hans Örtegren, Christina Segerholm, Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003, Bild (Skolverket, Stockholm, 2005). Institutionen för bildlärarutbildning gav 1987 ut två rap-
porter i vilka datorer angavs som viktiga verktyg för bildlärare samt nödvändigheten av att införliva 
den tekniken i utbildningen. Datorbild och undervisning i bild, Institutionen för bildlärarutbildning, 
Svenska bildlärarsällskapet, Rapport nr 4 (Stockholm, 1987); Datorgrafik i lärarutbildning och skola, 
ett utvecklingsprojekt, Rapport nr. 5 (Institutionen för bildlärarutbildning, Umeå universitet, Umeå, 
1987).

85   Se t.ex. Stone, Eros vs. Technos.

86  Om lek med identiteter, se medieforskaren och konstnären Sara Diamond, ”Taylor’s Way”, i 
Processed lives: Gender and Technology in Everyday Life, 82-92.

87  Sherry Turkle, Ditt andra jag, (Prisma, Stockholm, 1987), och Leva online. Även Sandy Stone 
har analyserat detta samt t.ex. Erika Jonsson, ”Genus i cyberrymden” i Vem tillhör tekniken?; Jenny 
Sundén, ”Kön, kod och kropp i textbaserade virtuella världar” i Internet, medier och kommunikation, 
red. Peter Dahlgren (Studentlitteratur, Lund, 2002) 

88   Lisa Nakamura, Race In/For Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on the Internet, www.
humanities.uci.edu/mposter/syllabi/readings/nakamura.html, 20070117, 3. Texten är hennes artikel 
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het. Föreställningar kring våra kroppar följer således med i digitala medieringar. 
Våra kroppar kan även betraktas som en mediering i sig, i analogi med Bordos 
teorier om kroppar och kroppspolitik.89 
 Föreställningar och förväntningar kan på olika sätt ha haft betydelse i bildarbe-
tet. Det kan ha inneburit att några inte uppnått sina intentioner i arbetet. Dessa 
aspekter är inget jag med säkerhet kan uttala mig om. Jag har inte inkluderat ob-
servationer eller intervjuer i avhandlingen utan mina resultat utgår från de inläm-
nade bilderna. Genom bilderna kan knappast de individuella intentionerna eller 
motståndet i approprieringsprocessen uttolkas, varför jag här enbart velat skissa 
kontexten kring arbetet med det digitala verktyget.

Sammanfattning
Utifrån medieteoretisk och sociokulturell förklaringsmodell framstår interaktio-
nen mellan studenterna och det digitala verktyget som en social arena. I samspelet 
mellan aktören och mediet formuleras bilder som refererar till andra bilder och 
texter i en process vilken alltid kan omformuleras i mediet. Initialt kan förför-
ståelser kring det digitala verktyget haft betydelse i approprieringsprocessen men 
kan troligtvis inte tolkas i bilderna. Dialogen med verktyget och refererandet till 
andra medieringar kan däremot framträda i bildernas intertextualitet. Verktygets 
förmåga till återanvändning, att ”citera” andra bilder, osynliggöra sammanfog-
ningar samt de eventuella tidsvinster digitalt skapade miljöer ger, kan i linje med 
Bolster och Grusin benämnas remediering. Termen remediering omfattar även en 
strävan till genomskinlighet och ett uppmärksammande av själva mediet. I forsk-
ningsrapporter har det visat sig att datoranvändares föreställningar om kön och 
till exempel kroppar på nätet, inte avviker i jämförelse med föreställningar i livs-
världen. Sålunda kan studenternas representationer ha giltighet i relation till före-
ställningar kring en kommande lärarpraktik, även om mediet såväl som bilderna 
möjliggjort omformuleringar.
 I kapitel 3 har jag skissat bakgrunden till kursens utformning och bilduppgif-
tens tema. Studenterna har under kursen både mött flera fotografers verk, vilka 
jag här placerat in i en konstvetenskaplig kontext, och den engelska fotografen Jo 
Spence arbetssätt. Även det bildskapande verktygets betydelse har problematise-
rats, genom att placera in det i en medieteoretisk och sociokulturell ram.
 

från antologin CyberReader, red., In Vitanza (MA., 1999), 442–453.

89   Se sidan 58, ”Kroppar i bilder”. Integreringen kropp och maskin återfinns i mediateorier som 
hos Donna Haraways cyborg, se A Manifesto for Cyborgs.
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        4 
        temat: 

        vem är du som lärare?

När studenterna arbetat inom kursens tema har fokus varit deras tankar om lärar-
yrket. I kapitel tre redogjordes för de arbetsverktyg genom vilka studenterna kun-
de gestalta läraryrket, såsom undersökande fotografi, bildkompositioner i fototea-
terns arbetsmetod samt det digitala verktyget. Jag har tidigare beskrivit bildarbetet 
som en förhandling mellan subjektets erfarenheter, kunskap och perception samt 
mellan det förflutna och tankar i nuet och om framtiden i förhållande till ett me-
dium. I kapitel fyra kontextualiserar jag den subjektiva förhandlingen till att även 
omfatta kollektiva föreställningar samt normer och krav samhället ställer på lä-
rare. Inför temaarbetet uppmanas studenterna att reflektera kring ”hur är en bra 
lärare”, det vill säga att formulera sig kring hur de själva uppfattar samhälleliga och 
kulturella normer och krav.1 Den individuella tolkningen kan eventuellt återfinnas 
i bilderna, men i detta kapitel beskrivs kulturella föreställningar samt några medi-
ala kanaler vilka kan tänkas skapa och förmedla dessa. I samband med det proble-
matiserar jag även begreppet lärarroll. Kapitel fyra avslutas med en presentation av 
studentgrupperna och kursen, det vill säga den sociala kontext där arbetsmetoder 
och digitala verktyg brukats, samt subjektets förhandling iscensatts. 

 
Om föreställningar och lärare
När adjunkt Lampa kliver in i familjen Cerviengs hall i föreställningen En upp-
stoppad hund, är han helt stelfrusen.2 Bussresan till den norrländska orten har varit 
kylslagen, men även adjunktens personliga egenheter har bidragit till hans belä-
genhet. Trots det varma mottagandet hos familjen fortsätter Lampa att vara stel. 
Persongalleriet i pjäsen består av schablonartade teckningar, ändå framstår inte 
bilden av adjunkten som anmärkningsvärt onormal. Hans sociala inkompetens, 
stelhet och pedanteri faller snarare inom ramen för en av flera lärartyper som fi-
gurerar i en allmän syn på yrket. Lampa är en mild variant av de teatrala represen-
tationerna för en dålig eller till och med ond lärare, där Caligula från filmen Hets 
är en av de värsta. Att Caligula fortfarande fungerar som ett avskräckande exem-
pel, trots att filmen hade premiär för sextiotvå år sedan, bekräftas av att Sveriges 

1   Se bilaga 2–4 eller presentationen av kursen i kommande textavsnitt.

2   Av Staffan Göthe i SVT:s uppsättning hösten 2006.
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Televisions temaafton ”Skolan – dröm eller mardröm?” i september 2006 just av-
slutas med filmen Hets.3 
 Filmer, teaterpjäser och litterära texter med skildringar av lärare finns i många 
genrer och för alla åldrar. Kulturella gestaltningar kan betraktas som bärare av vår 
samlade erfarenhet av de lärare vi har mött.4 Som metaforer, klichéer eller ste-
reotyper får dessa gestaltningar stor betydelse för praktiken.5 Weber och Mitchell 
refererar till ett flertal studier som har visat på hur populärkulturella bilder av lä-
rare fungerar som jämförelser eller möjliga ideal för blivande lärare.6 Utöver detta 
allmängods har även varje lärarstudent en egen och mångårig observationserfa-
renhet av det yrke de sedan utbildar sig till.7 Moira von Wright menar att de före-
ställningar lärarstudenterna bär med sig in i utbildningen kan ha större betydelse 
för studenternas kommande yrkespraktik än den kunskapsmassa lärarutbildning 
förmedlar, och till och med befästas och fördjupas om de inte uppmärksammas, 
medvetandegörs och konfronteras under utbildningstiden.8 von Wrights under-
sökningsmaterial är flera hundra lärarstudenters metaforer om hur barn lär sig i 
skolan och lärarens roll i lärandeprocessen. Hon har via berättelser både vid ut-
bildningsstarten och i slutet av utbildningen uppmärksammat att studenternas 
föreställningar snarare fördjupas än förändras om de inte utmanas medvetet av 
utbildningen. 
 I en sociokulturell förklaring fungerar skolan som individens andra socialisa-
tion.9 Via skolan som institution och lärargestalten som dess centrala aktör möter 
barnet samhällets krav på socialisering och disciplinering, där till exempel tiden är 
en central faktor av verksamheten. Tiden och att mäta den, är också vad Foucault 
framhåller som ett kraftfullt disciplinerande verktyg där läraren utgör den verk-
ställande makten.10 Att hålla tiden eller snarare att bryta det kravet är också Pippi 
Långstrumps första regelbrott under hennes korta besök i skolans värld.11 Pippi 
dundrar in i klassrummet på den tidpunkt som passar henne bäst, hojtar sitt ”hejs-
vejs” och frågar om hon kommit lagom till ”pluttifikationen”.12 Till en början är 

3   svt kanal 2, 20060909.

4   För en diskussion om bildlärarrollen, se under kapitel 5 ”Bildanalyserna”, sidan 133.

5   Se Weber & Claudia, ”Teacher Identity in Popular Culture”.

6  Ibid., 146. 

7  Dan Lorti, School-teacher: a sociological study, 2:a uppl. (University of Chicago Press, Chicago, 
2002).

8  Moira von Wright, ”Student Teachers’ Beliefs and Changing Teacher Role”, European Journal of 
Teacher Education, vol. 20 (1997): 3. 

9    Berger & Luckmann, Kunskapssociologi, 162f.

10   Foucault, Övervakning och straff.

11   Astrid Lindgren, Pippi Långstrump (1945) 29:e uppl. (Rabén & Sjögren, Stockholm, 2005)

12   Ibid., 53.



kapitel 4

96

fröken tålmodig och vänlig, men ganska snabbt har summan regelbrott blivit för 
stor och fröken har tömt alla sina försök att vara överseende. Förutom tidsbrottet, 
förstår inte Pippi vitsen med kunskapskontrollerande frågor, hennes matematiska 
tänkande är inte abstrakt utan snarare moraliskt, hon duar fröken och misstror 
hennes position som den som vet eller besitter den rätta kunskapen. Frökens sista 
förhoppning om en positiv påverkan, att låta eleverna rita en stund, urartar också 
i och med att Pippi inte kan hålla sitt ritande på papperet utan fortsätter på gol-
vet. Pippis ritande framstår som en metafor för hela hennes person, hon ryms inte 
inom den anvisade platsen. Läraren, oavsett sinnelag, är en central aktör i den an-
dra socialisationen och i Pippis fall helt utan framgång.
 I filmen Döda poeters sällskap framställs en annan lärargestalt, den som kan tän-
da elevens begär efter kunskap. Läraren, Mr. Keating, förmedlar passionerat den 
kunskap han anser förvandlar pojkarna på internatskolan från inskränkta med-
elmåttor till fritänkare. Hans projekt är att locka fram det geniala, eller snarare 
ingen tillåts vara medelmåttig. Läraren undervisar på en internatskola där elitism 
och klasskultur vävs samman med frigörelse. I filmen iscensätts en tydlig homoso-
cial situation mellan läraren och hans elever. Pojkarna identifierar sig med läraren, 
återupplivar de hemliga ritualer läraren själv erfarit och skapar därmed gemensam-
ma normer inom gruppen. Men normerna ska ändå rymmas inom skolans struk-
tur och samhällets ramar. De som bryter dessa, en elev och även läraren, offras i 
filmen. Eleven begår självmord och läraren ställs ansvarig och får sparken. 
 Filmen är förförisk med sitt frihetsideal. Under det kan ett flertal andra kon-
struktioner skönjas. Här finns en klassmoral. Eleven som begår självmord kom-
mer inte från en rik familj, det vill säga han har inte en given plats i den styrande 
samhällsklassen. Han är visserligen bäst i klassen, men det räcker inte. Man måste 
även tillhöra eliten för att tillåtas gå sin egen väg. Läraren i filmen är en karisma-
tisk person, en förkunnare vilken liknar en Jesusgestalt. Att han offras förstärker 
ytterligare det budskapet. Men jag anser att han representerar ett problematiskt 
lärarideal. Han är en ensam outsider i ett kollegium vilket framställs som konser-
vativt och inskränkt. 
 Mr. Keating skildras därmed i filmen som den enda vuxna person som vill sina 
elever väl vilket skapar ett budskap om att lärare i gemen inte bryr sig om sina 
elever. Mr. Keatings pedagogiska förmåga är dessutom starkt förknippad med vem 
han är som person och i filmen skildras den som hans naturliga läggning. Det är 
inte kunskap och professionell utbildning som genererat en kvalitativt bra under-
visning, utan regelbrott och aktiviteter utanför skolan. Professionallitet blir här 
inte en tillgång, istället är det den karismatiska personligheten som står i centrum 
för ett framgångsrikt uppdrag. Det verkar som om denna avvikande lärargestalt 
motsvarar ett ideal hos flertalet medborgare. När filmen kom, 1989, visade det sig 
bland annat i att ”sällskapets” ordspråk: Carpe Diem – fånga dagen, citerades i 
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många sammanhang. Trots att filmen skildrar en amerikansk internatskola tycks 
detta inte ha någon betydelse för filmens framgång i Sverige. Troligen fungerar fil-
mens centrala teman, uppror och ifrågasättande, oavsett vilket skolsystem publi-
ken har egna erfarenheter av. Kanske att internatskolan enbart blir en variant av 
en auktoritär struktur, som till exempel i filmen Hets, vilken möjliggör att lärare 
liknande Caligula kan agera sadistiskt i det sammanhang de befinner sig i. Både 
i Hets och i Döda poeters sällskap döljs strukturen och det är i stället en så att säga 
god eller ond lärare som blir budskapet. Även andra filmer om skolan, till exempel 
Mona-Lisas leende, berättar fram en liknande lärargestalt som i Döda poeters säll-
skap.13 Trots att läraren är utbildad är det inte via den kvaliteten läraren blir upp-
skattad och lyckas ge sina elever aha-upplevelser i kunskapandet. Det är lärarens 
karismatiska och humanistiska personlighet som är viktigast. 
 Med filmers och litteraturens berättelser om både goda och dåliga lärare hålls 
erfarenheter vid liv kring läraren som en central gestalt för var och en i vuxenbli-
vandet. Även om institutionen idag inte godtar att lärare brukar våld i undervis-
ningen, bär de kulturella lärarberättelserna vetskapen vidare om att skolan har 
omfattat detta. Etnologen Anna-Sofia Lundgren framhåller att genom berättel-
ser om auktoritet och pennalism, framstår pekpinnen som markör vilket även 
håller den traditionen levande.14 Olika kulturella berättelser om lärargestalter är 
även Webers och Mitchells utgångspunkt i ’That’s Funny, You Don’t Look Like A 
Teacher’. De menar att alla dessa berättelser har en kumulativ funktion där my-
terna emanerar från en konception av läraren som en super-människa, en gestalt 
som existerar vid sidan av en vardaglig värld. I denna myt lever läraren i klassrum-
met och behöver aldrig göra vardagliga saker som handla eller gå på toaletten eller 
känna några känslor. Även om dagens pedagogik framhåller läraren som en riktig 
människa (real people) menar de att mycket av myten fortlever i att ”there are still 
many things that do not seem ’teacherly’”.15 De två ytterligheterna, super-männis-
kan och den vardagligt nära människan kan återfinnas i Thomas Ziehes beskriv-
ning av ”min lärare” när han diskuterar nödvändigheten av att återupprätta skolan 
som ett offentligt rum.16 Ziehes tänkta lärare är både autentisk och distanserad, 
närvarande, men inte i hela sin personlighet, utan just som yrkesutövare. 
 

13   Även filmen Dangerous Minds har en liknande lärargestalt fast klassperspektivet i skolan är ett 
helt annat. Eleverna kommer här från slummen till skillnad från de andra två filmerna som behand-
lar samhällets övre skikt. Läraren är dessutom en kvinna både i Dangerrous Minds och i Mona-Lisas 
leende. De kvinnliga lärarna ges större socialt patos än Mr. Keating, annars är budskapet kring lärar-
gestalten det samma. 

14   Anna-Sofia Lundgren, Tre år i g. Perspektiv på kropp och kön i skolan (Symposion, Stockholm, 
2000), 47.

15   Weber & Mitchell, ”Teacher Identity in Popular Culture”, 3.

16   Thomas Ziehe, Kulturanalyser (Symposion, Stockholm, 1993), 78.
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Även dagstidningarna är aktiva deltagare i att producera olika lärargestalter. I 
Kunskapens fanbärare har Matilda Wiklund undersökt olika föreställningar om 
lärargestalter som förekommit på Dagens Nyheters debatt- och ledarsidor under 
1990-talet.17 Här framträder bland annat bilden av läraren som trots alla hinder, i 
form av regelverk och kursplaner, ändå lyckas genomföra sitt yrke professionellt.18 
Wiklund menar att läraren framstår som en Davidsgestalt i kamp mot en över-
mäktig Goliat. Läraren positioneras på så vis som en motkraft till de destruktiva 
krafter vilka hotar skolans verksamhet. Här framträder ”den goda läraren”, en be-
nämning Wiklund använder vilken kan sammanfattas i betydelsen av ett samhäl-
les kollektiva föreställningar om utbildningsideal som läraren ska personifiera och 
realisera.19 
 Statliga styrdokument är likaledes delaktiga i att förmedla olika lärartyper och i 
vissa fall vilket kön lärarna förväntas ha. I Skolkommissionens skrivning från 1946 
beskrivs de egenskaper en god lärare förväntas besitta.20 1946 års goda lärare är in-
tresserad av barn och ungdomar, har tålamod och humor samt är rättvis och kan 
upprätthålla disciplin. Läraren är också genomgående en ”han” och även i 1962 
års Läroplanen för grundskolan återfinns ovanstående önskemål på humor samt 
”naturlig säkerhet och sund självkritik” som förutsättningar för att ”han” ska ut-
vecklas i sitt arbete.21 Den naturligt begåvade läraren var också en dominerande 
diskurs under detta tidsspann för att senare ersättas av en mer omvårdande lärar-
gestalt från 1980-talet. Pedagogen Britt-Mari Berge har identifierat dessa tendenser 
utifrån analys av statliga styrdokument.22 Hon menar att 1946 års manliga lärare 
förväntades sammanlänka auktoritet med feminin omvårdnad och humanistiska 
ideal i sin lärargärning.23 Även när fackpressen under tidigt 1900-tal skriver om lä-
rarna var de alltid manligt könade i texterna trots att kvinnorna utgjorde en bety-
dande del av yrkesutövarna.24 I romaner om och av lärare skrivna runt sekelskiftet 
1900 framstår de manliga lärarna som väktare av disciplin och ordning i skolans 
offentliga rum medan de kvinnliga lärarna i högre grad ägnar sig åt nytänkande 

17  Matilda Wiklund, Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en med-
iearena, Örebro Studies in Education 17 (Örebro, 2006).

18  Ibid., 181. 

19  Ibid., 193–200.

20   1946 års Skolkommissions betänkande SOU 1948:27.

21   Lgr 62, 35.

22   Britt-Mari Berge, ”Whatever Happened to the Male Teacher?”, History of Education Rewiew, 
vol. 33, (2004): 2, 15–29.

23  Ibid., 19.

24  Ulla Johansson, Discursive constructions of secondary school teachers on the state and the teacher’s 
arenas: Sweden 1945–2000, opublicerat paper i anslutning till forskarkursen ”Den goda läraren” 
Örebro, vårterminen 2005.
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och ifrågasättande av strukturerna.25 Genom dessa texter framträder en maskulint 
normerad lärargestalt, märkt med auktoritet. Även om styrdokumenten idag inte 
bekönar lärargestalten på samma sätt som till exempel 1946 års skrivning, återfin-
ner Berge en tendens till disassociation mellan kvinnlighet och auktoritet inom 
den skolpedagogik som växte fram under senare delen av 1900-talet.26 Den om-
vårdande diskursen, vilken Berge menar att skolpedagogiken gett förutsättningar 
för, tenderar att göra lärarens praktik till en förlängning av hemmet där en under-
förstådd kvinnlighet är förberedd. Det skulle tala för att skolan som yrkesarena 
har förändrats och att den idag skulle vara en plats som inte i lika hög grad är 
maskulint normerad. 
 Den kumulativa effekten, som Weber och Mitchell hänvisar till och som inne-
bär att olika berättelser om lärare växer och blandas, kan utifrån offentliga texter 
antas bära rester av 1946 års ”goda lärare” tillsammans med den mer nutida om-
vårdande eller tjänande gestalten. Även diskursen om den naturligt begåvade lära-
ren kan möjligen fortleva som ett motstånd mot den professionalitetssträvan som 
pågått inom läraryrket en längre tid. Både de kulturella och offentliga texter som 
jag berört ovan är i sig inte möjliga att vikta mot varandra, om det ens är önskvärt, 
men en liten misstanke om obalans anser jag ändå vara befogad. Med stöd i von 
Wrights undersökning om lärarstudenters förförståelse kring barns lärande samt 
en översiktsartikel utifrån sextioåtta olika undersökningar om att lära sig under-
visa, framstår de föreställningar som studenterna bär med sig in i utbildningen 
som mycket betydelsefulla.27 I översiktsartikeln pekar författarna på att samtliga 
rapporter framhåller studenternas föreställningar utifrån myter, bilder eller vad 
de benämner värderingar såsom styrande för de blivande lärarnas praktik. Denna 
kunskapsmassa blir ett filter för studenterna utifrån vilket ny kunskap sorteras, an-
tas eller förkastas. Med stöd i detta blir det möjligt att anta att tidigare erfarenheter 
och de bilder som kulturella berättelser bär, tillsammans kan ha större betydelse 
i mötet med en yrkesutbildning än de diskurser till exempel styrdokument kan 
innehålla. Kursplaner och regelverk aktualiseras möjligen mer i själva yrkesutöv-
ningen. Vad som här blir viktigt att framhålla, och som även von Wright poäng-
terar, är att medvetandegöra och utmana studenterna om deras egna erfarenheter 
och kollektiva föreställningar.

25  Per-Olof Erixon, Pedagogiskt arbete i romanens prisma. Upplevelser av den svenska folkskolan under 
ett omvälvande sekel (Umeå universitet, Umeå, 2003).

26  Berge, ”Whatever Happened to the Male Teacher?”

27  Marvin Wideen, Jolie Mayer-Smith, Barbara Moon, ”A Critical Analysis of the Research on 
Learning to Teach: Making the Case for an Ecological Perspective on Inquiry”, Review of Educational 
Research, vol. 68 (1998): 2, 130–178.
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Yrke eller roll?
svt:s temakväll 2006 om skolan innehöll förutom Hets även dokumentärfilmen 
Vikarien av Åsa Blanck och Johan Palmgren. Filmteamet hade följt högstadielära-
ren Max Wejstorp under två terminer på Hallonbergsskolan i Stockholm och fil-
men visar bl.a. hans arbete i klassrummet och misströstan inför hela situationen. 
Klassen är stökigt och pratig, flera av hans kollegor är sjukskrivna och ledningen 
onåbar för samtal. Till slut kontaktar Max sin gamla lärare Folke och ber honom 
att komma och vikariera, för att både få råd och stöd och kanske nya impulser i en 
till synes övermäktig situation. Är det i läraryrket eller lärarrollen som Max upple-
ver problemen? Vilka olika betydelser kan man knyta till begreppet roll?
 I dokumentärfilmen framstår det som att det var hela situationen Max upp-
levde frustrerande. De olika klassrumssituationerna samt kollegiala och arbetsmil-
jömässiga svårigheter lyckades han inte bemästra. Hans agerande i lärarrollen var 
knappast problematiskt även om det inte var så framgångsrikt. Rollen framstår i 
det här sammanhanget som begränsad till hans personliga agerande, medan yrket 
täcker hela praktiken. I sin bok Jaget och maskerna använder Erving Goffman en 
text av Sartre för att exemplifiera hur en människa tar en yrkesposition i besitt-
ning.28 Sartre beskriver i sin text hur han sitter på ett kafé och studerar en kypare. 
Denna kypare arbetar energiskt, uppmärksamt och ihärdigt med sina uppgifter. 
Sartre skriver: ”Han leker, han roar sig. Men vad leker han?” Sartres svar på sin 
fråga är att kyparen leker att han är kypare på ett kafé och att leken är en slags 
utforskning. Han skriver vidare att kyparen ”leker med sin yrkesroll för att för-
verkliga den”.29 Goffman menar att Sartres beskrivning visar att yrkesrollen inte är 
materiell, något som man äger och visar upp, utan något som måste ageras fram, 
iscensättas och realiseras i varje stund. Att förverkliga en yrkesroll är också att 
upprätthålla uppförandenormer och ingå i en social struktur. I Vikarien blev Max 
agerande just något som hela tiden pågick. För att förverkliga en yrkesroll måste 
den alltså gestaltas, det vill säga den är varken fast eller något man kan förvärva 
en gång för alla. Max föreställningar om sin gamla lärare Folke kanske var just att 
han ägde sin lärarroll? Det visade sig i filmen att Folke inte gjorde det, han stötte 
på motstånd trots sin långa erfarenhet. Däremot tror jag att deras samtal om klas-
sen och undervisningen stärkte Max i hans praktik. Men vilka betydelser kan be-
greppet lärarroll ha? 

28  Erving Goffman, Jaget och maskerna (Prisma, Stockholm, 1998), 72.

29   Jean-Paul Sartre, Varat och intet (1943) sv. övers. (Korpen, Göteborg, 1992), 113. 
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För Berger och Luckmann är ”roll” ett centralt begrepp och omfattar en typifie-
ring av handlande inom en specifik kontext.30 De skriver att meningen med hand-
lingarna måste vara objektiv, i bemärkelsen definierad av en institution, och att de 
kan utföras av vilken aktör som helst, det vill säga att personen i rollen är utbytbar. 
I en jämförelse med NE ordbok där ”roll” förklaras som är ett ”visst (förväntat) 
sätt att vara och bete sig i ett socialt sammanhang” framstår begreppet i den be-
tydelsen normativt. Termen ”roll” skulle alltså rymma förväntade handlingar och 
omfatta bestämd kompetens. 
 Även Goffman skriver om sociala roller som redan etablerade och omfattande 
en speciell fasad oavsett individens egna ambitioner. I rollen tvingas individen att 
hantera både sin egen och den etablerade sociala fasaden.31 Men det är inte enbart 
individen som involveras i betydelser, även omgivningen gör det. Goffman menar 
att förknippat med en roll finns en tro på att den person som framför rollen också 
besitter de egenskaper han eller hon framför.32 Lärarrollen är knuten till institu-
tionen skolan. Institutionens aktörer är inte bara lärarna, utan även elever och 
andra aktörer som t.ex. rektorn. Rollerna representerar på så sätt den institutio-
nella ordningen.33 Berger och Luckmann framhåller att en människas agerande i 
yrkesrollen gör att hon eller han till viss del är gömd i en institutionaliserad kropp. 
Yrkeskroppen är så att säga redan definierad av uppdragsgivaren och därtill socialt 
präglad. Begreppet ”roll” kan därmed till viss del sägas dölja personen som agerar 
i rollen. Samtidigt menar Berger och Luckmann att subjektet internaliserar rollen 
vilket gör den till en subjektivt verklig värld. 
 I sin normativa form är den agerande personen delvis dold och subjektet även 
till viss del befriat från ett personligt ansvar. En lärarroll skulle då kunna beskrivas 
som något en person kan ta på sig eller kliva ur vilken till viss del kan präglas av 
subjektets personlighet.34 Det normativa sätter gränser för i hur hög grad rollen 
kan vara personligt präglad. Det är samtidigt något att föredra då kompetens kan 
utvecklas och utvärderas. För studenter på en lärarutbildning skulle det innebära 
att de successivt skolas in i en institutionaliserad kropp samtidigt som de sätter sin 
egen prägel på den. Jag har tidigare beskrivit detta som en förhandling mellan krav 
och egna ambitioner men lika väl som en kamp mellan disciplinering och eget 

30  Berger & Luckmann, Kunskapssociologi, 89f.

31   Goffman, Jaget och maskerna, 33. Fasaden utgörs bland annat av förväntade egenskaper och 
handlingar samt sociala konventioner som t.ex. klädsel.

32  Ibid.,, 25.

33   Berger & Luckmann, Kunskapssociologi, 92.

34  Här kan även debatten kring begreppet könsroll utgöra ytterligare en illustration. Könsroll an-
vänds knappast idag inom feminismen då det just associeras med något en människa kan kliva i och 
ur. Kön eller genus som begrepp omfattar mer än enbart den sociala rollen. Se t.ex. Joan Scott, ”Om 
språk, socialt kön och arbetarklassens historia”, Häften för kritiska studier (1989):1.
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handlingsutrymme både i praktiker och på en abstrakt nivå.35 Roll som begrepp 
har sina begränsningar och rymmer normativa förväntningar vilket kan sägas vara 
tydligt i det Weber och Mitchell påpekade, att vissa agerande inte uppfattas som 
”läraraktiga” (teacherly). Med begreppet lärarroll följer även, fast inte nödvän-
digtvis, en stor mängd stereotyper vilka kan återfinnas i forskning om lärare.36 
Typifieringen lockar till etikettering, vilket förenklar dessa ytterligare. 
 Men passar då de populärkulturella berättelserna om lärargestalter in i begrep-
pet lärarroll? Ryms de egensinniga personligheterna inom institutionernas nor-
mativa ramar? Läraren i Döda poeters sällskap ryms knappast inom begreppet ef-
tersom hans agerande avviker från den lärarnorm filmens internatskola omfat-
tade. I filmen får han till och med sparken. Caligula i Hets får inte sparken och 
representerar där igenom en svunnen tids möjliga lärarroller. Han är visserligen 
långt ifrån acceptabel i sin roll, men fortlever ändå som avskräckande exempel 
inom en historisk skolkultur. Pippis lärare ryms med alla sannolikhet inom ra-
marna för en institutionaliserad lärarutövning, trots att hon knappast framställs 
personlig utan just som ”teacherly” i undervisningsrummet. Med Max och Folke 
från filmen Vikarien, som också är mer ”verkliga” än de andra tre, är det nog så 
att de just agerar sin roll. Max och Folke kliver i och ur lärarrollen, där deras for-
mella kompetens är det verktyg de brukar för att låta personligheten stundtals 
rymmas inom yrkesutövningen. Med vetskap om dessa betydelser alternerar jag i 
mina skrivningar mellan roll och yrke. Yrke är vidare och omfattar hela praktiken. 
Kompetens och professionalitet kan i detta sammanhang betraktas som subjektets 
kunskap om gränserna för hur mycket personlig prägel en yrkesroll kan rymma.

35   Se sidan 58.

36  Se t.ex. Silwa Claesson, ”Läraren i lärarkandidaten”, i Undervisningsmetodik red. Tomas 
Kroksmark, Göran Strömqvist (Studentlitteratur, Lund, 1992). Se även Christer Brusling, Göran 
Strömqvist, red,. Reflektion och praktik i läraryrket (Studentlitteratur, Lund, 1996); Lars-Åke Kernell, 
Att finna balanser (Studentlitteratur, Lund, 2002).
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Undervisningen
Hur tror du det går för dig här

om du ej lär vem du är?

Hur gör du allt som står i tur

utan ett hum om din natur?

Allting som är din lust och plikt

att få det gjort, det är av vikt.

Missar du det, då är du såld

då har du gett dig hin i våld.

Men du blir nöjd, harmonisk, glad

om du vet Hur och Vem och Vad. 

              ur Tao enligt Puh 37

Studentgrupperna och kursen
Den inledande dikten har ingått i den text studenterna har fått fyra veckor innan 
kursen börjat. Kursen Digital Bild 1 poäng har varit en del av ett större kursmo-
ment, som har behandlat bildarbete med datorn som verktyg. Under åren 2000, 
2001 och 2002 har kursen legat mitt i vårterminen under termin fyra. Studenterna 
har alltså kommit ganska långt i sin utbildning som totalt omfattat sex terminer. 
Redan när de påbörjat bildlärarutbildningen har de haft kunskaper om och trä-
ning i konstnärlig verksamhet. Antagningskraven i den gamla lärarutbildning-
en omfattade både arbetsprover, samt krav på en förberedande konstskola eller 
Estetiska programmet i gymnasieskolan.38 Däremot har deras förkunskaper om 
bildbehandling på datorn varierat kraftigt. Någon enstaka i varje grupp har be-
härskat tekniken.39 Antalet studenter har varje år varit cirka fyrtio stycken. Åldern 
på studenterna har varierat mellan strax över tjugo år upp till fyrtioårsåldern. 
Flertalet har varit runt tjugofem år. De har vid utbildningens början delats in i två 
grupper och den uppdelningen har löpt hela utbildningstiden, vilket i princip be-
tyder att dessa grupper kan betraktas som två parallella klasser utan gemensamma 
undervisningsaktiviteter.
 Den introducerande texten har i stort sett varit identisk de tre åren; där före-
kommer enbart smärre justeringar av instruktionerna till kursen. I texten presen-
teras först utdrag ur kursplanerna samt en målformulering för undervisningen. 

37  Benjamin Hoff, Tao enligt Puh (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1984), 77.

38  I och med den förnyade lärarutbildningen försvann kravet på arbetsprover och förberedande 
konstnärlig skolning.

39   Se ”Det digitala verktyget i en sociokulturell och medieteoretisk kontext”, sidan 86.
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I kursen kommer vi att gå igenom programmen, med visst spelrum 
för individuella förkunskaper, samt lägga ett genusperspektiv på teknik 
och datorer. Målet är att du via din ökade tekniska kunskap ska kunna 
arbeta i datorn med det tematiska bildmaterialet. 

Efter detta följer en introduktion på två sidor fördelade under två rubriker med 
formuleringen: ”Introduktion till temat – att vara lärare” samt ”Utgångspunkt 
för temaarbetet – hur är du som lärare?” Texten problematiserar förväntningar 
på yrkesvalet, frågeställningar kring yrkesvalet samt vikten av att medvetandegöra 
dessa. Det görs utifrån två perspektiv, ett personlig och ett samhälleligt. Att med-
vetandegöra dessa båda konstruktioner skrivs fram som ”ett sätt att ha en stadigare 
grund att stå på” i sitt kommande yrke. I texten finns många frågor som till exem-
pel ”vad är en bra lärare?” ”hur är du som lärare?”, ”hur skulle du beskriva dig själv 
för en som inte känner dig i din yrkesroll?”. De följs av ett förslag på en övning 
som går ut på att skriva ner två listor på ord vilka kan beskriva både studenten 
själv som lärare och hur denne spontant formulerar en allmän uppfattning av vad 
en lärare ska vara. Dessa ord ska då studenterna betrakta som en form av förbe-
redande skisser. Övningen är en omformulering av en kort text i pedagogen och 
psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahls bok Ordet är ditt.40 Hon föreslår där, att 
läsaren utan eftertanke, snabbt ska skriva ner beskrivande ord om sin personlighet. 
Från Tudor-Sandahl har även den citerade dikten och ytterligare ett citat hämtats. 
För övrigt betonar texten att kursens uppgifter är bilduppgifter och att den första 
uppgiften är ”ett självporträtt som du sätter i relation till din blivande yrkesroll”. 
 I den introducerande texten förekommer inte formuleringen ”Vem är du som 
lärare?”. Den frågeställningen formulerades i stället under introduktionsföreläs-
ningen i samband med att olika konstverk presenterades.41 Det var då ett antal 
verk vilka på olika sätt gestaltar identitetsfrågor, självporträtt och problematise-
rar könskonstruktioner samt ideal.42 Verken har visats både som inspiration, hur 
andra har arbetat, hur olika tekniker har utnyttjats samt för att visa på olika an-
greppsvinklar inför bildarbetet. Skolvärlden och läraryrket har inledningsvis re-
laterats till Peter Tillbergs målning ”Är du lönsam lille vän?”. För övrigt har inte 
skolvärlden eller något uttalat yrkesperspektiv funnits bland bildmotiven. Fokus 

40  Patricia Tudor-Sandahls, Ordet är ditt (MånPocket, Stockholm, 1999).

41   Enligt mina föreläsningsmanuskript, 2000–2002.

42  Bilderna jag har presenterat har varit: 
– fotografier av Cindy Sherman, Jo Spence, Elisabeth Olsson och Stina Brookman 
– digitalt manipulerade fotografier av Vibeke Tandberg, Anthony Aziz & Sammy Cuther och 
   Inez van Lamsweerde
– självporträtt av grafikern Krystyna Piotrowska
– digitala konstverk av Channa Bankier, Nina Bondesson och Jim Berggren 
– collage i olika tekniker av Christer Themptander och Sandra Ikse
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har legat på ovan nämnda frågor. Konstverken har alla förekommit i kursen under 
de tre åren. Webbaserad konst tillkom först år 2001, fast i liten skala för att år 2002 
omfatta fler verk.43 2002 innehöll också en presentation av Gary Svenssons av-
handling Digitala pionjärer. Under föreläsningen har också en ”tankelek” genom-
förts. Den bygger på en övning tagen ur PhotoTherapy Techniques av Judy Weiser, 
där åhöraren guidad av muntlig information enskilt och tyst i tanken konstruerar 
ett självporträtt. Tankeleken avslutas med uppmaningen att studenterna ska visa 
det imaginära fotografiet för rektorn på den skola de ska börja arbeta på. Jag har 
haft med övningen för att den tydligt aktualiserar skillnaderna mellan en privat 
och en publik bild i relation till självrepresentationer. Detta har också diskuterats 
under föreläsningen.44 
 Efter introduktionsföreläsningen har ytterligare tre hela förmiddagspass följt 
med presentationer och genomgångar av programfunktioner, övningsbilder samt 
inskanning och bearbetning av bilder på datorn. Handledning och enskilda sam-
tal om skisser och bilder med studenterna har varit en schemalagd del i kursen. 
Eftermiddagarna har varit schemalagd självstudietid. Kursens sista dag har inne-
hållit bildredovisningar. Varje student har presenterat sin bild och de frågeställ-
ningar som har varit bildarbetets utgångspunkt. Kursen har sammanlagt pågått 
under fem dagar.
 Ett antal artiklar och utdrag ur böcker har varit kurslitteratur under hela kur-
sen, det vill säga även den del som inte omfattas av dessa fem dagar. Texterna har 
behandlat olika aspekter av bilder, konstverk och skolans verksamhet. Endast en 
artikel har bifogats introduktionstexten, vilket var ”Narrativitet – individen, sko-
lan och samhället” av Thomas Koppfelt.45 Artikeln behandlar bildskapande på 
skolornas estetiskt inriktade kurser och program. I artikeln argumenterar Koppfelt 
för nyttan av elevers bildskapande. Han menar att om bildskapandet kopplas t.ex. 
till frågor kring subjektet och omvärlden kan elevers egna bilder utgöra en be-
rättelse om eleven och världen – för eleven i världen. Koppfelt text anknyter till 
Spence syn på nödvändigheten av att skriva sin egen historia, vilket föranlett mig 
att skicka med den i samband med introduktionstexten. Övriga artiklar har delats 
ut under kursens gång. Jag vill här kort nämna titlar samt ange något om deras 
innehåll. Å ena sidan har det inte varit något krav att studenterna ska läsa texterna 
i samband med bildskapandet, utan de kan i lika hög grad ha läst dem efteråt. Å 

43  Bl.a. Gunilla Leanders arbeten.

44  För en ingående beskrivning av hela kursen, se Eva Skåreus, ”Bildskapande som metod att ut-
forska yrkesidentiteter” i Margareta Erhardsson, red., Gestaltande metoder i universitetspedagogik 
(Umeå universitet, Umeå, 2006); Eva Skåreus, ”Det är lärarnas fel”, Tidskrift för lärarutbildning och 
forskning, (2002): 3, 12–38, eller bilaga 2–4.

45  Thomas Koppfelt, ”Narrativitet – individen, skolan och samhället”, Bild i Skolan (1999): 3, 26–
29.  Thomas Koppfelt är lärare på Institutionen för bildpedagogik i Stockholm. 
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andra sidan kan de ha tagit del av materialet. Utan att kunna hävda vilket, vill jag 
ändå kort redovisa dem. ”Seendet är ingen absolut sanning”, är ett reportage och 
en intervju med fotografen Tuija Lindström omkring fotografi och digital bild-
behandling i relation till dokumentärfotografi.46 Därutöver har två korta artiklar 
ur tidskriften Tecknaren ingått, där den ena texten beskriver digitala bilder som 
framtidsbilderna, och den andra behandlar krokiteckning på Konstfack med da-
torn som verktyg.47 Från böcker har ett kort utdrag ur Det flerstämmiga klassrum-
met ingått vilken presenterar Bachtins dialogbegrepp.48 Dessutom har tre kapitel 
ur Från siffror till surfning – könsperspektiv på informationsteknik funnits med som 
introduktion till att lägga ett genusperspektiv på datorer.49 En dagsaktuell tid-
ningsartikel tillkom för kursen 2000 ”Håll käften och var söt i skolan” DN 6/3, 
2000, vilken behandlade Gunilla Granaths undersökning av en sjundeklass. Den 
fanns även med 2001 men ersattes 2002 av ”Bildlärarens psykosociala miljö” ett 
sammandrag av två studenters examensarbete på bildlärarutbildningen i Umeå.50 
Där behandlas ämnets popularitet i skolan i relation till bildlärares upplevelser 
av ökade krav och stress i sina praktiker. Litteraturen har, som tidigare nämnts, 
delats ut under kursen som underlag för studenternas reflektioner inför och efter 
bildarbetet. Studenterna har även haft en kort skriftlig uppgift att lämna in efter 
kursen där de har anmodats att reflektera över bildprocessen med referenser till 
litteraturen. 

Reflektioner
Kursens första del, där det tematiserade självporträttet skapades, var kort och 
mycket intensiv. Av den anledningen utgjorde inte litteraturen någon väsentlig 
del. Jag har ändå valt att redovisa den samt att kursexaminationen även omfat-
tat en skriftlig redovisning av bildskapandet. Jag har med detta velat redogöra för 
alla moment studenterna mött inom kursen. Huruvida och i vilken grad de olika 
inslagen haft betydelse, är svårt att avgöra, men alla dessa olika delar har ingått. 
Här måste jag poängtera att inlämningstexterna inte ingått i avhandlingens empiri 
och jag har inte tittat på dem inför eller under arbetets gång. Eftersom jag valt att 
enbart analysera bilderna, var texterna inte aktuella. I det valet bedömde jag även 
att jag kunde bortse från att jag tagit del av texterna. Under de år som här är ak-

46   Emma Engström, ”Seendet är ingen absolut sanning”, Fotografisk tidskrift (1997): 4, 11–12.

47   Tecknaren är Föreningen Svenska Tecknares medlemstidning. Dessa båda artiklar ”Datorer, kol 
och känsla” av Gunnar Olsson m.fl. samt ”Framtidsbilder” av Lennart Eng är hämtade ur nummer 1 
(2000).

48   Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, 63-65.

49  Lena Kallin, Lena Palmquist, red., Från siffror till surfning – könsperspektiv på informationsteknik 
(Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, Umeå, 1999).

50   Sisko Friborn, ” Bildlärarens psykosociala miljö”, Bild i Skolan (2000):1, 6–7.
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tuella hade jag sammanlagt ca. etthundrafyrtio studenter i denna kurs. Därutöver 
hade jag andra kurser och andra studenters texter att bedöma. Dessutom hann det 
gå drygt två år mellan det att kursen 2002 pågick, till att jag började arbetet med 
bildanalyserna. Under dessa två år mötte jag nya studentgrupper i liknande kur-
ser. Det är således ett stort antal studenter, bilder och texter som passerat under 
mina år som lärare. Minnet av varje students enskilda text är obefintligt. Däremot 
kom jag ihåg vissa studenter mer som personer i samband med att jag började med 
bildanalyserna. I dagboken, som jag skrev under bildanalysperioden, framgår det 
att vissa bilder initialt bär studenternas namn.51 Alla bilder numrerades dock om-
gående och efter tre veckor ersätts namnen med nummer i dagboken.52 De min-
nesfragment som först fanns kvar utgjort således inte något problem i analysarbe-
tet. Arbetet med bilderna utvecklades till att behandla bilderna och inte enskilda 
studenter. 
 Under åren 2000–2002 lade jag inte tyngdvikten i kurserna vid en akademisk 
hållning, utan koncentrerade mig på kursernas bildskapande moment. Dessutom 
var just denna kurs mycket intensiv i början, det var många moment som skulle 
hinnas med. Litteraturen hade således en relativt liten betydelse under den första 
veckan och har därför knappast påverkat bildernas innehåll i någon nämndvärd 
omfattning. Men det finns vissa undantag. I någon av bilderna, återfinns delar 
som en intertextuell referens. 

Ett exempel på intertex-
tualitet i relation till kur-
sens texter är bild 23.  
Här återfinns associatio-
ner till den dikt som ci-
terades under rubriken 
”Undervisningen”, på sidan 
103. Dikten berör olika as-
pekter av personlig utveck-
ling i en enkel beskrivande 
hållning. I bild 23 finns en 

demon eller djävul vilket kan referera direkt till diktens ”hin i våld”. Även strofen 
om nödvändigheten av att lära sig vem man är, kan representeras av det föreställda 
porträttet tillsammans med bokryggarna till höger i bild. Diktens slutord ” du blir 
nöjd, harmonisk, glad om du vet Hur och Vem och Vad” kan i bilden stämma 
med gestaltningen av mannen, på det sätt han framträder i bilden. Hela bilden 
blir i den här tolkningen en illustration av dikten. 

51  ”Dagboken bildanalyserna”, 20050221.

52   20050310 finns den sista bildkommentaren med någon students namn. Dagboken sträcker sig 
fram till 20050707.

bild 23
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Studenterna har sannolikt även förhållit sig till och påverkats av de förevisade 
konstverken. Jag återkommer till det i bildanalyserna, kapitel fem. Ytterligare in-
fluenser har förmodligen kamraterna i grupperna varit. I bildmaterialet kan viss 
påverkan skönjas. De två studenter som gjort bild 28 och bild 45 gick kursen i 
samma grupp, under samma år. 

 
 

 

I båda bilderna finns ett fotografi av studenten som flankeras av en mindre teck-
ning av samma person.  I bild 45 är det lilla porträttet till höger i bild och vridet 
nästan upp och ner medan i bild 28 är det lilla porträttet nere till vänster rättvänt. 
Båda porträtten präglas av ett allvarligt ansiktsuttryck i såväl fotografi som teck-
ning. För övrigt finns inte några uppenbara likheter i bilderna. 

Sammanfattning
I kapitel fyra har jag lyft fram exempel på populärkulturella framställningar av 
lärare. Jag har med det velat synliggöra några av de kanaler som förmedlar och 
vidmakthåller kollektiva föreställningar om lärare. Både studenternas egna erfa-
renheter av skolan och kulturella skildringar utgör centrala delar i konstruerandet 
av tankar om lärarrollen. I litteratur, teater och film förmedlas lärartyper vilka vi 
godtar eller förkastar utifrån framställningarnas trovärdighet. Även i dagstidningar 
och skolans styrdokument kan normer kring lärare återfinnas. Ett flertal studier 
visar att berättelser och myter fungerar som filter för lärarstudenter, utifrån vilket 

bild 45                        bild 28

                detalj bild 45      detalj bild 28 
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ny kunskap sorteras, antas eller förkastas. Tillsammans med studenternas egna er-
farenheter kan berättelser och myter visa sig ha större betydelse i mötet med en yr-
kesutbildning än de diskurser styrdokument och kursplaner förmedlar. För lärar-
utbildningar blir det således centralt att medvetandegöra och utmana studenterna 
kring deras egna erfarenheter samt olika kollektiva föreställningar.
 I kapitlet har även termen lärarroll problematiserats i relation till läraryrke. Roll 
rymmer begränsningar och normativa förväntningar. En yrkesroll representerar 
en institutionaliserad ordning, vilket delvis döljer den personen som agerar i rol-
len. Yrke är ett vidare begrepp och omfattar hela praktiken. Med hjälp av doku-
mentärfilmen Vikarien blir det tydligt att lärares professionella kompetens kan 
utgöra det verktyg genom vilket lärare kan hantera en mer personlig hållning i 
yrkesutövningen.    
 Avslutningsvis har studentgrupperna och kursens utformning redovisats. Som 
lärare för kursen har jag skapat ett sammanhang baserat på en text som frågar ef-
ter och problematiserar personliga motiv, val och förmågor i relation till läraryr-
ket. Introduktionstexten har poängterat vikten av att undersöka dessa personliga 
ställningstaganden, så att var och en ska kunna skapa en fastare grund att stå på i 
läraryrket. Som introduktion till bildarbetet har cirka trettiofem nutida konstverk 
presenterats. Utmärkande för dem har varit problematisering av skolan och ideala 
framställningar, sexualitet, tid, självrepresentation och konstruktionen av kultur 
kontra natur eller naturlighet. Sammantaget utgjorde både introduktionstexten 
och konstverken en uppsättning förberedda positioner som studenterna har kun-
nat välja mellan. Alternativt har studenterna kunnat göra motstånd mot de intro-
ducerade positionerna. Ytterligare valmöjligheter har varit att studenten skapat 
eller funnit en egen position att gestalta sig i. Dessa olika potentialer måste följa 
med in i bildanalyserna där jag både gör en kategorisering av samt tolkar studen-
ternas representation av sig själva i lärarrollen. Det jag framöver rubricerar som 
temat ”vem är du som lärare” är den sammanhållande formuleringen jag fortsätt-
ningsvis kommer att använda. Under kursens gång har den dominerat även om 
andra formuleringar har förkommit som ”hur är du som lärare” och ”att vara lä-
rare”.  Den senare kan betecknas som en mer deskriptivt påstående, medan den 
förra har formen av en analytisk fråga. 
 Därmed har bakgrunden och förutsättningarna kring skapandet av avhandling-
ens bildmaterial redovisats. I nästa kapitel, nummer fem, presenteras och analyse-
ras studenternas bilder. 
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I kapitel fem är alla bildanalyserna samlade. Jag inleder kapitlet med att i text 
presentera materialet, för att sedan övergå till att beskriva hur analysarbetet har 
gått till. I texten för jag stundtals en metadiskussion om textarbetet, de val sor-
teringarna inneburit och de definitioner analyserna grundar sig på. Under rub-
riken ”Analysprocessen” reflekterar jag även över analysarbetet för att sedan in-
troducera de kategorier och aspekter vilka analyserna formerats kring. Efter det 
följer en genomgång av olika gestaltande grepp som kan återfinnas i materialet. 
Bildanalyserna följer därefter, strukturerade i den ordning mina val genererat. Det 
innebär att först kommer de två kategorierna ”Professionen i centrum för uppdra-
get” och ”Personligheten i centrum för uppdraget”. De åtföljs av aspekterna ”so-
cial hållning”, ”makt” och ”retoriska gestaltningar” vilka är undergrupper inom 
båda kategorierna. Under respektive del ingår ett antal bildanalyser, vilka utgör 
typiska exempel för de tendenser jag har valt att lyfta fram. 

Materialet
Materialet består av femtionio bilder. Bilderna är producerade under tiden 2000–
2002 inom den tidigare beskrivna kursen. Fyrtiofem bilder är producerade av 
kvinnor och fjorton bilder av män. Könsfördelningen i studentgrupperna under 
den tiden motsvaras i princip av materialet. Att bilderna fördelade sig på det sättet 
beror enbart på de godkännanden om medverkan jag fått. Här vill jag även påpeka 
att männens bilder är relativt få, det vill säga de tendenser som finns i materialet 
och de slutsatser jag drar i analyserna bygger stundtals på ett litet antal bilder. Jag 
har även i mitt arbete valt att inte försöka bortse från min förkunskap om studen-
ternas kön utan snarare att använda den. Bildmakarna var för mig redan namngiv-
na både som före detta studenter och genom kontakt med dem för godkännande 
kring deltagande i studien. Att helt bortse från det var omöjligt. I stället fick den 
vetskapen vara en del av min utgångspunkt. 
 I resonemangen om bilderna kommer jag inte att hänvisa till siffror i texten 
utan använda ord som: framträdande, entydigt, lite, försumbar, ungefär lika. Det 
beror på att de flesta bilderna inte entydigt kan tolkas eller kategoriseras. Det går 
alltid att se andra betydelser än de jag koncentrerat mig på och att hänvisa till siff-
ror skulle ge sken av exakthet i tolkningen och utesluta andra förståelser. Med ut-

        5 
        bildanalyserna
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gångspunkt från valda perspektiv kommer jag i analyserna att lyfta fram tendenser 
och ge exempel på detta. 
 Alla bilder är i mer eller mindre grad uppbyggda som montage eller collage i da-
torn, det vill säga sammanfogningar av fotografier, teckningar och eller målningar. 
Montage eller collage inom konsten var en metod dadaisterna använde på 1910- 
och 1920-talet. I bildmontage eller skulpturer satte de ihop t.ex. maskindelar med 
människokroppen och konstruerade oväntade artefakter. Idag kan vi återfinna det 
i cyborgen, som en konstruktion av människa, djur och maskin. Konstvetaren 
Anna Dahlgren menar i Fotografiska drömmar och digitala illusioner att 1990-talets 
användning av datorn vid bildframställning eller bearbetning har aktualiserat des-
sa konstnärliga uttryckssätt.1 Ett collage betyder att bilden är sammanfogad av oli-
ka delar vilka då även är synliga just som separata delar i bilden. Betraktaren kan se 
att delarna har klippts ut och fogats ihop till en ny bild. I ett montage har bildens 
olika delar integrerats till den grad att delarna oftast inte går att urskilja. Det kan 
vara ett fotografi av en student som infogats i en målning och omarbetats i datorn 
så att det framstår som en del av målningen. Ett fotografi av en student kan ha 
infogats i en miljö så att hela bilden framstår som att personen är fotograferad i 
just den miljön. Som jag tidigare påpekat har personerna i bilderna anonymiserats 
genom att jag har lagt en rektangel över deras ögon, som en ögonbindel.2 

Analysprocessen

Att kategorisera
Arbetet med bildanalyserna har varit omfattande och ibland svårt. Hela arbetspro-
cessen kan betraktas som en flerstegsraket, där de olika faserna inte har framskridit 
linjärt. Jag började med att anteckna mina intuitiva intryck av varje bild. Efter det 
gjorde jag en detaljerad beskrivning av var och en. Materialet har sedan sorterats 
och sorterats om i olika grupper. Förutom att hela bildmaterialet genomgående 
varit uppdelat efter bildmakarens kön, har grupperingarna skiftat, prövats, förkas-
tats och gjorts om och olika bilder har inkluderats eller exkluderats. I anteckning-
arna har frågor formulerats och listor med benämningar och analyser vuxit fram 
parallellt med dagboksanteckningar. Med stöd i den refererade forskningen och 
de teman vilka successivt blivit tydliga i bildsorteringarna, har olika kategorise-

1  Anna Dahlgren, Fotografiska drömmar och digitala illusioner (Symposion, Stockholm, 2005), 46f. 
En tendens inom fotografin som Dahlgren lyfter fram är att olika bildlösningar som används under 
1800-talets senare del, återkommer under 1900-talets senare del. Hon menar att den teknik konstnä-
rer idag använder sig av, aktualiserar liknande förhållningssätt till bildproduktionen som brukades 
under 1800-talet. Se även Manovich, The Language of New Media, 59.

2   Se kapitel 1, under ”Det empiriska materialet och etiska överväganden”, sidan 25.
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ringar skapats och prövats. Att skapa kategorier är att låta vissa skillnader vara mer 
betydelsefulla än andra.3 Det innebär i sig en förenkling av ett komplext material 
som till viss del påverkar bildens innehåll och betraktaren. Bilden blir genom sor-
teringen delvis beskriven och vissa passar inte enkelt in i kategorierna. 

Från närhet till analytisk distans
En bild kan rymma många uttalanden. I arbetet med bildanalyserna har mitt fo-
kus varit studentens uttalanden kring lärarrollen medan andra situationer som 
kan härledas ur bilderna har uteslutits. I det arbetet har reflexivitet varit en nöd-
vändig hållpunkt. Låt mig beskriva ett exempel från tiden när jag precis inlett ana-
lysarbetet. Under några dagar hade jag börjat formulera en problematik utifrån en 
påbörjad analys av bild 1. 

I bilden tyckte jag mig se tecken för mot-
stånd. Det var en handflata som låg längst 
fram i bildplanet, närmast betraktaren 
och i nivå med en kraftig ram. Själva ge-
stalten var suddig och därmed bedömde 
jag den som mindre betydelsefull. Min 
förståelse var att bildmakaren framställde 
en bild av motstånd framförallt utifrån 
handflatan och en avbildad tavelram. Jag 
började söka orsaker utifrån det grun-
dantagandet genom att formulera frågor 
såsom: Vad och vem gör hon motstånd 

mot? Utgör ramen en gestaltning av de krafter hon gör motstånd mot? De bild-
analyser som följde tenderade att också innehålla aspekten motstånd. I flera bilder 
tyckte jag mig återfinna det vilket i sin tur också bekräftade mig i min utgångs-
punkt att här fanns ett centralt tema. Men jag kom inte vidare. I handledarsamta-
let som följde kom en helt annan tolkning fram. Mina handledare såg handflatan 
som en inbjudan ”kom in i bilden”. Något motstånd kunde de inte uppfatta i det 
tecken som för mig representerade det. Handflatan fick för dem en diametralt 
motsatt betydelse – ett välkomnande i stället för ett avvisande. När jag började 
formulera en problematisk position utan att se alternativ, verkade det tillbaka på 
både mig och materialet. Handledningssamtalet gav mig både nya synsätt och 
fungerade som en spegel av mina egna antaganden. 

3  Kategori som begrepp och funktion, se under ”Betydelser av kön” sidan 46.

bild 1
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Kategorierna
Under arbetet med att formulera kategorier i hur studenterna gestaltat läraren 
ställde jag bland annat frågor kring vad en yrkesutbildning innebär. I samband 
med det blev även andra forskares resonemang kring lärarrollen och läraryrket 
centrala. Förutom den redan omtalade institutionella roll en lärare besitter och re-
presenterar, är läraren som person i princip utbytbar i rollen. Att sätta professiona-
litet i centrum under utbildningen och att se det som centralt i uppdraget har jag 
därför använt som en grundläggande kategori. Det motsvarade också en tendens i 
de teman som framkom genom analyserna av bilderna. I vissa bilder var lärande-
situationer framträdande, i andra tycktes de helt vara ersatta av mer existentiella 
frågeställningar. Jag kallar den första kategorin för ”Professionen i centrum för 
uppdraget”. Här är den professionella, publika hållningen i olika skolsituationer, 
möten mellan människor, gester och iscensättanden av uppdraget i fokus. 
 Ett flertal av bildernas gestalter intog en mer privat eller intim position. Det 
kan knytas till det jag tidigare framhöll, att varje student under utbildningen ar-
betar med att sätta en personlig prägel på yrket. Lärarpraktiken innebär också 
personliga uppgifter som till exempel enskilda möten med elever, föräldrar och 
även handledning. Det är också enskilda människor som gör det i sitt uppdrag. 
Jag sökte därför en andra kategori där professionen inte gestaltades som det mest 
centrala. Den andra kategorin var svårare att rubricera. Jag ville också undvika att 
den andra gruppen enbart skulle utgöra en negation av den första. Motsatsen till 
en professionell hållning är snarare en privat hållning än en oprofessionell. Jag 
har också utgått från att alla bilder på ett eller annat sätt handlar om läraryrket, 
det vill säga att uppdraget finns i alla bilder. Jag prövade flera olika varianter och 
i den första omgången benämndes den ”Identitet”. Identitet visade sig vara svårt 
att bruka som kategori av flera anledningar. Hur kan identitet definieras som ett 
tecken eller retorik i bilder? Som Toril Moi framhåller, i sin analys av Simone de 
Beauvoir, är identitet något som följer av våra handlingar i världen.4 Identitet är 
således något individen skapar i stunden, i rörelse, och blir då som representa-
tion svår att kategorisera. Även i jämförelse med självporträtt som genre, framstod 
”identitet” missvisande då ett självporträtt framhåller en av många möjliga roller 
eller självrepresentationer.5

 Jag gick då tillbaka till den text som introducerade kursens temaarbete och 
fann där en betoning av studentens egen person i relation till sin kommande yr-
kesroll. Texten böljar mellan att beskriva professionen och personen i centrum. 
Därför prövade jag kategorin ”Personen i centrum”. Det framstod som en vidare 
avgränsning. Jag skrev nu fram kriterierna för vad dessa kategorier skulle kunna 

4  Toril Moi, Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell., 260. Se även 
Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips, 107.

5  Mankell, Självporträtt, 11.
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omfatta och sorterade bilderna efter dessa. Det visade sig att bilderna delvis fick en 
ny placering, vilket jag tolkade som att kriterierna var produktiva. Men åter igen 
blev rubriceringen motsägelsefull, då hela materialet består av bilder vilka var och 
en fokuserar på en person. Antingen poängteras ett yrke, en praktik eller så lyfter 
gestaltningarna fram andra aspekter såsom människan och eller hennes egenska-
per. När jag ställer frågan i syftet: hur lärarrollen gestaltas, kan den omformuleras 
till: vad är det som framförs? Genom att utgå från att antingen framför studenten 
professionen eller sin personlighet som central för uppdraget benämnde jag såle-
des den andra kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget”. I några bilder 
är både professionen och personligheten framträdande och svåra att skilja åt, det 
vill säga att alla bilder låter sig inte enkelt kategoriseras. Men definitionen av ka-
tegorierna kom nu att ligga i vad som framförs, vilket gör kategorierna kvalitativt 
lika. I båda kategorierna kan framförandet göras personligt, men vad som fokuse-
ras skiljer dem åt. Tilltalet kan åtskiljas såsom antingen varande publikt eller of-
fentligt alternativt mer privat eller intimt. Det som därmed utmärker kategorin 
”Personligheten i centrum för uppdraget” är att personligheten är avgörande för 
yrkesutövningen. Individen är inte utbytbar utan central för att uppfylla den ka-
raktär som förknippas med uppdraget.6 I kategorin ”Professionen i centrum för 
uppdraget” förhåller det sig tvärtom, yrkesutövningen är avgörande för personen, 
som den gestaltas.
 De två grundkategorier blir alltså: ”Professionen i centrum för uppdraget” och 
”Personligheten i centrum för uppdraget”. Gränserna mellan kategorierna är fly-
tande och en och samma bild kan ha delar från båda kategorierna. Det visade sig 
att materialet i princip fördelat sig lika mellan kvinnor och män och att en tred-
jedel av hela gruppen kunde sorteras in under ”Professionen i centrum för upp-
draget” och två tredjedelar under ”Personligheten i centrum för uppdraget”. Den 
övervägande delen av bildmaterialet tematiserar alltså personlighet i centrum i 
relation till uppdraget. 

Aspekterna
Det är inte entydigt hur lärarrollen gestaltas inom kategorierna. Det kan tyck-
as som en självklarhet då jag, och inte bildmakarna, har skapat kategorierna. 
Grundsorteringen i de två kategorierna ger ändå information och genererar också 
nya frågeställningar. Hur kan positionerna professionen eller personligheten i cen-
trum för uppdraget relateras till makt? Är läraryrket ett kollektivt eller ett indivi-
duellt uppdrag? Hur ska tatueringar och exponerad hud tolkas? Dessa frågor och 
andra funderingar resulterade i att jag sökte ytterligare verktyg. För att till exem-

6  Detta kan kopplas till konstnärsrollen, en unik individ vars egenskaper eller karisma är central för 
att lyckas i yrkesutövningen. Se vidare i Mankell, Självporträtt, 143ff.



116

kapitel 5

pel kunna fokusera på maktfrå-
gor valde jag att lyfta ut det som 
en aspekt inom kategorierna. 
 Antalet aspekter har skiftat 
mellan tre och fem stycken och 
har under arbetets gång både be-
stått av gestaltande grepp som 
tekniska bildlösningar och av re-
dan tolkade fenomen som till ex-
empel maktperspektiv. I utveck-
lingen och definitionen av aspek-
terna har jag strävat efter att få 
dem kvalitativt jämförbara. Det 
ledde till valet att samtliga as-
pekter skulle behandla redan tol-
kade fenomen. Bildlösningarna 
betraktas då som olika grepp 
genom vilket aspekterna har vi-
sualiserats. Den definitionen re-
sulterade i att antalet aspekter 
minskade. Från början var även 
varje aspekt indelad i fasta un-
derrubriker. Maktaspekten hade 
tre olika varianter av makt angi-
vet som över- och underordning 
samt jämbördig. I den slutgiltiga 
utformningen som visas på nästa 
sida, har dessa underrubriker ta-
gits bort. Det ger en friare struk-
tur och att en och samma bild 
till exempel kan innehålla flera 
olika maktperspektiv. Således 
har aspekterna fått en mer öp-
pen konstruktion. En aspekt jag 

till slut tog bort var ”emotioner”. När jag analytiskt arbetade med det verktyget 
blev det tydligt att tolkningarna tenderade i högre grad att psykologisera eller söka 
förklaringar utanför bilden. ”Emotioner” avsåg visserligen inte att analysera upp-
levda känslor hos studenterna, utan föreställda känslor enligt betraktaren. En tolk-
ning bygger då i hög grad på projektioner och empatisk inlevelse, vilket framstod 
som ett komplicerat fält att omfatta inom en aspekt. Frågeställningar som aktuali-

Bild 7:  hur ”Aspekterna” har förändrats successivt under 

arbetet.

1.

2.

3.

4.
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serades var till exempel ”hur kunde jag påstå att centralgestalten var förväntansfull 
eller glad?” Att studenten log i bilden var bortom alla tvivel, men något mer fram-
stod som ytterst komplext att hävda. Omarbetningen resulterade i att det blev tre 
aspekter: social hållning, makt och retoriska gestaltningar. 

 

 

 

Bild 8: ”Aspekterna” inom respektive kategori (version 5 och den slutgiltiga).

Aspekterna är konstruerade utifrån de frågeställningar som vuxit fram under ana-
lyserna av respektive kategori. Aspekterna fungerar som verktyg att lyfta fram yt-
terligare detaljer och företeelser inom kategorierna. De möjliggör också en jämfö-
relse inom och mellan kategorierna. 

Gestaltande grepp 
Termen grepp är central i Sklovskijs framskrivning av begreppet främmandegö-
ring.7 Han menar allmänt att ett konstverk byggs upp av en mängd olika grepp 
som sammantaget blir avgörande för verkets konstnärliga effekt. Där är det främ-
mandegörande greppet, det normativt avvikande, det icke-förväntade centralt. 
Grepp kan även återfinnas i Nationalencyklopedin där det definieras i en vidare be-
tydelse med orden: speciellt tillvägagångssätt som ofta innebär taktiska manövrer. 
Tillvägagångssätt kan i det sammanhanget motsvaras av bildlösningar som olika 
tekniker, färg-, form- och kompositionsval. Dessa grepp har brukats av bildska-
parna som förstärkningar av olika uttryck, vilka även påverkar och styr tolkningen 
av bildernas innehåll. Förstärkningen är här en ”taktisk manöver”. Innan jag redo-
gör för bildanalyserna inom kategorierna och aspekterna vill jag presentera dessa 
grepp som genomgående kan återfinnas i bilderna. De flesta greppen illustreras 
med bildexempel ur materialet.8 De gestaltande greppen kan även i några fall be-
nämnas som bildernas intertextualitet och jag har här medvetet separerat vad de 
kan bestå av. Om de gestaltande greppen använts medvetet eller omedvetet av 

7  Sklovskij, ”Konsten som grepp”.

8   Flera av bilderna återfinns längre fram i kapitlet, med analys och tolkning.
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studenterna vet jag inte, men de kommer ur en etablerad konsttradition som stu-
denterna känner till. 

Multipla jag
Flera studenter har dubblerat en bild av sig själv eller fogat in multipla och olika 
bilder av sig själv i en och samma bild. Det kan även uttryckas som att i bilderna 
gestaltas oväntade möten. Inom den medeltida konsten, ungrenässansen och i 
futuristiskt måleri användes det gestaltande greppet, vilket då kallas för simul-
tan succession.9 Det förekommer också frekvent inom barnboksillustrationer och 
benämns även där med samma term.10 Innebörden i simultan succession är att 
samma gestalt förekommer flera gånger i en och samma bild för att skapa en nar-
ration, skildra ett tids- och händelseförlopp eller en rörelse. Under en period efter 
1850-talet förekom även så kallade dubbelgångarbilder inom fotografiet. En och 
samma person var då dubblerad i bilden.11 För dessa fotografier var förmodligen 
orsaken eller betydelsen av leken med dubbleringen inte den samma som för si-
multan succession. 
 Några av de konstverk som ingick i kursens introduktionsföreläsning inne-
höll både simultan succession och dubbelgångarbilder, som till exempel Vibeke 
Tandbergs bilder från utställningen ”Living Together” (1994).12 I bilderna synlig-
görs hennes eget möte mellan olika gestaltade subjektpositioner i en och samma 
bild i olika vardagssituationer. På morgonen gestaltar hon sig både i en sömnig 
och i en effektiv representation. När hon klär på sig är det två gestalter av henne, 
av vilka en blir påklädd och en klär på. Under en sommardag hoppar hon som 
tre olika gestalter i vattnet, både i hel baddräkt och i bikini. Dessa bilder skildrar 
tiden som cirkulär, ett rum med olika situationer och inte en kedja av händelser. 
Att den presentationen påverkat studenterna är tydligt. Hur de sedan använder 
greppet kan variera och ska tolkas i sitt sammanhang. Men i några bilder är stu-
denten både lärare, elev och åskådare. Det kan vara en fråga om visualisering av 
olika subjektpositioner eller en praktisk lösning för den som vill ha fler gestalter i 
en bild. Man har alltid tillgång till sig själv som modell.

9   ”En av Sven Rosén 1912 präglad beteckning på kontinuerlig framställning, där flera aspekter visas 
samtidigt.” Edward Lucie-Smith, Konsttermlexikonet (1984) sv. övers. (Forum, Stockholm, 1995), 293. 

10  Ulla Rhedin Bilderboken, på väg mot en teori (Alfabeta, Stockholm, 1992), 171. Se även Maria 
Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (Studentlitteratur, Lund, 2000), 202.

11   Dahlgren, Fotografiska drömmar och digitala illusioner, 45.

12   Se utställningskatalog Living Together, Rogeland Kunstmuseum, Stavanger (1997).
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Integrerad i konsten samt referenser till andra genrer och stilar
Gemensamt för de studenter, vars verk jag studerat, var att alla utbildade sig till 
bildlärare. Konstobjekt och klassisk bildkonst har en central plats i utövandet av 
yrket och det visar sig i bilderna att bildmakarna i olika grad integrerar sina själv-

porträtt i kända konstverk eller andra 
bildgenrer. Det kan till exempel vara 
som en parafras av en målning, en 
omarbetning eller omgestaltning av 
ett känt konstverk. I vissa bilder har 
studenten lagt till eller bytt ut ett an-
sikte eller en gestalt i en målning och 
placerat in sig själv i stället. 
 Ett exempel utgår från målningen 
Hip Hip Hurra! av P.S.Krøyer (1888). 
I kompositionen gestaltas konstnärs-
kollektivet på Skagen. 
 

I bild 48 har studenten 
använt Hip Hip Hurra! 
och infogat ett fotografi 
av sig själv till vänster i 
bilden. Fotografiet är in-
tegrerat så att det blivit 
en del av målningen. I 
originalmålningen finns 
alltså inte den mannen 
med. Här har således 
gruppen kompletterats 
med ytterligare en per-
son. Målningen är även 
beskuren. 

bild 48

Bild 9: Hip Hip Hurra!, P.S.Krøyer (1888), 

Göteborgs konstmuseum.
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I bild 50 har studenten lekt med vad 
som kan antas vara delar av ett verk 
av konstnären Miro, eller bildkom-
ponenter skapade i Miros anda.13 
Bilden består av eventuellt kopie-
rade och eller egenhändigt skapade 
Miro-associationer som bubblorna 
och den lilla figuren något till höger 
i bild. Bildmakaren är här integrerad 
i bilden i tre olika gestaltningar, vil-
ka knyts samman genom bubblorna 

mellan de olika gestaltningarna. De framstår därmed som delar av en helhet. I 
kompositionen finns även refererat till seriegenren och filmvärlden. Serievärlden 
finns i strecken i bakgrunden, vilka kan tolkas som verbal framställning av seriefi-
gurers förtjusta utrop genom en lång rad av bokstaven i. I mitten tittar studenten 
fram, lite som den galna fågeln i kortfilmen Clown of the jungle.14 Fågeln far runt i 
filmen, bland annat upp och ner, ut och in i bilden från olika håll. 
 I bildexemplet ovan återfinns både referenser till serier och till film som bildens 
intertextualitet. Hela medielandskapet kan sägas utgöra intertextuella referenser i 
många av bilderna, vilket knyter dem till populär- eller finkulturen. 

Bild 7 här bredvid kan sägas 
utgöra ett tydligt bidrag i re-
lation till populärkulturen, 
som inte har någon annan 
motsvarighet i materialet. 
Här finns referenser till en 
specifik ungdomskultur el-
ler subkultur. Hela bilden är 
formgiven som ett cd-om-
slag och det är hip-hop- och 
soulkulturen som indirekt 
anges.

13   Jag har inte hittat någon bild som direkt motsvarar de delar i bild 50 vilka här knyts till Miro. 

14   Det är en animation av W. Disney vilken ingår i Kalle Ankas jul, ett program Sveriges Television 
brukar visa varje jul.

bild 50

bild 7
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bild 27        bild 46

För båda dessa bilder finns referenser till filmvärlden. I den vänstra bilden, bild 27, 
som kan kallas för en parafras, har studenten tagit omslaget till filmen Döda po-
eters sällskap och bytt ut skådespelaren Robin Williams ansikte mot sitt eget. I det 
högra exemplet, bild 46, kan en scen ur filmen The Matrix sägas finnas som bildens 
intertextualitet. Filmen hade premiär i Sverige under sommaren 1999. I början av 
filmen finns en scen vilken inleds med att kameran just zoomar in det mellanrum 
som bildas av huvudpersonens arm och huvud. 
 Andra stiluttryck kan återfinnas som till exempel surrealistiska drag. Då frångår 
bildkompositionen livsvärldens ordning, den vardagliga och förväntade ordning 
som objekt och människor brukar ha i vardagen, som t.ex. ett ansikte när nå-

gon tittar sig i spegeln. I mötet med den bilden bryts det 
rutinmässiga eller vanebaserade seendet och blir därmed 
uppmärksammat. 
 I René Magrittes bild är det uppenbart. Det är ett främ-
mandegörande grepp när det förväntade objektet uteblir. 
Surrealisterna använde sig i bildkonsten av att sätta sam-
man disparata världar och oväntade möten som en annor-
lunda, överrealistisk verklighet eller dröm. I materialet kan 
det tolkas i några bilder.
   Ett exempel är bild 55. Här har bildmakaren kon-

struerat en återgivning där livsvärldens ordning 
bryts och bilden framstår som surrealistisk. Det är 
ett fotografi av en vattenpuss i vilken en spegelbild 
av en silo syns. På silon syns en kvinnas huvud. Hon 
döljer sitt ansikte i sina händer. Bilden har också 
ett kraftigt dubbelperspektiv, fågelperspektiv på ge-
stalten och vattenpölen samt ett grodperspektiv av 
silon i vattenpölens spegling. I bilden finns ett sur-
realistiskt spel genom de olika bildvinklarna och 
sammansättningarna.

Bild 10: Edward James,
René Magritte (1937).

bild 55
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I bild 54 kombineras olika element på ett 
sätt som påminner om en drömsekvens. 
Ansiktsmasken som ligger längst fram i bilden 
pekar också på att det som är bildens fokus 
finns innanför ansiktet/masken, som ett ske-
de i en dröm. Bildens dramatik återfinns i de 
olika diagonalerna som bildelementens place-
ringar ger. Den avbildade situationen är inn-
anför masken och utanför en påtaglig eller så 
kallad realistisk livsvärld.
 Självporträtt är också en genre och bilderna 
både benämns som självporträtt i beskrivning-
en av uppgiften och refererar till genren i sina 
uttryck. Studentbilderna kan ändå inte enkelt 
kategoriseras som självporträtt eftersom de har 

ett tydligt uttalat fokus utöver att visa fram en specifik individ. Dessa bilder är i 
någon mening framtida yrkesporträtt. I Självporträtt beskriver Mankell den väs-
terländska självporträttsgenren såsom innehållande både normer och traditioner 
för att bilden ska förstås som ett självporträtt.15 Blicken, ansiktet och positionen 
är då centrala i den genren. Konstnärens subjekt utgör samtidigt bildens objekt, 
bildmakare och motiv sammanfaller. Viljan till kommunikation i självporträtt kan 
sägas vara en påtaglig del av genren då ett självporträtt i princip alltid har en tänkt 
betraktare.16 Bild 23 på sidan 107 kan här betraktas som ett exempel på en bild vil-
ken anknyter till tankar om kommunikation. 

Olika fiktionsgrader, färg och form samt värdeperspektiv
Multipla bilder av jaget och andra gestaltande grepp som återfinns i studentbilderna 
kan alla benämnas som bildretorik. Som tidigare nämnts är främmandegöring ett tyd-
ligt bildretoriskt grepp, det vill säga att bryta vaneseende, något som kan framställas 
eller förstärkas via olika gestaltande bildlösningar. Ett annat exempel är användning 
av olika fiktionsgrader, vilket innebär att blanda antingen färgfotografi med svart-
vitt fotografi eller olika medieringar som foto, teckningar och eller måleri i en bild.17 
Generellt kan den bildretoriken förstås som att bildmakaren då vill visa på skillnad 
mellan olika tids- eller rumsaspekter, olika verkligheter eller mötet mellan verklighet 
och idé eller fiktion. Den visuella åtskillnaden i teckenkvaliteter ger betraktaren olika 
befintligheter eller kvaliteter i bilden och skapar separata visuella rum. 

15   Mankell, Självporträtt, 11.

16   Ibid., 29.

17   Marner, Burkkänslan, 55.

bild 54
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Ett bildexempel där flera 
olika gestaltande grepp sam-
verkar är bild 36. Här kan 
rumslighet och fiktion ur-
skiljas genom en blandning 
av foto och teckning i bil-
den. De tecknade figurerna 
är i en annan fiktionsgrad än 
fotografiet. Genom att an-
vända olika fiktionsgrader 
separeras den fotograferade 
mannen och de tecknade 
eleverna i bilden till olika fy-

siska rum eller kanske till olika tidsförlopp. Även sättet figurerna är placerade i 
bild, på studentens axel – arm, förstärker skillnaden mellan de olika rumsdimen-
sionerna. Ytterligare gestaltande grepp är valet av färg och form i de tecknade 
figurerna. Flickorna är vita (utom håret) medan pojken är svart. Formerna på 
flickorna är runda och pojken är kantig och i det närmaste framställd som en ro-
bot. De tecknade figurerna är också gjorda i ett värdeperspektiv, det vill säga med 
skillnad i storlek gentemot centralgestalten. En tolkning av olika fiktionsgrader 
kan här bli att fotografiet representerar en avbildning av ”verkligheten” och teck-
ningarna gestaltar en idékonstruktion eller tankefigur. Färg och form kan använ-
das för att synliggöra skillnad och kan här tolkas såsom representationer av olika 
könsstereotyper.

I bild 12 förekommer studenten 
som framställt bilden i båda posi-
tionerna. Hon har använt sig av oli-
ka fiktionsgrader för att markera en 
skillnad i rumslighet. De båda ge-
stalterna befinner sig i samma rum, 
men i olika dimensioner. De olika 
fiktionsgraderna separerar dem. Det 
svartvita fotografiet förstärker att 
betraktandet sker på avstånd, från 
ett annat perspektiv, i en annan tid 
eller i olika dimensioner. 

bild 12

bild 36
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Primär- och sekundärbilder
I bild 35 möter betraktaren 
två olika slags bilder. I för-
grunden är bildens första 
rum, primärrummet, vilket 
även kan kallas primärbilden. 
Där är bildens centralgestalt. 
I bakgrunden finns fyra figu-
rer. Dessa figurer är bilder i 
en bild. De är sålunda sekun-
därbilder och låsta i sin posi-
tion som bilder i bilden.18

Primärbilden avbildar således 
sekundärbilden samt det rum som omger den. När det som i bild 35 finns sekundära 
bilder i bilden, får de ett metaperspektiv beroende på det återgivna primära rummet. 
Primärbilden kommenterar sekundärbilderna och betonar deras bildaktighet tydligt.  I 
det här fallet gör lärarens praktik människorna i sekundärbilderna till exempel på hen-
nes praktik, vilket i sin tur även förstärker hennes framförande av lärarrollen. 
 Användning av sekundärbilder poängterar även en åtskillnad mellan bildens olika 
gestalter och rum. I relation till det primära rummet kan betraktaren finna en plats, 
vilket i förlängningen kan ge bilden ett referentiellt rum. Sekundärbildernas rum kan i 
princip inte vidgas till ett referentiellt rum för betraktaren. 

Bild 59 innehåller även den en sekundärbild, men 
här står den som en egen målning i primärrummet. 
Konstverket är placerat inom ram på ett staffli som 
en målning i rummet. Den är i formen, bild i bil-
den, oåtkomlig. Det rum målningen finns i är en 
slags skolsal vilket påverkar läsningen både av skolsa-
len och av målningen. Skolsalen framträder som en 
bildsal och bildsalen som fylld av klassisk skolning. 
Om målningen i stället hade stått som en bild i en 
gatumiljö eller på ett museum hade det genererat an-
dra betydelser. Här kommenteras således olika un-
dervisningssituationer och åtskilda sätt att förmedla 
kunskap. Sekundärbilders funktion, att både ange ett 
innehåll och föra en dialog med primärbildens inne-
håll, är ett kraftfullt bildretoriskt grepp.19 

18   Marner, Burkkänslan, 198ff.

19  Hela bilden har intertextuella referenser till måleri och bildkonst. Olika konstverk är här sam-
manfogade till en ny bild där livsvärlden, eller skolan, snarast ”är” konst och inte vardag i bilden. Det 

bild 35

bild 59
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Perspektivåtergivning eller olika rumsperspektiv
En gestalt eller ett rum kan återges i olika perspektiv vilket i sig ger olika bety-
delser. Bildskaparen har i bilden arbetat med motivets konstruktion för att via en 
visuell vinkel förmedla en position till betraktaren. Perspektivåtergivningar eller 
rumsperspektiv kan även relateras till bildens tänkta betraktare i det referentiella 
rummet. Det referentiella rummet ligger utanför bilden och bildytan kan vidgas 
genom att man frågar sig hur det kan se ut utanför bilden.20 Beroende på det re-
ferentiella rummet, kan det ge en plats för bildens betraktare, en subjektposition i 
relation till bilden, vilket även kan kallas bildjag.21 Om motivet återges i ett grod- 
eller fågelperspektiv, kommer betraktaren eller bildjaget att titta upp mot eller ner 
på centralgestalten. Olika perspektivåtergivningar kan sålunda både användas och 
tolkas som till exempel föreställda maktpositioner eller betydelser av kön, klass, 
sexualitet och etnicitet i bilderna.

I bild 9 är gestalten i ett fågelperspektiv vilket 
här kan tolkas som i underläge eller i en under-
ordnad position gentemot en tänkt betraktare. 
Här förstärks det genom den plats gestalten be-
finner sig på. 
 I bild 5 presenteras en gestalt underifrån, i ett 
grodperspektiv. Genom det framstår han som 
överordnad en betraktare i bildens referentiella 
rum. 

Ord i bilder
I materialet finns fjorton bilder som innehåller skrivna ord. Dessa bilder utgör 
inte motivmässigt någon gemensam grupp och kan inte samlas under en rubrik. 
Det gemensamma är att bildmakarna har skrivit in ord i bilden. Orden i bilderna 
för in ytterligare en mediering eller modalitet. De kan till exempel förstärka eller 

är bara studentens ansikte som inte är en citerad konstbild.

20   Se under kapitel 2, sidan 38 och sidan 43.

21  Marner, Burkkänslan, 389.

bild 9

bild 5
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kategorisera personen eller positionen. Samstämmighet mellan orden och bildens 
innehåll blir ett analytiskt redskap, där orden kan ses både som ett komplement 
eller ett förtydligande av bildinnehållet eller stå i opposition till det. Texten kan 
också peka på bildmakarens önskan om tolkningsföreträde. Betraktaren lämnas då 
inte att själv avgöra fokus i bilden utan ska ledas till att förstå bilden på ett speciellt 
sätt, förutsatt att orden hjälper betraktaren att förstå bilden. 

Sammanfattning
Bildmaterialet har sorterats i två grundkategorier vilka definierats utifrån frågan 
hur läraryrket gestaltats. Kategorierna benämns ”Professionen i centrum för upp-
draget” respektive ”Personligheten i centrum för uppdraget”. Det ger jämförbara 
kategorier som i stora drag skiljer ut var centralgestaltens fokus ligger och om det 
är ett publikt eller offentligt framförande respektive ett privat eller intimt fram-
förande. Bilderna har analyserats inom respektive kategori. Därefter har olika as-
pekter formulerats utifrån nya frågeställningar. Aspekterna belyser olika dimen-
sioner av lärarrollen inom kategorierna. Det är tre aspekter som benämns ”social 
hållning”, ”makt” och ”retoriska gestaltningar”. För att konstruera eller iscensätta 
temat har studenterna använt flera olika gestaltande grepp. De grepp jag här tagit 
fasta på är multipla jag, olika fiktionsgrader, primär- och sekundärbilder, bildåter-
givningsperspektiv, integrering i konsten och referenser till andra genrer och stilar. 
Dessa benämner jag som bildretoriska grepp. Bildmaterialet har analyserats i och 
genom sorteringen. I tolkning av analyserna lägger jag frågor kring betydelser av 
kön som ett centralt perspektiv likaväl som frågor kring klass, sexualitet och et-
nicitet. I följande text kommer definitionerna av kategorierna och aspekterna att 
redovisas detaljerat och exemplifieras med bilder. 
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Jag har alltså skapat två kategorier för att lyfta fram hur lärarrollen gestaltats. Den 
första kategorin kallar jag ”Professionen i centrum för uppdraget”. I löpande text 
definierar jag kategorin på följande sätt: I bilden är läraren, bildens centralgestalt, 
engagerad i någon form av undervisnings- eller lärandesituation. Det är antingen 
tillsammans med en eller flera elever eller vid sidan av dem. Där finns adekvat 
utrustning för aktiviteten och gestalterna befinner sig på en plats som är funk-
tionell. Relationen mellan lärare och elev/elever kan vara personlig, men är inte 
privat eller intim. I relation till betraktaren kan ett visst mått av yrkesmässighet 
utläsas, genom att det finns ett avstånd mellan betraktare eller bildjaget och lära-
ren i bilden.
 Ovanstående är en sammanfattning av en mer precis definiering utifrån be-
stämda kriterier. För att en bild ska placeras i kategorin ”Professionen i centrum 
för uppdraget” ska följande kriterier dominera:

1. En gestalt som kan associeras som lärare för att gestalten är engage-
rad i någon aktivitet med en eller flera gestalter som kan förstås som 
elever. (lärarpraktiken)
2. Gestalten är inte för nära bildjaget eller betraktaren i bildplanet utan 
håller ett offentligt/professionellt avstånd. Gestalten kan vara eller utföra 
gester av personlig men inte av privat eller intim karaktär.(proxemik)
3. I bilden finns attribut som kan härledas eller associeras till läraryr-
ket/bildläraryrket. Det kan vara konst, tavlor, ramar, verktyg eller mer 
allmänt skol- eller undervisningsmaterial som pekpinne, svarta-tavlan 
eller böcker. (attribut)
4. I bilden förekommer någon referens till elever i form av en eller flera 
gestalter. (andra gestalter)
5. I bilden figurerar någon framställning eller association till lärandesi-
tuationer som till exempel framträdande, handledande, föredragande 
eller blickar och gester. (lärandesituation)
6. Den miljö som återges har likhet med ett undervisningsrum, en 
skolsal eller bildsal, ett klassrum eller dylikt. (platsen)

Kategorierna
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Utmärkande är här alltså lärarpraktiken (1), proxemiken (2), attribut (3), andra 
gestalter (4), lärandesituationen (5) och platsen (6).
 Den andra kategorin kallar jag för ”Personligheten i centrum för uppdraget”. 
I löpande text definierar jag kategorin på följande sätt: En bild med en tydlig 
centralgestalt. Gestalten befinner sig nära betraktaren i bildplanet. Avståndet kan 
tolkas som privat eller intimt. Den situation eller kontext bilden beskriver har 
inte explicit något med skolmiljöer eller lärandesituationer att göra. Gestalten är 
inte heller engagerad i samverkan med några andra gestalter som kan förstås som 
elever. Om bilden har en text motsäger texten bildens innehåll, den står i oppo-
sition eller diskrepans till innehållet.22 Var för sig definieras kriterierna punktvis 
och numreras från 7–12, dvs numreringen är en fortsättning på kriterierna för 
”Professionen i centrum för uppdraget”. För att en bild ska placeras inom katego-
rin ”Personligheten i centrum för uppdraget” ska följande kriterier dominera:

7. Gestalten är i centrum. (referenser till traditionella självporträtt)
8. Gestalten är nära bildjaget eller betraktaren i bildplanet på ett pri-
vat eller intimt avstånd, det vill säga obefintligt avstånd. Gestalten kan 
vara eller utföra gester av privat eller intim karaktär. (proxemiken)
9. I bilden finns inga attribut eller miljöer som berör eller kan associe-
ras till lärandesituationer eller undervisning. (frånvaro av attribut och 
plats som kan associeras med skolan)
10. I bilden förekommer inga gestalter som kan associeras som elever 
eller studenter. (ensam)
11. I bilden figurerar ingen betecknande framställning eller association 
till lärandesituationer som till exempel framträdande, handledande, fö-
redragande eller blickar och gester. (frånvaro av lärarframföranden eller 
lärandesitutioner)
12. Om det finns text i bilden är den i opposition eller diskrepans till 
bildinnehållet. (motsägelsefulla budskap)  

Utmärkande är här alltså en ensam person vilket ger referenser till självporträtts-
genren (7), proxemiken (8), frånvaro av attribut och skolliknande plats (9)  samt 
frånvaron av lärarframföranden eller lärandesitutioner (11). Det sista kriteriet be-
står av motsägelsefulla budskap i bilden (12).
 Varje bild har analyserats utifrån dessa kriterier. Olika tecken i bilden har där-
efter angetts och numrerats utifrån vilka kriterium den uppfyller. För att ett kri-
terium ska uppfyllas ska något eller flera tecken som representationer för kriteriet 
förekomma eller något i bilden hänvisa till bildens referentiella rum. För att bilden 
ska placeras under en kategori ska den ha övervägande kriterier från en kategori. 
Nästan alla bilder har kriterier från båda kategorierna, därför har kriterierna num-

22   Textinnehåll i diskrepans med bildens innehåll utmärker i sig inte någon personlighet i centrum 
för uppdraget, utan har placerats här mer i funktion av komplexa och motstridiga budskap i en bild.
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rerats löpande från 1–12 där 1–6 utgör ” Professionen i centrum för uppdraget” och 
7–12 ”Personligheten i centrum för uppdraget”. Det är en praktisk lösning för att 
kunna hålla isär dem. Kriterierna är i stor utsträckning varandras motsatser, så att 
nummer 1 har sin motsats i nummer 7, osv. Däremot ska inte motsatserna tolkas 
som värderande, att den ena är positiv och dess motsats negativ. Ibland förekom-
mer det att en bild uppfyller kriterier från båda kategorier. Då kan till exempel 
centralgestalten både vara tydligt i centrum (7) och mer eller mindre framträdan-
de associeras med en lärargestalt (1). Beroende på vilken sida som är mest framträ-
dande, listas det kriteriet först men båda hålls aktuella i analysarbetet. 

Professionen i centrum för uppdraget
I definitionerna av kriterierna 1– 6 har jag tagit fasta på både traditionella upp-
gifter i lärarrollen och närhet och miljö.23 Jag sökte även bland mediebilder av lä-
rare i tidningar och böcker samt samtalade med kollegor om vad som kan tänkas 
utmärka en typisk lärarbild. Det resulterade i att nummer ett tar fasta på en mer 
eller mindre traditionell undervisnings- eller lärandesituation.24 Med det menar 
jag att läraren är engagerad i en kunskapsförmedlande, samtalande eller samver-
kande situation tillsammans med andra. Det kan även jämföras med den beskriv-
ning av lärarrollen som återfinns i Skolverkets rapport, där utredarna menar att 
lärarnas praktik har gått från en kunskapsförmedlande roll och ”görande praktik 
till en talande” verksamhet med en mentorsroll.25 Nummer ett är alltså en fram-
skrivning av en lärares praktik. ”En gestalt som kan associeras som lärare för att 
gestalten är engagerad i någon aktivitet med en eller flera gestalter som kan förstås 
som elever.” 
 Kriterium nummer två grundar sig på proxemiken, det vill säga att samma fy-
siska avstånd mellan människor betyder olika grad av formalitet eller intimitet i 
olika kulturer.26 Avståndet kan vara inom de olika sfärerna offentlig, personlig, 
privat eller intim. I en svensk lärarkultur och i ett offentligt rum, där yrket är i 
fokus, kan en offentlig eller personlig hållning med ett visst avstånd mellan män-
niskor anses vara norm. Mellan bildens tänkta betraktare och lärargestalten bör 
alltså avståndet inte vara privat eller intimt. Kriteriet angående proxemiken (2) 

23   Även Erving Goffmans formulering kring ”ett framträdande” och inramning samt personlig 
fasad kan jämföras med kriterierna och att en samstämmighet dem emellan då utgör en ideal bild av 
ett framträdande. Se Goffman, Jaget och maskerna.

24   Traditionell i betydelsen äldre eller under en längre tid brukade metoder. Här har även tidigare 
forskning varit avgörande, som t.ex. Webers och Mitchells.

25  Utvecklingsprojekt för lärare, Utvärdering av Ylvapengar, Rapport, Skolverket Dnr 1999:37 (2002), 17. 

26   Göran Sonesson, ”Semiotik”, i Nationalencyklopedin (Bra böcker, Höganäs, 1995): 16, 363. Se 
även Seija Wellros, Språk, kultur och identitet (Studentlitteratur, Lund, 1998), 74-77. 
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har därmed definierats på följande sätt i löpande text: ”Gestalten är inte för nära 
bildjaget eller betraktaren i bildplanet, utan håller ett offentligt eller professionellt 
avstånd. Gestalten kan vara eller utföra gester av personlig men inte av privat el-
ler intim karaktär.” 
 Sedan har jag gått in i det mer lärarspecifika, både allmänt och specifikt för 
bildlärare, som de olika attribut en undervisnings- eller lärandesituation kan krä-
va. Det utgör kriterium tre, som tar fasta på attribut vilka kan associeras med 
läraryrket eller bildläraryrket. ”I bilden finns attribut som kan härledas eller as-
socieras till läraryrket/bildläraryrket. Det kan vara konst, tavlor, ramar, verktyg 
eller mer allmänt skol- eller undervisningsmaterial som pekpinne, svarta-tavlan 
eller böcker.” 
 Kriterium nummer fyra och fem beskriver lärarpraktiken. Här eftersöks först 
andra gestalter i bilden vilket kan tolkas som elever (4). ”I bilden förekommer nå-
gon referens till elever i form av en eller flera gestalter i bilden.” Här finns även 
möjligheten att bilden skildrar objekt vilka metaforiskt kan betraktas som repre-
sentationer av elever. 

För bild 59 resulterar det i att den uppfyl-
ler kriterium fyra. De glasbägare som står 
på golvet kan tolkas som tecken för elever. 
Bildmakaren har här skapat en komposi-
tion där synen på eleverna kan knytas till 
metaforen att barnet är ett oskrivet blad.27 
Eleverna representeras som passiva objekt 
i vilka läraren häller sin kunskap, en vari-
ant av korvstoppning.

Det kriterium fem skiljer ut från lärarpraktiken är att lärarens aktivitet kan skild-
ras utan elever. ”I bilden figurerar någon framställning eller association till lä-
randesituationer som till exempel framträdande, handledande, föredragande el-
ler blickar, gester.”  Centralgestalten kan således framträda i en lärarroll utan att 
elever måste finnas i bilden (5). Det sista kriteriet koncentreras på platsen, den 
visualiserade miljön (6). Här står: ” Den miljö som återges har likhet med ett un-
dervisningsrum, en skolsal eller bildsal, ett klassrum eller dylikt”. Kriterierna för 
”Professionen i centrum för uppdraget” utgör i det närmaste ett idealt tillstånd el-
ler en beskrivning av ett ideal. De beskriver en situation eller en lärare som knap-
past kan sägas existera. Beskrivningen kan även betraktas som en prototypisk eller 
stereotyp situation för hur läraryrket kan gestalta sig. 

27   Moira von Wright, ”Student Teachers’ Beliefs and Changing Teacher Role”, 262.

detalj av bild 59
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Bild 35 uppfyller alla kriterier för uppdraget i centrum. Via de infällda sekundärbil-
derna refereras till olika lärandesituationer med verktyg inom bildundervisningen. 
Där förekommer både måleri och digitala medier samt samtal mellan elever med 
penna, papper och böcker som samtalsverktyg. Läraren ler och har en fokuserad 
blick.28 Bakgrunden är en grottmålning och den bildar en konstvetenskaplig kon-
text åt lärandeaktiviteterna och förankrar den i bildundervisningen. Genom se-
kundärbilderna förstärks lärarens framförande. Undervisningen får därmed fäste 
både i en nutida och historisk tid genom elevernas aktiviteter och grottmålningen. 
Den varma färgen förmedlar en betydelse av att bildens rum är en varm miljö, där 
intensitet eller engagemang råder. Det förstärks av att ordet engagemang också 
står i bilden. Texten i bilden och på ramen är för övrigt ord för olika positiva egen-
skaper. I bilden finns orden ”vilja”, ”engagemang”, ”nyfikenhet”, ”kunskap” och 
”mod”. På ramen står det ”nyfikenhet”, ”konstnärlighet”, ”visdom”, ”frihet” och 
”trygghet”. I den första uppräkningen kan orden tolkas som hennes läraregenska-
per och texten på ramen som de allmänt förväntade egenskaperna för en bildlära-
re. Ett ord sammanfaller, vilket är nyfikenhet. Inget av orden står i opposition till 
bildens innehåll, det vill säga orden bekräftar vad betraktaren visuellt kan se. Det 

28   Eftersom bilden visualiserar en tänkt, framtida lärarroll kallas studenten i bilden antingen för 
lärare eller lärargestalt. Det är en benämning jag genomgående kommer att bruka i samband med 
alla bildanalyser. I tolkningarna, men framförallt i övriga resonemang, benämner jag studenterna för 
studenter. 

bild 35
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kan även formuleras som att bildens och ordens sanningsanspråk sammanfaller.
  Bild 35 är en oproblematisk framställning av lärarrollen och kan kallas för en 
ideal iscensättning av läraruppdraget, nästan i form av en reklamaffisch. Det är 
den bilden i mitt material som tydligast kan sägas skildra en professionell lärare 
i förhållande till uppdraget. Det är i sig anmärkningsvärt. Men samtidigt går det 
också att fråga sig: varför är det bara kvinnor i bilden? Här framställs läraren som 
en lärare för flickor eller finns här en förväntan av att enbart flickor förekommer 
i skolans bildundervisning? Rymmer det idealtillståndet inga pojkar? Ett svar kan 
möjligen den eventuella könsmärkningen av bildämnet vara. Nationella utvärde-
ringen av grundskolan 2003 visar på att bildämnet, av alla skolämnen, har störst åt-
skillnad i betygsättningen mellan könen till flickornas fördel.29 I den ideala iscen-
sättningen kan därför möjligen flickor bättre passa in i gestaltningen. Men här 
återstår ännu en fråga – hur kan elevernas placering i sekundärbilder tolkas? 

Även bild 8 uppfyller samtliga kriterier för ”Professionen i centrum för uppdra-
get”. Här finns dock en betydelseglidning i vem som utför uppdraget och var det 
praktiseras. I bilden finns tre gestalter i ett rum där någon av dem kan utöva lä-
raruppdraget. Det är inte tydligt vem av dem, utan de deltar alla i ett samtal kring 
en målning. Möjligen är den vänstra gestalten mer engagerad i att måla och kastar 

29  Anders Marner, Hans Örtegren, Christina Segerholm, Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU-03) Bild, Ämnesrapport till Rapport 253 (Skolverket, Stockholm, 2005).
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bara en blick på vad som försiggår i rummet. Något väckte hans intresse. Bildens 
flytande lärarroll, som en mentorsroll, bekräftas också av bildens text, den andra 
medieringen: ”It´s more like teaching and coaching each other than competition”. 
Här gör bildmakaren en språklig tolkning av lärandesituationen där konkurrens 
eller tävling utgör en negativ motpol. Gestalterna i bilden är offentligt och per-
sonligt återgivna. Bilden har också en förberedd position för bildjaget, som kan stå 
bredvid gruppen men inte vara involverad i samtalet. Här finns ett tydligt avstånd 
mellan bildjaget och gruppen, både genom bildens förberedda betraktarposition 
och genom att gestalterna vänder sig mot varandra. Aktiviteten i bilden försiggår 
inte explicit på en grund- eller gymnasieskola utan det ser snarare ut som om det 
äger rum på en konstskola eller i en konstnärsateljé. Gestalterna har samma kön 
och liknande ålder. I själva verket är det studenten i tre olika positioner. Han har 
använt greppet att skildra sig själv i de olika rollerna. Men han har också behållit 
gestalternas vuxna framtoning, alltså inte i bilden iscensatt olikheter i en ålders-
trappa.30 Med det greppet framstår också samtalet som ett samtal mellan jämlikar. 
Den verbalt aktualiserade konkurrensen förminskas därigenom ytterligare. Men 
finns kommentaren där för att ansluta praktiken till en kommande betygsättning? 
I kompositionen finns referenser till Vibeke Tandbergs bilder genom bildens ge-
staltande grepp ”multipla jag”.31 Ändå är det svårt att avgöra om bilden framhål-
ler olika subjektpositioner eller iscensätter ett samtal mellan olika personer. Det 
retoriska greppet, sig själv i multipla positioner, kan också problematiseras utifrån 
frågor om könets betydelse. Det är en grupp män som samtalar. Är det enkönade 
viktigt eller bara något som var enklaste sättet att lösa bildarbetet i stunden? Att 
vara bland likar, hur viktigt är det? Att relatera sig själv gentemot andra män? 
Utgör homosociala behov och en inre hierarki mellan män en betydelsebärande 
aspekt i bilden? 
 Bildlärarens uppgift framställs som att samtala kring en olje- eller akrylmål-
ning. Här finns en närhet till läraryrket och till konstnärsyrket. I den gamla lä-
rarutbildningen var kopplingen till konstnärsyrket starkare. Kunskapskraven på 
en förberedande konstnärlig utbildning före antagning till bildlärarutbildningen 
var delvis en jordmån för det. I och med den förnyade lärarutbildningen har lä-
rarprofessionen lyfts fram, förkunskapskraven ändrats och utbildningen till den 
kompetenta professionella läraren poängterats medan den konstnärliga sidan to-
nats ner. Tidigare var inte mer än ungefär hälften av de examinerade bildlärarna 
verksamma inom skolan.32 En relativt stor procent arbetade inom det konstnärliga 
fältet efter utbildningen. Den dubbla tillhörigheten kan också ställas i ljuset av att 

30  Det kan jämföras med föregående bild där en ålderskillnad var påtaglig.

31   Se under ”Gestaltande grepp”, sidan 118. 

32  Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan, Skolverket, Rapport nr. 151 
(1998).
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konstnärsidentiteten möjligen gav en bildlärare tillåtelse att vara lite avvikande 
inom lärarkollegiet. En viss originalitet både tolererades och kan till och med ha 
varit påbjuden. När Suzanne Osten gör sin film ”Besvärliga människor” är en av 
dessa en bildlärare. Till bild 8 kan jag ställa frågan om studenten ser sig framledes 
arbeta inom skolan eller inom konstfältet? Även om bilden omfattar professionen 
i centrum för uppdraget, kvarstår en känsla av osäkerhet inför vilken kontext upp-
draget ska bedrivas i. Är konstnärsidentiteten central? Är det konstvärldens kon-
kurrens lärandesitutionen undviker? Vill han trots lärarprofessionen i centrum 
markera en annan tillhörighet? 

I bild 12 presenteras en leende lärare till vänster i bilden. Samma kvinna sitter 
även till höger i rummet. Hennes ansiktsuttryck är där allvarligt och hon tittar 
på sitt eget framförande. Är det en bild gjord av en lärarstudent som till fullo har 
approprierat rollen som den reflekterande praktikern? Eller iscensätter bilden en 

bild 12
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starkt kritisk granskning av det egna framförandet? Det rum som inramar scenen 
är konstruerad av vad som ser ut som en abstrakt målning. De starka färgerna 
och de varierande formerna skapar ett innehåll av kraft och rörelse samt förank-
rar situationen i modern konst. Längst fram i bilden, nere i vänstra hörnet, finns 
en oval form som kan vara en cd-skiva. Det är alltså en miljö som rymmer flera 
konstnärliga tekniker och uttryckssätt. I det rummet står den leende gestalten. I 
en jämförelse med bild 2, som presenterades på sidan 66 i samband med begreppet 
appropriering, ser lärargestalt i bild 12 ut att ha total tillgång till bildlärarens verk-
tyg. Den svart-vita granskande gestalten är i en annan fiktionsgrad, det vill säga 
avskild i rummet eller i en annan dimension än resten av bilden. Konstrasterna i 
bilden mellan den leende och den allvarliga gestalten förstärks genom de olika fik-
tionsgraderna. Med en tema – rema-läsning, där retoriken består av den avvikande 
fiktionsgraden, talar bilden om att läraren betraktar och granskar sitt eget framfö-
rande, kanske ständigt eller i efterskott. Betydelsen skulle därmed kunna vara att 
bilden beskriver självreflektion, ett kritiskt granskande eller ifrågasättande. Den 
svart-vita figurens allvarliga betraktande kan även peka mot vad som i professions-
utveckling brukar benämnas som legitimitetstrappan.33 Det är en term utvecklad 
inom det pedagogiska fältet för att beteckna den utvecklingsprocess en individ 
genomgår under en yrkesutbildning, från amatör till professionell yrkesutövare. 
Genom att tillgodogöra sig eller appropriera ett yrke erövrar aktören legitimitet i 
rollen. Under processen finns flera faser av självkritik och ifrågasättande kring sin 
egen duglighet. I tema – rema-tolkningen kan bildens granskande gestalt uttrycka 
frågan ”Är jag legitim som aktör i min lärarroll?” eller ”Har jag lyckats tillgodogö-
ra mig vad som krävs för att få utöva läraryrket?” I den läsningen framstår bilden 
som just skapad i utbildningen i gränslandet mellan examen och yrkeskarriären. 
Det är lärarrollen som den granskande gestalten reflekterar över, inte i stunden 
utan eftertänksamt i efterhand. I bilden visualiseras lärarutbildningens ambitio-
ner kring en reflekterande och professionell hållning. Som bilden är konstruerad 
har den en tänkt betraktare. Den vänstra leende lärargestalten vänder sig utåt. En 
förberedd betraktarplats kan vara bredvid den svartvita gestalten, vilket skulle in-
volvera betraktaren i granskningen eller reflektionerna över framförandet. Den 
granskande gestaltens större närhet till betraktaren knyter betraktaren till olika 
reflekterande frågeställningar. 
 Dessa tre presenterade analyser exemplifierar en tendens inom kategorin 
”Professionen i centrum för uppdraget”. Genomgående kan bilderna sägas aktua-
lisera frågor kring approprieringen av lärarrollen. Antingen gestaltas lärarrollen 

33  Legitimitetstrappan är hämtad från socionomen Sven Hessle vars modell är konstruerad uti-
från den s.k. ”Progressive education movement”, främst representerad av John Dewey men även 
Bertha Reynholds. Se vidare i Reflekterande forskarhandledning av Monika Appel och Åsa Bergenheim 
(Studentlitteratur, Lund, 2005), 195.
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som en självklar del i framförandet eller så problematiseras processen. Att lärar-
blivandet pågår och ifrågasätts återfinns framförallt i kvinnornas bilder. Det rör 
sig då som vi sett i bild 2, på sidan 66, och i bild 12, på sidan 134, om att behärska 
redskapen, ämneskunskapen eller lärarrollen. I andra bilder förekommer till ex-
empel konturer av elever bakom lärargestaltens rygg. Eleverna anas där som möj-
liga deltagare i aktiviteter, men saknar så att säga kropp. Det kan tolkas som att 
lärarens sociala kompetens i rollen ännu inte är approprierad och att frågor kring 
det är centrala i utbildningen och i relation till lärarblivandet. Ännu ett exempel 
på approprieringsprocessen kan bild 59 betraktas som. Den presenterades i av-
handlingens inledning på sidan 13 och även på sidan 130. De blå strålar som kom-
mer ur gestaltens panna och fyller glasbägarna på golvet kan läsas som en beskriv-
ning av kunskapsöverföring. Eleverna representeras av glasbägare, som objekt och 
tomma kärl, vilken den kunskapsförmedlande läraren ska fylla. Det ställer frågor 
kring hur elevers lärande kan ske och lärarens roll i den processen. Lärargestaltens 
kunskapsöverföring accentueras ytterligare genom den kommentar bildens sekun-
därbild skapar. Sekundärbilden är en målning av Rafael (1483-1520), Skolan i Aten. 
Där pågår en intellektuell dialog, ett kunskapsutbyte, till skillnad från primärbil-
dens passiva överföring.  
 Även i bild 14, på nästa sida, kan frågor kring lärarblivandet återfinnas. Bilden 
är uppbyggd som ett pass och passmetaforiken kan associeras med lärarblivan-
det. Att arbeta med passet som form för bilduppgiften har en tydlig referens till 
övningen ”The Passport” som Jo Spence gav sina studenter på Fotohögskolan i 
London.34 Den övningen presenterades av mig i samband med att hennes bilder 
visades på introduktionsföreläsningen. Bild 14 kan därmed betraktas som en hör-
sam lösning av bilduppgiften. Men jag vill inte stanna där eftersom Spence också 
hade en avsikt med att använda passet som metafor. Den var att uppgiften skulle 
distansera bildmakaren från att falla in i konventioner kring privata beskrivningar 
av sig själv och istället kunna placera in sig i en social kontext. Ett pass är en iden-
tifikationshandling över medborgare ”och inte en personlighet” skriver Mankell 
i avhandlingen Självporträtt.35 Medborgarskapet skulle i bilden utgöras av läraryr-
ket. Läraren representeras här både med ett porträtt, tre fjärilar och orden ”krä-
vande”, ”organisatorisk”, ”tålamod” och ”ärlig”. Hon svarar här på frågan vad 
hon är som lärare/medborgare och vilka egenskaper hon tycker utmärker henne. 
Remat i bilden blir därmed talet om den resandes identitet och egenskaper. Men 
även fjärilarna kan ingå i bildens tal om lärarrollen. Fjärilarna tolkar jag både som 
ett estetisk tillägg – luftiga, de kan flyga iväg och som något vackert kommet ur 
en stor förvandling. Att gå från puppa till fjäril kan vara en metafor för att för-

34   Se under kapitel 3, Jo Spence sidan 79. 

35   Mankell, Självporträtt, 98.
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vandlas till lärare, den medborgare hon vill vara. Passet är ju också en handling 
som krävs för att kunna göra en resa till främmande länder. Då kan resan vara från 
student till att kunna flyga i lärarrollen. I kategorin ”Professionen i centrum för 
uppdraget” finns även bilder där den metaforiska resan redan är gjord.

bild 14
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I bild 36 sitter läraren avslappnat tillbakalutad i vad som kan vara en soffa. Bildens 
referentiella rum skulle då exempelvis vara lärarrummet. Han vrider huvudet åt 
höger i bild och har ett allvarligt ansiktsuttryck. I bildens nedre högra fält finns 
fyra tecknade figurer. Kompositionen genererar betydelsen att han eftertänksamt 
funderar på ett samtal mellan fyra elever. Bilden har två olika fiktionsgrader, ett fo-
tografi och en teckning, vilket gör att läraren kan tolkas som mer ”verklig” medan 
figurerna framstår som karikatyrer eller idéskisser för elever. Lärarens blick är rik-
tad som om eleverna är i hans blickfång. Rema skulle då här vara att en lärare har 
sina elever och deras omdömen i fokus. Är det deras positiva utsagor han tänker 
på? Läraren är återgiven i ett extremt fågelperspektiv. Underordnar han sig elever-
nas omdömen? De har alla varsin replik:

– vår bildlärare är typ råkul 
– åsså ä han in´t så stel
– aaa han fatta typ va man mena 
– men han kan va lite arg ibland

Den vänstra flickan är något större och står lite längre fram. Samtliga flickor har 
klack på skorna, mycket liten mun, kjol och bröst. De tre första replikerna tillhör 
dem. Flickorna är återgivna som en grupp och talar med varandra. Pojken står 
något nedanför flickorna och är återgiven som om han är en diametralt annan 
varelse än flickorna. Han är svart, robotlik med grinande bred mun och har ett 
poliskoppel tvärs över bröstet. Den sista repliken är hans och han talar rakt fram. 

bild 36
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Han vänder sig inte till gruppen flickor. Pojken pekar på att läraren kan vara arg-
sint och omfattar även det sinnestillståndet i sin gestalt och i sin klädsel. Samtidigt 
finns det en oro i hans uttalande just över lärarens aggressivitet. Flickornas samtal 
handlar om förståelse och humor. En möjlig tolkning är att läraren underordnar 
sig vad eleverna tycker om honom. Han underordnar sig därmed även sina egna 
uppfattningar om hur pojkar och flickor gör kön, genom att ge könen olika me-
ningsskapande uttalanden i bilden. 
 I bild 36, medför orden olika egenskaper till lärargestalten som att vara bra, so-
cialt kompetent och just den regelbrytare som till exempel läraren i Döda poeters 
sällskap var. Samtidigt tillskriver han sig auktoritet genom att kunna säga ifrån. 
Om läraren skulle definieras i ordens motsatta betydelse skulle han vara tråkig, 
stel, otydlig och mesig. Bilden av honom är avslappnad och personlig och texten 
lägger till resten. Här finns en undermening av kamratanda, bussighet och rätt-
visa. Bilden visualiserar en lärare som är säker i sin lärarroll.

I bild 20 svävar lärarens huvud framför en mängd textilier. Hon ler vänligt och in-
bjudande och riktar blicken snett ut ur bilden mot någon. Ansiktet är i trekvart-
profil vilket inbjuder betraktaren att se på henne utan att själv känna sig iaktta-

bild 20
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gen.36 Genom avsaknaden av kropp framstår läraren som en ande, svävande över 
en situation i jämnhöjd med betraktaren och den vars blick läraren möter. I bil-
den finns en tydlig kontrast eller opposition. Bildens mänskliga gestalt har ingen 
kropp medan en tredjedel av bakgrunden har stiliserade nakna kvinnokroppar. De 
framstår som centrala tecken i bilden, i det närmaste som kompensation för hen-
nes egen frånvarande kropp. De stiliserade kropparna har inbördes olika relationer 
till sina huvuden. De flesta figurerna har en klar gräns mellan kropp och huvud på 
grund av färgkontraster. Den individuella kvinnokroppen är frånvarande medan 
de stiliserade nakna kvinnokropparna är närvarande. Retoriken i bilden pekar ut 
kroppen, som avvikande eller frånvarande. Hur kan det tolkas?

I bild 25 har lärargestalten så att säga kvar sin kropp, den är inte borttagen så att 
huvudet svävar även om kroppen inte finns med i bilden. Längst fram till höger i 
bilden och snett vänd mot betraktaren står läraren. Hon ler vänligt samtidigt som 
hennes position i rummet inte nämnvärt skymmer bakgrunden. Även i denna bild 
återkommer kroppar som sekundärbilder i bakgrunden. Här är de inte i en stili-
serad form, utan individuella representationer i en social situation. Bilden är kon-
struerad av ett svart-vitt, delvis färglagt fotografiskt porträtt i förgrunden och en 
svartvit reproduktion av en grekisk målning i bakgrunden. Collaget tolkar jag som 
att läraren står i ett rum framför en antik reproduktion. Storleken på bakgrunds-

36  Mankell, Självporträtt, 97. 

bild 25
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bilden medför att situationen antingen kan tolkas som ett undervisningstillfälle 
där läraren visar diabilder eller till exempel står framför en affisch i ett klassrum 
eller ett museum. Bakgrundsbilden, sekundärbilden, föreställer i sin tur en lärare 
och hans elev i en antik grekisk skola. Läraren sitter på en stol med en pergamen-
trulle och eleven står framför honom. Det är en man som är lärare och en pojke 
som är elev. De olika undervisningspraktiker som här möts, den antika och dagens 
skola, är åtskilda men länkas samman visuellt genom att kvinnans hår har stråk av 
färg och att den grekiska lärarens ansikte också är färglagt. Lärarna är alltså båda 
färglagda men i grunden svart-vita. De är lika men också olika. Han är man, hon 
är kvinna. Han tillhör en annan tid. Hon är modern och knyter samtidigt an till 
undervisningstraditionen. Han är en bild i bilden och antik, hon är mer verklig 
som fotografi och har i och med primärbilden mer tillgång till att handla. Är hon 
i tid och kön den avvikande representanten? Men även eleven i sekundärbildens 
låsta position är avskild och utanför rummet och tiden. Praktikerna är åtskilda 
men länkas samman genom färg. Läraren kan vara en färgglad bildlärare som un-
dervisar om grekisk bildkonst. Hon visar upp en bild i en förmedlande situation 
under en lektion, likaväl som läraren i den antika bilden visar upp en textrulle för 
sin elev. Närheten mellan bilderna gör mig som betraktare till en elev i bildens re-
ferentiella rum. Båda lärarna framstår som en länk till kunskap och på det sättet 
kan hennes framförande förstås som att hon fullföljer en tradition. Men där och 
då är det hela kroppar i ett undervisningsrum medan här och nu representeras lä-
raren av sitt ansikte.
 
Betydelser av kön 
Det finns tre tendenser i materialet inom kategorin ”Professionen i centrum för 
uppdraget” som jag här vill lyfta fram för att senare följa upp i jämförelse med de 
andra analyserna. Den första är i relation till en representerad lärarkropp. I gestalt-
ningen av lärarens kropp är tendensen att männen representerar lärarrollen med 
hela sin kropp. De låter kroppen inta rummet. De kvinnliga lärarbilderna utgörs i 
stället i högre grad av ansiktsporträtt. Det kan jämföras med vad Mankell skriver 
om i ett appendix i Självporträtt.37 Med utgångspunkt i konstnärers självporträtt 
där de ”uttrycker omständigheter kring deras rolltillhörighet som konstnärer” har 
hon även kvantifierat vissa motiv, däribland helfigursframställningar.38 Det visar 
sig att dessa är mest frekvent bland de kvinnliga konstnärerna. Mankell menar att 
det beror på att kroppen är mer central i gestaltandet av den kvinnliga identite-
ten i relation till konstnärsrollen. I jämförelse med de ovan presenterade bilderna 
framstår den förklaringen som både intressant och motsägelsefull. Mankell gör 

37   Mankell, Självporträtt, 269ff.

38  Ibid., 269.
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inget anspråk på att hennes resultat kan generaliseras, men då bilderna ovan också 
är en form av självporträtt med inriktning mot en yrkesroll kan jämförelsen ändå 
ha en viss relevans. Om jag utgår från Mankells resultat och förklaringar väcker 
det frågan: är inte den kvinnliga kroppen som identitetsmarkör central i lärarrol-
len? Och vad representerar den manliga helfiguren i en lärandesituation? Hur kan 
denna motsägelsefulla frånvaro och närvaro av kroppar förklaras? 
 Den andra tendensen är en skillnad mellan mäns och kvinnors presenterade 
närhet i relationen till elever. Den dominerande tendensen i männens bilder är 
att läraren befinner sig i samma bildrum, i den primära bilden, tillsammans med 
eleverna. För kvinnorna är förhållandet tvärtom. Eleverna är placerade i sekun-
därbilder. I visualisering av läraruppdraget befinner sig inte de kvinnliga lärarna 
i samma tid eller rum som sina elever. Männen är däremot rumsligt integrerade 
med eleverna. Tendensen att kvinnorna inte har några elever i primärbilderna är 
tydlig, lika tydlig som att männen har eleverna i samma rum. Den kvinnliga lära-
ren är således avskiljd. Är det ett retoriskt grepp för att markera en professionell 
hållning till sina elever? Eller att hon är Den Andra i förhållande till ett manligt 
lärarideal och inte legitim i rummet? Eller kan greppet vara ett sätt att visualisera 
att lärarrollens sociala sida ännu inte är en del av dem? Kan männens närhet tolkas 
som att de strävar efter eller vill skapa en kamratrelation till sina elever? 
 En tredje tendensen som är gemensam för både kvinnor och män, är en strävan 
efter visuell likhet mellan lärare och elever. Det gäller likhet i kön framförallt mel-
lan den manliga läraren och hans elever när de befinner sig i samma bildrum. Kan 
likhet utifrån en heterosexuell norm betraktas som att närhet är oproblematiskt? 
Eller är det en markör för en homosocial ordning? Kan jag förstå det som att likhet 
och närhet förutsätter varandra? För kvinnorna är inte likhet i kön framträdande. 
Snarare uppstår likhet genom färg eller form. När eleverna symboliskt framställs 
som ting eller djur är även läraren förtingligad eller djurlik. Kan dessa gestaltade 
likheter vara ett grepp för att visualisera en strävan till, eller en angiven samhörig-
het eller närhet mellan läraren och eleverna? 
 Även om definitionen av kategorin ”professionen i centrum för uppdraget” i 
princip beskriver ett idealtillstånd tycker jag mig se att kvinnorna problematiserar 
uppdraget. Männen gör inte det i lika hög grad utan uttrycker en slags självklar-
het eller enkelhet som inte kvinnorna gör. De tre tendenserna, vilka här har pre-
senterats, återkommer jag till när de kan jämföras med bildanalyserna i den andra 
kategorin.
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Personligheten i centrum för uppdraget
Det första kriteriet (7) som placerar en bild i kategorin ”Personligheten i cen-
trum för uppdraget” är att centralgestalten inte interagerar med någon annan ge-
stalt i bilden. Bilden skildrar ingen lärandesituation. ”Gestalten är i centrum.” 
Definitionen kan även jämföras med ett traditionellt självporträtt där konstnärens 
subjekt och det avbildade objektet sammanfaller och dominerar bilden. I dessa 
bilder är den avbildade inte utbytbar. 
 Kriterium åtta består av proxemiken och betonar då en privat eller intim ka-
raktär och närheten i bildplanet till betraktaren.39 ”Gestalten är nära bildjaget eller 
betraktaren i bildplanet på ett privat eller intimt avstånd, det vill säga obefintligt 
avstånd. Gestalten kan vara eller utföra gester av privat eller intim karaktär.” De 
följande tre kriterierna, frånvaro av attribut och skolrelaterad plats (9), inga elever 
(10) och frånvaro av lärarframföranden (11) är i princip negationer av motsvarighe-
terna under kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget”. Negationerna ska 
här inte värderas utan behandlas som motsatser där varken skolan, undervisningen 
samt andra aktörer eller associationer till uppdraget representeras i bilderna. Kvar 
finns näst intill oändliga möjligheter, men inte något som direkt kan förknippas 
med skolan. De blir samtliga en avgränsning mot skolliknande miljöer och aktö-
rer, ett exkluderande av dem. Kriterium nio definieras följande i löpande text: ” I 
bilden finns inga attribut eller miljöer som berör eller kan associeras till lärande-
situationer eller undervisning”. Att miljöer eller attribut inte mer exakt anges är 
för att dessa i så hög grad varierar eller är frånvarande. De går helt enkelt inte att 
sammanfatta. 
 För kriterium tio anges frånvaron av elever: ” I bilden förekommer inga gestal-
ter som kan associeras som elever eller studenter”. Kriterium elva anger frånvaron 
av lärarframföranden eller lärandesitutioner: ” I bilden figurerar ingen beteck-
nande framställning eller association till lärandesituationer som till exempel fram-
trädande, handledande, föredragande eller blickar och gester.” Det sista kriteriet 
består av motsägelsefulla budskap i bilden (12). ”Om det finns text i bilden är den 
i opposition eller diskrepans till bildinnehållet.”  Text i bilden uppmärksammas 
här om den motsäger bilden innehåll. Då är antingen bildens innehåll överordnad 
texten eller att texten betraktas som ytterligare en kommentar till vad bilden talar 
om. Om dessa budskap inte samspelar finns det en motsättning i det sammansatta 
meddelandet. Textens innehåll står då i opposition till innehållet i bilden eller det 
kan också uttrycka en diskrepans mellan bildens respektive textens innehåll. 
 Ungefär två tredjedelar av hela bildmaterialet återfinns i kategorin ”Personligheten 
i centrum för uppdraget”. De bilder som sorterats in här är överlag komplexa, 

39   Under definitionen av proxemiken i förra avsnittet, sidan 129, stod: ”samma fysiska avstånd 
mellan människor betyder olika grad av formalitet eller intimitet i olika kulturer. Avståndet kan vara 
inom de olika sfärerna offentlig, personlig, privat eller intim.”



144

kapitel 5

dubbelbottnade och mångtydiga. Det kan till exempel vara bilder som byggts upp 
med hjälp av metaforer, symboler eller mytologiska referenser. Vissa av bilderna 
har dubbel kategoritillhörighet, men just utifrån sin mångtydighet har de place-
rats här. I några enstaka fall saknas helt en mänsklig gestaltning i bilden. Men de 
flesta bilder har ett fotografi föreställande studenten och bilderna kan placeras 
inom genren självporträtt i en tematiserad form med ett påbjudet framtidsper-
spektiv. Många av studenterna, vars bilder placerats här, kan sägas i högre grad ha 
svarat på frågan ”vem är du?” än på temats rubrik ”vem är du som lärare?”, vilket 
delvis kan sägas motsvara självporträttets innehåll.40 Vad som ändå är viktigt att 
komma ihåg är att dessa bilder har gjorts i ett tema, lärarrollen. I stället för att vi-
sualisera uppdraget lyfter dock dessa bilder fram personligheten i relation till det. 
Uppdraget är inte visuellt synligt med elever eller i en miljö som visar på en skolsi-
tuation. Den existentiella tonen har präglat bilderna så att personskildringarna har 
en privat eller till och med intim karaktär. Ändå är bilderna inte helt i avsaknad av 
lärartematiken. I vissa bilder kan läraruppdraget identifieras om det betraktas som 
mer än bara en undervisande verksamhet eller interagerande med elever. I andra 
bilder kan ett motstånd tolkas in. Om engagemang i ungdomskulturer, musik, 
film och fantasygenren kan inkluderas i uppdraget som ett vidgat läraruppdrag, 
finns det här. En del bilder väcker frågor som i grundsorteringen är svåra att svara 
på. Frågorna får stå kvar för att senare besvaras under de olika aspekterna. 

bild 46

40  Detta kan delvis jämföras med de två öppna grupper vilka Mankell namnger som en visa- och 
en vara-grupp bland de självporträtt hon analyserar. Mankell, Självporträtt, 39.
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Bild 46 utgör ett exempel på en tydlig tendens inom kategorin. Den är komplex 
och personlig med intima drag. Den har även en dubbel kategoritillhörighet och 
på grund av det samt vissa bildretoriska grepp och hur centralgestalten framträder 
har jag placerar den i ”Personligheten i centrum för uppdraget”.41 I bildens för-
grund finns läraren frontalt placerad. Hon är allvarlig och fixerar betraktaren med 
sin blick. Blicken granskar. Hon står så nära att hennes huvud är beskuret och 
hon håller upp sin vänstra arm vilket skapar en klar avgränsning gentemot bak-
grunden. Det rum som finns bakom läraren är ett gammalt klassrum med skol-
bänkar i rad. Tvärs över rummet finns höga fönster. I två av fönstren finns bilder 
av flickor. I det mittersta fönstret syns en gammal stadsgränd. Lärargestalten är i 
gråskala medan rummet är i en sepiaton, det vill säga i en annan fiktionsgrad än 
klassrummet. Färg respektive avsaknad av färg skiljer dem åt. Hon befinner sig på 
ett intimt avstånd till betraktaren, är mycket nära och exponerar hud. Hon är både 
intim och avskiljd från klassrummet och skolan. Även barnen är avskiljda eller är 
de utestängda? De befinner sig utanför fönstrena och är sekundärbilder framfö-
rallt med tanke på deras storlek. Även om bilden alltså motivmässigt innehåller 
både plats och gestalter som hör till skolans värld är dessa tecken tydligt åtskilda 
via olika bildretoriska grepp. Läraren är utanför skolan, på en annan fiktiv plats. 
Hon är avskiljd och har skolan bakom sig. Sepiatonen anger också förgången tid 
som ett gammalt fotografi, som att den tiden ligger bakom henne. Bakgrunden 
blir då fiktionen medan det svart-vita fotografiet representerar nutid. Är hon på 
väg bort från en dåtid eller fiktion eller vill hon hindra betraktaren från att komma 
in i bilden? Eller ligger skolsalen som ett hinder för lärargestalten att nå barnen? 
Intertextuellt refererar bilden till en scen ur filmen The Matrix. När en av huvud-
personerna, Trinity, i början av filmen hotas av en polispatrull filmas den scenen 
genom det utrymme som skapas mellan hennes böjda arm och huvudet. Med ut-
gångspunkt i filmens dramaturgi kan då den historiska skolsalen tolkas som ett 
hot? Eller vill studenten genom bilden gestalta skolvärlden som en del av den all-
omfattande förprogrammerade illusionen The Matrix, det vill säga att allt verkligt 
är en fiktion? Det finns även en annan sida av filmen där Trinity fungerar som 
hjältens mentor. Det är Trinity som letar upp hjälten och övertalar honom att våga 
sig ut i det okända. Hon är så att säga inte högst i hierarkin, men en central länk. 

41  Den uppfyller kriterium ”attribut” (3), ”andra gestalter” (4), ”platsen” (6), ”gestalten i centrum” 
(7), ”proxemiken” (8) och ”frånvaro av lärarframföranden eller lärandesitutioner” (11).
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bild 7

Bild 7 påminner på flera sätt om ett skivomslag. En bild av studenten finns med, 
men inte som centralgestalt. Fokus i bilden är en ung svart man, staden, natten 
och musiken. Om jag ställer frågan till bilden ”Vem är du?” kan svaret uttryckas 
som ”en musiker, en DJ eller en hip-hopare”. Formatet är omslagsanpassat och 
texten ”Stereo” finns uppe till höger. Bilden är ett collage där en nattlig stadsmiljö 
utgör bakgrunden. Centralt i bilden finns en upplyst gata i kraftigt centralper-
spektiv som försvinner bort i fjärran. Gatans främre kant tar tvärt slut i ett rut-
mönster som löper tvärs över den som ett inverterat övergångsställe. Tre ansikten 
finns i bildens övre vänstra hörn och mellan dem står det ”Without struggle there 
is no progress”. Nere i vänstra hörnet sitter en ung svart man. Han ser ut att till-
höra hip-hop-kulturen. I bildens nederkant, framför honom, finns två små figu-
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rer. Den vänstra dansar breakdance, den högra kan vara en sångare eftersom han 
håller i en mikrofon. Mellan dem är små symboler varav två är urskiljbara. Det är 
en breakdansare och en mikrofon. Över dem finns en text ”Knowledge rain (reigns) 
supreme over nearly everybody”.42 I övre högra hörnet finns två logotyper: stop 
the violence-movement och Tamla Motown Stereo. Det första är namnet på en 
rörelse och det senare ett skivbolag som framförallt har givit ut soulmusik. Motown 
Records bildades i slutet av 50-talet och var det första skivbolaget som ägdes och 
drevs av afro-amerikaner. Det spelade en betydande roll i medborgarrättsrörelsen 
och rasintegrationen i u.s.a. Här ingick även en framgångsrik raskamp så till vida 
att Motown hade framgångsrika artister som The Supremes och The Funk Brothers. 
Från att i stora drag ha haft soulmusik är det idag mest rapp- och reggaemusik som 
produceras av bolaget. 
 Med dessa markörer finns ett tydligt etniskt innehåll i bilden om kamp, rasmot-
sättningar och antirasism, där musik och musikkultur är central. Bildens tematik, 
musik- eller ungdomskultur är konsekvent genomfört, vilket samtidigt osynliggör 
läraryrket. Läraren är i den meningen dold eller osynlig. Den har även en uttalad kö-
nad kultur genom sina referenser till hip-hopmusiken. Ungdomskulturen uttrycks i 
en nattlig maskulin stadsmiljö. Bild 7 pekar antingen på motstånd mot bilduppgif-
ten eller att den kultur personligheten är förankrad i helt får dominera lärarrollen.43 I 
en tema – rema-läsning kan bilden uttrycka: ”Att vara lärare är att stå utanför skolan 
och vara ett med en musikkultur, som en dj”. Bilden kan också läsas som ett utta-
lande om rätten att vara den man är och utvecklas i den egna kulturen. Texterna ta-
lar om kamp och kunskap i en kultur. Det är en kultur med få kvinnor, och i bilden 
ingen. Men bilden kan också framhålla ett vidgat läraruppdrag där läraren är en del 
av ungdomars liv. Här representeras dock bara hälften av den gruppen.
 Gemensamt för dessa två bilder är att uppdraget inte visualiseras. Även om jag 
som uttolkare utgår ifrån att de tematiserar vem studenten är som lärare, är inte 
undervisnings- eller lärandesituationen i bilderna. Uppdraget kan finnas i det re-
ferentiella rummet eller som en påminnelse om något i en annan dimension som 
i bild 46. Motivvalen poängterar lärarens personlighet. Bilderna innehåller också 
många känslor, personerna har allvarliga uttryck och referenser till filmkaraktärer, 
som Trinity eller hip-hopmusikern. Bildernas intertextualitet och känslomässiga 
innehållet gör dem tvetydiga. Det är personligheten som framträder som det cen-
trala i bilderna, personens situation, position och aktörskap som möjliga metaforer 
för gestaltade lärarroller. 

42   På nätet finns en hip-hopsida med förkortningen krs-one vilket står för ”Knowledge Reigns 
Supreme Over Nearly Everyone”. http://hiphoparchive.org/hiphoparchive/hiphopu/bibliography/ar-
chives/2005/01/krs-one_and_par.html

43   Det kan lika väl vara min egen tolkning av ungdomskulturen, som en motståndskultur per 
automatik.
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bild 28

Allvar, kamp och kanske mot-
stånd som motiv kan även be-
skriva bild 28. Bilden föreställer 
två gestalter som separeras via 
ett mönsterlager. Även de olika 
fiktionsgraderna avskiljer dem. 
I förgrunden finns en teckning 
av ett ansikte. Mellan teckning-
en och bakgrundsgestalten lö-
per ett tatueringsmönster över 
hela bilden. En tatuering är ett 
dekorativt mönster inristat i hu-
den, fast i bild 28 ligger mönstret 
som en avskiljande yta. Bildens 
bakgrund består av ett fotogra-
fi föreställande en man återgi-
ven i ett extremt fågelperspektiv. 
Samtidigt är den gestaltningen 
kraftfull genom det använda vär-

deperspektivet (storleksrelationen mellan porträtten). Teckningen och fotografiet 
porträtterar samma person. I bilden finns dubbla perspektiv, kraftig underordning 
kombinerat med ett värdeperspektiv i bakgrundsfiguren och ett frontalt perspek-
tiv i den lilla ansiktsbilden nere i vänstra hörnet. Vem är lärargestalten? Är båda 
gestalterna läraren? Blickfånget i bilden är bakgrundsgestalten, den största gestal-
ten. Genom konstruktionsarten fotografi är han också den som är så att säga mest 
verklig. Men han döljer sig också delvis, både genom perspektivet och under tatu-
eringsmönstret. Det tecknade porträttet är i sin konstruktionsart skiljd från bak-

grunden vilket kan ge betydelse av en fiktion eller en 
idé. Teckningen kan även intertextuellt referera till por-
trätt av Gustav II Adolf, vilket då skulle ge ytterligare 
en opposition mellan tatueringen som populärkultur 
och kungaporträtt som finkultur.
 Kungaporträttet står för makt och kontroll. Kanske 
det tecknade porträttet i bild 28 är bildens lärare? Om 
teckningen representerar en möjlig framtida lärarpro-
fession kan en tolkning vara att bildmakaren idag re-
presenteras av den bakre gestalten. Är då hans nu-po-
sition så mycket större och framtiden bara en fiktion? Bild av kung Gustav II Adolf
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Eller uttrycks lärarrollen som obetydlig och i opposition till en personlig bak-
grund? Är hans nuvarande befintlighet eller bakgrund både underordnad, dekore-
rad eller märkt och storslagen? Ja, om läraren i makt och kontroll jämförs med en 
kung, kan klass utgöra en av bildens betydelser. Retoriken anger då klasstillhörig-
het och det omvända värdeperspektivet att bakgrundsfiguren sticker upp eller gör 
en klassresa.44 Antingen kan tatueringsmönstret representera att han är märkt av 
sin klasstillhörighet, som han antingen självsäkert står för eller reser sig upp från, 
eller att mönstret avskiljer honom från en kommande maktposition.45

bild 18

I bild 18 möter 
betraktaren ock-
så en gestalt i ett 
liknande perspek-
tiv som i bild 28. 
Hon döljs dock 
inte av något 
mönster, utan 
presenteras tyd-
ligt, stående med 
händerna i sidan 
mitt ute i rym-
den. Bakom hen-
ne finns hela uni-
versum med sina 
stjärnor. Hon ler 
och lägger huvu-

det på sned, vilket kan läsas som en förmildrande gest. Det är en av de få bilder 
som presenterar en leende kvinna inom kategorin ”Personligheten i centrum för 
uppdraget”.  Trots den förmildrande gestiken framstår gestalten som kaxig. Hon 
framträder som fullt kapabel att ta kommandot när som helst. Hon står stadigt på 

44   I saob definieras klassresa som ”resa som företages av skolklass”. I NE på nätet finns den bety-
delsen samt ytterligare en betydelse, ”socialt avancemang vanligen från arbetarklass eller lägre med-
elklass till högre socialgrupp”. Enligt Inger Erixon Arreman, Att rubba föreställningar och bryta tradi-
tioner, 132, är tendensen att lärare i estetiska ämnen i högre grad rekryteras från medelklassen än från 
”lägre sociala bakgrunder”. 

45   Thomas Ziehe refererar i Kulturanalyser till en tysk undersökning som dokumenterat tatuering-
ars och husmålningars betydelse bland arbetarungdomar. Den undersökningen är publicerad 1980 
och skriven av Helmut Hartwig. Ziehe, Kulturanalyser, 124. Idag förekommer tatueringar mer all-
mänt, varför den klassbetydelsen troligtvis inte längre är lika giltig. 
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en okänd plats. Rymden, oändlig och okänd representerar den plats hon bjuder 
in betraktaren till, vilket kan tolkas som läraryrkets framtida och därmed okän-
da praktik samt obegränsade möjligheter. Den kan även representera kunskapens 
universum. Å ena sidan kan iscensättandet betraktas som en maskerad genom le-
endet och huvudvinklingen samt via det använda bildperspektivet.46 Men å andra 
sidan framstår kroppens gestik snarast som att hon bjuder in betraktaren till att 
titta ner och in i rymden, in i kunskapens universum. Leendet och huvudets lut-
ning tolkar jag just som en inbjudan, genom den gesten erbjuder hon sina tjäns-
ter eller sin kunskap. Bilden säger (rema) att läraren är en självsäker eller kunnig 
guide. Med ett kaxigt kroppsspråk, inte underdånigt tjänstvillig, gestaltas läraren 
med en inbjudande gestik. Hon är bekantgjord genom närhet och kroppsspråk 
och hon bjuder in oss i rymden, det okända, det oändliga. Om guiden förknippas 
med en lärarpraktik framstår rymden som ett löfte om framtida utforskande. 

46   Se Joan Rivière, ”Kvinnlighet som maskerad” i Feministiska konstteorier av Sara Arrhenius, red., 
Skriftserien Kairos 6 (Raster förlag, Stockholm, 2001), 27–44.

bild 29



151

kapitel 5

I bild 29 återfinns rymden igen, men betoningen ligger här på planeten jorden, 
det vill säga något känt. Bilden poängterar en mer bekant helhet. I bilden gestaltas 
läraren som en del av jordgloben, hon stiger upp ur Afrikas kontinent. Gestiken 
och värdeperspektivet i bilden, förhållandet mellan kvinnan och globen, förstär-
ker en tillskriven betydelse av att kvinnogestalten föreställer en förkunnare. Här 
möter vi en apostel- eller Buddhagestalt. I den tolkningen tar jag fasta på gestal-
tens gestik, hennes agerande och positionen, men även platsen. Även blomman 
som hon håller i handen, ser jag som ett centralt tecken. Det kan antingen vara en 
lotusblomma eller en maskros vilket ger två olika tolkningar. Enbart en blomma, 
oavsett vilken, kan tolkas som tecken för liv och i bilden håller hon fram den som 
ett budskap. Konventionellt symboliserar lotusblomman bland annat andlig ut-
veckling, renhet eller människans upplysning ur mörkret.47 Det kan förknippas 
med läraruppdraget vilket ger ett uppdrag att vårda, frälsa eller upplysa mänsk-
ligheten eller hela planeten. En maskros växer trots svåra omständigheter och kan 
till exempel spränga sig igenom asfalt. Gestiken hos gestalten kan också vara en 
agitators. Bilden kan då tolkas politiskt med ett uttalat miljöbudskap eller att den 
betonar betydelsen för hela kosmos eller av andra världsdelar än enbart den väs-
terländska. Bilden framstår då som en World-Aid (Rädda Världen) affisch. I en 
tema – rema-läsning kan bilden säga ”Att vara lärare är att tala för, kämpa och 
engagera sig i livet, världen, människors upplysning och hela kosmos”. Ytterligare 
en dimension i bilden är att den för fram en alternativ kvinnobild. Kroppen är 
expansiv och hon tar plats.

47  J. C Cooper, Symboler (1978) sv. övers. (Forum, Helsingborg 1978), 117; ne på nätet – lotusblom-
ma 060824; http://paranormal.se/topic/lotusblomma.html, 060825.
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Komplexitet och glidande betydelser
Som tidigare nämnts rymmer kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” 
mångtydigheter och komplexiteter. I vissa fall i så hög grad att bildens placering 
kan tyckas godtycklig. Ändå har jag gjort ett val för att genomföra en första sorte-
ring, men vissa bilder låter sig inte enkelt sorteras.

Bild 56 är en dramatisk 
framställning av en strid 
som både kan tolkas me-
taforiskt, symboliskt och 
konkret. Jag ställer mig 
tvekande till om det är 
möjligt att fullt ut genom-
föra den ena eller andra 
läsningen, men ett val är 
möjligt och för placering 
i en kategori nödvändigt. 
I bilden är ryttaren inte 
ett porträtt av studenten 
utan en anonym gestalt 
som representerar läraren. 
Bildens gestalt är inte hel-
ler könad, men bildmaka-
ren var en kvinna. Figuren 
kan tolkas som en repre-
sentant för lärarrollen, en 
aktör utan personlighet 

men behäftad med dramatiska och mytologiska krafter. Hästen kan företräda lära-
rens kraftfulla redskap i uppdraget eller också som en lärarroll vilken måste tyglas. 
Häst och ryttare befinner sig strax ovan helvetet och ryttaren kämpar både med 
att kontrollera hästen och den situation de befinner sig i. Helvetet kan vara den 
plats där skolan och skolans värld finns och där rollen utövas. Läraren/ryttaren 
utkämpar en strid där utgången av kampen eller uppdraget inte är given. Tre små 
djävlar attackerar och skrämmer hästen. På himmelen flyger två duvor. Är dessa 
varelser, både de mytologiska och fåglarna eleverna? Bilden bär stor dramatik, men 
då djävlarna är små och duvorna har luft under vingarna och styr i läsriktningen 
inger bilden hopp om att ryttaren ska vinna bara hon lyckas kontrollera hästen. 
Men det är hett om hovarna. Bilden visar på nödvändigheten av styrka och kon-
troll av krafter som den stegrande hästen och lavaströmmar. Ryttare och häst är 
stora, det vill säga att i bilden finns ett värdeperspektiv. De är bildens viktigaste 
aktörer. Bilden är uppbyggd med en tydlig rörelse framåt, den diagonala linjen är 

bild 56
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i läsriktningen. Den pekar framåt, kanske mot framtiden. Om bilden enbart skulle 
tolkas metaforiskt utifrån temat skulle den placeras i den andra kategorin. Men 
bilden rymmer också i sin metaforiska form fler tolkningar. Den för fram ”Det 
stora uppdraget”, kallelsen att offra sig, att strida för något. Striden kan handla om 
etik och moral och duvorna kan tolkas som kristna symboler eller symboler för 
fred. Hästen kan också vara studenten eller något annat som ska tyglas. I den tolk-
ningen är motivet ”Den dramatiska striden” den kamp studenten ser sig tvingad 
att ta på sig eller gå in i för att utöva sitt yrke. Det är uppdraget och rollens karak-
tär i symbios som då skildras. För att lyckas som lärare ska både häst, djävlar och 
det dramatiska landskapet vara möjliga att kontrollera, en domedagsuppgift som 
kräver stort mod och styrka. 
 Bilden har placerats här eftersom den rymmer mer än bara en tolkning. Riktigt 
vad som ska bemästras är oklart. Om den placerades som en professionsbild skulle 
den slå fast skolan som förgården till Helvetet eller som del av jorden under dino-
sauriernas tid. Men det finns fler dubbeltydigheter som är problematiska. Bildens 
centralgestalt är inte en bild av studenten, vilket gör att personen kan betraktas 
som utbytbar. Det talar emot placering i denna kategori. Jag förstår centralgestal-
ten som en generalisering av personlighetens betydelse eller att vissa egenskaper 
hos personen är centrala för att inte duka under. Förutsättningarna för att kunna 
bemästra situationen ligger här i personens mod, mytologiska krafter och förmåga 
att styra och kontrollera, det vill säga de knyts till ryttaren, personen, men inte 
explicit visuellt till en bestämd individ. Det finns paralleller här till tankegångar 
som kan återfinnas i min redovisning av bild 35 under ”Professionen i centrum för 
uppdraget” på sidan 131. Där angavs egenskaper och värden som optimala ramar 
för undervisningen, men inte direkt knutna till lärargestalten. Utifrån det resone-
manget kan personerna, men inte personligheterna, sägas vara utbytbara i båda 
dessa bilder. Men i bild 56 anser jag att mångfalden av tolkningar är framträdande. 
Det blir problematiskt oavsett var bilden placeras. Den kan återfinnas i båda ka-
tegorierna men just dess påtagliga mångtydighet gör att jag placerar bilden i kate-
gorin ”Personligheten i centrum för uppdraget”. Det ger bilden det utrymme den 
behöver utifrån dess komplexitet.

Betydelser av kön
Det finns en tendens inom denna kategori, dock inte entydigt, att kvinnorna i 
högre grad förekommer i bilderna med hela eller större delen av sin kropp, medan 
männen i högre grad enbart har ansiktsporträtt. Om den tendensen dessutom 
kopplas samman med de jag pekade på under ”Betydelser av kön” inom den andra 
kategorin på sidan 141, framstår tendensen som än mer betydelsefull. Inom kate-
gorin ”Professionen i centrum för uppdraget” representerar männen lärarrollen i 
högre grad med kroppen medan kvinnorna gör det i form av ansiktsporträtt. I de 
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få bilder där kvinnorna har med kroppen i bilden är den dold i kläder (bild 9), 
stympad (bild 2) eller en lånad kropp (bild 59).48 Låt oss titta på två exempel ur den 
nu aktuella kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget”.49

Bild 34 och 19 är två typiska exempel. I bild 34 utgörs motivet av två rum eller 
snarare två rum som skapas av ett och samma rum genom en avgränsad mittdel. 
Den yttre delen av bilden är som en ram i gråskala med en familj i nedre högra 
hörnet bestående av mamma, pappa och barn (här anonymiserade genom svärta). 
Ramen är ett svagt blåtonat svartvitt fotografi av en typisk norrländsk skog med en 
spång som stig. Innanför den fortsätter skogsmotivet men nu delvis i färg. Där är 
en lava- eller eldström infälld och skogen har en sepiaton. En gestalt som kommer 
inhoppandes från vänster övre sida, har fångats i ett våldsamt språng. Hon befin-
ner sig i luften och det är lite osäkert var hon kommer att landa. Hennes kropps-
liga hållning är öppen men hur språnget avslutas förtäljer inte bilden. Tryggheten 
finns i ramens hemlika karaktär med familjen i basen. Miljön i den utmanande 
situationen avviker inte nämnvärt från den i ramen, annat än genom lavaström-
men. Platsen i bildrummet är en privat sfär utanför det offentliga rummet, avgrän-
sat eller familjärt inramat. Det är naturen, familjen och kroppen i rörelse som här 
är centrala. Vi ser en helkroppsbild på en privat plats. I bild 19 är också platsen 
mer privat eller familjär. I den bilden möter vi en leende man som står på landsvä-
gen. Bakom honom till höger finns ett bostadshus, till vänster står en äldre gård. 

48   Bild 12 utgör undantaget.

49 Delar av följande text återfinns i ”Absent bodies in Teacher Education” av Eva Skåreus, i Present 
Challenges in Gender Reaearch, red., Åsa Andersson, Eva E. Johansson, National School of Gender 
Research (Umeå Universitet, Umeå, 2007). 

bild 34              bild 19
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I bilden syns också en del av en annan bild av honom med ett allvarligt uttryck. 
Infällningen kan representera en annan eller mörkare, inte lika framträdande el-
ler fullt synlig sida av personligheten. Byggnaderna bakom honom viker optiskt 
in mot mitten av bilden, precis bakom hans rygg. Är allt här centrerat kring hans 
leende sida? Eller är hans bakgrund på väg att kollapsa? Den innehåller en viss 
dramatik i sitt uttryck, kraftiga diagonaler och vridna perspektiv, men med den 
leende läraren i fronten mildras dramatiken och betraktaren försäkras att här är 
tryggt att vara. Han står stadigt även om kanske landsbygden förändras. Det som 
markant skiljer bild 34 gentemot bild 19 är kroppsrepresentationen. Här vill jag 
även göra en jämförelse mellan kategorierna och referera till bild 8 på sidan 132. 
Då framträder spelet mellan olika platser och kroppsrepresentationen tydligt. På 
en mer privat plats representeras den manliga läraren av sitt ansikte, men på en 
offentlig plats återfinner vi honom i helkroppsfigur. För gruppen kvinnor är ten-
densen den motsatta. På en mer offentlig plats representeras de av ansiktsporträtt, 
se till exempel bild 25 på sidan 140, medan i en mer privat eller personlig presen-
tation är det i helkroppsfigur. 
 Kroppen som tecken framträder i den här jämförelsen som en markör för yrket 
eller personligheten, där kvinnor respektive män verkar ge kroppen olika bety-
delser. Kvinnornas kroppar skulle här kunna tolkas som om de inte har betydelse 
inom yrkesrollen, annat än som relativt frånvarande. En hel kroppsgestalt före-
kommer i högre grad där personligheten fokuseras. För männen skulle en motsatt 
tolkning kunna göras, där deras kroppar får betydelse för yrket men inte för per-
sonligheten. Som jag tidigare skrev har Mankell i sin undersökning av självpor-
trätt noterat att helfigursframställningar är mest frekvent bland kvinnliga konstnä-
rer.50 Hon menar att det bland annat beror på ”att kroppen är mer central för den 
kvinnliga identiteten än vad den är för den manliga” när det gäller att gestalta den 
konstnärliga identiteten.51 I en jämförelse med mitt material skulle konstnärsrollen 
och personligheten då kunna betraktas som jämförbara, både vad det gäller kvin-
nor och män. Men konstnärsrollen skulle då inte kunna likställas med läraryrket. 
I relation till yrkesrollen framstår kvinnornas frånvarande kroppar som problema-
tiskt. Trots att männens bilder är relativt få i jämförelse med kvinnornas och att 
tendensen inte är entydig, väcker den min nyfikenhet som både spännande och 
förbryllande. Hur kan den tolkas? Det är som om kvinnokroppen i förhållande till 
läraryrket förväntas vara dold. För rumsligheten i bilderna blir det också tydligt. 
Ju mer av kroppen som framställs i en bild, desto större rumslighet innehåller of-
tast bilden. Är kvinnor så tydligt markerat kroppsliga att i gestaltandet av person-
ligheten är kroppen given, men inte i ett professionellt gestaltande? Lever männen 

50   Mankell, Självporträtt, 282.

51   Ibid.
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fortfarande kvar i kostymernas osynliggörande av deras kroppar så att personlig-
heten bara framträder i deras ansikten, eller har jag här gestaltningar vilka tydligt 
knyter an till resonemanget om markerad och omarkerad kroppslighet?52   
 Inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget” kan tendensen att 
kvinnorna representerar lärargestalten med en ansiktsbild vara en ambition att 
framhäva en intellektuell hållning. Frånvaron går då att tolka som ett undvikande 
av alla de betydelser kvinnokroppen är behäftad med. Kvinnans kropp i ett of-
fentligt rum blir enligt dessa tankegångar vansklig att visualisera. Kvinnokroppar 
associeras med sexualitet vilket bildmakaren kanske vill undvika. Att det före-
kommer en sexualisering av kvinnokroppen inom media och reklam är inget nytt 
påstående, utan återfinns hos många forskare inom skilda områden.53 Att den för-
förståelsen slår igenom kan betraktas som uttryck för en allmän diskurs. Det blir 
även tydligt i en artikel av Anja Hirdman, där hon redogör för hur tonåringar 
presenterar sig på sajten Snyggast.se.54 Hirdman menar att tendensen på sajten, li-
kaväl som i veckotidningar, är att ”femininitet kommuniceras som kroppslig själv-
medvetenhet och maskulinitet som icke-kroppslighet (ofta med ansiktsbilder)”.55 
Föreställningar kring de sexualiserade kvinnokropparna skulle då producera en 
strävan hos de kvinnliga studenterna att undvika dessa diskursiva representatio-
ner, vilket resulterar i andra yrkesmarkörer. Om jag stannar kvar i stereotypa kon-
struktioner kring kroppar skulle å andra sidan en feminin kropp kunna associeras 
med omvårdnad. Då skulle inte kroppsrepresentationer behöva vara problema-
tiska för kvinnorna, speciellt med hänvisning till den omvårdande diskurs som 
dagens pedagogik bär. Men där visar bild 8 genom närhet i bildrummet, snarare 
att den manliga kroppen bär en omvårdande eller kamratlig diskurs i yrkesrollen. 
Det framstår som en paradox med tanke på debatten kring fysisk närhet i relation 
till sexuella övergrepp i skolan. År 2000 kom ”Lagen om registerkontroll” efter ett 
antal uppmärksammade fall av pedofili på förskolor.56 Skolverket genomförde en 
utvärdering 2002 i vilken det visar sig att männen är i klar majoritet bland de kri-
minellt belastade i efterfrågade registerutdrag.57 Även mediedebatten fokuserade 

52   Se under kapitel 2, ”Markerad och omarkerad kroppslighet”, sidan 59.

53  Se t.ex. Pollock, ”Frånvarande kvinnor”; Bordo, Unbearable Weight; Erving Goffman, Gender 
Advertisements (1976) (Harper & Row Publishers, New York, 1987); Anja Hirdman, Tilltalande bilder 
(Atlas, Stockholm, 2002).

54   Anja Hirdman, ”Ungdomars självbilder på nätet: Tjejer är kroppar – killar är ansikten”, 
NIKKmagasin (2006): 2, 23–25.

55   Ibid., 23.

56   SFS 2000:873.

57   Uppföljning av lagstiftningen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och sko-
lomsorg, Skolverket (2003): 20f.
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på män och då framförallt inom förskoleverksamheten.58 Kroppskontakt mellan 
vuxna män och barn debatterades och stundtals misstänkliggjordes. I en vardaglig 
skolpraktik framstod kvinnors kroppskontakt som mindre problematisk. Men i 
jämförelse med den tendens jag här lyft fram, som till exempel i bild 8 och i bild 
25, motsäges detta.
 Inom kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” är tendensen att 
manliga lärare representeras av en ansiktsbild. I det sammanhanget koncentreras 
hans person till ansiktet och kroppen utesluts. Genom en närvaro och frånvaro av 
kroppar framstår platsen som avgörande. I ett mer privat eller hemlikt samman-
hang återfinns kvinnokroppen och skulle då kunna tolkas som mer självklar. Men 
kvinnans kroppslighet kanske förblir markerad oavsett vilken plats hon befinner 
sig på? Hemmet rymmer det privata och personliga och därmed även en markerad 
kroppslighet. Om platsen var avgörande skulle mannens kroppslighet skifta och 
enbart framstå som självklart omarkerad i det offentliga rummet. Frånvaro respek-
tive närvaro rör sig här som två poler vilka inte enkelt låter sig förklaras. 
 Kvinnors kroppsliga frånvaro å andra sidan betyder något speciellt kanske just 
för att hon är markerat kroppslig i den allmänna diskursen. Det offentliga eller 
privata rummet blir i en sådan förståelse enbart betydelsefull som en arena där 
diskursen synliggörs. I det sammanhanget blir det intressant att tillägga Hirdmans 
benämning av Internet som en ”(halv)offentlighet”, det vill säga som ett gräns-
land mellan det privata och offentliga.59 Men där framträder självrepresentatio-
nerna mer i linje med en sexualiserande diskurs. I en jämförelse mellan mitt ma-
terial och Mankells och Hirdmans, blir det tydligt att olika självrepresentationer 
framhåller föreställningar om att kvinnan är kropp. I kontrast gentemot detta, 
inom denna avhandlings material, konstrueras yrkesrollens individuella represen-
tationer genom kroppslig frånvaro. Jag tolkar det som en strategi att poängtera 
professionalitet. 
 Läsningen av frånvaro – närvaro respektive markerad – omarkerad kroppslighet 
kopplas därmed till kön. Den omarkerade kroppsligheten bär i sin definition inte 
något speciellt individuellt drag, utan framstår som allmängiltig eller normerande 
och könet kvarstår som utgångspunkten för vilken kroppslighet som framstår som 
markerad eller omarkerad. Som norm blir mannens kroppslighet inte bärare av 
någon personlighet vilket gör den ointressant i en privat miljö och neutral på en 
offentlig plats. I den här växlingen mellan närvaro och frånvaro av kroppar fram-
står en institutionaliserad lärarkropp som maskulin. Därmed skulle den inte heller 
kunna framstå som hotfull eller utmanande i något rum. Kvinnors kroppar förblir 
däremot privata identitetsmarkörer, vilket talar för att de inte enkelt kan represen-

58   DN 1996 – 2000.

59  Hirdman, ”Ungdomars självbilder på nätet: Tjejer är kroppar – killar är ansikten”, 24.
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teras på en offentlig plats. I detta spel kan även frågan ställas, utifrån Susan Bordos 
teorier, om kvinnokroppar också väcker eller utmanar föreställningar kring mak-
ten. En frånvarande kropp skulle då indikera att kvinnan inte gör anspråk på 
makt, utan har det begäret (och andra) under kontroll. De är markerat kroppsliga 
och bildmakaren avstår därmed att exponera sin kropp. Det problematiska åter-
står dock i att en lärare är kropp i de offentliga lärarpraktikerna.

Sammanfattning
Uppdelningen i två kategorier efter de framskrivna kriterierna ska betraktas som en 
första analys av materialet. Den ena gruppen visar upp sig i sitt läraruppdrag med-
an den andra gruppen har ett mer existentiellt anslag. I kategorin ”Professionen i 
centrum för uppdraget” representeras lärarrollen framförallt genom platsen eller 
rummet centralgestalten befinner sig i samt genom interaktion med andra gestal-
ter. Det mer existentiella anslaget går igen inom kategorin ”Personligheten i cen-
trum för uppdraget” i bildernas komplexa och mångtydiga innehåll och att plat-
sen eller det obefintliga rummet ligger utanför eller är avskiljt från skolans miljö. 
Indelningen pekar också på centralpersonens agerande, antingen i någon form av 
lärarutövning eller i andra ageranden. Definitionen av kategorierna utgör därmed 
ett förtydligande av hur lärarrollen gestaltas, en befintlig eller obefintlig interak-
tion med andra och lyfter fram det platsspecifika – skolmiljö eller allt annat än 
skolmiljö eller osynlig miljö. 
 Inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget” framträder frågor kring 
appropriering av lärarrollen som en central frågeställning. Det rör sig om olika 
stadier i legitimitetstrappan som framförandet, eller att behärska ämneskunska-
per, social yrkeskompetens och hur kunskapande sker i relationen mellan lärare 
och elever. Här är tendensen tydlig att kvinnorna i högre grad visualiserar dessa 
frågor, medan männen uttrycker en slags självklarhet eller enkelhet i relation till 
uppdraget. Jag tolkar det som att kvinnorna i högre grad problematiserar lärarbli-
vandet och lärarrollen. 
 I kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” förekommer intertextuel-
la referenser till konst och populärkultur som film, fantasy och musik. De kan tol-
kas både som visualiseringar av ideal och som olika former av motståndsstrategier. 
Genom dessa referenser gestaltas både engagemang och mod och skolan framstår 
som en förprogrammerad illusion och förgården till helvetet. Via referenser till 
soulmusik och antirasism konstrueras en arena där kulturella värden kring etni-
citet och motstånd skulle kunna ingå i ett vidgat läraruppdrag. Även frågor kring 
klass eller klasstillhörighet som en betydelsefull personlig bakgrund i lärarfram-
ställningen, kan tolkas i motiven.
 



159

kapitel 5

I kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” rör sig betydelser av kön 
kring frågor om kroppens närvaro eller frånvaro som markör för personligheten. 
Det framstår som en intressant tendens i en jämförelse mellan kategorierna, ef-
tersom frånvaron och närvaron av kroppar skiljer sig mellan könen och mellan 
kategorierna. Det som kommer till uttryck i bilderna kan tolkas som att sko-
lans offentliga rum, trots en majoritet av kvinnliga lärare, rymmer normen om 
en omarkerad manlig kroppslighet och att kvinnors kroppslighet kan tolkas som 
markerad och därför frånvarande. I den betydelsen blir en institutionaliserad lä-
rarkropp maskulin. På en plats märkt av mer privat karaktär är tendensen att kvin-
nor däremot representeras av en helkroppsgestalt. Det skulle kunna tala för att 
kvinnokroppar alltid tolkas som markerade eller bärare av en sexualiserad diskurs 
och därmed problematiska att representera i lärarrollen. Genom denna närvaro 
och frånvaro framstår mannens kropp som en självklart omarkerad del av det of-
fentliga rummet, varken utmanande, personlig eller hotfull. Det problematiska 
återstår dock i att en lärare är kropp i lärarpraktikerna.  

Aspekterna
Bildanalyserna inom kategorierna skapade nya frågeställningar och därmed ett be-
hov av att fördjupa dem. För att kunna gå vidare har jag valt att söka svar på mer 
preciserade fenomen eller föreställningar inom de två kategorierna. Dessa kallar 
jag för aspekter.  I konstruktionen av dem har min utgångspunkt varit materialet 
samt tidigare forskning, bland annat de jag presenterat i forskningsöversikten. Här 
har till exempel de stereotyper som konstruerats i tidigare forskning varit ett jäm-
förelsematerial, då även mina kategorier kan betraktas som schablonindelningar. 
Att ge lärarrollen olika metaforiska beteckningar är vanligt förekommande i ett 
flertal artiklar och avhandlingar om yrket. De har där namngetts som till exempel 
regissör, illuminatör, estradör, skulptör, entertainer, tränare, företagsledare, tjänste-
mannen, professorn, personen, innovatören, aposteln, den andra modern, hjälten 
och Barbie.60 Vad som kan vara viktigt att påpeka här är att varken stereotyper eller 
schabloner ska tolkas som värderande utan att de snarare är tydliga förenklingar 
för att kommunicera ett innehåll. Vissa roller, som hjälterollen, syns mig svårt att 
inte namnge men förövrigt är jag inte intresserad av att närmare benämna de olika 
iscensättningarna som kan återfinnas i bilderna. Snarare vill jag problematisera 
uttrycken inom och mellan kategorierna. Ett exempel är Fischmans två lärarste-
reotyper, machomannen och madonnan eller modersgestalten. De kan jämföras 
med den omvårdande läraren eller ”the limitless servant” som den elevcentrerade 

60  Evelyn Säll, Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminatör; Lars-Åke Kernell, Att 
finna balanser; Fischman, Imagining Teachers;  Weber & Mitchell, ’That’s funny, you don’t look like a 
teacher’.
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skolpedagogiken från 1970-talet och framåt berett marken för.61 Dessa typer finns 
i mitt material, men inte så entydigt könat som i Fischmans undersökning.62 Även 
”omvårdaren” finns både som man och kvinna.63 Kan dessa typer samt andra for-
mer av grupperingar återfinnas inom båda kategorierna eller dominerar några en 
kategori? En annan frågeställning kan formuleras kring hur maktuttryck och nor-
mativitet gestaltas i bilderna och om dessa skiljer sig mellan kategorierna. 
 Sociologen Erwin Goffman har varit betydelsefull för konstruktionen av aspek-
terna. När han analyserar individers rollframförande i Jaget och Maskerna fram-
håller han individens två olika teckenmedieringar och att dessa kan vara både 
medvetna och omedvetna. Han benämner dem ”utsända uttryck” samt ”över-
förda uttryck”.64 De ”utsända uttrycken” är kommunikation i traditionell me-
ning (sändare-mottagare) som inbegriper verbala uttryck eller likställda tecken 
genom vilken individen enbart förmedlar den information som dessa konventio-
nella (överenskomna) tecken uttrycker och innehåller.65 De ”överförda uttrycken” 
är mer teatraliska och situationsbundna, icke-verbala och förmodat oavsiktliga.66 
Överförda uttryck eller projektioner är i första hand omedveten teckenmediering. 
Utgångspunkten i mina tolkningar är att bilden, likaväl som en individ, kan kom-
municera ett budskap. I Goffmans beskrivning finner jag stöd för detta.67 Han sä-
ger sig inta ett pragmatiskt synsätt och menar att ” individen på ett ’effektivt’ sätt 
har projicerat en viss bestämd definition av situationen och på ett ’effektivt’ sätt 
(…) uppammat det samförstånd som förhållandena medger”.68 Den tolkning ob-
servatören gör bygger alltså på intryck och sociala överenskommelser. Detta förhål-
lande jämställer jag här med det intryck bilderna gör vilka samtidigt rör sig inom 
diskursiva ramar av en föreställd lärarpraktik. Utsända eller överförda uttryck kan 
också jämföras med termerna gynnad tolkning och ickegynnad tolkning.69 

61  Berge, ”Whatever Happened to the Male Teacher?”.

62   En kulturell förklaring han ger är utifrån klosterskolearvet, vilket inte finns i Sverige. En annan 
trolig förklaring är att mitt material håller relativt hög konstnärlig kvalitet medan bildmaterialet i 
Fischmans avhandling till största delen utgörs av streckteckningar.

63   Mankell har profeten som en konstnärsfasad och baserar sig också på Goffman.

64   Goffman, Jaget och Maskerna, 12. I det engelska originalet, The presentation of self in everyday life 
(Doubleday, New York, 1959), 2. Goffman skriver där, ”Expresses – the expression that he gives; im-
pressed – the expression that he gives off.” 

65  Ibid., 2. I den engelska originaltexten: ”verbal symbols or their substitutes which he uses ad-
mittedly and solely to convey the information that he and the others are known to attach to these 
symbols.” 

66   Ibid., 14.

67  Även Anette Göthlund stödjer sina analyser på bl.a. Goffman i sin avhandling: Bilder av tonårs-
flickor. Om estetik och identitetsarbete (Linköpings universitet, Linköping, 1997).

68   Goffman, Jaget och maskerna, 16.

69   Gynnad och icke-gynnad tolkning, dvs. en av sändaren avsedd mening samt ytterligare mening 
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De aspekter jag har konstruerat ska i ett fortsatt tolkningsarbete fungera som för-
storingsglas. Aspekterna lyfter fram eller fokuserar på de tecken genom vilket ut-
trycken både sänds ut och överförs i en gynnad och icke-gynnad tolkning. De 
utgör verktyg vilka kan frilägga detaljer. 

Som bilden visar finns först de två kategorierna: ”Professionen i centrum för upp-
draget” och ”Personligheten i centrum för uppdraget”. Inom varje kategori åter-
finns tre identiskt lika aspekter. Analyserna av bilderna inom aspekterna och i 
jämförelse mellan kategorierna kan peka på vad som förs fram som betydelsefullt 
inom varje kategori och hur det kan förstås. Det kan synliggöra likheter och skill-
nader inom och mellan kategorierna så att förståelsen fördjupas, kan jämföras och 
vidare tolkas. Följande text är först en genomgång av aspekterna. Efter detta följer 
analyser med bildexempel fördelade under respektive kategori. 

Aspekt 1 – social hållning
Lärarens arbetsformer har under åren utvecklats från att ha varit ett uttalat indivi-
duellt uppdrag till att numera formuleras som en del av ett arbetslag.70 Det prak-
tiska arbetet i skolorna har alltså utvecklats till att i högre grad bedrivas i kollektiva 
arbetsformer. Denna utveckling har skett samtidigt som individuella prestationer 
överlag poängteras i samhället. Lärarnas ekonomiska situation kan tjäna som ett 
illustrativt exempel. I lönesättning av lärare är det idag den individuella lönesätt-
ningen som råder och den kollektiva lönetrappan tillhör gårdagen. Lite tillspetsat 
kan samhällets neoliberalism och den extrema individualismen sägas ha konkreti-
serats i den individuella lönesättningens praktik samtidigt som arbetsformerna har 
kollektiviserats. Till detta kan även en på flera sätt problematisk professionalitets-
utveckling knytas.71 Erixon Arreman refererar till flera forskares undersökningar 
som visar att samtidigt som det sedan mitten av 1980-talet funnits en statlig beto-

vilken inte medvetet ingår. Icke-gynnad skall här inte värderas utan behandlas som icke-avsedd. Se 
teoridelen, kapitel 2 sidan 44.

70   Se lokala skolplaner, t.ex. Umeå kommuns lokala skolplan 2000–2003.

71   Erixon Arreman, Att rubba föreställningar och bryta traditioner, 102.
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ning av lärare som professionella yrkesutövare, har lärare inom skolan uppfattat 
att deras kunskaper generellt har nedvärderats. Lärares yrkesstatus har försämrats 
vilket har följts av en lägre löneutveckling. 
  Genom denna förenklade beskrivning framstår motstridiga diskurser och 
praktiker över tid, vilka kan förklaras utifrån samhällsutveckling, styrdokument, 
lönesättningsformer och praktikens utformning. Med utgångspunkt i det vill jag 
se om och hur sociala relationer i lärarpraktiken visualiseras. Under aspekt ett har 
jag ställt mig frågan om studenterna visualiserar sin kommande yrkesroll som del 
av ett kollektivt arbete eller som en uppgift var och en måste lösa på egen hand. 
Jag kallar det för ”social hållning” där en för individen gemensam eller individu-
ell social position representeras. Skiljer sig denna inställning mellan de båda ka-
tegorierna eller sker det på ett liknande sätt? Utifrån min definition av kriterierna 
under ”Personligheten i centrum för uppdraget” framstår den kategorin mer som 
ett i högre grad individuellt framförande. Men när andra gestalter finns i bilderna 
inom denna kategori, hur kan dessa då tolkas? 

Aspekt 2 – makt
Här undersöker jag om och i sådana fall hur studenterna uttrycker frågor kring 
makt över lärares praktik. Givetvis finns maktaspekter även inom ”aspekt 1 – so-
cial hållning” men under ”aspekt 2 – makt” vill jag särskilt lyfta fram dessa. Finns 
förväntade relationer eller positioner representerade kring deras kommande lärar-
roll? Det bör vara relevant i relation till statliga styrdokument, mål- och resul-
tatsträvanden och den statliga betoningen av professionalitet. Likaväl kan frågor 
ställas utifrån medias rapportering kring skolan och lärarnas situation. Wiklund 
visade genom analyser av Dagens Nyheters debatt- och ledarartiklar att lärares prak-
tik i det närmaste framställs som en kamp mellan David och Goliat.72 Finns den 
eller liknande berättelser i bilderna? 
 Maktaspekter kan visualiseras genom kroppskonstruktion och hur mycket plats 
en gestalt har i bilden, alltså de verktyg som Bordo och ”the meening of slender-
ness” visade under kapitel 2. Även gester och mimik är tecken som kan tolkas uti-
från en maktaspekt. Sociala konventioner (i betydelsen överenskommelser) som 
att le, lägga huvudet på sned eller ha en allvarlig min, kan både betraktas som ut-
tryck för hur man gör kön och som positioneringar i relation till andra. När Joan 
Rivière skriver om Kvinnlighet som maskerad är det utifrån en psykoanalytisk tolk-
ning.73 Där menar hon att kvinnorna söker mäns komplimanger för sitt yttre och 
heterosexuell bekräftelse för att dämpa den ångest ett kompetent och intellektuellt 
framförande framkallar. Rivière menar även att kvinnor tvingas spela på en för-

72  Wiklund, Kunskapens fanbärare, 181. Se även kapitel 4, sidan 98.

73  Rivière, ”Kvinnlighet som maskerad”, 43.
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väntad kvinnoroll för att uppnå en maktposition. Att framstå som kompetent och 
intellektuell blir att konkurrera med männen och döljandet i kvinnlighet mildrar 
det hotet. I bilder kan feminina konventioner som till exempel leende, ibland 
förstås som utryck för ”kvinnlighet som maskerad”. Goffman skulle förmodligen 
kalla leende eller allvarliga uttryck för personlig fasad som då består av uppträ-
dande och manér. Han skriver att ”den personliga fasaden är en del av en aktörs 
expressiva inramning och kan knytas direkt till aktören som gester, kön, ras, ålder, 
hållning, och ansiktsuttryck med mera”.74 I Besvärliga människor beskriver Tiina 
Rosenberg en av Suzanne Ostens viktigaste regianvisningar ”Sluta le – ta plats!”.75 
Osten menar att kvinnor använder sitt leende som ett medel att inte framstå far-
liga eller hotande och för att ange en underordnad position. Gestiken markerar på 
så sätt en maktrelation.
 Under aspekt två tolkas även olika maktpositioner utifrån betraktarens synvin-
kel i till exempel olika vinklar eller perspektivåtergivningar som tidigare redovisats 
under ”Gestaltande grepp”. Här kan också frågan vara på sin plats om vem som är 
bildens tänkta betraktare. I skapandet av dessa självporträtt ingår kommunikation 
både med det skapande subjektet och andra. Uppgiften är utformad för att i för-
sta hand utgöra ett visuellt samtal av studenten för studenten men bildens tänkta 
betraktare kan vara kommande elever, kollegor eller andra studenter och det kan 
även vara jag i min roll som examinator och kursledare.  

Aspekt 3 – retoriska gestaltningar
Aspekt tre fokuserar på olika uttryck eller framföranden och hur dessa samverkar. 
Vilken slags lärare är det viktigt att framstå som? Vilka olika ideal ryms inom lärarut-
bildningen? Vad är en ideal bild av en lärare? I det samhälleliga talet om lärare och lä-
rarutbildningen återkommer orden professionalitet och framförallt kompetens som två 
honnörsord.76 De kan då tolkas som ideala yrkesegenskaper vilka förs fram bland annat 
i styrdokument och texter till lärarstudenter. Men hur kan professionalitet och kom-
petens visualiseras? Att framstå som välorganiserad, kontrollerad och rationell kan vara 
uttryck för professionalitet. Kompetens, vilket kan delas upp i ämneskompetens och 
social kompetens, kan uttryckas genom att till exempel omge sig med de attribut och 
verktyg en bildundervisning kräver och därmed förmedla en ämneskompetens. Social 
kompetens kan lyftas fram genom att bildmakaren omger sig med andra gestalter.

74  Goffman, Jaget och maskerna, 30.

75   Tiina Rosenberg, Besvärliga människor (Atlas, Stockholm, 2004), 254. 

76   I den pärm lärarstudenterna får vid Umeå universitet under utbildningen, som också ska 
följa dem genom hela utbildningen, förekommer ordet kompetens ensamt och i kombination 
som ämneskompetens, kompetensområden, kompetensutveckling samt lärarkompetens 65 gång-
er i texten (maj 2005). Texten finns att hämta på www.educ.umu.se/studieinformation under 
vfu-enheten/vfu-handboken. 
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Under aspekt 3 – retoriska gestaltningar, tar jag fasta på olika uttryck som jag upp-
fattar att bildmakaren medvetet sänder ut, det vill säga i en gynnad tolkning av 
bilden. Denna förmedling kallar jag för retorisk. Bildmakaren vill övertyga betrak-
taren (och kanske sig själv) om hur hon eller han förenklat eller idealiserat agerar 
som lärare. Jag tar här hjälp av Goffmans definition av individens medvetna och 
avsiktliga teckenmedieringar jag tidigare presenterat.77 Även Goffmans andra teck-
enmediering, överförda uttryck, kan samverkar med de utsända.78 Framföranden 
kan med andra ord vara motstridiga. De kan ta hjälp av traditionella eller stereoty-
pa återgivningar av läraren. Då knyter upphovsmakaren an till konventionella bil-
der av en lärare, som till exempel att stå framför svarta tavlan. I det fallet används 
tavlan som tecken för undervisning. Positionen framför tavlan är ofta i en för-
medlande gestik och läraren är inte betydelsefull annat än som den kanal genom 
vilket kunskap passerar. Weber och Mitchell påpekar i ’That’s funny, you don’t look 
lika a teacher’. hur stereotypa lärarroller återkommer i undersökningar från 1950 
till idag.79 Då är det framförallt bilden av en vit kvinna bakom katedern och fram-
för en tavla. Hjälten kan vara en retorisk position där bildmakaren påstår sig vara 
engagerad och brinna för sin uppgift. I den klassiska hjältemyten ger sig hjälten 
ut på en resa för att söka rätt på något väsentligt som saknas. Det är en lång färd 
kantad av faror vilket kräver både uppoffring, lidande och inlevelse. Bildmakaren 
kan också vara angelägen om att framstå som en bra eller god lärare. Även här kan 
tecken för schabloner eller stereotyper förkomma vilka samtidigt kan vara berät-
tigade i att dessa signalerar en överenskommen mening. 
 Under aspekt 3 – retoriska gestaltningar, söker jag också attribut eller gestik som 
använts för att antingen förstärka rollens gestaltning eller representera upphovs-
makaren. I flera av bilderna finns tecken för ansiktsmasker. Några bilder väcker 
också associationer till ett teatralt framförande eller en skådespelarroll, för att ge-
stalterna tycks agera som på en scen. Att likna läraryrket vid en performance eller 
teaterakt förekommer också i pedagogisk forskning.80 Både en mask och att spela 
ett skådespel ställer frågor kring hur synliga eller personliga studenterna anser 
sig vilja vara i sitt yrke eller att det framförs som en roll att spela upp. Men dessa 
tecken kan också vara ett uttryck för en känsla av brist eller tillkortakommande, 
att inte ha tillgång till vissa egenskaper eller förmågor i stunden. För att självtil-
liten ska finnas kan en uppsättning möjliga handlingssätt eller alternativa framfö-
randen, som en repertoar, vara en förutsättning. Att fantisera om att försätta sig i 

77   Goffman, Jaget och maskerna, 12. Se även under ”Aspekterna”, sidan 160.

78  Hur pass medvetna eller avsiktliga olika medieringar är, är svårt att avgöra.

79  Weber & Mitchell, ’That’s funny, you don’t look like a teacher’., 28. De refererar även till bl.a. 
Mead, Lortie samt Goodlad.

80   Se t.ex. James Raths, Amy C. McAninch, red., Teacher beliefs and classroom performance 
(Greenwich, 2003).
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nya situationer kan innebära att söka efter förmågor man föreställer sig vara nöd-
vändiga att besitta eller ha tillgång till. Här finns en möjlig anknytning till Guy 
Debords tes i Skådespelssamhället, där människans sociala värld beskrivs som ett 
sken (eller ett spektakel).81 Motsatsen till detta kan återfinnas i semiotikern Juri 
Lotmans beskrivning av minusretorik, att framföra sig själv som enkel, förenklad 
eller i någon mån verklig.82 I min förståelse kan det vara i form av en avskalad så 
kallad diskbänksrealism. En annan tolkning kan benämna det avskalade framfö-
rande för autentiskt, även om detta i sig också kan tolkas som ett iscensättande.

Aspekterna 

inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget”

Aspekt 1 – social hållning
Under aspekt ett har jag ställt mig frågan om studenterna visualiserar sin kom-
mande yrkesroll som del av ett kollektivt arbete eller som en uppgift var och en 
måste lösa på egen hand. För samtliga bilder under ”Professionen i centrum för 
uppdraget” visar det sig att flertalet formulerar uppdraget i högre grad som ett ar-
bete förankrat i ett kollektiv eller som en del av ett arbetslag än som ett individu-
ellt uppdrag. Det skulle visa på att skolplanernas formuleringar om arbetslag och 
gemensamma lösningar i skolarbetet utgör en del av hur lärarrollen framförs.83 

 

bild 8                  bild 35

Jag vill här återknyta till de två bilder vilka inleder bildanalyserna under kategorin 
”Professionen i centrum för uppdraget”, på sidan 131–134. Det är bild 8 och bild 35. 
Genom att kategorins bildmaterial separerats i två grupper, en för kvinnorna och 
en för männen, framträder andra mönster. För männen i bilderna är uppdraget 
uppenbart kollektivt, vilket är tydligt i bild 8. I männens lärarfokuserade bilder 

81  Guy Debord, Skådespelssamhället (1967) sv. övers. (Daidalos, Göteborg, 2002).

82  Yuri Lotman, Universe of the Mind (London, New York, 1990), 44.

83   Se till exempel Umeå kommuns lokala skolplan 2000–2003, 15. Lärarna ska ”organisera skolans 
verksamhet med arbetslaget som den primära planeringsenheten”.
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finns det fler gestalter än bara läraren. Antingen är det i form av elever eller vad 
som kan tolkas som kollegor eller andra deltagare. Det är också övervägande ett 
kollektiv av andra män. Delvis kan det förklaras som ett resultat av bildgreppet 
”multipla jag”, som i bild 8. Men kollektivet är i lika hög grad grupper av andra 
män. För kvinnorna fördelar sig bilderna i stort sätt lika mellan ett individuellt 
eller ett kollektivt uppdrag. När bilderna omfattar någon form av kollektiv, det 
vill säga andra gestalter i bilden, finns en dominerande tendens. Det är att läraren 
är ensam mänsklig gestalt i bildernas primärrum. I bild 35 är det tydligt där alla 
bildens andra gestalter är sekundärbilder. Eleverna är bilder i bilden. Lärare och 
elever framställs åtskiljda. Eleverna är inte några gestalter som kan dela lärarens 
praktik i primärrummet. Eleverna i de låsta bilderna framträder därmed som idéer 
eller tankefigurer.  
 En annan tydlig skillnad mellan könen, är att elever eller andra aktörer i män-
nens bilder uteslutande återges i mänskliga gestalter, där en homosocial samman-
sättning av kollektivet överväger. Kollektivet eller arbetslaget i kvinnornas bilder 
representeras i form av antingen saker, djur, dolda gestalter, konturer, teckningar 
eller människor i sekundärbilder. Sakerna eller djur kan finnas i primärrummet, 
men inte de mänskliga gestaltningarna. Ett bildexempel är bild 59 från inledning-
en, där glasbägarna kan tolkas som metaforer för elever.84 Metaforen tillför ytterli-
gare mening, samtidigt som eleverna då gestaltas som ting. Är objektiveringen av 
eleverna ett sätt att problematisera situationen eller att tala om det okända? Kan 
en annan förklaringsmodell vara att kvinnorna använder sig av en mer avancerad 
retorik? Denna mix av olika gestaltningar gör att kollektivet verkar komplext el-
ler kanske diffust för kvinnorna. När sekundärbilderna framställer människor är 
dessa både män och kvinnor. Jag har redan berört en möjlig tolkning av elever som 
konturer på sidan 136. Konturer representerade då approprieringsprocessen av en 
professionell social kompetens i relation till eleverna. En annan förståelse av blan-
dade elevrepresentationer kan vara studenternas vetskap om att elev- eller lärarkol-
lektivet består av en mångfald. Men jag vill även ställa det i relation till en annan 
fråga. Kan avståndet mellan läraren och de andra aktörerna i bilden knytas till fö-
reställningen om att arbetet är en uppgift var och en måste lösa på egen hand? När 
kollektivet visualiseras avskiljt eller som objekt blir det en central frågeställning. 
 Att läraren är åtskild från kollektivet eller arbetslaget, genom sekundärbilder 
eller metaforiska gestaltningar, ger ändå en ensam mänsklig aktör i bildernas pri-
märrum. Här finns alltså en påtagligt återgiven individualitet, ensamhet eller vi-
sualiserad avskildhet trots att bilderna innehåller ett kollektiv. Den kvinnliga lära-
ren är visuellt separerad och framstår därmed som ensam i sitt uppdrag. Där finns 
ingen annan möjlig mänsklig aktör i bildernas primära rum. Männens till synes 

84   Kapitel 1, sidan 13 eller kapitel 5, sidan 130.
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självklara framförande kan förmodligen relateras till att de delar bildernas primära 
rum med andra gestalter. Detta tydliga kollektiv ger en grupptillhörighet som sak-
nas i kvinnornas bilder. Att vara kvinna och ha professionen i centrum för uppdra-
get framstår som att yrket och ansvaret framför man individuellt och solitärt.

Aspekt 2 – makt
Under aspekt 2 tolkar jag olika maktpositioner som lärargestalterna representerar. 
Här ställer jag mig bland annat frågan om bilderna visualiserar förväntade makt-
relationer eller positioner i lärarrollen? Vem relaterar de sin maktposition till? Hur 
uttrycks makten över lärarnas praktik i bilderna? Är det genom lärarens över- eller 
underordning i den gestaltade situationen eller gentemot en tänkt betraktare? 

I bild 9 finns en hög trä-
port, en byggnad i sten och 
en lärargestalt. Här gestal-
tas läraren i en underord-
nad position gentemot den 
stora byggnaden i bilden. I 
bilden finns två verksamma 
perspektiv som poängterar 
tolkningen: diagonalen som 
pekar på rörelseriktningen 
bakåt – inåt, mot läsrikt-
ningen, samt ett fågelper-
spektiv.85 I bilden står lära-
ren vid en port. Porten är 
omgiven av en inramning 
som påminner om kolon-
ner. Arkitekturen signalerar 
makt. Men hon visar också 
att hon är på väg in i bygg-
naden. Steget har bara stan-
nat upp. En mycket stor 
och tung träport ger asso-
ciationer till en institution 
av det äldre måttet. Porten 
är stängd och den lilla lär-
argestalten tvekar vid por-
ten. Hon tittar upp som för 

85   Rhedin, Bilderboken, 169. Rhedin hänvisar till den västerländska lästraditionen där texten går 
från vänster till höger. 

bild 9
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att markera sin litenhet och tvekan. Hon är underordnad makten, den stora in-
stitutionen skolan. Ska hon lyckas öppna porten? Vad är priset för att inträda 
i maktens salar? Hennes klädsel och frisyr ser gammeldags ut. Det kan vara ett 
iscensättande av en gammal ordning där klädseln är det centrala tecknet för den 
tolkningen. Kanske skulle bildens titel då vara ”Lärarinnan och makten”, med en 
klar hänvisning till historisk titulering? En annan tolkning är att här gestaltas det 
Wiklund framhåller som en av medias beskrivning av läraryrket.86 Det är då berät-
telsen om lärarnas strid mot en närmast övermäktig makt, som Davids kamp mot 
Goliat. Det finns inga svar i bilden hur det kommer att gå för henne där inne, men 
jag är inte helt övertygad om att det kommer att vara enkelt. Är hon tillräckligt 
tuff och stridbar? Lärargestalten går mot läsriktningen i en rörelse bakåt.87 Genom 
rörelseriktningen infinner sig en känsla av motstånd eller tvekan. 

Om gestalten i bilden rörde sig i läsriktningen (som 
lilla bilden här bredvid, där jag vänt på bilden) skulle 
rörelsen läsas som mer offensiv i sin framåtsträvan. 
Hennes klädsel signalerar inte en modern hållning 
men suffragetterna var i och för sig stridbara. Hennes 
kropp är dold under kläderna. Vill hon dölja sig på 
en offentlig plats? Det bilden gestaltar är lärarposi-
tionens underordning gentemot en opersonlig över-
makt, en del av den struktur man går in i som utö-
vande lärare. 

86   Wiklund, Kunskapens fanbärare, 181. 

87  Hos Rhedin, se fotnot ovan, finns en hänvisning till konstteoretikern Wölfflin om den vänstra 
sidan som ”hemma”.  Detta återkommer i bilderna i barnboken Till vildingarnas land där Max, hu-
vudpersonen, reser från hemmet i början av historien i bildriktingen vänster till höger för att i slutet 
av berättelsen resa hem igen och då från höger till vänster.
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Ytterligare ett system lärare ska 
hantera är skolans uppförande-
normer. Bild 3 kan betraktas som 
ett exempel på detta.  Det är en 
komplex bild, bland annat för att 
den använder sig av starka scha-
bloner. Primärbildens halvt upp-
ätna elev och textens varningsord 
samverkar och skapar ett hot i bil-
den. Ute i naturen vid en sjö eller 
vid ett sund ligger en halvt upp-
äten människa på stranden. En 
krokodil mumsar på hennes ben. 
Bredvid finns en stor varningsskylt 
med en text på engelska: ”danger 
do not feed or molest.” Med min-
dre text under rubriken står det: 
”Gators can not be tamed and 
feeding them can result in their 
mistaking a hand for a handout! 
Florida law prohibits the feeding 
or molesting of alligators!!!” På 

skylten finns en bild av en människa vilken jag tolkar som läraren. Hon håller 
fram något i handen. Det är en datormus. Skyltens lärare är tydligt överordnad, 
till och med låst i sin position som överordnad genom att hon är i sekundärbilden. 
Hennes auktoritet kan inte ifrågasättas, påverkas eller förändras. Varningen kan 
tolkas som att mutförsök eller ofredanden slutar med att vederbörande som ger 
sig på detta blir utplånad, uppäten. Läraren har då två gestalter, den leende erbju-
dande kvinnan och den dödliga alligatorns. Säger bilden: Ta vad jag erbjuder eller 
dö? Visar primärbilden den olydiga och nu döda eleven? Det skylten anger är en 
uppmaning att följa lagen. Övrigt agerande är förbjudet. Hela bilden pekar på en 
hård disciplinering och regler ingen kan förhandla om. Men skyltens lärargestalt 
förblir hela tiden leende. Vid regelbrott är straffet skoningslöst och verkställs ome-
delbart av någon annan än den leende läraren, kanske lärarens djuriska gestalt. Jag 
tolkar bilden som att den tematiserar uppförandenormer. Hot, regler och discipli-
nering kan betraktas som motbilder på förväntat kaos eller den enkla ekvationen, 
jag är juste så länge du är det. Men det är jag som bestämmer! Samtidigt vill jag 
här återknyta till min inledande kommentar, att framställningen har schabloner. 
Varför tar bildmakaren till dessa? Självklart kan jag inte hävda att jag har bild-
makarens svar, men en förklaring kan vara avsaknad av auktoritet. Förbuds- och 

bild 3
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varningsskyltar möter vi som samhällsmedborgare dagligen. Deras funktion är att 
enkelt och entydigt mediera regler och lagar som alla samhällsmedborgare ska föl-
ja. Bildmakaren använder sig alltså här av den överenskommelsen, som ett tydligt 
kommunicerande grepp. Jag återkommer till den frågan i nästa bild.

bild 16

Även bild 16 har uppförande- och auktoritetstemat som motiv. Här återfinns stu-
denten både som lärare och elever. Han har använt greppet ”multipla jag” där hans 
gestalt intar alla roller. Han har iscensatt olika förhållningssätt eller framföranden 
hos eleverna som den intresserade, den oförstående, den trötta och den busige 
eleven. Som lärare står han och pekar på tavlan i en överordnad position. Bilden 
har ingen förberedd betraktarposition utan bildjaget får titta som genom tavlan 
eller så att säga vara tavlan. Läraren framställs allvarlig och presenteras i en tradi-
tionellt förmedlande roll. Han håller i pekpinnen som kan representera kontroll 
och repression. Men pekpinnen är också ett instrument som visar fram något, fo-
kuserar på att just detta är viktigt. Den person som håller i pekpinnen har makten 
att bestämma vad som är viktigt. Detta förstärks också av att lärargestalten skild-
ras i ett överordnat perspektiv. Bilden återger en konventionell skolsituation med 
en lärare som bestämmer vad som är ämnet för dagen i hans givna maktposition. 
Men klassrummet rymmer också motstånd från eleverna. Detta motstånd går att 
tolka som att bildmakaren har en viss förståelse för eleverna. Det är en till synes 
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oproblematisk situation och en bild av läraryrket förankrad i skolvärlden en lång 
tid tillbaka. Nya tankegångar har knappast satt sina spår här fast vad som också är 
tydligt är att klassrummet rymmer liv. 
 Båda dessa exempel bild 3 och bild 16 behandlar uppförandenormer och tolk-
ningsföreträde, vem som bestämmer i klassrummet. De gör det på skilda sätt, den 
manliga läraren med en slags självklar auktoritet i samma bildrum som eleverna 
medan den kvinnliga läraren är låst i en sekundärbild eller utför bestraffning i 
form av en krokodil. Dessa båda frågeställningar, om makt över uppförande och 
ämnesval, kan båda betraktas som traditionella lärar- eller ledarfrågor, där den 
ideala föreställningen är att läraren bestämmer i klassrummet.

I Bild 16 kan intertextuella referenser finnas till klas-
siska värvningsaffischer, i betydelsen att centralgestal-
ten har tagit värvning som lärare och uppmanar alla 
betraktare att gör det samma.88 I den positionen föl-
jer en självklar auktoritet. Här behövs inga hot om 
repressalier, det vill säga den kvinnliga läraren i bild 3 
brukar övervåld för att vara övertygande, för att hon 
saknar auktoritet. Tidigare forskning pekar också på 
föreställningar om att auktoritet knyts till manliga 
lärare eller en maskulin kropp.89 
Som första bildexemplet visar, inom denna aspekt – 

makt, gestaltas frågeställningar kring ”den lilla läraren och maktstrukturen” vilket 
kan betraktas som en intertextualitet med den diskurs Wiklund återfann i dagstid-
ningar.90 Bild 9 blir i det ljuset en variant på David och Goliat, med den lilla män-
niskan och den stora maktinstitutionen skolan. Inbakat i den berättelsen finns 
både en kamp och en framgångssaga. De två följande bilderna, 3 och 16, gestaltar 
båda uppförandenormer där en tydlig skillnad mellan könen framträder. Det kan 
peka mot en förberedd auktoritet för männen i lärarrollen och att kvinnlighet 
inte självklart tillskrivs det. I en artikel av den norska samhällsforskaren Nicole 
Hennum framgår det att inom familjer upplever ungdomar fädernas auktoritära 
maktutövning som legitim i samband med konflikter.91 Om mödrar däremot utö-
var makt genom auktoritet, diskvalificerar de sig just i positionen som omvårdan-
de moder. De beskrivs då i negativa ordalag, som maktutövare, av ungdomarna. 

88   Kan vara lite tveksamt för att bilden inte har någon påtagligt förberedd betraktarposition.

89   Se t.ex. Berge, ”Whatever Happened to the Male Teacher?”; Per-Olof Erixon, Pedagogiskt arbete 
i romanens prisma. Se även Patrik Steorn, Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 
1900 – 1915 (Norstedts, Stockholm, 2006) eller Birgitta Fagrell, ”Den handlande kroppen. Flickor, 
pojkar, idrott och subjektivitet”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift (2005): 1, 65–80.

90  Wiklund, Kunskapens fanbärare.

91  Nicole Hennumm, ”Kjærlighet, autoritet og makt”, NIKK magasin (2005): 2, 7.

Bild 12: Your country needs YOU, 
Alfred Leete (1914).
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Att inte vara legitim i rollen som auktoritär, skulle inte behöva innebära att diskva-
lificeras som auktoritet, men just inför uppförandenormer kan gränssättning och 
konflikter bädda för att ta till en auktoritär hållning. Om den då betraktas som 
illegitim kan till exempel ett leende vara ett sätt att avvärja diskvalificering. I bil-
derna är ett leende ansikte framträdande hos kvinnorna, som i bild 3, men även i 
tidigare presenterade bilder som nummer 35, 20, 12 och 14. Det kan tolkas som att 
kvinnorna vill framstå som ofarliga och eller underordnade, vilket även kan jäm-
föras med Rivières resonemang om kvinnlighet som motstrategi.92 I bild 3 skapar 
leendet även en ironisk kommentar till de konsekvenser bildens offer visar fram. 
Hon är verkligen farlig, men visar inte upp det i sin egen gestik. Konventionen att 
framstå som ofarlig verkar stark och kan förstås både utifrån strävan efter legitimi-
tet, att inte ta för mycket plats eller utmana en maktordning.93 
 I de bildanalyser som hittills presenterats rymmer kvinnornas bilder, vid sidan 
om leendet, både humor och ironi. I männens bilder framträder i högre grad ett 
allvar genom gestik och ansiktsuttryck, som i bild 16.94 Ett koncentrerat allvar kan 
tolkas som uttryck för kontroll över situationen eller fokus på ämnet. Gestiken 
anger ett maktförhållande, i linje med Rivières analys. Konventionerna ger för-
modligen inte männen rätt att le på samma sätt som kvinnorna, men ett allvar-
ligt uttryck signalerar allt annat än underordning. Lite tillspetsat kan jag påstå att 
männen tar sig på större allvar, som också begränsar deras möjligheter att skämta 
kring sina positioner. Konventionerna begränsar båda könen, kvinnor döljer sin 
styrka och underordnar sig, medan männen tvingas ta sig själv på för stort allvar. 
Båda sidorna kan relateras till legitimitet i förväntad feminin respektive maskulin 
lärarroll.

Aspekt 3 – retoriska gestaltningar
Under Aspekt 3 tar jag fasta på retoriska gestaltningar. Vilken typ av lärare vill bild-
makaren övertyga betraktaren om att hon eller han är? Dessa framföranden kan 
vara entydiga, mångtydiga, motstridiga eller stereotypa i sin form, som till exem-
pel läraren som står framför svarta tavlan. Bildmakaren kan vara angelägen om att 
framstå som en bra eller god lärare, som ett ideal eller en hjälte. Även i de fallen 
kan stereotyper eller schabloner förekomma men lika väl kan olika attribut eller 
gester ha använts för att förstärka centralgestaltens uttryck. 

92  Rivière, ”Kvinnlighet som maskerad”.

93   Som Suzanne Osten påpekade: Sluta le – ta plats! se under definitionen av aspekt 2 – makt, si-
dan 163.

94   Flertalet bildanalyser redovisas inte, utan jag har här enbart visat några typiska exempel. Det 
är genomgående så under alla olika rubriker. Männens bilder är även få inom denna kategori. Mina 
tolkningar bygger således på ett litet material utifrån de tendenser analyserna visat. De slutsatser jag 
drar ställer därmed inte anspråk på att vara generaliserbara. 
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I bild 33 ler eller skrattar läraren men formen på hennes mun har också en tydlig 
likhet med hundarnas uttryck. Här pågår något gemensamt långt ifrån konven-
tionerna med associationer till lek mer än direkt avbildning av en läraraktivitet. 
De bildtekniska och retoriska greppen har här stor betydelse. Bilden präglas av be-
tonade likheter och betonade olikheter vilket också den stora bakgrunden accen-
tuerar. Helheten är konstruerad av två fotografier och en målning. Här finns två 
sekundärbilder, den stora bakgrunden som är en målning, och det lilla fotografiet. 
Läraren finns till vänster i primärrummet i ett svartvitt fotografi. Det lilla fotogra-
fiet, i mitten, är en bild i samma mediering men en sekundärbild och en annan 
fiktionsgrad än läraren (färgfotografi). Läraren och bilden med barnet och hun-
den befinner sig i olika tids- och upplevelserum eller dimensioner. Men genom 
dessa två fotografier knyts hund, barn och vuxen ihop. Lika men olika. Hundarna 
och den gestaltade läraren har samma grimas. Läraren blir därmed en i flocken 
men skiljer ut sig genom att vara människa och återgiven i svart-vitt. Färgen och 
konstruktionsarten (målning respektive fotografi) är olika. Åter igen lika men oli-
ka. Det lilla fotografiets visualiserade närhet mellan barnet och hunden förstärker 
uppfattningen att läraren och hundgruppen hör ihop. Men här finns också ett 
värdeperspektiv. Bilden av läraren är stor och fotot av barnet och hunden är litet. 
Barn och hund kan ses som elever. De målade hundarna blir elever, det vill säga 

bild 33
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här återkommer ett tema jag tidigare berört, att framställa eleverna metaforiskt.95 
Hundar är trogna och auktoritetsbundna. De är också underordnade i bilden. 
Hundarna är lärarens elever, djurlika och delvis människolika genom ansiktsut-
trycken och glasögonen. Glasögon kan sägas motverka det djurlika och den total 
underkastelse. Intertextuellt skapas här referens till ugglan med glasögon, en kon-
ventionell symbol för klokhet. Glasögonen skapar även distans och framförallt fo-
kusering på lärargestalten. All likhet gör att läraren är en i flocken fast i en annan 
position – dess ledare. Hon är skiljd ifrån dem i och med att hundarna presente-
ras genom en sekundärbild, separerade från primärbilden. Eleverna är ännu bara 
en tanke eller föreställning, vilket hundformen och sekundärbilden antyder. Hon 
betraktar dem som en homogen grupp och gläds åt den kommande samvaron. 
Det gäller bara att skilja ut sig markant för att kunna leda. Lika och olika. Bilden 
är humoristisk i sitt spel med likheter och olikheter och konnoterar förväntad lek 
och disciplin.

bild 26

I bild 26 möter vi motsatsen till bland annat den ideala läraren som bild 35 kan sä-
gas representera. Även leken i bild 33 är helt frånvarande.96 I bilden är läraren nere 

95   Se sidan 130.

96  Upphovsmakarna till bild 26 och bild 33 gick i samma grupp.
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i högra hörnet och bakom henne finns ett collage av telefonkatalogsidor och sedlar 
med bilden av Selma Lagerlöf. De kan här tänkas representera en oändlig mängd 
elevlistor. Bildmakaren har själv anonymiserat elevernas ansikten som är inplace-
rade mellan pengarna och namnlistorna. Mitt omedelbara intryck är att här ge-
staltas en lärare som enbart gör sitt jobb för pengarna. Utan engagemang och med 
minimalt individuellt intresse för de olika eleverna, visar hon att läraryrket inte är 
något kall. Det är enbart ett arbete som vilket annat arbete som helst. Jag upple-
ver att bilden representerar en motståndsdiskurs gentemot vad som kan rubriceras 
som ”den goda läraren”.97 Frågan blir samtidigt hur mycket de förväntade gesterna 
och positioneringarna i en feminin lärarroll även utgör mina tolkningsraster? Blir 
iscensättningens normbrott så stort att hennes allvarliga ansiktsuttryck enbart tol-
kas som oengagerat?
 Läraren är här allvarlig och på väg ut i periferin. Hennes närvaro är nästan mar-
ginell. Både allvaret och placeringen i bilden avviker från flertalet bilder. I centrum 
är anonyma elever inramade av pengar. Eleverna blir genom sin likhet jämförbara 
med pengarna som även de är lika i sin mångfald. Både pengarna och eleverna 
är sekundärbilder. De framstår som hur många som helst och alla likadana, i ett 
evigt adderande. Med ett monotont flöde som bakgrund, finns få anledningar att 
vare sig ta plats på scen eller se entusiastisk ut. Samtidigt finns det i det närmaste 
ett krav på att en lärare ska vara entusiastisk och engagerad i sin praktik, vilket 
kan hittas igen i till exempel titeln till en av Skolverkets fördjupade utvärderingar. 
Det första ordet i titeln är ”lusten”.98 Även om rapporten är utgiven 2006, bygger 
den på Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (nu-03) vilken gjordes för att 
ge ”en bild av skolans utveckling under 1990-talet”.99 När ordet ”lusten” inleder 
rubriken kan det tolkas som en diskurs eller förväntning på lärares inställning till 
sitt yrke. Det skulle då även kunna vara en av ”den goda lärarens” kännetecken. I 
bilden är det som om bildmakaren avsagt sig ”lusten” eller gör motstånd mot den 
diskursen, och i stället bara krasst konstaterar praktikens instrumentella sida. 

97   Se vidare Wiklunds definition av ”den goda läraren” i Kunskapens fanbärare, 193-200. ”Den goda 
läraren” kan sammanfattas som samhällets kollektiva föreställning om utbildningsideal som läraren 
ska personifiera och realisera.

98   Skolverket, Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar, 
Rapport (2006):282.

99   Oscar Öquist, ”Förord” i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (nu-03) Bild, 3.
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Aspekterna 

inom kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget”

Aspekt 1 – social hållning
I genomgången av aspekt 1 ställde jag frågor om lärarrollen gestaltas som ett kol-
lektivt arbete eller som ett individuellt uppdrag. Med utgångspunkt i definitionen 
av kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” borde de flesta bilder här 
peka mot en ensam position. Så är också fallet; tyngdpunken hos alla bilder inom 
kategorin ligger på en ensam centralgestalt. Ett mindre antal bilder visar ändå an-
dra gestalter, vilket gör att det inte är nödvändigt att utesluta andra gestalter inom 
den här kategorin. Hur kan detta förstås? Finns det i bilderna någon gemenskap 
eller interaktion mellan gestalterna eller vilken position har bildernas andra aktö-
rer? Utgör de andra någon form av kollektiv eller arbetslag?

bild 6

Bild 6 är ett collage där bildens gestalter inte är integrerade i en sammanhållen 
rumsbildning. Här möter vi en kvinna i fem olika varianter. Den största gestal-
ten till höger i bild är en prinsessgestalt med krona och rosa urringad klänning. 
Blicken riktas rakt mot betraktaren. Hennes mun täcks av en ritad antenn på hu-
vudet av en liten figur (bildmakaren), som en insekt som kommer in på tvärs i 
bilden från höger sida.1 Till vänster i bild sitter hon som skulpturen Den lilla sjö-
jungfrun på en sten. Framför, i nederkant, finns en mindre bild av henne där hon 

1   Även denna gestalt har intertextuell referens till Disney´s Clown of the jungle, se vidare under 
”Gestaltande grepp”, sidan 120.
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håller fram en bakplåt med stora kringlor. Bakgrunden är rosa med ett ljussken 
strax till vänster och ungefär i mittlinjen. Bubblor omger sjöjungfruns sten och 
stjärnor stiger upp mot bildens överkant där en fe-liknande gestalt far iväg i läs-
riktningen som skjuten ur en kanon. Fartränder markerar rörelsen. Bilden håller 
ett genomgående sagomotiv. Centralgestalten finns här som prinsessa, flankerad 
av en sjöjungfru, en insekt och en fé. Den som avviker från sagomotivet i bilden är 
bagaren, kvinna som håller fram en bakplåt. Vad gör hon i det här sammanhang-
et? Förstärker den gestalten associationer till en barnvärld eller en hemlik miljö? 
Nederst och längst fram i bilden finns en textremsa: en bild av mig som lärare, 
med en retorisk eller möjligen ironisk underrubrik, ”man undrar varför dagens 
ungdom är förvirrad”. Det är bildens enda mediering som anger lärartemat. 
För övrigt finns inget tecken som direkt kan associeras med läraryrket. 
 Sagomotivet kan läsas som en feminin stereotyp gestaltning av barnkultur eller 
en ”Starlet”-positionering, superkvinnligheten. Det kan vara en variant av ”den 
gränslösa omvårdaren” (the limitless servant) eller en kvinnlig hjälteposition som 
här omförhandlas till en lärares praktik. Om den iscensatta kvinnligheten i enlig-
het med Rivière tolkas som maskerad, förklär hon sig i sagans kvinnliga hjälteroll 
– prinsessan – för att göra sig ofarlig. Att prinsessan kan fungera i form av en be-
tydelsefull symbol för flickor, betyder inte i sig att den har en liknande funktion 
för vuxna kvinnor. Funktionen framstår här mer som fiktion och den gestaltade 
praktiken blir då en stereotyp femininitet. Bullbakaren är då den enda gestalt som 
knyter bildens värld till en verklighet. Hon blir länken till vardagen och även en 
förmedlare, som aktivt erbjuder sina tjänster. 
 I bildens samlade uttryck representeras inte en situation eller en händelse, utan 
här finns separata positioner vilkas enda sammanhang är sagotemat. I den be-
tydelsen blir bildens underrubrik ett förtydligande av att lärarrollen påbjuds att 
vara förvirrande, som en sagovärld befolkad av feminina fiktiva figurer långt ifrån 
livsvärlden. Bullbagaren skulle då möjligen vara den enda gestalt som kan knytas 
till vardagen. Huvudrubrikens motsägelsefulla innehåll i relation till bildens inne-
håll anger därmed att ordningen bestäms av någon annan än bildens aktörer. Det 
skulle kunna vara ett bildjag, en av bildmakaren förberedd betraktarposition. Den 
mest framträdande figuren kan inte tala för att munnen är täckt eller tystas av en 
insekts antenn. Den av egen kraft aktiva gestalten erbjuder en bakplåt med bullar 
till betraktaren. Alla gestalter i bilden svävar som i sin egen sagohimmel. De flesta 
är av samma sort även om bullbagaren snarast knyter sagovärlden till en stereotyp 
feminin sfär. Gestalterna är klichéer och till stor del som bilder i bilden, men av 
samma konstruktionsart. Det är ett kollektiv där alla delar förstärker varandra. 
Alla gestalterna sammanfaller och lärarrollen integreras kraftigt i sagovärlden, en 
barnvärld, så att den blir otydlig, ja till och med osynlig. I den tolkningen kan bild-
jaget vara ett barn och de avbildade gestalterna står då till tjänst för barnet. Om 
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de olika gestalterna betraktas som olika subjektpositioner, förstärks en sagoperson-
lighet, det vill säga lärargestalten förstärker sin egen personlighet och bilden visar 
inte fram ett arbetslag utan en personlighet i olika subjektpositioner.

  bild 48

I bild 48 har studenten valt att använda en konstbild som föreställer 1880-talets 
konstnärskollektiv på Skagen. Under ”Gestaltande grepp” sidan 119, presenteras 
originalet målningen Hip Hip Hurra! av P.S.Krøyer (1888). Målningen är en i ra-
den av Krøyers konstnärsfrukostar vilka framhäver en idealiserad tillvaro, ”den 
glade, kameratlige samvær” och som varande ”nødvendigt i kunstnernes liv”.2 
Målningen föreställer alltså en måltid i trädgården där huvudpersonerna i bilden 
utgörs av de stående männen. De vänder sig mot varandra och förenas i en ge-

2   Hanne Westergaard, ”Kunstnerkolonien på Skagen” i 1880-tal i nordiskt måleri, utställningskata-
log Nationalmuseum Stockholm (Stockholm, 1986), 36. 
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mensam skål. Även om kvinnan längst fram i bilden också höjer sitt glas, tittar 
hon på barnet. De båda kvinnorna och barnet, som finns i bildens förgrund, är 
separerade från männen både via barnet och genom att de sitter ner samt befin-
ner sig på andra sidan bordet. Dessa tre gestalter riktar inte sina blickar mot män-
nen och männen ser inte på dem. De utgör en egen och inte lika sammanhållen 
grupp, utanför männens sammanslutning. Männens sammanhållning framställs 
exkluderande, den utestänger andra deltagare genom placering, blickar och gestik. 
Framförallt blickarna poängterar gruppens avskildhet och betydelse, vilket konst-
vetaren Patrik Steorn menar visar på att maskulinitet formas och förmedlas genom 
homosociala grupporträtt.3 
 Studentens val får därigenom en specifik betydelse. Han har placerat in ett fo-
tografi föreställande sig själv längst ut till vänster i mansgruppen. I bild 48 kan 
således ett kollektiv eller ett arbetslag återfinnas. På det sätt lärargestalten infogats 
i motivet, inkluderas han i målningens homosociala betydelse. Därmed framstår 
lärarrollen som om den ska vara delaktig i kontexten. Eller kanske det är mer 
adekvat att, i stället för lärarroll, tala om en romantisk konstnärsroll. Här markeras 
en homosocial tillhörighet och studenten iscensätter en romantisk konstnärsroll 
från 1800-talet, genom att bruka en kanoniserad bild av ett konstnärskollektiv. 
Lärarrollen blir därmed frånvarande i bilden.  
 Det finns vissa likheter mellan bild 6 och bild 48. Medan läraren i bild 6 är en 
sagotyp är läraren i bild 48 en romantisk konstnärstyp, men båda är lika stereoty-
pa. Kollektivet kan därmed sägas förstärka lärarnas personligheter i båda bilderna. 
Två viktiga skillnader mellan bilderna är att i bild 48 utgörs kollektivet av olika 
män samt huvudpersonerna i bilden interagerar med varandra. De gör alla samma 
sak, höjer en skål och sluter därmed männen samman i handling och i situation. 
Här är det ett så att säga ett reellt kollektiv, inte dubbleringar av en och samma 
person, det vill säga olika män gör gemensam sak och förstärker tillsammans lärar-
gestaltens personlighet. 
 Under aspekten social hållning, är den ensamma gestalten framträdande. De 
flesta bilder föreställer en aktiv eller passiv manlig eller kvinnlig gestalt i ensamt 
majestät. Samtidigt finns ett fåtal bilder som har andra gestalter med i motivet. 
I dessa tycks kollektivet tjäna som en förstärkning av den position eller det ut-
tryck som lärargestalten intar, oavsett om där finns någon interaktion eller ej. 
Tendensen, som återfanns i kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget”, att 
alla gestalter i bilden på ett eller annat sätt liknar varandra, kan här sägas i högre 
grad vara genomförd i de bilder där ett kollektiv förekommer.4 Överlag domi-

3   Steorn, Nakna män, 209.

4  För ”Professionen i centrum för uppdraget” var tendensen att om centralgestalten var en skulptur, 
var eleverna saker, eller gruppen hade en gemensam gestik eller centralgestalten var djurlik och då 
tillsammans med djur.
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nerar likhet i kön mellan lärargestalten och det gestaltade kollektivet. Däremot 
skapas ett manligt kollektiv i högre grad av olika manliga gestalter, medan kvin-
norna i lika hög grad har använt sig av multipla jag, enkla dubbleringar eller 
olika positioner med en och samma person som olika gestalter. Inom kategorin 
”Personligheten i centrum för uppdraget” finns alltså en större likhet mellan bil-
derna samtidigt som framställningarna i högre grad är könsstereotypa. Det görs 
till exempel inom ramen för sagomotiv och fiktion, vilket delvis förhöjer graden 
av typifiering eller kanske just poängterar att det är stereotyper. 

Aspekt 2 – makt
Under aspekt 2 – makt söker jag svar på om bilderna rymmer förväntade makt-
relationer eller maktpositioner kring lärarrollen. Uttrycks makten över lä-
rarnas praktik i bilderna? Jag söker även andra uttryck som kan förstås som 
maktrepresentationer.

bild 39

I bild 39 möter vi en apa återgiven i ett kraftigt fågelperspektiv. Han sitter på mar-
ken i bildens centrum. Bilden är ett fotomontage i gråskala där ett mänskligt an-
sikte har integrerats i apans kropp. Han tittar åt ena hållet samt vrider huvudet åt 
det andra hållet. Blicken i ögonvrån riktas mot något i samma höjd som han själv. 
Apan håller något i ena handen, vilket ser ut som en bit mat. Han petar på det 
med den andra handen. Marken ser ut att vara en torr trampad markplätt med 
lite skräp. Den påminner om marken på Skansens apgård. Ovanför apan finns en 
text placerad: ”[studentens namn] som lärare”. Texten har en kraftig skugga vilket 
gör att den ser fördubblad och förskjuten ut. Text och bild är i kraftig opposition 
och kan läsas som en ironisk kommentar. Temat för bilden, att svara på vem han 
är som lärare, ger svaret: en apa. Det är ett ensamt djur, avvaktande eller retfullt, 
lite misstänksamt och påtagligt underordnat.
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I bilden är läraren ett djur och bildmakaren har använt djuret som en metafor för 
lärarrollen. Textens innehåll förstärker detta genom att det projiceras på bilden av 
apan.5 Djuret som metafor för läraren eller lärarrollen kan tolkas på flera sätt. Det ena 
är vad Anders Marner i Burkkänslan beskriver som en nedåtgående retorik, det vill 
säga att jämföra en människa med en lägre stående varelse.6 Läraren blir därmed en 
lägre stående varelse i relation till andra människor. En annan tolkning tar fasta på de 
betydelser en apa kan representera. Ett vanligt uttryck är ”att spela apa”, det vill säga 
en slags clown som gör sig till åtlöje, är narraktig och drar uppmärksamheten till sig.7 
I bilden är apan dessutom återgiven i ett fågelperspektiv, en konvention som anger 
underordning. Vi möter alltså läraren i en maktlös position vilken i det närmaste 
framstår som löjlig. Men vem relateras underordningen mot? Är det gentemot elever, 
lärarkollegor eller lärarutbildningen? Å ena sidan kan jag stödja mig mot och använda 
den tendensen jag noterat i flera analyser i den andra kategorin, att de manliga lärarna 
är del av ett homosocialt kollektiv. Då kan underordningen vara i relation till andra 
män eller en grupp män. Han underordnar sin roll genom att metaforiskt föreställa 
sig som apa, både för att poängtera narraktighet eller löje och för sin underordning i 
relation till ett manligt kollektiv. Å andra sidan kan hans underordnade yrkesposition 
vara ett resultat av att han liknar läraren vid en apa. I djurliknelsen finns en infallsvin-
kel att underordningen är essentiell, biologiskt förankrad i djuret och därmed ofrån-
komlig.8 Löjet och maktlösheten skulle därmed vara ofrånkomlig i lärarrollen. 
 Jag vill också framhålla att bilden rymmer humor. Här finns en clownliknande 
dimension via apan, vilken kan ställas i kontrast till manliga lärares förväntade auk-
toritet. I den liknelsen finns ironi, genom den essentiella kopplingen via djuret, att 
med läraryrket följer en inneboende underordning och att en manlig lärare då per 
automatik skulle underordnas gruppen män. 
 Ytterligare en förståelse av apan är att kontrastera den gentemot vad som Wiklund 
menar är ”den goda läraren”, samhällets kollektiva föreställningar om de utbildnings-
ideal som läraren ska personifiera och realisera.9 Liknelsen i apan framstår då både 
tydlig i sin ironi och som en motståndsdiskurs på en påbjuden hållning om moral 
och pålitlighet. Om bilden tolkas ironiskt är den en kraftig kritik av skolan som insti-
tution och läraryrket som profession. 

5  Angående metaforer, se även Moira von Wright, ”Student Teachers’ Beliefs and Changing Teacher 
Role” och Johan Asplund, Genom huvudet.

6   Marner, Burkkänslan, 127f samt 150f.

7   SAOB, etymologi för ordet ”spela” – en betydelse och ett bruk: ”spela apa, bete sig som en apa l. 
på ett apliknande sätt (numera företrädesvis i fråga om att bete sig på ett narraktigt l. löjligt l. pajas-
liknande sätt i miner l. åtbörder l. rörelser o. d.)”.

8   Se Moira von Wrights tolkning av djurmetaforer i lärarstudenters texter om elever, där eleverna 
genom djurmetaforen blir problemet. Moira von Wright, ”Student Teachers’ Beliefs and Changing 
Teacher Role”, 262.

9  Wiklund, Kunskapens fanbärare.
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bild 1

Bild 1 visar en ensam lärare klädd i lätt sommarklänning framför en målad bak-
grund. Bakgrunden ser ut som en abstrakt målning. Bildens konstruktion är i 
form av en tavla med en kraftig ram. Ramen gör att bilden framstår tydligt av-
gränsad och påverkar även fokuseringen mot bildens mitt.10 Bröstet, den nakna 
skuldran och handflatan är i fokus. I början av kapitlet, på sidan 113, reflekterade 
jag över olika förståelser av gesten. Handflatan och ramen är de delar i bilden som 
har skärpa, de andra är lätt suddiga. Handen ligger också i nivå med ramen, längst 
fram närmast betraktaren. Handflatan visas fram med sina dekorativa mönster, 
som ett löfte. Allt detta har jag i handen! Hon har dekor och färg målat inuti han-
den. Kanske är hon bildläraren som behärskar konsten så till den grad att hon har 
den i handen. 
 Gestalten är återgiven i ett överordnat perspektiv. Retoriken i maktperspektivet 
förstärker trovärdigheten i gestaltens budskap. Rema kan uttryckas som ”Jag be-
härskar”. Gestiken är övertygande och ramen förstärker ytterligare centreringen. 
Ramen kan betraktas både som en avgränsning mot betraktaren och något som 

10  Se Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye (1954) The New 
Version (University of Califonia Press, U.S.A., 1974), 13. Det ”strukturella skelettet”.
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stänger in eller begränsar den som är innanför. Å ena sidan får hon inte riktigt 
plats, fast å andra sidan härskar hennes kropp och gestik i rummet. Men hon 
kan inte ta mer plats än vad ramen erbjuder. Hennes kropp och rörelseutrymme 
är därmed beskuren i rummet innanför ramen framför den abstrakta målning-
en. Konsten är ramen och bakgrunden och den plats inom vilken läraren agerar. 
Retoriken i bilden kopplat till position kan via tema – rema läsas som: ”Det jag/
handen erbjuder finns inom konstens ramar och bara där.” Genom den kraftiga 
ramen avgränsas hon från betraktaren och omsluts av konstvärlden som det sam-
manhang inom vilket hon verkar. Tatueringen eller det mönster som finns i han-
den kan knytas till en mycket lång hennamålningstradition i arabisk, asiatisk och 
afrikansk kultur.11 På nätet återfinns kommentarer kring hennamålningar som al-
ternativ till tatueringar, inte lika beständiga och enklare att genomföra. Mönstrets 
färg och utformning i bilden tyder på en arabisk eller asiatisk anknytning. Här kan 
finnas både referenser till en kvinnotradition av att bruka hennatatueringar eller 
kroppsmålningar, det vill säga en grupptillhörighet och till etnicitet. 
 Det går även att se en populärkulturell intertextualitet i hennatatueringen. I 
Madonnas musikvideo Frozen, som kom 1998, kan man se henne röra sig i en 
ökenmiljö där framförallt hennes fingrar har hennatatueringar på utsidan. Även 
runt hennes handleder finns en mönsterslinga. Musiken är asiatiskt influerad och 
i Madonnas framförande kan påverkan från hinduisk dans återfinnas.12 I bild 1 
är centralgestaltens kropp slank och kontrollerad. Enligt Susan Bordo och ”the 
meaning of slenderness” skulle hennes kroppsrepresentation tyda på att hon ef-
tersträvar tillgång till en privilegierad offentlighet, vilken garanteras genom en 
kroppskonstitution som markerar vilja, självständighet och kontroll.13  Genom 
den tolkningen kan frågan ställas om hon via sin kroppsrepresentation vill skriva 
in sig i en privilegierad offentlighet? Varken med sin kropp (slank och beskuren) 
eller i rummet (beskuren av ramen) är läraren expanderande. Det är bara handen 
som påkallar uppmärksamhet och möjligen är expansiv. Mönstret i handen kan 
kopplas till en kulturell kvinnogemenskap eller musikgenre. Gestalten exponerar 
också mycket hud. Finns där ett löfte både om makt och intimitet eller närhet i 

11   Vid Googling på nätet får man över tusen träffar på ”hennatatuering”. En finsk skolinforma-
tionssida, Tahut ja yksi askelat, www.tuhatjayksiaskelta.fi, anger dessa kulturer. De skriver om att en 
skicklig hennamålare kunde ges i det närmaste en schamans position, dvs ett skickligt utövande gav 
hantverkaren en privilegierad position i samhället. Se även: www.hennapage.com/henna. Antropolog 
Jan-Åke Alvarsson anger, i Nationalencyklopedin på Internet att hennatatueringar idag är vanligast 
förekommande vid muslimska bröllop, inte som specifikt förankrade i islam, utan som ett kulturfe-
nomen och då framförallt i Marocko. 

12  Frozen kan både ses och avlyssnas på: www.madonna.com. Musiken beskrivs som orientalistiskt 
influerad av Wikipedia och om jag reflekterar vidare på just det begreppet framstår hennamålningen 
som exotisk och främmande. www.wikipedia.org/wiki/Madonna, 20061120.

13  Bordo, Unbearable Weight, 68.
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det offentliga rummet? Intimitet och överordning skulle då kopplas ihop i bilden. 
I en tema – rema-läsning sägs det om läraren att: läraren har makten i det rum som 
avgränsas av konsten. I sin överordnade position erbjuder hon där både en hant-
verksskicklighet som hon fysiskt besitter (i handen) och en kultur. I rummet finns 
både närhet och avstånd. Läraren har situationen under kontroll.
 

 bild 5

I bild 5 är uttrycket mildare och mer eftertänksamt. Bilden består i princip enbart 
av en dominerande mansgestalt. Även här kan hans egenskaper sägas vara inskriv-

na i kroppen. Det är en musku-
lös och kraftig överkropp. Han 
är också naken på överkroppen. 
Bilden kan vara en parafras på 
en detalj av en målning av Odd 
Nerdrum. Han hade just haft en 
stor utställning på Kulturhuset 
det året. 
 Bild 5 är också en långt dri-
ven integrering av två olika fik-
tionsgrader, måleri och foto-
grafi. Bilden är en romantisk Five Persons Around a Water Hole, Odd Nerdrum (1992).
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återgivning av en hjälte, en jägare eller en kraftkarl som har ett i bilden osynligt 
uppdrag. Vad han behöver sin styrka till är inte synligt. Han har en läderrem över 
axeln i vilken han bär något. Det kan vara en väska eller ett vapen. Uttrycket är 
eftertänksamt och lite frånvarande, som om han har stora frågor att fundera på. 
Han bär uppgiften ensam. Men han är också upphöjd, överordnad i sin roll och 
återgiven i ett överordnat perspektiv. Han kan befinna sig var som helst, platsen 
är okänd och inte angiven i bilden annat än som en mörkare fond till gestalten, 
en ickeplats genom den monokroma bakgrunden. Bilden kan sägas uttala sig om 
att i läraryrket krävs en förkroppsligad styrka. I och med att bilden bara har ge-
stalten som motiv, kan både perspektivet och att han exponerar så mycket hud, 
betraktas som betydelsebärande. Retoriken i bilden (rema) kan vara att lärarrollen 
är nära honom, till och med i huden. Han är ett med den. Han bär den ensam 
och tåligt med mod på sin långa vandring. Bilden kan också säga att gestalten har 
konsten och måleriet väl integrerat i sin person. Bilden är med utgångspunkt i det 
intim. Som betraktare står jag mycket nära. Makt och intimitet är integrerade. 
Överhuvudtaget betraktar jag hud som problematisk i relation till visualiseringar 
av lärarrollen. När det som i den här bilden och i bild 1 dessutom återfinns i makt-
perspektivet överordning väcker det frågor. Hur kan denna närhet eller intimitet 
som uttrycks förstås? Är det en erotisering av makten eller markering av överord-
ning trots intimitet? 
 För alla bilder i kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” finns en 
viss överrepresentation av ett överordnat maktperspektiv. Personlighetens bety-
delse poängteras eller förstärks ytterligare genom detta. Det underordnade per-
spektivet är inte framträdande, men där det förekommer är det påtagligt tydligt. 
I det exempel som visats, bild 39, tolkar jag underordningen som en kritik av 
antingen läraryrkets status eller lärarutbildningen. I materialet finns således fler 
bilder med liknande frågeställningar. När grupperna män och kvinnor separeras 
framträder kvinnorna i lika stor utsträckning både som överordnade och som icke 
överordnade. Det är en markant skillnad i jämförelse med den andra kategorin, 
”Professionen i centrum för uppdraget”, där överordningen i det närmaste var för-
sumbar för kvinnorna. Männen förstärker tendensen från kategorin ”Professionen 
i centrum för uppdraget”, i att presenteras som överordnade. Makt erotiseras även 
i ett flertal bilder genom närhet mellan makt och exponerad hud, och jag tolkar 
det som tecken för intimitet. Maskulinitet och femininitet gestaltas tydligt, det 
vill säga här accentueras motsatserna. 
 I definitionen av aspekt 2 – makt, finns bland annat leende och allvar med som 
visualiserade maktaspekter. I dessa bildtolkningar som här presenterats, bild 39 
och bild 2 samt bild 5, har jag inte specifikt berört ansiktsmimiken. Utmärkande 
är ändå att för samtliga bilder i kategorin ”Personligheten i centrum för uppdra-
get” återfinns inte leendet i lika hög grad som i kategorin ” Professionen i centrum 
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för uppdraget”. För samtliga bilder är gestalterna mer allvarliga vilket jag tolkar 
just som uttryck för maktpositioner. Sammantaget med det överordnade maktper-
spektivet accentueras därigenom personlighetens betydelse tydligt.

Aspekt 3 – retoriska gestaltningar
Under Retoriska gestaltningar söker jag hur bildernas uttryck eller framföranden 
av lärarrollen samverkar. Jag frågar mig här även vilka ideal som kan visualiseras. 
Under aspekt 3 söker jag också attribut eller gestik som använts för att förstärka 
gestaltningen. 

Bild 13 väcker frågor kring 
makt och erotisering av 
makten samt teatrala håll-
ningar i lärarrollen som till 
exempel en ansiktsmask. 
Jag vill här återknyta till 
aspekt 2, som lyfte fram 
maktdimensioner i bilder-
na, samt peka på hur dessa 
kan samverka med andra 
tecken. Bild 13 är ett mon-
tage där kvinnogestalten 
är hämtad från ett verk av 
konstnären Gustav Klimt 
(1862-1918). 

Klimt utförde målningen till universitetet i Wien vid se-
kelskiftet 1900 och den var en av tre allegoriska gestalt-
ningar vilka representerade de tre profana fakulteterna ju-
ridik, medicin och filosofi. Kvinnogestalten är en detalj i 
fresken Medizina och föreställer Hygieia.14 Här har bild-
makaren ersatt det ursprungliga ansiktet med sitt eget. I 
kvinnogestaltens vänstra hand vilar Jack Nicholsons an-

14  Peter Vergo, Art in Vienna 1898-1918: Klimt, Kokoschka, Schiele and their contemporaries (Phaidon, 
London, 1975), 58f. 

bild 13

Bild 14: ”Hygieia”, Gustav Klimt, detalj från målningen Medizina. 
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sikte, som en teatermask. Hans ansikte ser ut att vara hämtad från videoomslaget 
till The Shining, en film av regissören Stanley Kubrick (1980) efter en roman av 
Stephen King. I filmen spelar Nicholson en man som utvecklas från familjefar 
till psykopat. Med mannens huvud i handen kan kvinnogestalten även associeras 
till den bibliska gestalten Salome. Här skulle hon alltså hålla sin trofé, Johannes 
döparens huvud, i sin hand. Framför gestalten är ett eldhav eller ett vattenfall, en 
lavaström av eld. Längst fram på elden finns fem mycket små figurer i roddbåtar 
som verkar styra sina båtar mot varandra för att hålla ihop gruppen. Inte ”ensam 
i bräcklig farkost”, men på ett nog så farligt hav. 
 De gestaltande retoriska greppen i bilden är kraftfulla, elden, den hotfulla och 
galna masken eller avhuggna huvudet samt den dompterande mycket stora kvin-
nogestalten. Elden i bilden är dominerande och den utgör snarare ett hot om för-
intelse än en källa till värme. Kvinnogestalten i sitt överordnade perspektiv kom-
municerar ett tydligt innehåll av att läraren har makten. Bilden är en utsaga om en 
estetisk förkrossande överordning, en i skönhet förklädd övermakt. Om läsningen 
även innefattar den dansande Salome, erotiseras makten. 
 Bild 13 är även det tydligaste exemplet inom kategorin på en bild med en an-
siktsmask. Masken har i olika epoker haft olika betydelser och är därmed ett kom-
plext och mångtydigt tecken. När Bachtin skriver om masken i den medeltida 
folkliga kulturen är den förbunden med förändringens och omgestaltningens 
glädje. Han menar att under romantiken förändras maskens betydelser till att 
då hemlighålla och bedra och framförallt dölja en ”förfärande tomhet”.15 Här i 
bilden tolkar jag masken snarast som ett löfte om förvandling fast då knappast i 
glädje utan i hot eller skräck. Masken förstärker eller kompletterar den auktoritet 
gestalten redan uttrycker och lägger till egenskaper. Gestalten är inte bara överväl-
digande utan har också skräck som ett verktyg. Masken, som hon håller i handen, 
är här i kontrast till den mer gudinnelika kvinnogestalten. Den kan tolkas som 
motsatsen till vad gestalten förkroppsligar. Det är både en mans ansikte (motsatt 
kön) och en psykopats. Galenskapen eller det demonlika utgör kontrast till det 
gudomliga. Det kan peka på att andra situationer, än just den hon här framför, 
kan kräva mer än vad gestalten så att säga bär i sin egen kropp. Då kan hon ta bruk 
av den mask hon håller i handen. Masken blir ett verktyg för att kunna fullfölja 
ett uppdrag och utgör ett komplement och ett retoriskt påstående. I andra bilder 
kan ansiktsmasker vara integrerade i lärargestaltens ansikte. Vad som finns under 
visualiseras inte, vilket gör att masken framträder mer som en yta. Den kan då tol-
kas i linje med det Bachtin menar är maskens betydelser under romantiken, den 
döljer en tomhet, ett “intet” och utgör inget synbart komplement till ett subjekt. 
I bild 13 blir masken, genom det uttalade maktperspektiv gestalten presenteras i, 

15   Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia (1965) sv. övers. 2:a uppl. (Anthropos, 
Gråbo, 1991), 49.
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ett möjligt verktyg att bruka vid behov. Samtidigt ökar det verktyget den hotfulla 
eller maktfullkomliga betydelse som bilden sammantaget skapar. Genom de här 
olika retoriska greppen blir läraren på ett plan både en esteticerad maktfullkomlig 
och hotfull gestalt med erotiska övertoner.
 Jag vill här återkoppla till frågeställningar kring intimitet och hud som jag ti-
digare formulerat, och utveckla dem mer. Vid ett flertal tillfällen har jag tolkat 
exponerad hud som ett uttryck för proxemiken och särskilt intimitet. De har då 
även varit i samband med maktperspektiv, och som i bilden ovan, en erotisering 
av makten. Intimitet, erotisering och exponerad hud låter sig inte enkelt analyse-
ras. Jag vill här även påpeka att kunskapsfältet kring dessa fenomen är stort och 
att jag kommer enbart beröra några sidor av det. Samtidigt väcker intimitet och 
exponerad hud frågeställningar som jag anser vara angelägna att diskutera i rela-
tion till lärares praktik. 

I bild 22, och bild 44 på näs-
ta sida, återkommer temat 
proxemik och intimitet. I 
bild 22 kommer betrakta-
ren mycket nära gestalten. 
Här representeras läraren av 
ett ansikte i extrem närbild. 
Anvisning om plats eller rum 
saknas helt. Som tatueringar 
är här måleriet eller möjli-
gen keramisk lera ett för-
kroppsligat tillstånd i ansik-
tet. Huden tycks delvis upp-
löst. Blicken riktas upp och 
från betraktaren (vilket här 
döljs av den svarta rektang-
eln). Som betraktare tving-
as jag till intimitet, genom 
det obefintliga avståndet i 
bildplanet, samtidigt som 
jag inte kan etablera någon 
ögonkontakt. Det är en när-

het utan relationsskapande blick och ansiktet tycks bepansrat i sin kvalitet eller på 
väg att lösas upp. Det är ett ansikte som också kan betraktas som en mask. Mitt 
första intryck är rädsla eller kanske till och med skräck. Som betraktare är jag för 
nära. Här finns ingen luft eller rörelseutrymme samtidigt som jag inte kan kon-
fronteras med hennes blick. I den betydelsen utgör masken en gräns.

bild 22 
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bild 44

I bild 44 finns till vänster ett gapande huvud och till höger en naken eventuellt 
”gravid” mage med en tatuering runt naveln. Över dessa ligger en text. Till vänster 
över ansiktet, näsan och ner till tungroten står det:

Att nånting kan stå där …
Så massivt, så faktiskt, så konkret …
Fyllt av massor …
Tankar, meningar, åsikter inte minst …
Tänka sig,
Hur nån kan komma på nått sånt …
När man tänker på det så är det …
Absurt …
Och på nåt sätt, plötsligt …

Under magen i bildens nedre kant till höger står det:
Och nej, det är inte samvetet jag talar om …
Det är ett stort J-V-L-A hus!!!

Texten kan tolkas som centralgestaltens extrema förundran eller förskräckta tan-
kar om en institution, kanske en skola eller universitetet. Hur det innehållet ska 
kopplas till magen har jag lite svårt att se, men att den finns med gör bilden ext-
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remt intim. Möjligen att ”fyllt med massor” eller ”hur nån kan komma på nått 
sånt” är en mediering av det förunderliga med en växande individ inuti en annan 
människa. Men just den intimiserande funktionen är här betydelsefull. 
 Båda dessa bilder skulle kunna tolkas inom vad Thomas Ziehe menar är en in-
formalisering eller intimisering av skolans rum.16 Han beskriver konceptet ”när-
het” eller hungern efter närhet mellan människor som ett resultat av vardagskultu-
ren, där skolan så att säga invaderas av den.17 Han tecknar två motsatta och paral-
lella uttryck, förtingligandet och psykologiseringen, som samverkande aspekter av 
tidsandan. Psykologiseringen bär konceptet närhet där man återfinner en strävan 
eller längtan efter autentiska känslor, emotionellt engagemang och att upphäva 
gränser mellan människor. Skolan blir i det sammanhanget både en administrativ 
och byråkratisk apparat samtidigt som den informaliseras och blir familjär.18 Det 
kan jämföras med skolans mer omvårdande pedagogik, vilken vuxit fram sedan 
1980-talet. Om jag utifrån dessa tankegångar formulerar ett antagande – att i sko-
lans verksamhet blir klassen i högre grad betraktad som ett familjärt rum – skulle 
det då omfatta en påbjuden närhet, där formella eller yrkesmässiga regler förlorat 
sin legitimitet? En tolkning av bild 22 skulle då kunna vara att bilden visualiserar 
skräck eller motstånd till en känsla av påbjuden intimitet i lärarpraktiken. Den 
tolkningen kan relateras till Mankells tre beskrivningar av olika blicktyper i själv-
porträtt där en högt fäst blick i en nära ansiktsbild utesluter känslan av intimitet.19 
I bild 44 är magen en av bildens betydelseskapande tecken. Genom dess närhet 
till ordet hus kan magen tolkas som en institution. Som gravida kroppar föder in-
stitutionen i sinom tid fram färdigutvecklade individer. Ett intimt rum ur vilket 
något konkret får form. I det privata rummet blir det både möjligt att exponera 
intimitet samtidigt som det familjära rummet skapar en illusion av att alla delta-
garna är så att säga lika eller jämlika. Det skulle kunna vara en förklaringsgrund 
till att femininitet och maskulinitet brukats som tydliga meningsskapande tecken 
i till exempel bild 6 och bild 48.20 För att göra skillnad och framstå som ett tydligt 
subjekt, inom den illusoriska likheten, framstår kön som centrala och skillnads-
skapande kategorier i en skola som är som en förstorad familj. 

16   Ziehe, Kulturanalyser.

17   Ibid., 72f.

18   Ibid., 101.

19   Mankell, Självporträtt, 97.

20   Se sidan 176 ”Personligheten i centrum för uppdraget” aspekt 1 – social hållning.
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bild 11

I bild 11 har delvis andra frågeställningar tematiserats. Det är en bild där rymden 
utgör den plats på vilken lärargestalten presenteras. Rymden som arena kan åter-
finnas i flera bilder, till exempel bild 18 vilken tidigare presenterats på sidan 149. 
Bild 11 är ett montage där vi möter en bepansrad gestalt i skräckfilmens sience fic-
tion-värld. Den ger mig genast associationer till filmen om Alien. Men gestalten 
har inte ett monsteransikte utan har ett allvarligt, i det närmaste sorgset uttryck. 
Han möter inte min blick, skapar ingen relation trots närhet i bildplanet. Han 
står snarast allvarligt i vägen så att betraktaren inte kan ta sig in i bilden. Bakom 
honom finns ett oändligt fält av ägg, förmodligen ägg till andra rymdvarelser. Han 
tar sitt uppdrag på fullaste allvar, nästan uppgivet, kanske fångad i sitt uppdrag. 
 Originalet till bilden är troligen taget från H.R. Giger som designat Alienfilmerna 
och är förmodligen från en serie bilder han tecknade på 1980-talet. Lärargestalten i 
bild 11 blir därmed en väktare, en soldat vilken vaktar rymdägg. Det kan sägas vara 
en klassiskt kvinnlig position: Jag bär på död och vaktar växande liv. Men figuren 
är också en modern variant av den grekiska gestalten Medusa. Enligt den grekiska 
mytologin så förvandlas du till sten om du ser Medusa i ögonen. Den ormliknan-
de hjälmen i bilden eller Medusahåret bär på döskallar som en bekräftelse på ett 
dödligt hot. I bilden finns ingen diskrepans mellan väktaren och miljön och utan 
kunskap om originalet kan gestalten vara en manlig science fiction-Medusa. Det 
är en sammanhållen bild. Uppgiftens tema tillsammans med bildens sammantag-
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na motiv, och rymden som plats, förstärker betydelsen av något främmande. Är 
det skolvärlden och läraryrket som är science fiction? Med en tema – rema-läsning 
talar bilden om att lärarrollen är att bepansrad stå och vakta rymdägg på ett fält 
i rymden. Han är en väktare som skyddar det spirande livet. Alien-dimensionen 
kan möjligen läsas som distansering eller kanske snarare som motstånd och kritik 
gentemot läraryrket. Skräckfilmstemat kan också tolkas som sökandet efter iden-
titet eller tillhörighet i en grym och främmande värld. Här kan uniformen som 
tecken skapa betydelser som en normativ gräns vilken disciplinerar eller stänger 
inne. Situationen kan även läsas som tvång, soldaten är beordrad att vakta, vilket 
kan ge tolkningen att bilden är en kraftig motståndsbild gentemot skolvärlden 
och eller lärarutbildningen. 
 Att använda rymden som plats för lärarpraktiken framstår såväl i betydelserna 
tomhet och oändlighet som mångfald, fast framförallt som något överväldigande 
okänt.21 Det främmande, okända innehållet tolkar jag som mest betydelsefullt och 
med olika bibetydelser. I bild 18, på sidan 149, är det mer som något spännande 
och framförallt fyllt av oändligt mycket, fast okänt. Varför skulle gestalten annars 
bjuda in till en guidning? I bild 11 tolkar jag det mer som ”beordrad på främmande 
plats” utan glädje. Rymden blir sinnebilden för den plats, vilken är mest avlägsen 
vår livsvärld. Det främmande kan tolkas som en påbörjad process av approprie-
ring, eller som ett motstånd att gå in i den processen. Men då alla bildmakare har 
med någon representation av sitt subjekt, talar det emot den senare. De är där, på 
ett eller annat sätt, i situationen. Gestiken och de emotionella eller konventionella 
ansiktsuttrycken kan betraktas som en retorisk förstärkning av approprieringen, 
något de gestaltar med glädje eller sorg. En mer differentierad tolkning skulle 
kunna vara att gestalten i bild 11 visualiserar det Bachtin benämner som assimile-
ring. I den processen förekommer ingen dialogisk interaktion utan i mötet med 
”internally persuasive discourses” krävs antingen ett totalt avvisande eller en total 
underkastelse.22

21   Därmed inte sagt att andra betydelser inte ryms.

22  Bachtin, ”The Dialogic Imagination”, 79. Se även kapitel 2, sidan 69.
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Men låt oss titta på en bild till där 
platsen helt dominerar.23 I bild 43 svä-
var betraktaren ovanför ett rutigt golv. 
Känslan av att sväva är påtaglig genom 
att golvet och den svarta stolen så tyd-
ligt är återgivna uppifrån. Bildens an-
dra mediering, texten förstärker det 
perspektivet. Bredvid den svarta stolen 
står det luft. Betraktaren svävar i luft. 
Ytterligare en stol, eller stolsits, finns 
i bilden.  Den är röd och flankeras av 
texten lugn. Bildens lugna komposi-
tion (rutmönstret, balans mellan ho-
risontallinjer och vertikaler) ger inte 
bilden någon dramatik. Stolarnas pla-
cering i en diagonal ger en läsrörelse 
uppåt till ordet luft. I den här bilden 
tolkar jag inte stolarna som represen-
tanter för människor. Två stolar kan å 
andra sidan förknippas med uttrycket 
”sitta på flera stolar”, alltså att vara klu-
ven, eller att ramla mellan stolarna. Jag 
vill snarare knyta tolkningen till från-

varon av människor, vilket poängterar en underförstådd motsats i bildens innehåll. 
Om rummet befolkades skulle det åstadkomma trängsel och bråk. Det återgivna 
rummet kan vara i en skola men också andra platser, men genom sin konstruk-
tionsart, digital teckning, och genom frånvaron av fotografi, förstärker det att bil-
den representerar en idé eller fiktion. Det är en tankefigur, ett tänkt rum, beskuret 
och som idé kanske privat.
 En möjlig rema-tolkning av bilden är att den representerar läraren i yrket, vil-
ken stämning eller situationer han eller hon kan skapa; som att sväva i ett kalt och 
luftigt rum där det råder lugn och ro. (Då skulle stolarna kunna vara en inbjudan 
till samarbete). Den kan också läsas som en dekonstruktion av en lärarpraktik, den 
lyfter fram motsatserna. I den betydelsen skulle jag också vilja kalla den för en be-
svärjelse eller en tröst inför förväntade erfarenheter. En besvärjelsebild definierar jag 
som att studenten vill skapa ett rum eller en plats där den förväntade erfarenheten 
kan avvärjas eller upphöra, som en bild av en hemlig vrå dit läraren kan dra sig till-
baka när allt är trångt och kaotiskt. I den betydelsen är den mycket privat. 

23  I materialet finns ett fåtal bilder som inte visar någon mänsklig (eller djurlik) gestalt.

bild 43
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Den sista bilden jag har valt 
att lyfta fram inom aspekten 
retoriska gestaltningar är bild 
30. Bilden är ett typiskt ex-
empel på de bilder som lyf-
ter fram ideala representatio-
ner av läraren. Den är även ett 
tydligt exempel inom genren 
självporträtt, där subjekt och 
objekt sammanfaller. Vi mö-
ter här en kvinna. Hon är 
nära i bildplanet men riktar 
inte blicken mot betraktaren. 
Genom hennes lätt bortvända 
ansikte och blick kan betrak-
taren studera henne obesvärat 
och behöver inte konfronteras 
med henne. Samtidigt gör av-
saknaden av ögonkontakt att 
porträttet inte är relationsska-
pande.24 Hon blir ett objekt 
för min blick. Huset i bak-
grunden förknippar gestalten 
med en generell tolkning av 
hus som något stabilt. Det är 
svårt att se vilken karaktär det 
är på huset, vilket gör att det 
framstår ospecifierat, som ett 

tecken för trygghet. Genom närhet i bilden mellan kvinna och hus blir även hon 
stabil och trygg. Tillägget som finns i bilden är färgsättningen. Bilden domineras 
av pastellfärger, framförallt en ljusblå ton, vilket kan betraktas som bildens reto-
rik. Blå hud är ett främmandegörande grepp. Genom att hennes ansikte färgas så 
tydligt tolkar jag retoriken som att hon bär eller förkroppsligar färgen. Hon har 
himlen i huden där färgen representerar stämningar eller föreställningar.25 Den blå 
färgen förknippas i västerländsk kultur med tro. I Symbollexikon återfinns en lång 
rad betydelser för den blå färgen som till exempel sanningen och intellektets färg.26 

24  Mankell, Självporträtt, 100.

25   NE – färgsymbolik (1992): 7, 169. 

26   Cooper, Symbollexikon, 57.

bild 30
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Gestalten skulle då representera tro, sanning och intellekt. Om bilden är ett svar 
på vem hon är som lärare, skulle bildens rema vara en lärare som förkroppsligar 
dessa egenskaper, en idealbild av “den goda läraren”.
 Ett bland många syften med självporträtt är att framställa en idealiserad re-
presentation av subjektet, att iscensätta ett ideal. I texten har redan ett antal bil-
der förekommit vilka kan betraktas som idealiserade självrepresentationer. De kan 
även jämföras med lärartyper som förekommer inom forskning om lärarroller. 
Gestalten i bild 5, vilken tidigare presenterats under aspekt 2 – makt på sidan 184, 
kan sammanfattas som en hjältefigur. Grodperspektivet, ansiktets allvarliga ut-
tryck och den ensamma gestalten utgör sammantaget retoriska grepp för att skapa 
tecken för en hjälte. Även Mankell hittar hjälten bland konstnärsporträtten och 
menar att myten beskriver hjälten som både kraftfull och sårbar vilket är tydligt i 
bild 5.27 Bild 56, där en ryttare sitter på en stegrande häst, som presenterades på si-
dan 152, kan även betraktas som en hjälteframställning. Andra ideal eller schablo-
ner hittas igen genom referenser till eller parafraser på filmhjältarna, till exempel 
huvudpersonen i Döda poeters sällskap och Trinity i The Matrix. Även Stålkvinnan 
finns representerad som lärartyp i materialet. 

Sammanfattning 

av aspekterna och jämförelse mellan kategorierna 

Aspekt 1 – social hållning
För samtliga bilder inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget” for-
muleras uppdraget i högre grad kollektivt än som ett ensamt arbete. Kollektiven 
eller andra gestalter i bilderna kan då tolkas som arbetslag eller elever. När mate-
rialet delas upp efter kön, framträder andra tendenser. 
 För det första är männens läraruppdrag uppenbart kollektivt och centralgestal-
ten befinner sig tillsammans med andra gestalter i bildens primärrum. På det sät-
tet representeras läraruppdraget i form av en gemensam aktivitet, en interaktion i 
rummet mellan olika aktörer. Det är även övervägande ett kollektiv av andra män, 
det vill säga homosocialitet framträder här som betydelsebärande i lärarblivandet. 
En manlig lärare delar och skapar gemensamma normer kring lärarrollen tillsam-
mans med andra män i samma rum.
 För kvinnorna inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget” repre-
senteras lärarrollen av en ensam gestalt i bildens primärrum. Kollektivet finns an-
tingen som objekt eller djur i primärrummet, men framförallt av andra gestalter 
i bildernas sekundärrum. Arbetslaget eller eleverna framställs som bilder i bilden, 

27  Mankell, Självporträtt, 152.
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det vill säga de är inga gestalter läraren kan interagera med eller dela normer och 
aktiviteter med. Genom dessa framställningar träder olika tendenser för kvinnor-
na fram. Det ena är att kollektivet kan tolkas som komplext eller diffust. Objekt 
eller djur föreställs som symboler eller metaforer och blir därmed diffusa subjekt. 
Den andra tendensen är att när kvinnorna har professionen i centrum är det ett 
individuellt uppdrag som iscensätts. De gestalter vilka återfinns i mänsklig form, 
är bilder i bilden och därmed oåtkomliga för centralgestalten.
 Att männen har en tydlig grupp att relatera sig till kan betraktas som värde-
fullt i lärarblivandet. Att gruppen enbart består av män kan då även knytas till att 
göra maskulinitet i lärarrollen. För kvinnorna kan avsaknaden av grupptillhörig-
het vara en fråga om bristande förebilder, vilket i sådana fall skulle peka på bety-
delsen av förebilder med samma kön. En annan tolkning är att lärarblivandet är 
något kvinnorna måste ansvara för och genomföra på egen hand. 
 För kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” är den ensamma ge-
stalten framträdande, vilket också motsvarar definitionen av kategorin. Ett fåtal 
bilder har andra gestalter och när det förekommer förstärker dessa den position el-
ler den betydelse central- eller lärargestalten intar. En homosocial iscensättning av 
kollektivet dominerar för männen där således kollektivet består av andra män. För 
kvinnorna utgörs kollektivet framförallt av multipla jag, enkla dubbleringar eller 
olika positioner med en och samma person. Framställningarna är här i högre grad 
stereotypa. Det görs inom ramen för sagomotiv och fiktion, vilket delvis förhöjer 
graden av eller just poängterar att de är stereotyper. 
 De markanta skillnaderna mellan könen blir här centralt och rör sig inom och 
mellan tillgång eller avsaknad av ett konkret eller diffust kollektiv. Iscensättningarna 
med ett kollektiv inom ”Personligheten i centrum för uppdraget”, är i högre grad 
könsstereotypa framställningar. 

Aspekt 2 – makt
Inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget” finns maktrelationer vi-
sualiserade i relation till institutionen skola. Det kan även tolkas som frågor kring 
strukturen och aktören/lärarens plats inom systemet. I bilderna formuleras även 
frågeställningar kring hur legitimitet skapas i lärarrollen. I fokus är då auktoritet 
eller frånvaro av auktoritet i relation till uppförandenormer, disciplin samt tolk-
ningsföreträde i undervisningen. Andra tecken på maktrelationer kan utläsas av de 
gestaltade centralfigurernas gestik som leende eller allvarliga ansiktsuttryck. Även 
detta kan kopplas till legitimitet. Genomgående brukas konventionen att kvin-
norna i högre grad ler, medan männen representeras med ett allvarligt ansiktsut-
tryck. Men här finns även ironi eller humor och då i kvinnornas bilder medan det 
maskulina allvaret inte verkar rymma denna självdistans. Konventionerna kan här 
tolkas som begränsande.
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 Inom kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget” är centralgestalterna 
i högre grad allvarliga. Skillnaden i ansiktsmimik mellan könen är här mycket 
mindre och humor eller ironi förekommer hos båda könen. Överlag har fler bilder 
ett grodperspektiv på centralgestalterna vilket konventionellt tolkas som ett över-
ordnat maktperspektiv. Personlighetens betydelse förstärks därigenom ytterligare. 
Makt erotiseras även i ett flertal bilder genom närhet mellan makt och exponerad 
hud, och jag tolkar det som tecken för intimitet. När underordning representeras 
är det påtagligt kraftfullt. Jag tolkar det som en kritik av antingen läraryrkets sta-
tus eller lärarutbildningen.  
 När grupperna män och kvinnor separeras framträder kvinnorna i lika stor ut-
sträckning överordnade som icke överordnade. Detta är en markant skillnad i 
jämförelse med den andra kategorin, ”Professionen i centrum för uppdraget”, där 
överordningen i det närmaste var försumbar för kvinnorna. Där doldes kvinnors 
eventuella maktposition genom leenden. Männen förstärker här tendensen från 
kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget”, i att presenteras som överord-
nade. Skillnaderna i vilka frågeställningar som formuleras mellan män och kvin-
nor är mindre inom kategorin ”Personligheten i centrum för uppdraget”. Men här 
finns en annan påtaglig skiljelinje, maskulinitet och femininitet gestaltas tydligt, 
det vill säga här accentueras motsatserna.  
 
Aspekt 3 – retoriska gestaltningar
Inom kategorin ”Professionen i centrum för uppdraget” representeras förväntade 
relationer till elevgruppen som ett spel mellan lek och disciplin. Här kan även 
motstånd mot ideala lärarpraktiker uttolkas i materialet. Det presenteras då ge-
nom en instrumentell hållning till yrket. Inom kategorin ”Personligheten i cen-
trum för uppdraget” förstärks maktaspekten genom ansiktsmasken som ett verk-
tyg läraren bär i sin hand. Makten blir även här erotiserad genom referenser till 
Salome och exponerad hud. Det väcker frågor kring intimitet och närhet i rela-
tion till läraryrket. Här kan både ett tydligt relaterande till ett intimt rum tolkas i 
form av en gravid mage samt motstånd eller skräck inför lärarrollen. Både sceniska 
framställningar och förmedlande positioner finns som ideala lärartyper vilket ger 
associationer till de inom lärarforskning namngivna lärartyperna. Hjältar före-
kommer i högre grad när platsen är fiktiv medan idealen tenderar att finnas inom 
ett mer privat eller familjärt rum. 
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        6 
        slutdiskussion

Jag har i avhandlingen öppnat några fönster och gjort det möjligt för betraktare 
att komma in i olika bildrum. Ett bildmaterial av den här omfattningen är rikt 
på innehåll och det är enbart en del av mångfalden som mina analyser berört. I 
avhandlingens syftesformulering står att jag ska undersöka visualiserade föreställ-
ningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlä-
rarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa 
bilder. De bilder jag har analyserat är skapade av bildlärarstudenter, som en exa-
minationsuppgift, under en kurs i digital bildbehandling under åren 2000–2002. 
Uppgiftens tema var ”Vem är du som lärare?”. Bilderna kan således betraktas som 
en form av framtida självporträtt med fokus på yrkesrollen, där studenterna har 
gestaltat föreställningar, förgivettaganden och förväntade erfarenheter inför lärar-
yrket. Hela materialet består av femtionio bilder och i avhandlingen visas trettio-
nio av dem. De bilder jag har valt att exponera visar på centrala tendenser i ma-
terialet i relation till syftet. Avhandlingen är skriven inom en kvalitativ tradition 
och bygger på ett material som är skapat under en viss tidpunkt i en viss social och 
kulturell kontext. Att dra långtgående slutsatser utifrån bilderna låter sig därför 
inte självklart göras. Även jämförelserna mellan könen, i betydelsen generaliser-
bara resultat för respektive grupp, måste göras varsamt eftersom männens bilder 
är få i relation till kvinnornas. Jag anser dock att de tendenser jag har sett pekar på 
fenomen som fortfarande är verksamma inom lärarutbildningen.
 I forskningsarbetet har jag antagit utmaningen att enbart arbeta med bilder 
och att all empiri emanerat ur dem. Hela avhandlingsprojektet rymmer två me-
todologiska linjer som båda bygger på bilder, dels bildskapande som pedagogisk 
metod, dels bildanalys som vetenskaplig metod. Bildskapande som pedagogisk 
metod ligger till grund för den undervisning ur vilken avhandlingens bildmaterial 
kommer. Den bärande idén utgår då från att själverfarenhet eller levd erfarenhet 
är centrala kunskapskällor. I utformningen av den pedagogiska arbetsmetoden 
har jag använt fotografen Jo Spence tankegångar som hon utvecklade bland annat 
under sitt arbete vid fotohögskola i London. Spence menar att genom att gestalta 
idéer, frågeställningar och pröva tänkta förlopp med sin kropp genereras erfaren-
het. Att aktivt vara delaktig i arbetsprocesser som planering, förberedelser, val och 
avvägningar gör deltagaren medveten om arbetet och de regler som är verksam-
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ma. Kunskapen om processen materialiseras i de bilder aktiviteterna genererat.1 
Bildskapande som pedagogisk metod blir därmed en metod i att reflektera, i det 
här fallet över en verksamhet man är delaktig i. 
 Bildanalys som vetenskaplig metod har i avhandlingen framträtt som en pro-
duktiv väg att gå. De individuella gestaltningarna har jag betraktat som en reper-
toar av möjliga positioner vid lärarutbildningen som studenterna kan represen-
tera sig i. Bilderna har därför analyserats som utsagor inom den kontexten. De 
analysverktyg jag använt utgör en kombination av några bildsemiotiska begrepp 
och verktyg samt en diskursanalys för bilder utarbetad av kulturgeografen Gillian 
Rose. Jag har tagit fasta på diskursanalysens betoning av bilders retorik och gestal-
tade subjektpositioner. Även inom bildsemiotiken ingår retorik som ett centralt 
begrepp vilket föranlett mig att bruka det bildsemiotiska verktyget tema – rema. 
Genom att utgå från bildernas tema har tecken i bilden eller olika kombinationer 
visat på relationer mellan bildens tema och rema. Tema utgör vad bilden talar om 
och rema är då vad som sägs om det som det talas om. Men även genom att vidga 
bildernas avbildade rum, till ett referentiellt rum, har ytterligare innehåll kunnat 
knytas till bilderna. Det har till exempel möjliggjort en analys av vilken relation en 
betraktare får till det bilden gestaltar. Därutöver har bildernas intertextualitet un-
dersökts vilket visat på referenser till medielandskapet eller andra konstnärliga och 
litterära verk eller genrer. I mina tolkningar av analyserna har jag sedan använt en 
kombination av genusteorier, semiotiska och sociokulturella teorier för att svara 
på de forskningsfrågor avhandlingen har. Vad är det i lärarrollen som kommer till 
uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har 
bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort?
 Vad är det då i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? För det första 
så gestaltar ett mindre antal bilder en lärare tillsammans med andra människor i 
en social situation. I dessa bilder är uppdraget i centrum med föreställningar om 
en professionalisering av yrket och med referenser till en yrkestradition. De gestal-
tade lärarna intar en förmedlande position där de till exempel interagera med an-
dra människor, ting eller djur. Men de flesta bilder föreställer inte en igenkännbar 
eller traditionell lärarpraktik. De lyfter snarare fram den gestaltades personlighet 
eller det faktum att andra kulturer, än enbart skolkulturen, kan rymmas i lärarrol-
len. De motiven exemplifierar bland annat en omformulering av lärarrollen, som 
ett visualiserat motstånd och som ett uttryck för en intimisering av skolans prak-
tik. För samtliga bilder finns ett genomgående tema, nämligen att skriva in lär-
argestalten i ämnet bild eller i konst- och populärkulturen. Ämnestillhörigheten 
framstår som en central föreställning och kan knytas till tankar om legitimitet och 
auktoritet i lärarrollen. 

1   Se även under kapitel 3, sidan 79.
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Vilka betydelser av kön visualiseras? När personligheten är i centrum för lärar-
uppdraget i bilderna, brukas i högre grad stereotypa gestaltningar. Här förekom-
mer även en glidning mot mer intima gestaltningar, i betydelsen närhet mellan 
gestalter eller närhet till en tänkt betraktare. I några bilder representeras intimitet 
genom exponerad hud. När personligheten är i centrum, i kombinationen med 
intimitet, verkar skolans institutionella struktur ersättas av könskategoriernas till-
skrivna strukturer. När läraruppdraget är i centrum gestaltas det som en social 
gruppaktivitet för männen medan kvinnorna gestaltar uppdraget som en indivi-
duell uppgift. Dessa båda ytterligheter fördelar sig i det närmaste ensidigt mellan 
könen vilket då framstår som olika föreställningar om hur femininitet respektive 
maskulinitet konstrueras i lärarpraktiker. Även reflexivitet eller ett prövande för-
hållningssätt till praktiken förekommer i högre grad bland kvinnorna vilket i sin 
tur kan tolkas som en förväntad feminin hållning. Kvinnors kroppar representeras 
inte i lika hög grad som mäns kroppar när uppdraget är i centrum. Här kan en 
allmän diskurs kring sexualiserade bilder vara verksam, men det kan även vara en 
makt- eller legitimitetsyttring. 
 Hur kan man då förstå alla dessa val som bildskaparna har gjort? För det första 
finns en tendens att mer eller mindre problematisera processen att utbilda sig till 
lärare, vilket oftare förekommer i kvinnornas bilder. Att arbeta med just denna 
aspekt, är i någon mening förväntat. Studenterna har gjort bilderna mitt i utbild-
ningen i ett tema om sig själva i lärarrollen, så visst ska det finnas där. De frågor 
som behandlas rör elevernas lärande, ämneskunskap, sociala relationer och legiti-
mitet. Alla dessa teman är relevanta i relation till en professionell utbildning till 
lärare. Men här finns ytterligare aspekter som är intressanta. Det är till exempel 
användningen av ideal, i betydelsen föreställningar om mål att sträva mot. Ideal 
kan även representera behov av att ladda lärargestalten med extraordinära egen-
skaper. Därutöver har jag betraktat betydelser av kön, som att skillnad skapar 
mening. Föreställningar kring kön genererar då även vissa handlingar respektive 
kön förväntas uppfylla eller motsvara. När jag fortsättningsvis diskuterar mina re-
sultat är det med ambitionen att byta perspektiv och se hur kön görs i bilderna. 
Det blir en omskrivning från ”doing difference” till ”doing gender”.2 Att göra kön 
kan då innebära att studenterna i bilderna både iscensätter, utvecklar och ma-
nifesterar betydelser av kön som förväntade eller eftersträvansvärda utifrån sina 
föreställningar. 
 I samband med syftet ställde jag även frågan om vilka visuella grepp studen-
terna använt sig av i bilderna. Det visade sig bland annat vara intertextuella refe-
renser till genrer inom konstvärlden och populärkulturen, allt från kanoniserade 

2   Se West, Fenstermaker, ”Doing Difference”. Författarna Candance Wests och Sarah 
Fenstermakers publicerade en artikel åtta år tidigare – ”Doing Gender” i Gender & Society, vol.1 
(1987):2. Se vidare under ”Betydelser av kön” på sidan 49.
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konstverk till filmer, fantasy och reklam. Collaget och montaget har övervägande 
utgjort bildernas tekniska grund och i de skapade bildrummen förekommer flerta-
let retoriska grepp. Det är framförallt i form av multipla jag, värdeperspektiv, pri-
mär- och sekundärbilder och att man satt samman olika bildkvaliteter och därmed 
skapat olika fiktionsgrader i bildrummen. 

Föreställningar om lärarrollen och betydelser av kön
När jag nu utvecklar och diskuterar resultaten är det utifrån syftets två huvud-
linjer. Den ena är lärarrollen och den andra är betydelser av kön. Båda linjerna 
samverkar i bilderna, men jag utgår från lärarrollen uppdelad i de två kategorierna 
professionen och personligheten i centrum för uppdraget. Inom respektive kate-
gori diskuterar jag sedan olika betydelser av kön. Därefter följer en diskussion om 
ytterligare tendenser för hela materialet utifrån de två linjerna. I mina diskussioner 
jämför jag även mina resultat med några nya rapporter från Skolverket. 

En traditionell lärarroll eller när professionen är i centrum
 
för uppdraget
Ungefär en tredjedel av bilderna kan sägas visualisera en mer eller mindre tradi-
tionell lärarroll. Läraren gestaltas i en förmedlande position, interagerande med 
andra människor i en skol- eller undervisningssituation. I dessa bilder framträder 
aktiviteten i rummet som det centrala. Rollen poängteras och vem det är som ut-
för handlingarna kan sägas vara mindre centralt. Den enskilda läraren är i prin-
cip utbytbar. Den gestaltade situationen presenteras antingen i ett publikt sam-
manhang, ett offentligt rum eller i vad som förefaller vara en traditionell skolsal. 
I rummen förekommer olika attribut som kan knytas till bildämnet, till exempel 
penslar, kamera, staffli, färger eller mer allmänna lärarattribut som en pekpinne el-
ler svarta tavlan. När professionen är i centrum för uppdraget kan gestaltningarna 
både betraktas som ett resultat av föreställningar om en professionalisering och 
som referenser till en yrkestradition.  

Appropriering
Dessa bilder gestaltar således en lärare i en påtaglig yrkesutövning även om upp-
draget, lärarrollen, mer eller mindre kan återfinnas i samtliga motiv. Detta är ett 
förväntat resultat både i relation till uppgiftens tema och i relation till att samtliga 
studenter befann sig mitt i sin utbildning. I avhandlingen har jag benämnt pro-
cessen att erövra yrket som en appropriering av lärarrollen. Jag har då använt både 
Bachtins och Wertchs teorier som förklaringsmodeller. Approprieringsprocessen 
beskrivs av dem båda som en dialog mellan subjektet och ett kulturellt verktyg, en 



kapitel 6

202

dialog vilken även kan förstås som subjektets kamp mel-
lan disciplinering och eget handlingsutrymme. Det kan 
även uttryckas som makt över sin egen yrkesroll, vilket 
bild 9 är ett exempel på. När bildernas motiv innehål-
ler approprieringen, menar jag att subjektets dialog mel-
lan yttre krav och egna ambitioner visualiseras. För bild 
9 kan byggnaden representera de institutionella kraven 
och gestaltens gestik och rörelse de egna ambitionerna. I 
de bilder där approprieringen förekommer sker det både 
genom en problematisering av lärarrollen och genom 
självklara positioner i yrkesutövningen. 
 Ämneskunskapen problematiseras till exempel i bild 
2 genom att lärargestalten saknar armar. Hon kan där-
med inte använda eller omfatta de verktyg hon behö-
ver i undervisningen. Vid sidan av läraren, i sina olika 
positioner, står en underarm upprätt på toppen av en 
bokhög. Retoriken i kombinationen armlöshet och ar-
men på bokhögen pekar på att böckerna, det vill säga 
kunskap eller utbildning, ger möjlighet att agera. Ett an-
nat tema av appropriering berör social kompetens. Det 
representeras till exempel som antydda eller metaforiskt 
föreställda elever. Ett exempel är bild 33 där lärargestalten 
har en hundflock bakom sig. Bilden präglas av betonade 
likheter och betonade olikheter. Hundarna och den ge-
staltade läraren har samma grimas vilket gör att läraren 
blir en i flocken samtidigt som hon skiljer ut sig genom 
att vara människa. Hundarna, det vill säga eleverna, är 
separerade både i gestaltningen och i att de är målade till 
skillnad från lärargestalten som är ett fotografi. Genom 
dessa grepp framstår relationen till eleverna som en idé 
eller föreställning. Ett annat exempel utgör bild 59  där 
spörsmål om elevernas lärande i undervisningen aktuali-
seras. Den kunskapande processen gestaltas som en pas-
siv överföring mellan lärarfiguren och de metaforiskt re-
presenterade eleverna. I bilden samverkar flera olika de-
lar som den gestaltade dockan, glasbägarna och de blå 
strålarna från lärargestaltens panna.
 I definitionen av begreppet appropriering fram-
håller Bachtin att processen även rymmer motstånd. 
Tillblivelsen är varken given eller enkel. Detta visualise-

bild 9

bild 2

bild 33

bild 59
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ras till viss del inom denna grupp, där professionen är i 
centrum i motiven. Bild 26  är ett exempel på ett gestaltat 
motstånd gentemot föreställningar om ”den goda lära-
ren”, det vill säga ett samhälles kollektiva föreställningar 
om ett lärarideal som läraren ska personifiera och reali-
sera. I bilden representeras eleverna i bakgrunden som 
anonyma figurer tillsammans med elevlistor och pengar. 
Lärargestalten är allvarlig och i det närmaste marginell 
genom placeringen i bilden. Med ett monotont flöde 
som bakgrund, finns få anledningar att vare sig exponera 
sin utövning eller se entusiastisk ut. Samtidigt finns det 
i det närmaste ett socialt krav på att en lärare ska vara 
entusiastiska och engagerade i sin praktik. Det framgår 
till exempel i titeln till Skolverkets rapport 2006, Lusten 
och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och 
förutsättningar.3 I bildens retorik har lärargestalten avsagt 
sig ”lusten” och gestaltar i stället ett motstånd. 
 Ett bildexempel som visualiserar en till synes självklar 
position och aktualiserar frågor kring legitimitet, är bild 
36. Lärargestalten sitter avslappnat tillbakalutad i vad 
som kan vara en soffa i lärarrummet. I bilden finns fyra 
tecknade elever som alla har varsin replik. Genom elever-
nas repliker tillskrivs lärargestalten olika egenskaper som 
att vara bra, socialt kompetent och just den regelbrytare 
som till exempel läraren var i filmen Döda poeters säll-
skap. Även förmågan att säga ifrån ingår i ett uttalande, 
vilket ger lärargestalten auktoritet. Genom att ge könen 
olika meningsskapande uttalanden i bilden, framstår de 
som föreställningar om hur pojkar och flickor gör kön. 
Tillsammans med det återgivna bildperspektivet skapas 
retoriken att lärargestalten underordnar sig de uppfatt-
ningar han har tillskrivit eleverna. I bilden finns även 
en undermening av kamratanda, bussighet och rättvisa. 
Sammantaget pekar de olika gestaltningarna av appro-
prieringen på frågeställningar kring ämneskompetensen, 
social kompetens, elevernas lärande i undervisningen 
och legitimitet i lärarrollen.

3   Skolverket, Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssi-
tuation och förutsättningar, Rapport (2006):282.

bild 26

bild 36
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Betydelser av kön
Hitintills har jag presenterat vilka sidor av approprie-
ringen eller lärarblivandet som gestaltas. Här har också 
framgått att många men inte alla bilder problematiserar 
processen. Men vilka betydelser av kön representeras i 
bilderna? Ger könsperspektivet ytterligare information 
om approprieringsprocessen? För det första varierar ge-
staltandet av social kompetens från att läraren presente-
ras i samma bildrum som eleverna, vilket finns till exem-
pel i bild 16, till att eleverna är bilder i bilden, som i bild 
35. Här aktualiseras även olika gestaltande grepp i bild-
skapandet. I bild 16 förekommer alla gestalter i samma 
bildrum. I bild 35 finns två bildrum, ett primärt och ett 
sekundärt. Det sekundära bildrummet utgörs av bilder i 
bilden. När eleverna eller barnen är bilder i bilden, för-
blir lärargestalten ensam aktör i det avbildade primära 
rummet. En återgiven bild förblir en bild, som en tavla 
på väggen. Det är övervägande kvinnorna som har sina 
elever som bilder i bilden. Kvinnliga lärare gestaltas så-
ledes i en individuell position i rollen medan männen 
representeras på ett självklart sätt i samma bildrum som 
sina elever. En ensam lärargestalt kan utgöra ett exempel 
på en distanserad social hållning gentemot eleverna eller 
en traditionell lärargestalt, men då avskiljandet mellan 
lärare och andra gestalter är så entydigt, verkar det min-
dre troligt. Jag tolkar det snarare som att föreställningar 
om kvinnliga lärare är att de utövar uppdraget på egen 
hand, att läraruppdraget är en ensam eller individuell 
uppgift.
 Kvinnornas visualiserade individualitet eller ensam-
het i lärarrollen kan även jämföras med hur eleverna ge-
staltas, när de förekommer i bilderna. Tillsammans med 
kvinnliga lärare är de lika ofta ting eller djur som att de 
är människor i olika åldrar och med olika kön. De meta-
foriska framställningarna öppnar upp för olika tolkning-
ar, vilket antingen tillför fler möjliga förståelser av eleven 
än vad enbart en bild av en människa ger eller problema-
tiserar de sociala relationerna. De olikartade andra aktö-
rerna i kvinnornas bilder kan representera att en social 
relation till gruppen eller arbetslaget ännu inte är app-

bild 16

bild 35
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roprierad. Eleverna finns varken som bekanta eller syn-
liga subjekt för lärarstudenten och approprieringen av 
lärarrollens sociala dimension är enbart påbörjad. Men 
om det visuella avskiljandet från grupptillhörighet och 
de metaforiska gestaltningarna samspelar kan betydelsen 
vara att arbetslaget eller grupptillhörigheten är diffus för 
kvinnorna. De har inte någon självklar eller tydlig grupp 
de relaterar sig till, vilket framstår som en paradox. Att 
arbeta i en grupp eller tillhöra ett arbetslag borde vara en 
självklar bild av lärarpraktiken även om läraren är ensam 
vuxen under lektionerna.   
 I bilder av manliga lärare råder en annan social si-
tuation. En övervägande tendens är att männen relate-
rar sig till en grupp av enbart män och här gestaltas en 
självklar grupptillhörighet eller tillgång till ett arbets-
lag. Den manliga läraren befinner sig i samma bildrum 
som sina elever eller kollegor. Han agerar eller intera-
gerar tillsammans med dem och finns även i några fall 
i en tydlig gruppgemenskap. Förankring eller tillhörig-
het i arbetslaget väcker även frågor kring föreställningar 
om auktoritet och legitimitet. Männen ger uttryck för 
auktoritet, som till exempel i bild 16. I bilden framför 
lärargestalten sitt tolkningsföreträde i gruppen. Han 
pekar ut fokus i situationen med hjälp av pekpinnen. 
Även genom männens allvarliga ansiktsuttryck förstärks 
deras auktoritet. De kvinnliga lärarna gestaltas snarare 
i en förhandling kring legitimitet. I bild 3 visualiseras 
förhandlingen genom kontrasterna mellan en leende lä-
rargestalt och en krokodil. Förbudsskylten representerar 
då hotet om repressalier i relation till uppförandenor-
mer. Konventionen att le är mest frekvent för kvinnor-
na och kan knytas till föreställningar om att femininitet 
och makt, som till exempel auktoritet, inte kan kombi-
neras. Psykoanalytikern Riviera uttrycker det med orden 
”kvinnlighet som maskerad”. Hon menar att kvinnorna 
döljer eller mildrar sin maktutövning genom att le, vilket 
samtidigt verkar tillbaka på dem. I de olika gestaltning-
arnas innehåll, det vill säga tillgång till auktoritet och 
förhandling kring legitimitet, framträder tendenser för 
hur olika lärarframföranden skapar maskuliniteter eller 

bild 3
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femininiteter. Om bilderna betraktas som möjliga subjektpositioner pekar de så-
ledes på hur könade dessa positioner är.
 Ytterligare en betydelse framstår som markant. Som exemplen tydligt visar pro-
blematiserar de kvinnliga lärargestalterna i högre grad approprieringen av lärarrol-
len. Bilderna representerar en mer komplex praktik. De manliga lärargestalterna 
uttrycker en större självklarhet i den avbildade yrkespraktiken. Några definitiva 
slutsatser kan inte dras eftersom det handlar om ett fåtal bilder, men tendensen 
finns tydligt i materialet. En förklaring till dessa skillnader kan vara att kvinnorna 
har utvecklat en högre retorisk förmåga i sitt bildskapande. En annan förklaring 
kan vara att skillnaderna pekar på hur femininitet och maskulinitet konstrueras 
på lärarutbildningen. I bilderna iscensätts och manifesteras ett förväntat förhåll-
ningssätt utifrån bildskaparens kön, samtidigt som de betydelserna kan knytas till 
förväntade ageranden utifrån respektive kön. 

En omformulerad lärarroll eller när personligheten är i centrum 
för uppdraget
I flertalet av bilderna är lärarrollen inte lika framträdande som i de bilder jag hit-
intills diskuterat. Motiven har en mer privat eller intim karaktär. Bilderna poäng-
terar andra aspekter som människan eller hennes personlighet och de är i högre 
grad självporträtt med mer existentiella frågeställningar. Även om uppdraget, lä-
rarrollen, återfinnas i motiven, fokuserar således den stora gruppen av bilder på ett 
mer personligt framförande. Hur kan man förstå detta? En väg att gå är att även 
i den här frågan ta Bachtins teorier om appropriering som utgångspunkt, men då 
ta fasta på subjektets motstånd i processen. Kampen att sätta sin personliga prä-
gel på och vara delaktig i det tillägnade, omfattar enligt Bachtin ett motstånd och 
ifrågasättande. Motstånd blir uttryck för att subjektets intentioner ännu inte ryms 
inom lärarrollen eller att kraven på professionalitet inte stämmer med de ideal 
subjektet bär. Avståndet mellan personliga intentioner och institutionella krav kan 
fortfarande te sig stort för bildlärarstudenten. Men fokuseringen på personlighe-
ten kan även vara en omformulering av lärarrollen och att lärarblivandet varken 
är enkelt eller givet.

Ideal
Låt oss titta lite närmare på en av de mest tydliga tendenser inom den här kate-
gorin. Bland bilderna förekommer idealiserade framställningar av lärargestalterna, 
som iscensatta ideal. Bildernas idealfigurer refererar till samtidskonsten och med-
ievärlden som serier, film, fantasygenren och musikvärlden eller äldre konstverk 
och traditionella hjälteideal. I några bilder dyker också idealens motpoler upp, 
som en reflexiv kommentar att gestalten har andra sidor än enbart de ideala. Dessa 
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kommentarer är ibland både mörka eller skrämmande 
och kan betraktas som ett motstånd mot en idealisering. 
I några bilder tar det sig uttryck som en eller flera an-
siktsmasker. I bild 13 håller lärargestalten huvudrollsin-
nehavarens huvud från filmen The Shining i sin hand. 
Hans huvud framstår bland annat som en mask, vilket 
distanserar betydelsen av att bära idealen enbart i krop-
pen. Överlag kan masken vara tecken för att en repertoar 
av olika egenskaper behövs, för att kunna agera i alla de 
situationer en lärare möter i sin praktik. Det kan också 
vara en visualisering av professionalitet som yta, att det i 
sig är en mask eller en roll att ta av och på, kliva in i och 
ut ur som antingen skyddar personen eller ger henne el-
ler honom auktoritet. Här kan således förställningar fin-
nas att förkroppsligandet inte skulle vara tillräckligt och 
att flera alternativa roller kan vara behövliga. 
 Jag tolkar referenserna till idealfigurer som en strävan 
att kommunicera och ladda lärargestalten med extraor-
dinära egenskaper för att kunna utöva yrket. Ideal kan 
också ses som ett behov av att ha något att sträva mot, 
att just ha ideal. Jag känner igen dem i bilderna, Super 
Girl, den romantiska konstnärsrollen, den traditionella 
hjälten, prinsessan, ängeln och gudinnan. Jag anser att 
det finns en uppsättning i det närmaste etablerade ideal 
eller roller som återkommer i forskning och även i popu-
lärfilmer om lärare.4 En del av dem är identiska med de 
ideal som även finns i de konstnärsporträtt Mankell ana-
lyserade i Självporträtt, som till exempel hjälten. Bild 5 är 
ett tydligt exempel på en romantisk hjältefigur insvept 
i ett sepiatonat töcken. Bildens hjälte knyter ytterligare 
betydelser till sig, som det romantiska geniet och konst-
närens utanförskap. Ideal är både problematiska och kan 
vara viktiga som positiva mål att stäva mot. Att de före-
kommer relativt frekvent pekar på ett uttalat behov. I fö-
reställningar om en komplex praktik blir de verktyg vilka 
fokuserar på vissa egenskaper eller kvaliteter. Vad som är 
viktigt att komma ihåg är att de är förenklingar och att 
en definition inte nödvändigtvis är allmängiltig. De kan 

4   Se kapitel 5, sidan 159.

bild 5

bild 13
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även reproducera könsbundna egenskaper. Låt oss titta 
lite närmare på hjälteidealet. Hur är en hjälte? 
 När Bia Mankell i Självporträtt beskriver en klassisk 
hjältefigur, som funnits sedan premodern tid, är det en 
man (eller pojke) med motstridiga egenskaper, både mo-
dig, svag, stark och sårbar.5 Han är mannen som är hård 
på ytan och mjuk inunder. Det är också en ensam fi-
gur uppfylld av ett mål eller en uppgift där vägen mot 
målet är kantad av svårigheter och nederlag. Ytterligare 
en förståelse av manliga och kvinnliga hjältar framkom-
mer i Ulla Holms Medvetande och Praxis.6 Holm menar 
att skillnaden mellan ”prinsen” och ”prinsessan” ligger i 
uppgiften eller utmaningen respektive hjältefigur åläggs. 
Hon framhåller att folksagans manliga hjälte redan har 
positiva egenskaper som mod, kraft och nyfikenhet.7 
Han ger sig ut på sin resa för att finna eller erövra något 
därutöver. En kvinnlig hjälte, vilken då kan vara prinses-
san, blir till under de uppgifter som åläggs henne. Hon 
ges inte en självständig agens, utan upphöjelse och be-
kräftelse måste komma utifrån.8 Men kvinnliga hjältar 
kan även tolkas utifrån nyare eller alternativa ideal. Den 
intertextualitet till filmer som finns i studenternas bilder 
kan enkelt relateras till det medielandskap som omgav 
dem. I bild 46 refereras till en scen med den kvinnliga 
hjälten i filmen The Matrix. En modern prinsessa visar på 
andra utvägar än folksagans förväntade, hon biter ifrån 
och gör uppror. Men filmernas hjältar förändrar enbart 
delvis en reproduktion. Traditionella konceptioner av en 
kvinnlig hjälte återkommer ständigt och de flesta action-
filmer bygger på klassiska hjälteideal. Men i några bil-
der skymtar andra ideal, som till exempel i bild 29. Här 
gestaltas läraren i en Kristusgestik. Förkunnaren är en 
kvinna och hennes gestalt dominerar bilden. Uppdraget 
eller missionen är att upplysa världen om kunskap kring 
naturen.

5   Mankell, Självporträtt, 151.

6   Ulla Holm, Medvetande och Praxis. Feministfilosofiska försök. 
(Institutionen för filosofi, Göteborgs universitet, 1990), 18ff.

7   Holm, Medvetande och Praxis, 20.

8   Ibid., 23.

bild 46

bild 29
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Betydelser av kön
Bland bilderna där personligheten är i centrum finns 
även visualiseringar av ett nära eller till och med intimt 
framförande. Den här tendensen har både förbryllat mig 
och väckt min nyfikenhet. Vad har det med läraruppdra-
get att göra? I bild 44 står en tänkt betraktare mycket nära 
bildens gestalt. Exponerade hud uttrycker intimitet, vil-
ket även förekommer i bild 1. Varför finns intimitet i bil-
der om lärarrollen? Jag ser det som knutet till betydelser 
av kön. Det är nämligen i bilder med visualiserad intimi-
tet, både i bildrummet och i relation till en betraktarpo-
sition, som stereotypa könsmönster förekommer i högre 
grad. Hur kan det knytas till en lärarpraktik? Överlag 
tycks föreställningarna om lärarrollen i dessa bilder inte 
omfatta en professionell hållning. Bilderna är familjära 
och privata eller intima. Närhet eller intimitet kan re-
presentera att skolan och skolklassens samvaro utgör en 
familjär situation som då uppfattas som att ”i familjen 
är vi alla lika”. Det i sin tur osynliggör skolans makt-
strukturer. Könsstereotyperna kan i det ljuset tolkas som 
att kön gör skillnad och ger maktstrukturer där inga an-
dra påtagliga faktorer finns tillgängliga. Föreställningar 
kring kön organiserar då en social verksamhet där de in-
stitutionaliserade strukturerna är otydliga. Kön framstår 
därmed som en av de mest ordnande principerna inom 
en till synes familjär skola eller lärarutbildning.
 Går det att knyta förekomsten av intima gestaltning-
ar till andra förklaringsmodeller? En förklaring kan vara 
sociologen Thomas Ziehes analys av skolans utveckling i 
modern tid.9 Han menar att skolans verksamhet har ut-
vecklats både mot en instrumentell institution och mot 
en psykologisering på subjektnivå. Livsvärlden har inva-
derat skolan, gjort den intim och familjär, och skolan har 
delvis förlorat sin funktion som arbets- och utbildnings-
plats. En annan förståelse av de intima gestaltningarna 
kan knytas till Hirdmans analys av ungdomars självbil-
der på nätet.10 Hon framhåller platsen för ungdomarnas 

9   Ziehe, Kulturanalyser.

10  Hirdman, ”Ungdomars självbilder på nätet”.
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bildskapande som central. Det är oftast det egna rummet i hemmet. Fotografiet 
görs med en webbkamera, det vill säga både hemmet och mediet befinner sig i en 
privat miljö. Att sitta nära datorn, hemma i sitt rum innebär både en intim rela-
tion (med maskinen) och en privat plats. Som medieforskarna Bolter och Grusin 
också framhåller går utvecklingen av digitala medier mot att osynliggöra medie-
ringen.11 Skärmen framträder då i högre grad som ett fönster ut mot verkligheten, 
direkt och omedierat. Som jag ser det kan bildskaparens fokus skifta mellan ett till 
synes osynligt medierande redskap – där enbart budskapet kommunicerar, eller 
synligt – som den maskin genom vilken jaget kommunicerar. Vad som domine-
rar är förmodligen knutet både till plats och till kommunikationens innehåll. Här 
finns således både en mediekultur och en social kultur som kan samverka och för-
föra. Även om de flesta studenterna skapade sina bilder på universitetet, i en dator-
sal i källaren, kan känslan av en privat relation ha varit närvarande. Bilduppgiften 
var, som tidigare nämnts, också avsedd att utgöra ett samtal av studenten för stu-
denten i första hand. Mediekulturer, datormediet, relationen till det och uppgif-
tens underliggande samtalston kan sammantaget ha förberett en intimitet. Men 
det förutsätter även att temat har negligerats eller fallit bort, det vill säga att de 
intima gestaltningarna i princip inte fokuserar eller visualiserar lärarrollen.   

Teman som förekommer i hela bildmaterialet
Jag har hitintills diskuterat de tydligaste tendenserna inom de två kategorierna. 
Fördelningen mellan kategorierna är inte entydig, delvis förekommer både fråge-
ställningarna kring appropriering av lärarrollen och idealfigurer i hela materialet. 
Att frågorna överlappar är knappast förvånande eftersom kategoriindelningen är 
min egen konstruktion. Andra tendenser finns däremot genomgående i de flesta 
bilder och i följande avsnitt diskuterar och jämför jag dessa. 

Ämnet
Många gestaltningar innehåller en lärarfigur som på ett eller annat sätt har en till-
hörighet inom eller genom en bildkultur. I bilderna återkommer referenser, som 
bildernas intertextualitet, i form av att lärargestalterna placeras inom kanoniserade 
konstverk, integreras i oljemålningar, serier och i filmer. Även andra hänvisningar 
förekommer som till exempel attribut eller utrustning för en bildundervisning. 
Bildämnets betydelse förstärks således genom att konstvärlden och populärkultu-
ren ingår som centrala aspekter. Ämneskompetens eller tillhörighet framstår där-
med som ett genomgående och centralt tema i hela materialet. Att tillhöra ett ämne 
blir på så sätt en bas som definierar praktiken och ger lärargestalten tydlighet. I 

11  Bolter, Grusin, Remediation. Se även Jay David Bolter, Diane Gromala, Windows and Mirror. 
Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency (The MIT Press, Cambridge Mass., 
2003).
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några bilder förkroppsligas konstverk eller bilduttryck, 
som till exempel i bild 13. Att vilja förankra sin kom-
mande yrkesverksamhet i ämnet är knappast förvånan-
de. Men vilken betydelse tillskrivs det i skolan? Stödjer 
eller motsäger skolans lärare och elever lärarstudenternas 
föreställningar om ämnets betydelse? I Skolverkets rap-
port Lusten och möjligheten framhåller författarna vikten 
av lärarutbildning och ämnesutbildning för både lärar-
nas och elevernas uppfattning om en bra undervisning.12 
Eftersom undersökningen baserar sig på en kvantitativ 
studie menar författarna att de inte kunnat dra några 
slutsatser om resultatet beror på lärarutbildningens äm-
nesutbildning eller ämnesundervisningens innehåll. 
Men vad de framhåller är att utbildade lärare skattar sin 
metodiska och didaktiska kompetens som god. Det re-
sultatet motsvarar även elevernas uppfattning oberoende 
av kön, socioekonomisk bakgrund och prestationsnivå. 
Författarna menar att vad som därmed är centralt, både 
för läraren och för eleverna, är den självtillit utbildning 
och ämneskompetens skapar. 
 Rapportens slutsats stödjer således den funktion jag 
anser att ämnet ger, det vill säga tydlighet och legitimi-
tet. En ämneskompetens förstärker därmed professiona-
litet. Jag ser framhävandet av ämneskompetensen som 
ett uttryck för auktoritet och legitimitet. Den position 
lärarfiguren omfattar eller förkroppsligar blir legitim att 
verka inom. Det är även ett av de få motiv som inte har 
några direkta motsatsbilder. Men vad som kanske fram-
förallt är intressant här är att den kan erbjudas på en 
utbildning. Ämnet kan utgöra en betydelsefull motvikt 
gentemot idealens extraordinära egenskaper vilka beto-
nar karisma i stället för kunskap. Det går inte att utbilda 
en lärare i karisma men däremot i ett ämne.
 I Skolverkets rapport analyseras även ämneskulturens 
betydelse. I relation till bildmaterialet blir det intressant 
då det i samband med ämnets betydelse även i hög grad 
förekommer referenser till konstvärlden. Till exempel i 
bild 1 avgränsas det avbildade rummet av en ram, det 

12   Skolverket, Lusten och möjligheten, 14.
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vill säga konstvärlden inramar gestalten och hennes bild-
rum. I bild 8 iscensätts yrkesutövningen i ett rum som 
mer påminner om en konstskola än ett klassrum. Hur 
kan då ämneskompetensen och ämneskulturen sam-
verka? Har bildernas iscensatta ämneskultur någon be-
tydelse för professionalitet? I rapporten menar man att 
ämneskulturen både kan stärka en lärare och kan be-
gränsa hennes eller hans möjliga ageranden. I det sam-
manhanget blir en kulturs specifika för-givet-taganden 
intressanta. Bildämnet har en tydlig koppling till konst-
utbildning och många lärare arbetar i konstvärldens pe-
riferi. I Monica Lindgrens avhandling Att skapa ordning 
för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i sam-
tal med lärare och skolledare, framgår det att när läraren 
positionerar sig som konstnär väcker det speciella före-
ställningar. När konstnärer är lärare förväntas de bryta 
mot skolans uppsatta normer och arbeta som en så kall-
lad fri människa.13 Denna föreställda fria människa är 
samtidigt starkt styrd av vad lärarna anser vara normalt 
för en sådan.14 Det förväntade är då att konstnären ar-
betar praktiskt, inte teoretiskt samt att hon eller han är 
en autentisk människa.15 Lindgren menar att i estetlärar-
nas tal om andra skolämnen, framställs de som teoretiska 
och tråkiga i och med att esteternas eget ämne beskrivs 
som lustfyllt och praktiskt. I det talet skapas en stark 
uppdelningen mellan att arbeta med händer eller huvud. 
Lindgrens analys baserar sig framförallt på klasslärares 
uttalanden. De undervisar i bild, men de flesta är inte 
utbildade estetlärare. 
 Här framkommer alltså en problematisk motsättning 
där föreställningar om konstnärer kolliderar med skolans 
arbetslagstankar och normer. Konstnärsidentiteter, som 
Lindgrens informanter talar om, blir motsatser till vad 
en lärare förväntas vara i skolan. Om bildämnets kultur 
starkt betonar en konstnärlig hållning, med bland an-

13   Monica Lindgren, Att skapa ordning för det estetiska i skolan.

14   Ibid., 165.

15  Lindgren framhåller den negativa retorik som de estetiska lärarna 
använder i sitt identitetsskapande, de beskriver vad andra lärare är 
och att de själva inte är så. 

bild 8
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nat ovan nämnda för-givet-taganden, framstår det som 
problematiskt. Om lärarutbildningens strävan är att pro-
fessionen ska betonas, kan en förankring i hur bildäm-
net vuxit fram ge en tydligare tillhörighet i läraryrket. 
Samtidigt skulle det inte stänga ute konstvärlden som 
fenomen och verksamhetsfält. En professionell lärarut-
bildning som värnar om ämnesutbildningen skulle då 
erbjuda studenterna just den kompetens som genere-
rar en sammansatt självtillit. Men här finns möjligen ett 
problem. Betoningen av ämnet i studenternas bilder på-
visar dess betydelse, samtidigt som dessa studenter inte 
gick på den nya lärarutbildningen. I och med den nya 
lärarutbildningen 2001 minskade undervisningen av äm-
neskunskaperna. Förändringen av utbildningen har san-
nolikt resulterat i en breddning av allmän kompetens, 
men en försvagning av ämneskunskapen. 

Legitimitet och betydelser av kön
Som jag ser det kan alltså ämneskompetensen knytas 
till legitimitet, det vill säga en form av produktiv makt 
i undervisningens sociala situation. Jag har redan disku-
terat olika sociala iscensättningar men vill nu komplet-
tera med en jämförelse för att visa på ytterligare faktorer. 
Låt oss titta på bild 8 och bild 48 och jämför dem med 
bild 39. De två första bilderna iscensätter en homosocial 
samvaro i ett delat bildrum i kombination med en tydlig 
ämnestillhörighet. Lärargestalternas självklara grupptill-
hörighet, auktoritet och legitimitet i ämnet pekar på en 
iscensättning i likhet med R.W. Connells hegemoniska 
maskulinitet. Men hur förhåller sig apan till gruppen 
män och ämnet? Han är både ensam och utan ämnestill-
hörighet. Apan är långt ifrån den samvaro som finns i 
bild 8 och i bild 48. Här finns alltså inga markörer för 
auktoritet eller legitimitet vilket även djurkroppen för-
stärker. Hans position kan vara en kraftfull ironisk kom-
mentar. Eftersom männen tenderar att försvinna från lä-
raryrket finns ingen grupp av män att liera sig med. Som 
man och lärare står han ensam vilket ger honom en un-
derordnad position i relation till en hegemonisk masku-
linitet. Eller finns det andra förklaringar till de manliga bild 39

bild 48

bild 8
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lärarnas auktoritet och apans position?
 I Skolverkets rapport Lusten och möjligheten framgår det att pojkar i större ut-
sträckning uppfattar manliga lärare som bättre lärare.16 Pojkar uppger också att 
de i högre grad lyssnar till manliga än till kvinnliga lärare. Hälften av eleverna 
uttrycker således en brist på tilltro gentemot en stor grupp lärare. Bristen på res-
pekt kan jämföras med vad pedagogen Britt-Mari Berge skriver om i sin artikel 
”Whatever Happened to the Male Teacher?”. Hon menar, utifrån en analys av 
statliga styrdokument, att kvinnliga lärare omtalas som behäftade med brister, till 
exempel brist på auktoritet.17 Manliga lärare beskrivs i styrdokumenten som att de 
har auktoritet. 
 Pojkarnas uttalanden pekar på vikten av andra män i undervisningen. Det här 
kan jämföras med talet om vikten av samkönade förebilder. Få ifrågasätter detta, 
men vad jag vet finns det ännu ingen undersökning som empiriskt visar vad det är 
som är verksamt eller positivt med samkönade förebilder.18 Men genom önskemål 
eller betonande av förebilder ökar det på tendensen att kvinnliga lärare inte kan 
fungera som förebild för pojkar och förmedla detta viktiga, de har fel kön. Större 
delen av lärarkåren omfattas alltså av föreställningar om en tillskriven brist och 
denna brist utgörs av en kvinnodominans. 
 I rapporten Kön och skolframgång framhåller Mats Björnsson, utredare och äm-
nesråd vid Utbildnings- och kulturdepartementet, en manlighet i kris.19 Pojkar ser 
aktiv skolmedverkan och att plugga som något feminint. Att vara en kunnig och 
påläst elev ingår inte i deras föreställningar om maskulinitet. Konstruktionerna av 
maskuliniteter och femininiteter är i rapporten den punkt kring vilket framgångar 
i skolans verksamhet kretsar. Rapporten Könsskillnader i måluppfyllelse och utbild-
ningsval, stödjer Björnssons slutsatser och framhåller samtidigt att talet om sko-
lans femininisering på grund av kvinnodominans inte kan bekräftas som en faktor 
för negativ påverkan på pojkars resultat i skolan.20 
 Detta kan, menar jag, betraktas som frågor kring legitimitet eller trovärdighet 
och kan relateras till bekönade normer och hur kön konstrueras i skolans prakti-
ker. Tillsammans med mina resultat framträder föreställningar om att en bra lärare 
har auktoritet och att det framförallt är manliga lärare som har auktoritet. Utifrån 
rapporterna kan slutsatsen dras att den synen framförallt upprätthålls av pojkarnas 

16   Skolverket, Lusten och möjligheten, 18.

17   Berge, ”Whatever Happened to the Male Teacher?”, 26. Från SOU 1996:143.

18   Det finns ett påbörjat forskningsprojekt kring vad det är som är positivt med svarta kvinnliga lä-
rare som förebilder för svarta studenter, vid Alabama A&M and Auburn Universities USA. Projektet 
presenterades av doktorand Torhonda C. Lee på Learning Conference, Montego Bay, Jamaica 2006.

19  Mats Björnsson, Kön och skolframgång, tolkningar och perspektiv (Myndigheten för skolutveckling, 
Stockholm, 2005). 

20   Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, Rapport 286 (2006).
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sätt att göra kön. I jämförelse med bilderna 8, 48 och 39 
stödjer det slutsatserna att en homosocial grupptillhörig-
het blir central i konstruktionen av auktoritet och legiti-
mitet. Även kroppen blir här betydelsebärande. 
 Låt oss nu jämföra det här med hur den sociala sam-
varon, ämnestillhörigheten och kroppsrepresentationer 
förekommer och retoriskt samverkar i kvinnornas bilder. 
I bild 35 och bild 25 finns ämnestillhörigheten men ingen 
grupptillhörighet. Kvinnliga bildlärare visualiseras i en 
legitim ämnesposition medan deras auktoritet blir en in-
dividuell fråga. Genom att iscensättningen av lärarrollen 
koncentreras till ansiktet och att de inte har stöd i en 
grupp är deras auktoritet inte lika påtaglig. Att bilder om 
kvinnliga lärare innehåller en otydligare maktposition är 
även i linje med en hegemonisk maskulinitet, vilket i det 
här fallet tar sig form av en individuell position och vi-
suell kroppsfrånvaro. Frånvaron av kvinnokroppar kan 
vara ett uttryck för att en sexualiserad diskurs av kvinno-
kroppar finns närvarande även i bilder av lärare. Överlag 
finns en tendens i hela materialet, framförallt när profes-
sionen är i centrum för uppdraget, att kvinnokroppar 
inte representeras i lika hög grad som männens kroppar. 
Kvinnokroppar framstår som vanskliga att representera. 
 Hur kan man förstå den här frånvaron? De föreställ-
ningar mina analyser pekar på är även verksamma i mötet 
med den andra. Vad är det som händer när jaget möter 
den andra? Bachtin säger att jaget förlägger, det vill säga 
projicerar hela sin upplevelse av den andra på den män-
niskans yttre gestalt (den-andre-för-mig). Projektioner är 
inte oskyldiga speglingar av faktiska förhållanden eller 
fenomen. Subjektet tolkar och konstruerar mening och 
betydelser utifrån en upplevelse av den andra. Här blir 
tankar om kön, profession, ideal och praktik väsentliga 
byggstenar. Den-andre-för-mig blir begriplig utifrån mina 
föreställningar, erfarenheter, förväntningar och förståel-
ser. Föreställningar om kvinnors markerade kroppslighet 
kan därför alltid aktualiseras i mänskliga möten. I sko-
lans rum där människor oavbrutet möter varandra, kan 
de tolkningsramarna användas beroende på situationer-
nas karaktär. I en konfliktsituation eller i en maktför-

bild 35

bild 25



kapitel 6

216

handling kan kvinnor göras om till kroppar märkta av 
en sexualiserad diskurs. En kvinnas kropp förlorar då sin 
auktoritet i skolans rum. Bronwyn Davies har ett illus-
trativt exempel i sin studie Hur pojkar och flickor gör kön 
där några pojkar plötsligt under en konflikt med lära-
ren använder sexuellt nedsättande benämningar på den 
kvinnliga läraren.21 Hela situationen skiftar, pojkarna får 
plötsligt övertaget och den egentliga konflikten vrids till 
att handla om makt och kön. Läraren får i den situatio-
nen stora problem att självklart kunna agera kroppsligt i 
sin lärarpraktik med en kropp som just är fråntagen sin 
auktoritet. Om subjektets föreställningar kring hur man 
vill bli bemött och hur man kan bli bemött kolliderar, 
blir undvikandet eller osynliggörandet av kroppsrepre-
sentationer begripligt.
 Som jag tidigare lyfte fram så förekommer det även 
en förhandling kring legitimitet i kvinnornas bilder. Vi 
såg det till exempel i bild 3. Att problematisera viktiga 
frågeställningar i bilder kan betraktas som ett tillgäng-
ligt visuellt utrymme eller en trovärdig representation 
i relation till femininitet. Föreställningar kring tillgång 
eller acceptans av ett reflexivt förhållningssätt utgör en 
förändringspotential men kan även vara en källa till osä-
kerhet. Att distansera sig med hjälp av humor, ironi el-
ler kritik samt att reflektera över sin praktik, vilket bild 
12 är ett tydligt exempel på, kan därmed betraktas som 
ett sätt att göra femininitet i lärarrollen eller på lärarut-
bildningen. Att jag drar denna slutsats baserar sig även 
på att det i männens bilder knappt förekommer någon 
problematisering. När det förekommer, som i bild 39, 
föranleder en kritisk hållning en underordnad position. 
Föreställningar kring en självklar närvaro i rummet ger 
både självsäkerhet och kan begränsa utrymmet eller nöd-
vändigheten av att problematisera och utveckla prakti-
ken. Frånvaron av en prövande hållning och en självklar 
grupptillhörighet framstår som ett sätt att göra maskuli-
nitet i lärarrollen eller på lärarutbildningen. 

21  Bronwyn Davies, Hur pojkar och flickor gör kön, 107.
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Möjligheter för lärarutbildningen
Som mina resultat visar aktualiseras olika aspekter av approprieringen av lärarrol-
len i bilderna. Det är till exempel ideala iscensättningar, legitimitet och ämnestill-
hörighet. Alla dessa frågor är centrala i en lärarutbildning och behandlas på ett 
eller annat sätt i utbildningen. Men har bildanalyserna tillfört något vi inte redan 
visste? Att kvinnorna iscensätter en individuell hållning till läraryrket är i mina 
ögon inte något förväntat. I en allmän samhällsdebatt om arbetsplatsrelaterade 
frågor poängteras snarare kvinnors sociala kompetens och tendenser att bygga nät-
verk. I det ljuset framstår mitt resultat som överraskande. Det framhåller motsatta 
föreställningar om sociala relationer i arbetspraktiken. 
 Ett annat resultat som jag vill framhålla, är att reflexivitet och problematise-
ring av lärarblivandet så tydligt kan knytas till kön. Att bilder på detta sätt lyfter 
fram andra faktorer än de vi medvetet omfattar, har även andra forskare poäng-
terat. Weber och Mitchell ger flera exempel i artikeln ”Drawing Ourselves Into 
Teaching”. Där framkommer med all tydlighet bildskapandets funktion att över-
raska. Några förskollärare tecknade sig själva i lärarrollen, både innan och efter en 
praktikperiod. De upptäckte genom reflektion över sina bilder att trots ambitio-
nen att verka i en förnyad lärarroll, återskapade de en traditionell lärare i bilderna. 
Bildskapande, analys och reflektion erbjuder således produktiva verktyg för att 
uppmärksamma och bli medveten om andra föreställningar, än de vi medvetet 
omfattar, i relation till olika sociala praktiker. 

Om ideal och betydelser av kön
Genom bildanalyserna har således oväntade föreställningar om lärarrollen fram-
kommit. Hur kan man då arbeta med bildskapande och bildanalyser på en yr-
kesutbildning? Ett sätt är att arbeta i det tema som avhandlingens bilder har pro-
ducerats i. Men här kan andra frågeställningar vara minst lika verksamma. Som 
mina resultat visar, samverkar till exempel föreställningar om lärarrollen med be-
tydelser av kön i de ideala figurer som förekommer relativt frekvent i bilderna. 
Ideala iscensättningar övervägde bland motiven där personligheten var i centrum 
för uppdraget. En påbörjad appropriering av lärarrollen verkar således underlätta 
ideala självrepresentationer. Att idealfigurer förekommer mitt i en utbildning kan 
vara både som stöd just där och då samt något studenten har som mål. Jag tror 
knappast det är möjligt att komma ifrån dessa idealtyper i en utbildningspraktik 
eller i bilder som behandlar frågor om lärarrollen. Jag anser det inte heller efter-
strävansvärt att ignorera dem eller försöka komma ifrån dem. Ideal ska varken 
ställas som motsatser till en professionalisering eller värderas. Snarare vill jag se 
dem som en produktiv väg att både problematisera och reflektera kring exempelvis 
konstruktioner av kön och lärarrollen. Även andra aspekter som klass och etnicitet 
kan aktualiseras om till exempel intertextuella referenser till populärkulturen före-
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kommer i bilderna. Här ser jag möjligheter att via bildskapande och analys upp-
märksamma flera perspektiv genom att medvetet arbeta med olika ideal. 
 Men hur kan det arbetet utformas? Weber och Mitchell har utarbetat ett analys-
verktyg kring hjälteidealet i relation till lärare. Den är visserligen inte utformad för 
analyser av studenternas egna bilder, men jag ser den som en del att inkludera i ett 
övergripande bildarbete kring ideala figurer. Weber och Mitchell beskriver hur de 
använt sig av populärkulturella hjälteberättelser om lärare från filmer och romaner 
i lärarutbildning.22 De menar att om studenterna analyserar de koder och kon-
ventioner dessa bär, kan den processen synliggöra uppfattningar och värderingar 
idealen representerar och därmed mildra den makt de kan ha. Weber och Mitchell 
har genom analys av 20 olika populära berättelser, listat konventioner och koder 
de menar karaktäriserar en lärarhjälte:23

1. Lärarhjälten är vanligtvis en outsider som undervisar på grund av 
 omständigheter snarare än medvetet val.
2. Att undervisa är naturligt, du behöver inte utbildning om du är av 
 rätta virket.
3. Lärarhjälten är originell och framträdande till skillnad mot 
 anti-hjälteläraren.
4. Lärarhjälten frigör eleven genom att trotsa eller utmana skolans 
 regler och beslut.
5. Riktig inlärning sker utanför skolan.
6. Lärare blir hjältar genom en plötslig vändpunkt eller insikt, 
 gudomlig gnista eller aha-upplevelse.
7. Att vara lärare är en heroisk och solitär handling. Lärare arbetar 
 inte kollektivt för att nå förändring.
8. Lärarhjälten är hängiven och engagerad i sina elever och belönas 
 för sin osjälviska kärlek i en dramatisk scen.

22   Weber & Mitchell, ”Teacher Identity in Popular Culture”.

23   Ibid., 157. Min översättning. På engelska står det: 
1. Teacher heroes are usually outsiders who are teaching through circumstance rather than choice.
2. Teaching is natural, you do not need training if you’ve got the right stuff.
3. Teacher heroes are rare and stand out in contrast to anti-hero teachers.
4. Teacher heroes liberate students by defying the official school rules and curriculum.
5. Real learning occurs outside of school.
6. Teachers become heroic through a turning point of sudden enlightenment, divine intervention or 
’aha’ experience.
7. Teaching is a heroic and solitary act. Teachers do mot work collectively for reform.
8. Teacher heroes are devoted to their students and are rewarded with their undying love and grati-
tude in dramatic scene.



219

kapitel 6

Den här listan är intressant ur flera synvinklar. För det första utgör den ett konkret 
verktyg att arbeta med. För det andra stödjer den flera av de resultat mina bild-
analyser gav. Om vi således ser idealfigurer som verktyg i en utbildning skulle de 
fungera som sådana om var och en definierade vad de representerar. Vad är det i de 
iscensatta idealen man fastnat för? Om en student som representerat läraren med 
en hjältebild blir medveten om att det till exempel är modet och målmedveten-
heten hos hjälten som är det centrala, skulle idealet också ta form av produktiva 
redskap. Det skulle då peka på vilka frågor man behöver arbeta vidare med för att 
känna tillit inför sitt kommande yrke. Ideal går att arbeta med som förebilder eller 
mål. Utan att värdera de egenskaper ett ideal har, kan ett medvetet bruk av dem 
framstå som användbara eller stödjande verktyg. Om idealet däremot stannar vid 
en rubricering, riskerar det att kvarstå i döljande och reproduktion. Av den an-
ledningen är det vanskligt att i metodböcker eller i forskning kring lärarroller an-
vända idealfigurer om man inte analyserar dem ingående in i minsta beståndsdel. 
För lärarutbildningen tror jag det är centralt att vara medveten om detta för att ge 
studenterna möjlighet att konkretisera sina behov, förebilder eller kanske upphov 
till frustration. Framförallt ser jag här en möjlighet för utbildningen att aktivt ar-
beta med och bryta reproducerande könsstrukturer. Bildskapande och bildanalys 
blir då det verktyg som kan lyfta fram de frågor som annars lätt förblir osynliga.  

Att luta sig ut genom fönstret
I mitt avhandlingsarbete har jag koncentrerat mig på vad bildanalyser kan lyfta 
fram. Genom dem har vi tittat in i olika bildrum. Jag har även resonerat kring 
bildskapande och analys som ett sätt att tillföra ny kunskap i yrkesblivandet. Även 
om bildskapandet i sig ger förutsättningar att reflektera, finns inga garantier att 
det uppnås. Bildskapande som pedagogisk metod förutsätter ett samtal där bild-
analyser utgör en central del. Ett samtal kan då uppmärksamma vad bilden inne-
håller. Det kan då lyfta fram både de individuella valen och de olika iscensättning-
arna av lärarpositioner. Precis som jag inlett mitt analysarbete, börjar ett samtal 
med hur bilden uppfattas av betraktaren. 
 Bilder talar direkt och kanske initialt till våra känslor. I mitt arbete har jag i prin-
cip utelämnat emotioner och koncentrerat analyserna på andra aspekter. Att in-
kludera emotioner kan ytterligare vidga förståelsen av lärarblivandet. Emotionella 
grepp är även en central beståndsdel i medielandskapet. Emotioner kan represen-
tera kraftfulla kulturella föreställningar som kvalificerar eller diskvalificerar män-
niskors trovärdighet i sociala sammanhang. Kanske att frågeställningar kring inti-
mitet kan utvecklas mer om de knyts till emotioner? Här finns således fler fönster 
att öppna och luta sig ut genom.
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        summary

This thesis is solely based on pictorial material produced by art student teachers in the 
Art Teaching Programme at the Department of Creative Studies, Umeå University. 
The pictures were a part of the students’ examination in a course in Computer 
Graphics/Digital Image Processing. It was a module of the fourth semester in a pro-
gramme of six semesters. This is a course I designed in the above-mentioned depart-
ment. The course contained a combination of technical instruction and self-reflective 
work with visual art. The students were given the task of producing an image on the 
computer with the theme: “Who am I as a teacher?” The focus of the work with the 
visual art was on the relationship between the teaching profession and their experienc-
es and expectations of the teacher’s role. To study to become a teacher means that one 
must prepare oneself for expected demands of the profession and to begin forming 
a professional identity. There are sections of the teacher education curriculum where 
the students read and discuss facets of their future professional role. By creating an 
image on the theme “Who are you as a teacher?”, the students were instead given an 
opportunity to visually formulate their future professional role through work with vi-
sual art. The images can thus be regarded as a form of future self-portraits.
 The empirical material of my thesis is based on a selection of pictures that were 
produced during the previously mentioned course for future art teachers. There are 
fifty-nine pictures, thirty-nine of which are shown in the thesis. The pictures I have 
chosen to show indicate central tendencies in the material in relation to the aim of 
the thesis. The pictures were made by forty-five women and fourteen men between 
the years 2000-2002. Each student has accepted the conditions of participating in 
the study. 
 The objective of the thesis is to examine visualized conceptions of the profession 
of art teachers in the art teacher education programme. This is accomplished through 
analysing how art teacher students represent themselves in digital images as teachers 
and through recognizing the impact of gender. The images may be assumed to give 
shape to ideas, things taken for granted and expected experiences; and subsequently 
constitute an arena for problemizing of and reflection on the professional role. They 
are analysed discursively in order to search for the answers to the following ques-
tions: What in the teacher’s role is expressed in these pictures? What kinds of figures 
or representations were chosen? How can these choices be understood? What visual 
devices are used? 
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In my research work I accepted the challenge of working solely with pictures and 
of all empirical findings emanating from them. The entire thesis project contains 
two methodological lines both of which are based on pictures: image creation as 
an educational method and image analysis as a scientific method. 
 In chapter 2, “Theoretical perspectives and methodological tools”, I present 
my theoretical perspectives and methodological tools. The chapter is structured 
in three parts that can be related to three areas in the thesis work: image analyses, 
the significance of gender, and the students’ thematic image creation on the com-
puter. Since I have regarded the images as a repertoire of possible positions in the 
teacher education in which the students can represent themselves, I have therefore 
analysed the pictures as statements within this context. In the interpretation of the 
image analyses, I have then used a combination of gender theories and semiotic 
and sociocultural theories in order to answer the research questions of the thesis. 
 In the first section of chapter 2, “Images and meanings”, I present image semio-
tics, the analytical tools I have taken from that field, and how I combine them 
with a discourse analytic method for images. The analytical tools I have used con-
sist of a combination of some image semiotic concepts and tools and a discourse 
analysis of image created by the cultural geographer Gillian Rose. I have adopted 
the emphasis of discourse analysis on the rhetoric of images and depicted sub-
ject positions. The image semiotic perspective is largely based on the semioticist 
Göran Sonesson and the art historian Anders Marner’s interpretation of semio-
tics, but I also draw on the work of the literary historian Mieke Bal. Rhetoric is 
a central concept in image semiotics, which has made me use the image semiotic 
tool theme – rheme. On the basis of the themes of the images, signs in the ima-
ges or different combinations have pointed to relations between the theme and 
the rheme of the image. The theme is what the image talks about and the rheme 
is what is uttered about that which is talked about. But widening the images’ de-
picted space to a referential room also made it possible to attach further content 
to the images. This enabled for example an analysis of what relation an onlooker 
gets to that which the picture depicts. In addition, the images’ intertextuality was 
investigated, which indicated references to the media landscape or other artistic 
and literary works or genres. 
 In the second section of the chapter, ‘The significance of gender”, I present my 
perspective on gender in relation to some central aspects such as categories, posi-
tions and power. For example Simone de Beauvoir, Toril Moi and R.W. Connell 
have been central theoreticians. The pedagogue Bronwyn Davies and the socio-
logists Candance West and Sarah Fenstermaker’s view of “Doing Gender” and 
“Doing Difference” has also been central to my understanding of how the signi-
ficance of gender can be analysed. There is also a discussion of bodies in images 
here, in which I relate to some analytical tools of the philosopher Susan Bordo. 
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The section “In dialogue” concludes the chapter. I discuss some of Michail 
Bachtin’s concepts in relation to both the students’ images and the process that a 
professional education involves. The chapter is concluded by trying out Bachtin’s 
concept of ‘appropriation’ in an image analysis.
 In chapter 3, “From photography to digital tools”, there is a short section on 
photo-based art from the 1970s onwards. In the course in which the pictorial 
material of the thesis was created, the students encountered the works of several 
contemporary photographers. The introduction thus provides a background to 
the contents of the course. There follows a relatively extensive presentation of the 
English photographer Jo Spence (1934–1992) for the purpose of describing from 
where I largely took my inspiration for the teaching. The fundamental idea of 
image creation as an educational method is based on self-experience or lived ex-
perience being a central source of knowledge. Jo Spence thinks that experience is 
generated through representing ideas and questions and trying out conceived pro-
cesses with one’s own body. Taking an active part in work processes such as plan-
ning, preparations, choices and balancing makes the participant aware of the work 
and the rules that apply. Knowledge of the process is materialised in the images 
generated by the activities. Image creation as an educational method thereby be-
comes a method for reflection, in this case on an activity in which one takes part. 
Chapter 3 is concluded by the students’ image tools – the computer and the digital 
software – being placed in a media theoretical and sociocultural framework.
 In chapter 4, “The theme: Who are you as a teacher?”, I take up issues of con-
ceptions of the teacher’s role on the basis of various popular cultural descriptions, 
among other things. My aim was to visualize some of the channels conveying and 
maintaining collective conceptions of teachers, such as literature, theatre, film, 
daily newspapers, and the governing documents of schools. Both the students’ 
own experiences of schools and different cultural narratives constitute central 
parts of the way in which conceptions of the teacher’s role are constructed. I draw 
extensively here on Sandra Weber and her colleague Claudia Mitchell’s books and 
articles, in which they investigate popular cultural mediations, teacher education 
and image creation, among other things. The next section problemizes the terms 
profession and role in relation to the attribute “teacher(‘s)”. Chapter 4 ends with 
a presentation of the student groups, the design of the course and my reflections 
on this. In this way the social context is described both in this chapter and in the 
final section of the previous chapter.
 In chapter 5 all the image analyses have been collected. The material and various 
configuring devices used by the students in their images are first presented. I then 
discuss how the analysis work developed and how the various categories and sub-
groups are constructed. The image analyses are then structured in accordance with 
the different divisions of the material. First there are presentations and analyses 
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of the two basic categories “The profession at the centre of the assignment” and 
“The personality at the centre of the assignment”. Presentation and image analyses 
are then made in three aspects, that is, certain phenomena I have chosen to study 
more closely in the respective category. I call these aspects “social attitude”, “po-
wer” and “rhetorical representations”. The image analyses are interwoven with in-
terpretations and I also make comparisons among the categories in the chapter.
 The thesis is written in a qualitative tradition and is based on material created 
at a certain point of time in a certain social and cultural context. Drawing far-
reaching conclusions from the images are therefore not self-evidently possible. The 
comparisons of the genders, in the sense of generalisable results for the respective 
group, also have to be made with caution, since the men’s images are few in re-
lation to the women’s. However I think that the tendencies I have seen point to 
phenomena that are still at work in teacher education.
 What aspects of the teacher’s role are then expressed in these images? Well, first 
of all a small number of images depict a teacher together with other people in a 
social situation. In these pictures the assignment is central, with conceptions of 
professionalization and with references to a professional tradition. The depicted 
teachers assume a mediating position, in which they interact for example with 
other people, things or animals. But most of the pictures do not represent a re-
cognizable or traditional teaching practice. They rather emphasize the depicted 
individual’s personality or the fact that other cultures than just the school culture 
may be included in the teacher’s role. Among other things, these motifs exemplify 
a reformulation of the teacher’s role, as visualized resistance or as an expression of 
intimization of the practice of schools. In all the images there is an all-pervading 
theme, namely to engrave the teacher’s persona in the subject of art or the art and 
popular culture. The attachment to the subject appears as a central conception 
and can be connected to ideas of legitimacy and authority in the teacher’s role.
 The significance of gender was a central issue in the analysis work. My point 
of departure was that difference creates meaning. Conceptions of gender then 
also generate certain actions that the respective gender is expected to fulfil or 
correspond to. In the subsequent discussion of the results, my ambition was to 
change the perspectives and look at how gender is done in the images. This is a 
reinterpretation from “doing difference” to “doing gender”. Doing gender may 
then imply that the students in their pictures stage, develop as well as manifest 
meanings of gender as expected or desirable on the basis of their conceptions. 
When the personality is at the centre of the teaching assignment in the images, 
stereotypical representations are used to a higher degree. There is then also a shift 
towards more intimate representations, in the sense of proximity between sub-
jects or nearness to an imagined onlooker. Intimacy is in some images represen-
ted by exposed skin. When the personality is at the centre, in combination with 
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intimacy, the institutional school structure seems to be replaced by the structures 
ascribed to the gender categories. When the teaching assignment is at the centre, 
it is depicted as a social group activity for the men, while the women depict the 
assignment as an individual task. These two extremes are almost totally distributed 
between the genders, which appears as if different conceptions of femininity and 
masculinity are constructed in teaching practices. Reflexivity or a searching atti-
tude to the practice also occurs to a higher degree in the women’s images, which 
in turn may be interpreted as an expected feminine attitude. Women’s bodies are 
not represented to the same high extent as men’s bodies when the assignment is at 
the centre. A general discourse on sexualized images may be at work here, but it 
may also be a manifestation of power or legitimacy.
 How then are all the choices made by the image creators to be understood? First 
of all there is a more or less pronounced tendency to problemize the process of 
studying to be a teacher, which is more common in the women’s images. Working 
with this particular aspect is in some sense to be expected. The students made ima-
ges in the middle of their education on a theme about themselves in the teacher’s 
role, so it should of course be there. The issues dealt with concern pupils’ learning, 
subject knowledge, social relations and legitimacy. All these themes are relevant 
in relation to a professional teacher education. But there are also other interesting 
aspects. One of these is the use of ideals, in the sense of conceptions of goals to 
strive towards. Ideals can also represent needs to charge the teacher’s personality 
with extraordinary qualities.
 In connection with my aim I also posed the question of what visual devices the 
students used in the images. Among other things, these turned out to be intertex-
tual references to genres in the world of art and popular culture, from canonized 
works of art to films, fantasy and commercial advertising. Collage and montage 
were largely the technical basis of the images, and in the created pictorial spaces 
most rhetorical devices occurred. Above all these consisted of multiple egos, value 
perspectives, primary and secondary images and combinations of different image 
qualities resulting in the creation of different degrees of fiction in the pictorial 
spaces.
 The results point to central issues in a teacher education. But have the image 
analyses contributed something that we did not know before? That women stage 
an individual attitude to the teaching profession was unexpected in my opinion. 
In the general societal debate about work place related issues, it is rather women’s 
social competence and tendencies to build networks that are emphasized. Seen in 
this light, my result is surprising, as it reveals opposite conceptions of social rela-
tions in working life practice. Another result that I wish to stress is that reflexivity 
and problemization of becoming a teacher can be linked to gender in such an 
obvious manner. The fact that images in this way bring other factors to the fore 
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than those that we consciously embrace thus shows that image creation and image 
analyses are productive tools for observing and becoming aware of other concep-
tions than those we are aware of, in relation to the social practices of the teaching 
profession.
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                Umeå april 2003
Hej

för något/några år sedan hade Du mig som lärare i datorgrafik på Bildlärarutbildningen. Då fick Du lära
Dig programmet Photoshop. Den examinationsuppgift Du gjorde utgick ifrån temat Att vara lärare…
Jag forskar nu kring frågor om temat och det sättet att undervisa på. Forskningen bedrivs inom
Genusforskarskolan och Pedagogiskt arbete. Mitt forskningsunderlag är de bilder Du och Dina
studiekamrater gjorde. Syftet med min forskning är formulerad på detta sätt:

att studera om och i så fall hur bild och bildskapande på datorn kan användas av
lärarstuderande för att utforska, forma och omforma sin kommande yrkesroll.

Jag ska bl.a. titta på vilka grepp som används i bilderna för att arbeta med uppgiften, vilka
frågeställningar som är i fokus och om det är yrkesrollen eller något annat som är i fokus. Jag ska också
ha ett könsperspektiv med i analyserna. Metodiskt ska jag framförallt använda bildsemiotiken för att
analysera bilderna och inte en psykologisk analysmetod, eftersom bilderna ska undersökas utifrån vad de
tematiserar och inte de enskilda individernas bakomliggande intentioner.
   Jag har under de år denna undervisning bedrivits samlat många av de bilder som gjorts under
kurserna. För att kunna använda Din bild i min forskning, behöver jag Ditt tillstånd till det. Jag behöver
också veta om Du vill ha med Ditt namn vid bilden om det skulle vara adekvat att publicera den i
avhandlingen.
   Så jag ber Dig om att antingen skicka Ditt svar i det frankerade kuvertet som följer med brevet, eller
att Du mejlar mig ett svar. Kryssa i den eller de rutor som passar Dig och skriv under brevet eller svara
på motsvarande sätt i ett mejl,

adress: eva.skareus@educ.umu.se
Om du har några frågor så är du välkommen att mejla eller ringa mig på dessa nummer: 090-786 77 29
eller 070-697 20 08.

            Min bild får användas i ovan nämnda forskningsprojekt.

Min bild får publiceras i avhandlingen.

Jag vill också ha mitt namn med i samband med bilden.

Min bild får inte användas i ovan nämnda forskningsprojekt.

…………………………………………………………………………………..
ort och datum

…………………………………………………………………………………..
namnteckning

………………………………………………………………………………….
namnförtydligande

            Tack för din medverkan! Med Vänliga Hälsningar, Eva Skåreus
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Umeå Universitet
Inst f estetiska ämnen
Bild 36-55 poäng
Eva Skåreus

Momentbeskrivning
2000-02-24

Schema och momentbeskrivning för delkurserna:
Digital bild 1p (del av Tekniska medier 4p) grupp A och grupp B

Grafisk form 2p grupp A
2-dim 1p (del av Konstnärlig bild 6p) grupp A och grupp B

Digital bild 1p
ur kursplanen:
Det sista momentet (i Tekniska medier 4p) avser studier i datorbildens tekniska

förutsättningar, karaktär, användning, framställning samt bearbetning. Grunderna och

datorbildens funktion i dagens samhälle skall analyseras.

Grafisk form 2p
ur kursplanen:
Layout

Momentet avser att ge grundläggande kunskaper om layout där bild och text samverkar till en

grafisk helhet. Momentet layout omfattar även kunskaper och färdigheter i förmågan att

förstå och använda olika teckensnitt i olika funktioner. I momentet ingår även tillämpning av

datorbaserade hjälpmedel.

2-dim 1p
ur kursplanen:
… avser gestaltning i konstnärlig bild. Den 2-dimensionella delen av momentet omfattar

fortsatta studier av centrala begrepp som ljus, form, rum och komposition. Olika material och

tekniker används och deras uttryck och särart analyseras.

Den studerande skall ges förutsättningar att i ökande grad höja sin förmåga att analysera

egna och andras utifrån begrepp som teknisk färdighet, uttryck och innehåll Denna förmåga

förväntas ge insikt i hur eget och andras arbete kan utvecklas. Konstens förmåga att förmedla

sammanhang och ge struktur åt verkligheten beaktas.

Under kurserna –
Digital bild - Photoshop, Grafisk Form - Pagemaker (gäller grupp A) samt sista momentet i 2-
dim kursen arbetar vi tematiskt med fokus på yrkesrollen - lärare. I kurserna kommer vi att gå
igenom programmen, med visst spelrum utifrån individuella förkunskaper, samt lägga ett
genusperspektiv på teknik och datorer .

Målet är att du via din ökade tekniska kunskap, ska kunna arbeta i datorn med det tematiska
bildmaterialet. Det kräver att du själv funderar, skissar och formulerar dig utifrån temat.
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Introduktion till temat – Att vara lärare
Det krävs mycket av dig som människa för att fungera som en bra lärare. Vad är en bra lärare?
Att undersöka drivkraften och de egna motiven i jämförelse med vad som förväntas av dig i
din yrkesroll, kan vara en bra grund att stå på den dag du kliver in i din yrkesroll. Att inför sig
själv definiera begrepp och visualisera dem, gör att dina egna resurser blir synliga för dig. I
den nya lärarutbildningen skrivs mycket om läraren som en socialt kompetent och kreativ
yrkesmänniska. Under utbildningen och senare genom vår yrkeserfarenhet får vi kunskap om
hur eleven bygger upp sin självbild. För att orka leva upp till den nya rörliga och kreativa
lärarrollen, krävs att vi, var och en som lärare, också tittar in i oss själva. Att vi vet vem vi är i
relation till vår yrkesroll och hur vår självbild som lärare är konstruerad, inte bara hur eleven
bygger upp sin självbild.

Vad är det som har gjort att just du vill bli lärare? Hur är du som lärare? Vilka förebilder har
du? Är de negativa, positiva eller både och? Hur ser du på lärarrollen i allmänna termer? Hur
passar du själv in i den beskrivning?

I Tao enligt Puh står följande att läsa:
” Självförtroendets väg börjar med att vi inser vilka vi är, vilka resurser vi har, och vad som
fungerar bäst för oss.” Puh själv förklarar det med att sjunga en visa.

”Hur tror du det går för dig här

om du ej lär dig vem du är?

Hur gör du allt som står i tur

utan ett hum om din natur?

Allting som är din lust och plikt,

att få det gjort, det är av vikt.

Missar du det, då är du såld,

då har du gett dig hin i våld.

Men du blir nöjd, harmonisk, glad

om du vet Hur och Vem och Vad.”

(Hoff 1984, s 77)

I dag går många lärare sjukskrivna pga utbrändhet. Hur ska vi rusta oss för att inte själva
hamna där, för att inte ge oss ”hin i våld”?

Att inte bara fokusera på eleven utan också på oss själva, kan vara ett sätt att inte gå vilse
när kraven blir för stora. Att titta på hur den allmänna synen av en lärare ser ut, från
samhällets, media och föräldrarnas synvinkel, och ställa den i relation till din egen bild, kan
vara ett sätt att ha en stadigare grund att stå på.

Utgångspunkt för temaarbetet – Hur är du som lärare?
Vad är du för en lärare? Vilka är dina läraregenskaper? Hur skulle du beskriva dig själv för en
som inte känner dig i din yrkesroll? Är du präktig, ivrig, ärlig, lugn, slarvig, girig, elak,
modig, lustig? Eller nervig, grinig, rar, vänlig, hjälpsam, snabb, duktig, pratsam, lydig,
argsint, trög, engagerad, kompetent, dryg? Har du lätt för att lära dig nya saker? Brukar du
lyckas i det du gör? Vad är dina resurser? Vilka är dina svagheter? Blir du uppskattad som
lärare? Trivs du i den lärarroll? Hur har du tänkt dig ditt liv under de kommande fem åren?

Jag föreslår att du just nu lägger ifrån dig det här papperet och under tio minuter
koncentrerar dig på dig själv. Skriv ner tio ord, eller fler, som du bäst tycker beskriver dig
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själv som lärare. Ansträng dig inte att vara objektiv. Det är din spontana bild du ska fånga. Då
du är färdig, stryk under de fyra ord som du tycker är mest karakteristiska. Lägg samtidigt
märke till de ord du väljer bort, de kan också innehålla viktig information. Är du nöjd med din
beskrivning? Är det något som förvånar dig? Är det något ord du vill byta ut?

Gör nu samma sak med det du ser som den allmänna uppfattningen av en lärare. Skriv ner
en lista med ord, bara spontant de som dyker upp i huvudet. Välj också här ut fyra ord som du
tycker bäst sammanfattar din uppfattning.

Du har nu förmodligen två olika beskrivningar av en yrkesroll. Den här övningen är mest en
lek, men innehåller också korn av sanning. Orden utgör en skiss av både dig själv som lärare
och din uppfattning av de yttre förväntningarna som ställs på en lärare. Spara dessa båda
ordskisser, de kan vara en bra utgångspunkt för ditt fortsatta arbete.

Patricia Tudor-Sandhl, fil.dr. i pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut, skriver följande i
sin bok ”Ordet är ditt”:

”Alla har något slags svar på frågan ”Vem är du?” och många har en ganska

bestämd självuppfattning. Självbeskrivningar är mer eller mindre rika och

insiktsfulla beroende på hur observant man är och hur road man är av

självreflektion. Frågan är hur sanna och fullständiga dessa självuppfattningar i

själva verket är. Skulle andra känna igen oss i våra beskrivningar? Finns det

egenskaper och talanger som aldrig blivit uppmärksammade? Min erfarenhet

som psykoterapeut är att det förvånandsvärt ofta är så. Men också att man

vänjer sig tidigt vid att inte ifrågasätta sin självbild och glömmer att den faktiskt

påverkas av tid och erfarenhet. Att granska sig själv kan ge överraskningar.”

(Tudor-Sandahl 1997, s 135)

Uppgifterna – det tematiska bildarbetet
Utgå t.ex. från dina ordskisser och bygg vidare i bilder. Ställ frågor utifrån dina ordskisser
eller utifrån det du vill undersöka. Besvara dina frågor med bilder. Lämpligt är att utgå ifrån
fotografier, digitala som analoga, teckningar, målningar eller urklipp för att arbeta med
montage i datorn.

Du kan välja att antingen narrativt (se bilaga) eller med hjälp av frågeställningar, berätta
eller besvara dina frågor i bild. Ingen text ska förklara dina bilder, bara komplettera. Som
bildmänniskor ska vi låta bilderna tala sitt språk, orden kan t.ex. vara en inledning. Undersök
hur lärarrollen ser ut, du själv som lärare. Se hur rollen är konstruerad och hur det stämmer
med dig i din yrkesroll.

Du kan välja att arbeta enskilt eller tillsammans med någon. Om du arbetar tillsammans
med någon kurskamrat kan du t.ex. arbeta med att iscensätta olika situationer som du vill
undersöka.

Var noga med att begränsa dig, kurserna är inte så långa.

Under kursen Digital bild, gör du som en första självständig övning ett självporträtt som du
sätter i relation till din yrkesroll. Förutom den uppgiften, där du får pröva dina tekniska
kunskaper, ska du först genomföra de övningar som delas ut, i programmet Photoshop.

Vi ska sedan fortsätta att arbeta med temat och självporträttet under 2-dim kursens sista
moment. Utifrån de bilder som framkommit under de tre första veckorna i 2-dimkursen, (se
om de kan kombineras in i dina frågeställningar), arbeta vidare med ditt tema. Avslutningsvis
kan vi eventuellt göra en affischutställning som granskar lärarrollen, och om du själv vill, var
du står idag. Uppgiften är att göra en eller två bilder i affischformat utifrån temat.

Den grupp som ska ha Grafisk Form, har som uppgift att göra en folder. Du bör om
möjligt skriva en egen text, ensam eller tillsammans med en kurskamrat, utifrån personliga
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reflektioner med fokus på lärarrollen. Man kan kalla det för en processrapport med fokus på
temat. Det kräver att du skriver ner dina tankar och reflektioner som slutar i din/er
utgångspunkt eller frågeställning för bildserien i temat. I texten bör du också referera till
kurslitteraturen. Foldern ska också innehålla bildmaterial och kan vara ett komplement till en
ev. affischutställning.

Den grupp som redan har haft Grafisk Form skall lämna in en processbeskrivning med
referenser till litteraturen efter kursernas slut.

Du behöver ett bildmaterial att utgå ifrån, för att kunna tillgodogöra dig kurserna. Ta redan nu
och börja samla material.

Under kursernas gång görs avstämning mellan studenterna och kursledaren, för att
eventuellt modifiera olika arbetsmoment. Det innebär att de schemalagda redovisningarna
mer är lägesrapporter och diskussioner utifrån arbetets fortskridande, fram till den avslutande
redovisningen som t.ex. kan vara i form av en affischutställning i huset.

Momentanvisningar
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och självstudier. Under
kursernas gång ges grunderna, för respektive kurs, i programmen Photoshop och Pagemaker. I
den avslutande delen av 2-dimkursen arbetar vi vidare i programmet Photoshop.

Betyg och examination
De studerande skall aktivt medverka i momentets seminarier. Ålagda arbetsuppgifter skall
fullgöras. Bedömning kan ske genom skriftlig eller muntlig examination, enskilt eller i
grupper eller genom redovisning av bildarbeten. Examination sker löpande.

Obligatorisk närvaro
På seminarier och föreläsningar krävs obligatorisk närvaro.

Obligatorisk litteratur:
Stencilerat material som delas ut under kursernas gång.
Kallin L., Palmquist L. red., Från siffror till surfing – könsperspektiv på informationsteknik,

Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet 1999, s 7-25, s 69-92, s 148-168
Digital bild: Eftersom litteratur i ämnet digital bild med fokus på programmet Photoshop är
under ständig förändring (programmet uppdateras med jämna mellanrum) är det svårt att här
exakt ange obligatorisk litteratur. Här listas två av de böcker som finns och är bra och som
inte specifikt behandlar Photoshop (även om det finns med) utan mer allmänt digital bild och
tryck. Välj en efter din egen inriktning.
Ohlsson, Webb, Westerlund, Digital bild, kreativt bildskapande med dator, Bonniers 1999
– relativt allmän inriktning

Johansson m.fl. Grafisk kokbok, Arena 1998
– klar inriktning mot grafisk form och tryck
Grafisk form:
Koblanck H., Typografi och grafisk design, Bonniers 1997

Referenslitteratur:
Hellmark Christer, Typografisk handbok, Ordfront 1998 2:a uppl.
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        bilaga 3

Umeå Universitet
Inst f estetiska ämnen
Bild 36-55 poäng
Eva Skåreus

Momentbeskrivning
2001-02-24

Schema och momentbeskrivning för delkurserna:
Digital bild 1p (del av Tekniska medier 4p) grupp A och grupp B

Grafisk form 2p grupp A
2-dim 1p (del av Konstnärlig bild 6p) grupp A och grupp B

Digital bild 1p
ur kursplanen:
Det sista momentet (i Tekniska medier 4p) avser studier i datorbildens tekniska

förutsättningar, karaktär, användning, framställning samt bearbetning. Grunderna och

datorbildens funktion i dagens samhälle skall analyseras.

Grafisk form 2p
ur kursplanen:
Layout

Momentet avser att ge grundläggande kunskaper om layout där bild och text samverkar till en

grafisk helhet. Momentet layout omfattar även kunskaper och färdigheter i förmågan att

förstå och använda olika teckensnitt i olika funktioner. I momentet ingår även tillämpning av

datorbaserade hjälpmedel.

2-dim 1p
ur kursplanen:
… avser gestaltning i konstnärlig bild. Den 2-dimensionella delen av momentet omfattar

fortsatta studier av centrala begrepp som ljus, form, rum och komposition. Olika material och

tekniker används och deras uttryck och särart analyseras.

Den studerande skall ges förutsättningar att i ökande grad höja sin förmåga att analysera

egna och andras utifrån begrepp som teknisk färdighet, uttryck och innehåll Denna förmåga

förväntas ge insikt i hur eget och andras arbete kan utvecklas. Konstens förmåga att
förmedla sammanhang och ge struktur åt verkligheten beaktas.

Under kurserna –
Digital bild/Photoshop, Grafisk Form/Pagemaker (gäller grupp A) samt sista momentet i 2-
dim kursen/Photoshop arbetar vi tematiskt med fokus på yrkesrollen - lärare. I kurserna
kommer vi att gå igenom programmen, med visst spelrum utifrån individuella förkunskaper,
samt lägga ett genusperspektiv på teknik och datorer .

Målet är att du via din ökade tekniska kunskap, ska kunna arbeta i datorn med det tematiska
bildmaterialet. Det kräver att du själv funderar, skissar och formulerar dig utifrån temat.
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Introduktion till temat – Att vara lärare
Det krävs mycket av dig som människa för att fungera som en bra lärare. Vad är en bra lärare?
Att undersöka drivkraften och de egna motiven i jämförelse med vad som förväntas av dig i
din yrkesroll, kan vara en bra grund att stå på den dag du kliver in i din yrkesroll. Att inför sig
själv definiera begrepp och visualisera dem, gör att dina egna resurser blir synliga för dig. I
den nya lärarutbildningen skrivs mycket om läraren som en socialt kompetent och kreativ
yrkesmänniska. Under utbildningen och senare genom vår yrkeserfarenhet får vi kunskap om
hur eleven bygger upp sin självbild. För att orka leva upp till den nya rörliga och kreativa
lärarrollen, krävs att vi, var och en som lärare, också tittar in i oss själva. Att vi vet vem vi är i
relation till vår yrkesroll och hur vår självbild som lärare är konstruerad, inte bara hur eleven
bygger upp sin självbild.

Vad är det som har gjort att just du vill bli lärare? Hur är du som lärare? Vilka förebilder har
du? Är de negativa, positiva eller både och? Hur ser du på lärarrollen i allmänna termer? Hur
passar du själv in i den beskrivning?

I Tao enligt Puh står följande att läsa:
” Självförtroendets väg börjar med att vi inser vilka vi är, vilka resurser vi har, och vad som
fungerar bäst för oss.” Puh själv förklarar det med att sjunga en visa.

”Hur tror du det går för dig här

om du ej lär dig vem du är?

Hur gör du allt som står i tur

utan ett hum om din natur?

Allting som är din lust och plikt,

att få det gjort, det är av vikt.

Missar du det, då är du såld,

då har du gett dig hin i våld.

Men du blir nöjd, harmonisk, glad

om du vet Hur och Vem och Vad.”

(Hoff 1984, s 77)

I dag går många lärare sjukskrivna pga utbrändhet. Hur ska vi rusta oss för att inte själva
hamna där, för att inte ge oss ”hin i våld”?

Att inte bara fokusera på eleven utan också på oss själva, kan vara ett sätt att inte gå vilse
när kraven blir för stora. Att titta på hur den allmänna synen av en lärare ser ut, från
samhällets, media och föräldrarnas synvinkel, och ställa den i relation till din egen bild, kan
vara ett sätt att ha en stadigare grund att stå på.

Utgångspunkt för temaarbetet – Hur är du som lärare?
Vad är du för en lärare? Vilka är dina läraregenskaper? Hur skulle du beskriva dig själv för en
som inte känner dig i din yrkesroll? Är du präktig, ivrig, ärlig, lugn, slarvig, girig, elak,
modig, lustig? Eller nervig, grinig, rar, vänlig, hjälpsam, snabb, duktig, pratsam, lydig,
argsint, trög, engagerad, kompetent, dryg? Har du lätt för att lära dig nya saker? Brukar du
lyckas i det du gör? Vad är dina resurser? Vilka är dina svagheter? Blir du uppskattad som
lärare? Trivs du i lärarrollen? Hur har du tänkt dig ditt liv under de kommande fem åren?

Jag föreslår att du just nu lägger ifrån dig det här papperet och under tio minuter
koncentrerar dig på dig själv. Skriv ner tio ord, eller fler, som du bäst tycker beskriver dig
själv som lärare. Ansträng dig inte att vara objektiv. Det är din spontana bild du ska fånga. Då
du är färdig, stryk under de fyra ord som du tycker är mest karakteristiska. Lägg samtidigt



255

bilagor

märke till de ord du väljer bort, de kan också innehålla viktig information. Är du nöjd med din
beskrivning? Är det något som förvånar dig? Är det något ord du vill byta ut?

Gör nu samma sak med det du ser som den allmänna uppfattningen av en lärare. Skriv ner
en lista med ord, bara spontant de som dyker upp i huvudet. Välj också här ut fyra ord som du
tycker bäst sammanfattar din uppfattning.

Du har nu kankse två olika eller två något sånär likstämmiga beskrivningar av en yrkesroll.
Den här övningen är mest en lek, men innehåller också korn av sanning. Orden utgör en skiss
av både dig själv som lärare och din uppfattning av de yttre förväntningarna som ställs på en
lärare. Spara dessa båda ordskisser, de kan vara en bra utgångspunkt för ditt fortsatta arbete.

Patricia Tudor-Sandhl, fil.dr. i pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut, skriver följande i
sin bok ”Ordet är ditt”:

”Alla har något slags svar på frågan ”Vem är du?” och många har en ganska

bestämd självuppfattning. Självbeskrivningar är mer eller mindre rika och

insiktsfulla beroende på hur observant man är och hur road man är av

självreflektion. Frågan är hur sanna och fullständiga dessa självuppfattningar i

själva verket är. Skulle andra känna igen oss i våra beskrivningar? Finns det

egenskaper och talanger som aldrig blivit uppmärksammade? Min erfarenhet

som psykoterapeut är att det förvånandsvärt ofta är så. Men också att man

vänjer sig tidigt vid att inte ifrågasätta sin självbild och glömmer att den faktiskt

påverkas av tid och erfarenhet. Att granska sig själv kan ge överraskningar.”

(Tudor-Sandahl 1997, s 135)

Uppgifterna – det tematiska bildarbetet
Frågeställningarna och tankarna i texten ovan har säkert tidigare behandlats t.ex. i Lärarkurs
1. Då arbetade Du med ”ordsvar”, nu ska Du använda Dig av bilden. Utgå t.ex. från dina
ordskisser och bygg vidare i bilder. Ställ frågor utifrån dina ordskisser eller utifrån det du vill
undersöka. Besvara dina frågor med bilder. Lämpligt är att utgå ifrån fotografier, digitala som
analoga, teckningar, målningar eller urklipp för att arbeta med montage i datorn. För att kunna
tillgodogöra Dig kursen, behöver Du ett bildmaterial att utgå ifrån. Börja samla in det redan
nu.

Du kan välja att antingen narrativt (se bilaga) eller med hjälp av frågeställningar, berätta
eller besvara dina frågor i bild. Ingen text ska förklara dina bilder, bara komplettera. Som
bildmänniskor ska vi låta bilderna tala sitt språk, orden kan t.ex. vara en inledning. Undersök
hur lärarrollen ser ut, du själv som lärare. Se hur rollen är konstruerad och hur det stämmer
med dig i din yrkesroll.

Du utgår från dina reflektioner i första delen av kursen. I den andra delen, under vecka 19–
21, samarbetar Du i grupp utifrån en gemensam frågeställning eller ett påstående som Ni
redovisar i form av en affisch-”kampanj” i huset.

I kursen Grafisk Form ska du göra en folder/liten skrift. Du kan antingen utgå från din
processbeskrivning (se nedan under Att göra: 2-dimkursen) och den/de bilder Du gjort i första
kursdelen, eller arbeta med material från 2-dim samt text.

Att göra (för betyg godkänd):
– under kursen Digital bild,
Övningsuppgifter i programmet Photoshop (som delas ut i början av kursen).
Ett självporträtt som du sätter i relation till din blivande yrkesroll.
– 2-dim kursens sista moment
En eller två bilder i affischformat utifrån temat. (Även fast arbetet är i grupp, skall du göra en
egen affisch)
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En processbeskrivning ( dina tankar och reflektioner utifrån temaarbetet) med referenser till
litteraturen och artiklar.
– den grupp som ska ha Grafisk Form
en folder innehållande text och bild/er.

Momentanvisningar
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och självstudier. Under
kursernas gång ges grunderna, för respektive kurs, i programmen Photoshop och Pagemaker. I
den avslutande delen av 2-dimkursen arbetar vi vidare i programmet Photoshop.

Betyg och examination
De studerande skall aktivt medverka i momentets seminarier. Ålagda arbetsuppgifter skall
fullgöras. Bedömning kan ske genom skriftlig eller muntlig examination, enskilt eller i
grupper eller genom redovisning av bildarbeten. Examination sker löpande.

Obligatorisk närvaro
På seminarier och föreläsningar krävs obligatorisk närvaro.

Obligatorisk litteratur:
Stencilerat material, övningsuppgifter och artiklar/texter som delas ut under kursernas gång.
Kallin L., Palmquist L. red., Från siffror till surfing – könsperspektiv på informationsteknik,

Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet 1999, s 7-25, s 69-92, s 148-168

Eftersom litteratur i ämnet digital bild med fokus på programmet Photoshop är under ständig
förändring (programmet uppdateras med jämna mellanrum) är det svårt att här exakt ange
obligatorisk litteratur. Här listas två av de böcker som finns och är bra och som inte specifikt
behandlar Photoshop (även om det finns med) utan mer allmänt digital bild och tryck. Välj en
efter din egen inriktning.
Ohlsson, Webb, Westerlund, Digital bild, kreativt bildskapande med dator, Bonniers 1999
– relativt allmän inriktning

(Johansson m.fl. Grafisk kokbok, Arena 1998
– klar inriktning mot grafisk form och tryck)

Grafisk form:
Koblanck H., Typografi och grafisk design, Bonniers 1997

Referenslitteratur:
Hellmark Christer, Typografisk handbok, Ordfront 1998 2:a uppl.
Rose´n I. Werner K., Informera med ord och bild, Bild och Ord Akademin 1984
Dysthe O., Det flerstämmiga klassrummet, Studentlitteratur 1995
Bengtsson J., Med livsvärlden som grund, Studentlitteratur 1999
Tudor-Sandahl P., Ordet är ditt, Månpocket 1999
Edling Marta, Kamerans spänningsfält och könens positioner, Kvinnovetenskaplig Tidskrift
nr 3-4, 1993, s 36–46
Newbury D, Reconstructing the self: photografy, education and disability, Disability and
Society, 1996 Sept; 11(3):349-60, United Kingdom
Egberg K., Skåreus E., Jo Spence – kropp, kamp, bild, Astra Nova, nr 4, s 6–11, Finland 1998
Spence Jo, Cultural Sniping – the art of transgression, Routledge 1995

Länkar att besöka:
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        bilaga 4

Umeå Universitet
Inst f estetiska ämnen
Bild 36-55 poäng
Eva Skåreus

Momentbeskrivning
2002-02-04

Schema och momentbeskrivning för delkurserna:
Digital bild 1p (del av Tekniska medier 4p) grupp A och grupp B

2-dim 1p (del av Konstnärlig bild 6p) grupp A och grupp B

Ur Kursplanerna …

Digital bild 1p
Det sista momentet (i Tekniska medier 4p) avser studier i datorbildens tekniska

förutsättningar, karaktär, användning, framställning samt bearbetning.

Grunderna och datorbildens funktion i dagens samhälle skall analyseras.

2-dim 1p
… avser gestaltning i konstnärlig bild. Den 2-dimensionella delen av momentet

omfattar fortsatta studier av centrala begrepp som ljus, form, rum och

komposition. Olika material och tekniker används och deras uttryck och särart

analyseras.

Den studerande skall ges förutsättningar att i ökande grad höja sin förmåga att
analysera egna och andras utifrån begrepp som teknisk färdighet, uttryck och
innehåll Denna förmåga förväntas ge insikt i hur eget och andras arbete kan
utvecklas. Konstens förmåga att förmedla sammanhang och ge struktur åt
verkligheten beaktas.

Under kurserna –
I digital bild/Photoshop och sista momentet i 2-dim kursen/Photoshop arbetar vi
tematiskt med fokus på yrkesrollen - lärare. I kurserna kommer vi att gå igenom
programmen, med visst spelrum utifrån individuella förkunskaper, samt lägga ett
genusperspektiv på teknik och datorer .

Målet är att du via din ökade tekniska kunskap, ska kunna arbeta i datorn med
det tematiska bildmaterialet. Det kräver att du själv funderar, skissar och
formulerar dig utifrån temat.

Introduktion till temat – Att vara lärare
Det krävs mycket av dig som människa för att fungera som en bra lärare. Vad är
en bra lärare? Att undersöka drivkraften och de egna motiven i jämförelse med
vad som förväntas av dig i din yrkesroll, kan vara en bra grund att stå på den dag
du kliver in i din yrkesroll. Att inför sig själv definiera begrepp och visualisera
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dem, gör att dina egna resurser blir synliga för dig. I den nya lärarutbildningen
skrivs mycket om läraren som en socialt kompetent och kreativ yrkesmänniska.
Under utbildningen och senare genom vår yrkeserfarenhet får vi kunskap om hur
eleven bygger upp sin självbild. För att orka leva upp till den nya rörliga och
kreativa lärarrollen, krävs att vi, var och en som lärare, också tittar in i oss själva.
Att vi vet vem vi är i relation till vår yrkesroll och hur vår självbild som lärare är
konstruerad, inte bara hur eleven bygger upp sin självbild.

Vad är det som har gjort att just du vill bli lärare? Hur är du som lärare? Vilka
förebilder har du? Är de negativa, positiva eller både och? Hur ser du på
lärarrollen i allmänna termer? Hur passar du själv in i den beskrivning?

I Tao enligt Puh står följande att läsa:
” Självförtroendets väg börjar med att vi inser vilka vi är, vilka resurser vi har, och
vad som fungerar bäst för oss.” Puh själv förklarar det med att sjunga en visa.

”Hur tror du det går för dig här

om du ej lär dig vem du är?

Hur gör du allt som står i tur

utan ett hum om din natur?

Allting som är din lust och plikt,

att få det gjort, det är av vikt.

Missar du det, då är du såld,

då har du gett dig hin i våld.

Men du blir nöjd, harmonisk, glad

om du vet Hur och Vem och Vad.”

(Hoff 1984, s 77)

I dag går många lärare sjukskrivna pga utbrändhet. Hur ska vi rusta oss för att inte
själva hamna där, för att inte ge oss ”hin i våld”?

Att inte bara fokusera på eleven utan också på oss själva, kan vara ett sätt att
inte gå vilse när kraven blir för stora. Att titta på hur den allmänna synen av en
lärare ser ut, från samhällets, media och föräldrarnas synvinkel, och ställa den i
relation till din egen bild, kan vara ett sätt att ha en stadigare grund att stå på.

Utgångspunkt för temaarbetet – Hur är du som lärare?
Vad är du för en lärare? Vilka är dina läraregenskaper? Hur skulle du beskriva dig
själv för en som inte känner dig i din yrkesroll? Är du präktig, ivrig, ärlig, lugn,
slarvig, girig, elak, modig, lustig? Eller nervig, grinig, rar, vänlig, hjälpsam,
snabb, duktig, pratsam, lydig, argsint, trög, engagerad, kompetent, dryg? Har du
lätt för att lära dig nya saker? Brukar du lyckas i det du gör? Vad är dina resurser?
Vilka är dina svagheter? Blir du uppskattad som lärare? Trivs du i lärarrollen? Hur
har du tänkt dig ditt liv under de kommande fem åren?

Jag föreslår att du just nu lägger ifrån dig det här papperet och under tio minuter
koncentrerar dig på dig själv. Skriv ner tio ord, eller fler, som du bäst tycker
beskriver dig själv som lärare. Ansträng dig inte att vara objektiv. Det är din
spontana bild du ska fånga. Då du är färdig, stryk under de fyra ord som du tycker
är mest karakteristiska. Lägg samtidigt märke till de ord du väljer bort, de kan
också innehålla viktig information. Är du nöjd med din beskrivning? Är det något
som förvånar dig? Är det något ord du vill byta ut?
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Gör nu samma sak med det du ser som den allmänna uppfattningen av en lärare.
Skriv ner en lista med ord, bara spontant de som dyker upp i huvudet. Välj också
här ut fyra ord som du tycker bäst sammanfattar din uppfattning.

Du har nu kanske två olika eller två något sånär likstämmiga beskrivningar av
en yrkesroll. Den här övningen är mest en lek, men innehåller också korn av
sanning. Orden utgör en skiss av både dig själv som lärare och din uppfattning av
de yttre förväntningarna som ställs på en lärare. Spara dessa båda ordskisser, de
kan vara en bra utgångspunkt för ditt fortsatta arbete.

Patricia Tudor-Sandhl, fil.dr. i pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut,
skriver följande i sin bok ”Ordet är ditt”:

”Alla har något slags svar på frågan ”Vem är du?” och många har en ganska

bestämd självuppfattning. Självbeskrivningar är mer eller mindre rika och

insiktsfulla beroende på hur observant man är och hur road man är av

självreflektion. Frågan är hur sanna och fullständiga dessa självuppfattningar i

själva verket är. Skulle andra känna igen oss i våra beskrivningar? Finns det

egenskaper och talanger som aldrig blivit uppmärksammade? Min erfarenhet

som psykoterapeut är att det förvånandsvärt ofta är så. Men också att man vänjer

sig tidigt vid att inte ifrågasätta sin självbild och glömmer att den faktiskt

påverkas av tid och erfarenhet. Att granska sig själv kan ge överraskningar.”

(Tudor-Sandahl 1997, s 135)

Uppgifterna – det tematiska bildarbetet
Frågeställningarna och tankarna i texten ovan har Du säkert tidigare behandlat
t.ex. i Lärarkurs 1. Då arbetade Du med ”ordsvar”, nu ska Du använda Dig av
bilden. Utgå t.ex. från Dina ordskisser och bygg vidare i bilder. Ställ frågor utifrån
Dina ordskisser eller utifrån det Du vill undersöka. Besvara Dina frågor med
bilder. Lämpligt är att utgå ifrån fotografier, digitala som analoga, teckningar,
målningar eller urklipp för att arbeta med montage i datorn. För att kunna
tillgodogöra Dig kursen, behöver Du ett bildmaterial att utgå ifrån. Börja samla in
det redan nu.

Du kan välja att antingen narrativt (se bilaga) eller med hjälp av
frågeställningar, berätta eller besvara Dina frågor i bild. Ingen text ska förklara
Dina bilder, bara komplettera. Som bildmänniskor ska vi låta bilderna tala sitt
språk, orden kan t.ex. vara en inledning. Undersök hur lärarrollen ser ut, Du själv
som lärare. Se hur rollen är konstruerad och hur det stämmer med Dig i Din
yrkesroll.

Du utgår från Dina reflektioner i första delen av kursen. I den andra delen, under
vecka 19–21, samarbetar Du i grupp utifrån en gemensam frågeställning eller ett
påstående som Ni redovisar i form av en affisch-”kampanj” i huset.
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Att göra (för betyg godkänd):
För båda momenten:
En processbeskrivning – dina tankar och reflektioner utifrån temaarbetet – med
referenser till litteraturen och artiklar. Inlämnas efter sista träffen för respektive
grupp.

under kursen Digital bild,
–Övningsuppgifter i programmet Photoshop (som delas ut i början av kursen).
–Ett självporträtt som du sätter i relation till din blivande yrkesroll.

2-dim kursens sista moment

–En individuell affisch som ingår i ett grupp-projekt utifrån temat.

Momentanvisningar
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och självstudier.
Under kursernas gång, ges grunderna i programmet Photoshop.

Betyg och examination
De studerande skall aktivt medverka i momentets seminarier. Ålagda
arbetsuppgifter skall fullgöras. Bedömning kan ske genom skriftlig eller muntlig
examination, enskilt eller i grupper eller genom redovisning av bildarbeten.
Examination sker löpande.

Obligatorisk närvaro
På seminarier och föreläsningar krävs obligatorisk närvaro.

Obligatorisk litteratur:
Stencilerat material, övningsuppgifter och artiklar/texter som delas ut under
kursernas gång.
Kallin L., Palmquist L. red., Från siffror till surfing – könsperspektiv på

informationsteknik, Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet 1999, s 7-
25, s 69-92, s 148-168

Eftersom litteratur i ämnet digital bild med fokus på programmet Photoshop är
under ständig förändring (programmet uppdateras med jämna mellanrum) är det
svårt att här exakt ange obligatorisk litteratur. Här listas två av de böcker som
finns och är bra och som inte specifikt behandlar Photoshop (även om det finns
med) utan mer allmänt digital bild och tryck. Välj en efter din egen inriktning.
Ohlsson, Webb, Westerlund, Digital bild, kreativt bildskapande med dator,
Bonniers 1999
– relativt allmän inriktning

(Johansson m.fl. Grafisk kokbok, Arena 1998
– klar inriktning mot grafisk form och tryck)
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Referenslitteratur:
Bengtsson J., Med livsvärlden som grund, Studentlitteratur 1999
Dysthe O., Det flerstämmiga klassrummet, Studentlitteratur 1995
Edling Marta, Kamerans spänningsfält och könens positioner,
Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 3-4, 1993, s 36–46
Egberg K., Skåreus E., Jo Spence – kropp, kamp, bild, Astra Nova, nr 4, s 6–11,
Finland 1998
Hellmark Christer, Typografisk handbok, Ordfront 1998 2:a uppl.
Koblanck H., Typografi och grafisk design, Bonniers 1997
Newbury D, Reconstructing the self: photografy, education and disability,

Disability and Society, 1996 Sept; 11(3):349-60, United Kingdom
Rose´n I. Werner K., Informera med ord och bild, Bild och Ord Akademin 1984
Rose´n I. Werner K., Informera med ord och bild, Bild och Ord Akademin 1984
Tudor-Sandahl P., Ordet är ditt, Månpocket 1999
Spence Jo, Cultural Sniping – the art of transgression, Routledge 1995

Länkar att besöka:

http://www.bonnierutbildning.com/digitalbild/ kompletteringar till boken Digital bild samt bra länktips

www.grafem.se ett förlag som ger ut en bok i programmet Photoshop. Där finns några utdrag ur boken att
hämta hem som en pdf-fil.
Programmakare …

http://www.adobe.se
Bra grafisk litteratur, mer för tryck

http://www.kapero.a.se länk till Grafisk Kokbok som har många bra länktips
Upphovsrätt

http://www.usenet-se.net/bbs-lagen/upphr1960:729:5.html
http://www.lansbibliotek.halland.net/hkonf98/broms.htm
http://www.kulturnat.iva.se/juridik/index.html
http://194.251.183.62/bonus/home.html
Annat matnyttigt

http://www.art.a.se
http://www.konstfack.se/gdi för att kunna kika på hur de jobbar på konstfack

http://www.art-bin.com/aashome.html, med många tips på bra länkar bl.a.

http://www.algonet.se/~lawa/index.htm
Virtuell konstlänksida

http://www.kultur.nu/Konst/Virtuell_konst/index.asp
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