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Eva Skåreus

En serie affischer sitter uppsatta i Lärarut-
bildningshuset. Några stycken har rubriken 
”Det är lärarnas fel”. Ett diskret frågetecken 
skymtar nere i högra hörnet. Är det avsändaren 
som satt sin logga i form av en undran? En av 
affischerna har bilden av en tonårstjej som sitter 
och håller i en ölburk. En annan affisch i samma 
serie har en bild av en nedklottrad vägg. Skulle 
det vara lärarnas fel att skolbarnen dricker öl 
och klottrar på väggarna? Eller ställer man sig 
frågan hur långt lärarnas ansvar sträcker sig? 
Lite längre bort sitter en serie affischer med 
rubriken www.nollkoll.se. Vem är det som inte 
har kontrollen? Vem är det som drar i trådarna 
och kontrollerar?

Som betraktare av dessa affischer ställs man 
mot väggen. Samtliga affischer har på ett eller 
annat sätt provocerande budskap där rubriker 

Det är lärarnas fel

formulerar en blandning av slagkraftiga, tvety-
diga och stundtals anklagande meddelanden. 
En del rubriker är fyndigt formulerade, andra 
anspelar på olika missförhållanden i skolan. Du 
kan inte undgå att reagera. Mitt i Lärarutbild-
ningshuset är det några affischer som kraftfullt 
ställer angelägna frågor och ifrågasätter skolan 
och lärarutbildningen. De tar sin utgångspunkt 
i läraryrket. Vilka är det som vågar slänga den 
brandfacklan att allt är lärarnas fel?

Upphovsmakarna till affischerna är studenter 
som går fjärde terminen på sin Bildlärarutbild-
ning. Under en vecka går de samman i små 
grupper om ca fyra stycken för att gemen-
samt planera och genomföra en f ingerad 
affischkampanj. Kampanjen ska handla om 
lärarrollen eller yrket ur någon aspekt. Upp-
giften ingår som en avslutande del i att lära 
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sig datorprogrammet Photoshop. I och med 
att studenterna har engagerande bildproblem 
att lösa på datorn, blir bildlösningarna kursens 
fokus och tekniken bara ett medel att arbeta 
fram bilderna. Teknikundervisning tenderar 
annars att i huvudsak sätta behärskandet av 
tekniken eller programmen i fokus och inte 
lägga tonvikt vid innehållet. En teknikfixerad 
undervisning lägger grunden för problematiken 
med en välutvecklad och tekniskt skicklig ”yta” 
utan djup, avsaknad av det som ytligt brukar 
benämnas ”content” bland vissa IT-gurus. Att 
lägga tonvikten vid innehållet från början 
engagerar långtidsminnet vid inlärandet och 
avdramatiserar tekniken. Det är innehållet och 
dess information som är i fokus. 

     ”Betänk att informationsteknologin är ett ord i 
två led: information och teknologi. Vi får inte 
tänka oss att IT är enbart en fråga om teknologi 
även om många vill få oss att tro det. IT är lika 
mycket en kulturell fråga och en fråga om infor-
mation som en teknisk fråga. Det är viktigt att 
motverka teknikfixeringen och apparatfixeringen i 
datorsammanhang.” (Marner, 1998 s 23)

Att rubrikerna på affischerna tar sig dessa 
uttryck har sin förklaring. Utgångspunkten i 
arbetet med att lära sig programmet har ett 
övergripande tema: Att vara lärare. Under den 
första delen av att lära sig Digital bild arbetar 
studenterna med sin personliga bild av sig själv 
som lärare. Det är ett självreflekterande arbete 
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där den kommande yrkesrollen är i fokus. Stu-
denterna utgår från en personlig frågeställning 
och formulerar den i bilder på datorn. De tar 
sedan med sig den bilden och temat in i nästa 
uppgift där de ska göra utåtriktade och slag-
kraftiga affischer i mindre grupper.

Som lärarutbildare varken går det eller är 
eftersträvansvärt att undgå debatten om skolan 
och lärares arbetssituation. Samtidigt har man 
studenternas önskan att hela tiden förankra det 
de lär sig i den arbetslivssituation de utbildar sig 
till. Min bakgrund som bildlärare, bildterapeut 
och konstnär har sammantaget varit källan till 
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valet av temat: Att vara lärare. Tillsammans 
med mitt personliga engagemang i ämnet utgör 
detta grunden för byggstenarna i hur undervis-
ningen byggts upp. Nedan följer ett utdrag av 
den skriftliga information som studenterna får 
av mig innan kursen startar.

”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 lärar-
rollen, krävs att vi, var och en som lärare, också 
reflektera över oss själva. Att vi vet vilka vi är i 
relation till vår yrkesroll och hur vår självbild 
som lärare är konstruerad och inte bara tittar 
på hur eleven bygger upp sin självbild, ger en 
starkare yrkesidentitet och hållbarare utgångs-
punkt för arbetet. Vad är det som har gjort att 
just du vill bli lärare? Hur är du som lärare? 
Vilka förebilder har du? Är de negativa, posi-
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tiva eller både och? Hur ser du på lärarrollen i 
allmänna termer? Hur passar du själv in i den 
beskrivningen? 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 all-
männa bilden av en lärare ser ut, från samhäl-
lets, medierna och föräldrarnas synvinkel, och 
ställa den i relation till din egen bild, kan vara 
ett sätt att ha en stadigare grund att stå på.” 
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I lärarutbildningen förväntas det av stu-
denterna att de i vissa moment formulerar i ord 
hur deras kommande yrkesroll ska, bör och kan 
vara. De läser litteratur och diskuterar teorier 
och egna erfarenheter från praktikperioderna. 
Att då också engagera dem att använda sig 
av det som utgör deras grund för valet av 
inriktning, bilden, ter sig självklart. Att i bild 
formulera sina frågeställningar, ger oftast helt 
andra svar än de svar orden ger. I bilder får vi 
svar som förmedlar konkretion, helhet, sam-
manhang och en struktur som ser annorlunda 
ut än den orden ger oss. I förlängningen ger det 
en fördjupad kunskap om oss själva. 

     ”Den personliga identiteten, svaret på frågan ’vem 
är du?’, tar form i berättelser som vi berättar själva 
eller som andra berättar för oss. Någon form av jag-
berättelser skapar vi varje gång vi försöker förankra 
våra beslut och handlingar i våra tidigare erfarenhe-
ter och då vi genom våra handlingsval planerar ett 

framtida projekt.” (Tyrberg, 2000, s 34) 

I en essä om Göran Tunströms författarskap 
”Att berätta ett jag” refererar Tyrberg till moral-
filosofen MacIntyre och hans slutsatser om att 
vi människor endast är medförfattare till våra 
livsberättelser. Visserligen är vi ansvariga sub-
jekt, men bär också ett kontextuellt och socialt 
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avhängigt jag. Detta finns med i den bakom-
liggande strukturen i min undervisning.  Den 
dialektiska dubbelbilden av att ställningstagan-
den och val bottnar i både personliga motiv, 
strukturella och kontextuella sammanhang som 
ger dimensionen åt bilder, säg självbilden, att 
den inte bara är en, utan flera. 

Introduktionen för studenterna till momen-
tet startar med en bildvisning av några nutida 
fotografers verk. Bland annat tittar vi på den 
norska konstnären Vibeke Tandbergs bilder 
från utställningen Living together som visades 
på Bildmuseet för några år sedan. I fotografiska 
bilder som manipulerats i datorn, har Tandberg 
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i samma bild satt samman två bilder av sig själv 
i olika vardagliga situationer. Hon skildrar i bild 
hur det är att leva med sig själv och iscensät-
ter de olika rollerna eller inre gestalterna. I en 
bild hoppar hon t.ex. i vattnet från en brygga, 
i en gestalt klädd i bikini och en i baddräkt. 
Hon förekommer alltså i en och samma bild 
två gånger, som om tiden är ett rum där olika 
händelser som sker i samma rum också skild-
ras simultant. De olika gestalter och roller vi 
intar i en situation kan, när de skildras i en 
och samma bild, skapa spännande möten. Det 
ger möjlighet att se såväl sina inre som yttre 
bilder och relationen mellan dem i en och 
samma bild. Bildmakaren kan inta de olika 
positionerna, både som ”berättare”, ”lyssnare” 

och ”betraktare” och upprätta en dialog med sig 
själv. Hur lever jag med mig själv? Vilka olika 
positioner intar jag? Hur ser jag de facto ut i 
de olika positionerna? Hur motsvarar det mina 
inre föreställningar om hur jag ser ut?

En grupp studenter tog med sig delar av 
dessa tankar till affischuppgiften och tog tag 
i det ”Tandbergska” motiven och iscensatte 
sig själva i olika positioner och i olika gestalter 
som t.ex. elev och lärare för att synliggöra de 
olika roller man kan ikläda sig i skolans värld. 
Det var också ett sätt att avkläda schablonerna 
som är lätt att ta till, kanske speciellt om du är 
osäker i din egen yrkesroll. Deras rubrik löd: 
Vad ska du ta på dig idag?  
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Utgångspunkten för ett yrkesval kan vara 
många. Några exempel kan vara engagemang 
i ämnet, ekonomisk överlevnadsstrategi, per-
sonliga egenskaper, positiva erfarenheter av 
skolan och av betydelsefulla personer eller 
förebilder. Varje gång vi ställs inför frågan vad 
som utgör grunden för yrkesvalet, berättar vi 
en kort berättelse. Den skiftar säkert utifrån 

vem som frågar och i vilken situation man 
befinner sig i. Den skiftar kanske också med 
tiden. Tiden, detta begrepp som flyktar och 
som vi så sällan egentligen infogar i bilden av 
vår till synes fixerade personlighet. Författaren 
Patricia Tudor-Sandahl, fil.dr. i pedagogik, leg. 
psykolog och psykoterapeut, skriver följande i 
sin bok Ordet är ditt:
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     ”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 erfaren-
het 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)

Det kan vara så att den berättelse man 
berättar, visserligen lite olika men med en 
bestående kärna, ser ungefär lika ut över tid. 
Det kan vara så att berättelsen inte förändras 
nämnvärt trots en längre utbildning och en 
ansenlig mängd litteratur. Det kan vara så att 
trots att jag diskuterar mina bevekelsegrunder 
och teoretiska ståndpunkter under ett par år, 
ändå sedan hemfaller åt den enkla berättelsen 
som alltid följt med mig. 

Det är inte ofta man ges tillfälle och tid att 
fundera över sina utgångspunkter. Och, hur gör 
man det? Ovan nämnda författare ger några råd 
i sin bok. Alla råden bottnar i att använda sig 
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av ord, snabba associationer som ska klottras 
ner på papper. Ord som beskriver delar som 
utgör delar av en helhetsbild. Till och med i 
ordet helhetsbild har vi den delen – bild. Hur 
ser då bilden ut? Just den bild av helheten som 
vi i ord försöker beskriva. Den konkreta bilden 
ser helt säkert annorlunda ut än den verbala. 
Vi kan skapa personliga symboler som utgör 
en slags summa av alla de delar, erfarenheter 
och känslor den representerar. Så fungerar en 
personlig symbol, en kraftfull representation 
av en summa som inte går att uttrycka eller 
sammanfatta i ord. 

Det är inte ens säkert att grunden för 
yrkesvalet eller den personliga och den offici-

ella bilden av yrket lärare blir synligt genom 
några av dessa metoder. Däremot kan det vara 
värt att försöka. Just möjligheten att upptäcka 
något nytt, bli överraskad, sporrar mångas 
nyfikenhet. 

Bilden av mig som lärare … Det finns hos 
alla studenter en inre representation, en kom-
bination av minnen och erfarenheter omsatta 
till bilder av verkliga eller tänkta situationer. 
Att ”förverkliga” dem, göra dem synliga, ger 
självkännedom. En del studenter har t.ex. mött 
sig själva i flera positioner i en och samma bild, 
som både lärare och elev. Där finns likheten 
med Vibeke Tandbergs arbeten.  
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Andra studenters personliga bilder har 
laborerat med tid, förebilder och personlig bak-
grund. Att formulera den personliga bilden av 
yrkesrollen, dess lockelse eller skräckscenarium 
har varit målet med undervisningens första del. 
Dessa personliga bilder finns inte med i denna 
artikel. Här redovisas de gemensamma bil-
derna, affischerna. Den personliga bilden har 
utgjort grunden för att i smågrupper arbeta 
vidare med en fiktiv affischkampanj.  På detta 
sätt går de från det privata till det allmängiltiga. 
Likaväl som bilden utgör en spegel för inre före-
ställningar blir studentgruppen en yttre spegel 
som yrkesgrupp. Genom att spegla det person-
liga materialet, lyssna på de andra i gruppen, 
kan studenterna hitta ett gemensamt fokus där 

det personliga ryms. Vad har vi gemensamt? 
Vad av mina frågeställningar kan passa in i 
de andras? 

Arbetsprocessen, viljan att hitta uttrycken, är 
starkt förankrad hos var och en. I några grupper 
finner man sitt fokus snabbt. I andra grupper 
tar denna diskussion längre tid. Processen och 
resultaten är helt avhängigt deltagarnas person-
liga utgångspunkt. I en grupp väcker någon en 
ny frågeställning som de andra deltagarna anser 
angelägen. I en annan grupp associerar någon 
vidare och för därmed in nya element.

I arbetsprocessen ingår kunskaper om bild-
behandlings- och layoutprogram samt de flesta 
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delar som ligger till grund i projektarbete inom 
den grafiska branschen. Att hitta målgrupp för 
sin kampanj, att formulera en rubrik som till-
sammans med bilden aktiverar betraktaren, att 
hitta det bildmässiga uttrycket som kan fånga 
betraktarens uppmärksamhet. Tidspressen finns 
också med, de har bara några få dagar på sig. En 
viktig del i processen är det samtal studenterna 
har som utgångspunkt för arbetet. Att först ges 
möjlighet att berätta ostört om sin personliga 
bild och sina funderingar för den lilla gruppen. 
Att få ta del av alla gruppdeltagares berättelser 
och utifrån det samtalet söka den gemensamma 
positionen. Vad eller vilka frågor känns mest 
angelägna just nu utifrån min egen bild? Har 
jag fått syn på något nytt när jag berättade min 

bilds berättelse? Har de andra gruppdeltagarnas 
berättelser gett en ny infallsvinkel? Vilka frågor, 
farhågor eller lockelser har vi gemensamt i denna 
grupp? Vilken position vill jag ikläda mig som 
avsändare för vårt gemensamma budskap?

Den diskussion som smågrupperna har haft, 
redovisas också i hela gruppen. Där kan man få 
hjälp att formulera en rubrik eller få synpunkter 
på den rubrik man formulerat. För vissa grupper 
har denna spegling varit viktig, då den rubrik 
de formulerat varit i det närmaste obegriplig. I 
sin ambition att hitta en slagkraftig formulering 
har man tappat innehållet. Här kan man också 
fråga om bildlösningar eller på andra sätt ta 
hjälp av hela gruppens kunskap. 
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När så den lilla gruppen väl har hittat en 
gemensam utgångspunkt ska alla gruppdelta-
gare vara delaktiga i gruppens bilder. Vem i 
gruppen som sedan gör en viss bild, är ovä-
sentligt. Alla ska vara medansvariga i hur de 
ser ut. Det är annars sällan som studenterna 
går in och bestämmer gemensamt hur deras 
kurskamrater ska göra bilder. Detta arbetssätt 
gör att skissarbetet är det viktigaste momentet i 
själva bildskapandet. Utförandet blir ett hant-
verksmoment där de också enkelt kan delge 
varandra kunskaper om bl.a. teknik. 

De frågeställningar och funderingar 
som förekommer mest rör sig runt lärarens 
olika roller och ansvar. Med olika grad av oro 

formulerar grupper ironiskt, lätt desperat eller 
humoristiskt den svåra positionen att såväl lära 
ut, uppfostra, som att vara kompis och ansvarig 
vuxen. Att räcka till är också en frågeställning 
som flera grupper behandlar på olika sätt. Frågor 
kring makt och kön, anställningspolitiska frågor 
och frågor kring sociala positioner förekommer 
också. När studenterna ska formulera sina rubri-
ker har de med sig en uppmaning att i möjligaste 
mån vända frågor till påståenden. Det är en av 
förklaringarna till att många av rubrikerna får 
just ett provocerande budskap. Den grupp som 
hade affischerna ”det är lärarnas fel” började med 
”är det lärarnas fel?”. Och det är inte tu tal om 
annat än att möjligheten att påstå i stället för en 
blygsam fråga, renderar mer energi i arbetet. 
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Att mitt i högborgen få vara provokativ 
kittlar, utmanar och känns lätt förbjudet. 
Men det är inte bara resultatet av att få göra 
något utanför det korrekta som är positivt, 
utan mångas arbeten bottnar också i en delvis 
ny säkerhet i sin yrkesroll. Att ha provat olika 
positioner, både inifrån genom att iscensätta 

dem, och utifrån, genom att betrakta dem, ger 
en förstärkt självkänsla. 

Det finns också grupper som tar tillfället i 
akt att kritisera lärarutbildningen. En grupp 
som gjorde en slagkraftig serie, tog fasta på att 
de tyckte utbildningen släckte det personliga 
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engagemanget och lusten för ämnet. Som 
hjärtslagen mätt i en EKG-kurva tillsammans 
med liknelsen till ”de tre aporna” som inte ser, 
inte hör, inte talar, dämpas successivt lusten tills 
man får en stämpel och är ”färdigproducerad”. 
De satte ingen avsändare på sin kampanj och 
jag glömde fråga varför. En annan grupp lyfte 

fram problematiken och konflikten med att 
kombinera ambitionen att hålla kvar engage-
manget i den egna konstutövningen och att 
vara lärare. Att vara konstnär kallas ironiskt 
för en last. 
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Många studenter arbetar med kamera och 
bilder på sig själv, medan andra plockar bilder 
från litteratur och andra källor. En grupp 
arbetade med bilder från Nalle Puh. Rent 
upphovsrättsligt går det inte att ha med dessa 
affischer här, men de belyser på ett bra sätt 
det stora ansvar som studenterna tycker att de 

har i sin roll som lärare. Nalle Puh-figurerna 
representerar alla en specifik personlighet. På 
affischerna ställde studenterna figurernas per-
sonlighet i kontrast till sina föreställningar om 
lärarens olika funktioner. Den sammanfattande 
rubriken var – En lärare ska, som följdes av 
orden kunna, fånga, hinna och förstå. Kunna 
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var Tiger, fånga var Ior, hinna var Nasse och 
förstå var Puh. Avsändare var den fingerade 
organisationen Lärarens Rätt I Samhället. 

En lärare ska 

(med en bild av Tiger) kunna psykologi, 
administration, metodik, ekonomi, kon-
flikthantering, pedagogik, leda, samarbeta, 
ämneskunskaper 

(med en bild av Ior) fånga hundratals elevers 
nyfikenhet i veckan, söka kunskap, ta egna 
initiativ, samarbeta, ha roligt, vara kreativ

(med en bild av Nasse) hinna genomföra för-
äldrasamtal, fortbilda sig, rätta elevarbeten, 
planera undervisningen, köpa in material, för-
medla kunskap, handleda, gå på konferenser

(med en bild av Puh) förstå elevers olika behov, 
hemförhållanden, läs- och skrivsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, utstötta elever, för-
äldrar, olika kulturer, könsroller

Utgångspunkten i utformningen av denna 
kurs har varit att det arbete som studenterna 
utför renderar större självkänsla och en fördju-
pad insikt i hur deras yrkesidentitet ser ut. Det 
är också möjligt att för några av studenterna bär 
dessa bilder ett innehåll som påverkar dem över 
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tid, att de ”bär med sig” bilden ut i yrkeslivet.  
Det är bl.a. detta jag skall forska kring i fem år 
framåt som antagen doktorand i Pedagogiskt 
arbete vid Genusforskarskolan. Jag skall stu-
dera om och i så fall hur bild och bildskapande 
kan användas av lärare/lärarstuderande för att 
utforska, forma och omforma sin yrkesroll och 
yrkesidentitet. Det är bilderna och bildskapandet 
som är själva studieobjektet och avhandlingens 
fokus. Här ovan har jag beskrivit det praktiska 
arbetet i en del av min undervisning. Mycket 
flyktigt har lite av min teoretiska grund kommit 
in i texten. Att redogöra för den har inte varit min 
ambition här. De teorier som redan nu är aktu-
ella kommer från bildsemiotik, genusforskning, 
pedagogik samt från bild- och fototerapi.

Undervisningen jag bedriver är inom såväl 
det estetiska fältet som teknik, vilket ger både 
spännande och lite annorlunda förutsättningar 
för att gå in och titta på förhållandet kön och 
teknik. På Institutionen för estetiska ämnen  
vid Umeå universitet är ca 80% av studenterna 
kvinnor och trenden är att antalet kvinnor ökar. 
I den grupp kvinnor jag undervisar, är många 
tveksamma till teknik till en början, men 
under tiden de arbetar viker tveksamheten för 
nyfikenhet. Överhuvudtaget tycker jag mig 
märka en viss icke könsspecifik teknikfientlig 
inställning bland bildlärarstudenter som ofta 
tidigare gått konstskola eller estetiskt program, 
men det är lite riskabelt att slå fast det. Däremot 
ingår inte teknik som en del av konstruktionen 
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av den sociala rollen kvinna. Tveksamheten 
gentemot datorer återfinns delvis i början av 
undervisningen bland de fåtal män som ingår 
i grupperna. Min erfarenhet av mansgruppen 
är att den inte är homogen i hänseende till att 
teknik självklart skulle ingå i deras uppfattning 
av mansrollen knuten till ämnet bild. Där kan 
möjligen föreligga en kollision mellan den all-
männa sociala konstruktionen av män och den 
specifikt konstnärligt inriktade gruppen män. 
Diskussioner och eller skrivna reflektioner kring 
kön och teknik ingår som en del av kursen. 
Tyvärr tycker de flesta studenter att dessa två 
delar inte har mycket med varann att göra, trots 
att de läser delar ur boken Från siffror till sur-
fing (redaktörer Kallin och Palmquist, 1999). 
Den boken är en sammanställning av D-upp-
satser från Datavetenskapen. Flertalet tycker 

att det är en problematik som inte berör deras 
generation, utan tillhör den äldre generationen, 
min generation. En förklaring kan vara att de 
inte själva har ”drabbats” av könsdiskriminering 
och därför inte ser mönstret i samhället. Detta 
trots att deras åldersgrupp utgör en stor del av 
gruppen som arbetar inom IT. 

Vilka förklaringsmodeller som än ligger 
till grund för motståndet att se sambanden 
mellan teknik och kön, så är det en angelägen 
fråga att undersöka. Om inte datorerna ska 
falla helt i teknikernas våld, må vi kulturarbe-
tare ta ansvar och erövra tekniken i bildernas 
tjänst. Tekniken kan också vara till hjälp för 
att föra fram budskap om kön- och maktfrågor 
i skolan. 
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Avslutningsvis vill jag kommentera den 
serie affischer här ovan som i rubriken har de 
inledande orden: Jag heter … men …  Diskus-
sionen i den gruppen började med att en av 
studenterna berättade om en manlig fritidsle-
dare på en praktikskola. Han var en ”hjälte” 
som alla på skolan vände sig till. Kvinnorna 
konstaterade i gruppen att allt var så mycket 
enklare för män i så många samanhang. Detta 
samtal resulterade i deras affischserie.

Samtliga affischer i artikeln är ursprungli-
gen i A1-format även om de här presenteras i 
olika storlekar. De flesta deltagande studenter 
med en affisch i artikeln är listade efter sista 
bilden. Tyvärr har jag inte kunnat härleda alla 
affischer till en upphovsmakare, så om någon 

känner sig förbigången, hör gärna av Er till mig 
så kan det rättas till i framtiden.

eva.skareus@educ.umu.se
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