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SAMMANFATTNING 
Denna studie handlar om ungdomar och deras bildarbete i skolkontext. Undersökningen 
utgår ifrån den sociokulturella perspektiv och den designteoretiska perspektiv. Syftet 
med studien har varit att skapa förståelse för hur ungdomar väljer att kommunicerar 
med bilder, ikoner och andra symboler i bildarbeten när de gör bildarbete. Studien har 
genomförts med kvalitativ metod och urvalet har gjorts i två steg genom subjektivt urval 
och systematiskt urval. Insamling av material har skett genom att ungdomarna fick göra 
ett symboliskt självporträtt samt att ungdomarna intervjuades. Sedan tolkade jag 
bildmaterialet tillsammans med samtalen med hjälp av visuell kultur och semiotiken. 
Dessa har sammanställts och diskuterats i en diskussionsdel där jag besvarar varje fråga 
från frågeställningen. Studien har visat att ungdomarna har berättat om deras 
levnadsvillkor, sociala och kulturella förutsättningar. De har använt sig av bilder, ikoner 
och andra symboler hämtat från ungdomars visuella värld som är starkt påverkad av 
många olika typer av bilder, medier och populärkultur. 
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INLEDNING 
Mitt ämne är bild. Jag älskar bild, och bild har varit en röd tråd i mitt liv. Mitt huvudintresse 
ligger inte i konsten eller konstnären. Bild för mig har varit ett sätt att kommunicera på. I brist 
på ord kunde jag alltid ta fram papper och penna och skissa upp det jag menade, men jag var 
även duktig på att teckna och kunde skapa mig en identitet med bild och genom bilden. Mitt 
bildintresse gjorde att jag sökte mig till reklambranschen där jag stannade i 15 år och har varit 
verksam som illustratör och AD-assistent. Jag har varit med om att lansera produkter och 
tjänster och jag har sett hur bilder kan påverka och skapa illusioner.  
 
Numera arbetar jag som bildlärare, i en skola med ca 340 elever, sedan snart tre år tillbaka. 
Jag undervisar barn och ungdomar från år 4 till år 9, dessutom finns bild som elevens val. I år 
4 och 5 nosar vi på olika tekniker och metoder, arbetar med sagobilder och med lite olika 
konstnärer. I år 6 och 7 lär sig ungdomarna många olika tekniker och att hantera olika 
material. De lär sig huvudets och kroppens proportioner för att i år 8 och 9 kunna arbeta med 
uppgifter över en längre period. De olika arbetsområdena är bildkategorier, konsthistoria, 
perspektivritning, digital produktion, bildanalys, osv. En arbetsuppgift som både år 8 och år 9 
får göra är en presentation av sig själva, vilket är ett ämne som de väl känner till. Uppgifterna 
är inte traditionella självporträtt och uppgifterna ser olika ut mellan årskurserna, men syftet 
med en presentation av sig själv är att uppfylla delar av målen i kursplanen om att ”(…) 
kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften” (Skolverket, 2000:11)   
 
För två år sedan gjorde den dåvarande klassen i år 9 ett mycket uppskattad arbete som jag 
kallar ”Om jag vore en stol”. Jag hade en genomgång, där jag beskrev mig själv som stol, och 
då såg jag hur det lyste upp i många ögon. Ungdomarna designade sig själva som en stol. 
Bilderna blev helt fantastiska. Huvudfiguren i bilderna påminde om stolar – men stolarna var 
utformade med olika föremål, symboler och tecken där ungdomarna ”berättade” om sig 
själva. Det var detta som gjorde att jag började fundera kring just tecken och hur ungdomarna 
uttrycker sig med dem. Olika tecken förekommer ju överallt i samhället och oftast tänker man 
inte på vilken betydelse tecknen har för oss – utan för många tecken finns betydelsen där som 
en självklarhet när det kommunicerar med oss. Dessa tecken är kulturellt överenskomna och 
har betydelse i en viss kultur eller sammanhang. Till exempel ett tecknat eller målat hjärta 
betyder kärlek och detta vet man redan i tidig ålder. Dessa tecken kommunicerar med oss och 
påverkar vår vardag och naturligtvis kommunicerar de med ungdomar i hög grad. 
 
Kommunikation i vårt samhälle kopplas först och främst till det verbala språket. 
Kommunikation är ett samspel mellan människor och samtidigt en pågående process i 
samhället. Den uppstår bland två eller flera personer som skickar samt uppfattar budskap 
mellan varandra. Kommunikation är grunden till relationer mellan människor. Det enklaste 
sättet att kommunicera på, enligt många, är när två personer samtalar med varandra på samma 
språk och gärna inom samma kulturella ramar. Då kan man använda ord, gester och mimik för 
att understryka det man vill säga (Nilsson, Waldemarson, 1994).  Man kan även kommunicera 
med texter, genom att skriva till varandra, genom brev, post-it lappar eller sms. Detta kräver 
dock att vi förstår varandra språkligt – grammatiken, ordval, ämne, kontext med mera. bidrar 
till förståelsen. Två forskare inom kommunikationsvetenskap, Shannon och Weaver, förklarar 
sin kommunikationsteori genom hur sändare och mottagare kan koda och avkoda varandra, 
och hur sändaren utnyttjar olika kanaler och medier för att kommunicera (Fiske, 1997). 
 
Men vad är bild? Det är också kommunikation. Avsändaren vill säga någonting med sin bild. 
Mottagaren vill förstå vad bilden säger. Enligt Nordström (1986) kan bilder dra till sig eller 
förtrolla och de har en dragningskraft som texter saknar. Bilder kan fängsla oss genom sitt 
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utseende. Att kommunicera med eller genom bilder är mycket effektivt och ”trovärdigt” vet 
vi. Alla känner till att människan har varit på månen – vi har ju bildbevis! Ungdomar möter 
många olika typer av bilder och de lyfter fram kommunikation och underhållning som det 
viktigaste beträffande Internet idag, där Internet är en interaktionsarena med bilder, filmer, 
spel, ljud och texter. (Dunkels, 2009).  
 
Med dessa funderingar och som undersökningstema till min C-uppsats beslöt jag mig för att 
återuppliva arbetsuppgiften ”Om jag vore en stol” i en klass i år 9. Jag har fått tillstånd utav 
ungdomarna och föräldrarna att använda bilderna och även att intervjua ungdomarna. Men 
materialet kändes väldigt stort så jag bestämde mig för att ”bara” göra bildanalys.  Strax efter 
detta frågade en pojke i den bestämde klassen om och när jag skulle göra intervjun. Jag 
förklarade att min undersökning skulle handla enbart om bildanalys. Han tittade på mig en 
stund och sa ”hoppas att du tolkar mig i min bild rätt i så fall”. Jag fick mig en tankeställare, 
och kom fram till att jag självklart vill veta vad han och de andra ungdomarna ville uttrycka 
med sina bilder. Denna uppsats handlar om ungdomarna och jag har helt och hållet riktat 
ljuset mot deras bildarbeten och intervjuerna när jag undersöker hur ungdomar väljer att 
kommunicera med bilder, ikoner och andra symboler i bildarbeten. 
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Kunskapsbakgrund  
I denna kunskapsbakgrund redovisar jag relevant litteratur för min uppsats. Jag inleder med 
Vygotskij och Selander, sedan följer ett avsnitt om tecken som bär mening, identitetsskapande 
och identitetsutveckling samt visuell kultur, och jag avslutar med styrdokument om bild och 
identitet. 

 
 

Vygotskij och Selander  
Vygotskijs sociokulturella perspektiv har haft stor påverkan på hur vi ser på lärandet 
idag. Han menar att aktivitet är det som leder till lärande och denna aktivitet 
kännetecknas av fantasi, kontext, interaktion och verktyg. Enligt Vygotskij (1995) har 
människan två sätt att förhålla sig till verkligheten. Delvis kan människan reproducera 
verkligheter – detta är starkt sammankopplat med vårt minne och med tidigare intryck 
eller handlingar ur människan erfarenhet. Men hjärnan kan mer än bara reproducera. 
Människan har även förmågan att skapa någonting nytt genom att använda fantasin. Det 
vill säga genom att fantasin kan bearbeta och kombinera olika element från sina tidigare 
erfarenheter kan människan skapa någonting nytt. Vygotskij menar vidare att fantasin är 
byggstenen för all slags kreativ aktivitet inom kulturens områden. När man skapar 
konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt använder man sig av fantasin. Därför kan man 
påstå att allt inom vår kultur, till motsats från i naturen, är skapat av människan och 
bygger på fantasin tillsammans med tidigare erfarenheter (Vygotskij, 1995). Slutsatsen 
blir då, enligt det sociokulturella perspektivet, att människan har skapat kulturen genom 
fantasin och att fantasin behövs för att alla kulturella områden skall kunna utvecklas även 
i framtiden. Att reproducera eller skapa någonting nytt är en mänsklig handling, men den 
sker inte bara av sig själv utifrån ingenting. Mänsklig handling behöver en social 
inramning dvs. en kultur att vara i. Först tillsammans med en social inramning, eller 
kontext, kan mänsklig handling leda till aktivitet och då leder aktiviteten i sin tur till 
lärande (Säljö, 2000). Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv uppkommer kulturen 
från människans aktivitet vilket gör att människan påverkas av kulturen. ”Människa är 
kultur. Kulturen är människa” och därför bör det heta ”Människa i kultur (Strandberg, 
2006).  
 
Utöver den sociala inramningen, lägger Vygotskijs sociokulturella perspektiv stor vikt 
vid medierande artefakters betydelse. Vygotskij anser att människan och världen inte 
kommunicerar med varandra direkt utan genom artefakter/verktyg. Med artefakter menar 
man verktyg och tecken samt tillgång till dessa. Både skriftspråket och bildspråket är 
medierande artefakter enligt detta sociokulturella perspektiv. Dock är skriftspråket 
överordnat bildspråket i vårt samhälle och dessa är utan tvivel två skilda kulturella 
uttryckssätt. Trots detta används de onekligen ofta tillsamman inom olika medier, och 
bildspråket har fått en renässans genom just olika medier. Framförallt har symboler, 
ikoner och tecken haft stor inverkan på människor i en tid med IT, massbilder, 
mobiltelefoner osv. Människor har fått större möjligheter att kunna utvecklas och 
kommunicera. Vygotskijs teori, om hur människan och världen kommunicerar med 
varandra förklaras med att människan, kallad för subjekt, och världen, kallad för objekt, 
enbart kan kommunicera med varandra genom verktyg, dvs. artefakter (Strandberg, 
2006). 
 
Staffan Selander och Anna-Lena Rostvall har i sin bok Design för lärande (2008) presenterat 
ett annat perspektiv på just lärande och kunskapsbildning. De anser att kunskap och 
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kommunikation hänger starkt ihop för att leda till lärande. Kunskap skulle för alltid vara dolt 
om människor inte använde sig av kommunikation i lärandemiljöer, med olika semiotiska 
tecken, som är länken mellan individ och kultur. Lärsituationer är kommunikation och all 
kommunikation är fylld av information uppbyggd utav olika teckensystem, kallad för 
semiotiska system, som finns parallellt och är bärare av mening. Denna kommunikation kallar 
Selander och Rostvall för multimodal (Selander, Rostvall, 2008). När kommunikation är 
multimodal arbetar teckensystem parallellt och dessa budskap kan endera stödja varandra 
eller motsäga varandra eller inte överensstämma alls med varandra. Den multimodala 
kommunikationen kan förmedla ett budskap på ett sätt och sedan kvalitetssäkra på ett annat 
eller förkasta ett förmedlat budskap. Multimodal kommunikation omfattar semiotisk 
kommunikation, det vill säga allt från verbalspråk till bilder, till olika medier som kan 
användas parallellt. 
 
Selander och Rostvall anser att lärandet beror på olika biologiska förutsättningar, men lägger 
tonvikten på att lärande är en social process. Den sociala världen fastställs av samhälliga 
överenskommelser och värderingar. Dessutom upplevs inte alltid läroprocesser som enbart 
positiva då man förlorar eller ifrågasätter tidigare ”kunskaper” för att acceptera nya kunskaper 
– detta kan till och med vara svårt istället (Selander, Rostvall, 2008). För att kulturen och 
individen ska kunna länka till varandra och kunna förstå sin omgivning krävs det olika 
semiotiska systemen och medier – det vill säga kunskap om världen som människan får 
genom bland annat bokstäver, ljud, färger, mått, mimik, samt genom olika medier som 
mobiltelefoner och digitala medier.  
 
En del av kommunikation är att tolka budskap och låta dem få betydelse. Men i 
kommunikation kan en transformativ process inträffa. Författarna ger ett exempel, där läraren, 
genom flera semiotiska system, så som muntliga eller skriftliga instruktioner tillsammans med 
kroppsspråk, mimik, kanske digital media eller ljud, framför sitt budskap till eleven som 
uppvisar tecken på lärandet genom att koppla samman semiotiska resurser till ett budskap 
som sedan tolkas utav andra. Selander och Rostvall anser att i bilder har man möjlighet att ta 
fram tydliga drag genom att använda yta, färger och/eller perspektiv. Man kan till exempel 
markera någonting som centralt eller ute i periferin (Selander, Rostvall, 2008). Dessutom 
finns det många olika stilar, material och tekniker att tillgå, och att till exempel arbeta 
tredimensionellt kan vara ett mycket effektivt sätt att kommunicera med sin omvärld på, 
såsom i samtidskonst. Vidare poängterar de att olika tecken, teckensystem och medier leder 
till olika möjligheter i meningsskapandet och lärandet. Man tolkar, omformar och uttrycker 
sin egen förståelse och betydelser reproduceras genom valet av design (Selander, Rostvall, 
2008). 
 
Med begreppet design menar författarna ”…en del av en mer allmängiltig process då 
människor engagerar sig i något och gestaltar handlingar eller representerar objekt i någon 
kommunikativ form som kan delas av andra” (Selander, Rostvall, 2008). Genom att se något 
som något kan man öppna upp för ny insikt, dvs. att ge tanken en form. Ett exempel är det 
som konstnären Magritte kallade för bifurkation, dvs. två element som passar ihop, men som 
tillsammans kan bli någonting nytt (Selander, Rostvall 2008). 
 
Kunskap beskrivs som handlingar och resultat av handlingar (produkten) anses som 
meningsfulla inom ett särskilt sammanhang. Betydelsen av vad som är meningsfullt ändras 
över tid, rum och i olika sociala och kulturella sammanhang, båda mellan människor men 
även inom människan. Det är uppenbart att den sociala inramningen påverkar 
kommunikationen. Inom skolan finns en kultur med regler, normer och förväntningar som är 
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tänkta att spegla samhället där kunskap inte är givet och beständigt. Kunskap förändras 
tillsammans med människans materiella och biologiska villkor och i samspel med andra 
(Selander, Rostvall, 2008).  
 
Multimodal kommunikation kan se olika ut när man arbetar med estetiska ämnen. Lindstrand 
(2009) beskriver hur elever lär sig genom att skapa film från början till slut. Han menar att 
man lär sig delvis genom att använda redskap i något avseende till exempel  kamera, delvis 
genom kreativt arbete (genom att använda fantasin), och man kan dessutom lära sig om hur 
det estetiska påverkar omgivningen. Vidare påpekar Lindstrand att i detta arbete är själva 
processen en viktig del av lärande, det vill säga det viktigaste är hur eleverna lär sig och inte 
enbart vad de har lärt sig. Processen är uppbyggd av multimodal kommunikation som enligt 
det designteoretiska perspektivet leder till att eleverna skapar mening (Lindstrand, 2009). 
Benyamine (2008) visar hur kommunikation är multimodal och resultatet blir en estetisk 
produktion genom att eleverna arbetar med ett växelspel mellan elevens inre värld och yttre 
uttryck. Detta sker, enligt Drotners teori, då man använder fantasi, kreativitet och den 
estetiska produktionen som i sin tur skapar ett växelspel mellan inre och yttre, mellan produkt 
och process, mellan osynlig och synlig samt mellan individen och gemenskapen som i 
slutändan resulterar i en estetisk produkt som alla kan ta del av (Benyamine, 2008). Att 
berätta om sin identitet blir då en del av lärande då eleverna kan skapa kunskap utifrån sina 
erfarenheter, tankar, känslor och förutsättningar i skolans miljö. 
 
Ur ett designteoretisk perspektiv handlar lärande om att utöka sin förmåga och att engagera 
sig i världen runt omkring sig på ett meningsfullt sätt. Kunskap är att kunna använda redan 
förvärvade teckenuppsättningar i olika kunskapsområden. Lärande, i sin tur, är att utöka sin 
förmåga genom att använda befintliga tecken/teckenuppsättningar till någonting nytt, till 
någonting meningsfullt eller till vidareutveckling i ett kunskapsområde som redan är bekant 
för en själv (Selander, Rostvall, 2008). Sammanfattningsvis rör sig det designteoretiska 
perspektivet om hur man just kan designa för lärandet i den miljön lärandet sker genom 
kommunikation. Eleverna skall använda tidigare kunskaper som de i nya lärandesituationer 
kan omvandla till nya kunskaper. Hur lärarna presenterar och formulerar arbetsområden i 
denna miljö har betydelse för lärandet som resulterar i kunskap som uppvisas och bedöms.  
 
Det sociokulturella och designteoretiska perspektivet påminner mycket om varandra. Dock 
känns att  det designteoretiska perspektivet fokuserar på specifikt institutionella miljöer, 
medens det sociokulturella kan tillämpas på lärande även utanför skolans vägar. De likheter 
som jag har observerat är Vygotskijs kontext, interaktion och medierande artefakter, vilka är 
jämförbara med Selanders modernare specifikt institutionella miljö, sociala process och olika 
semiotiska systemen. Kontexten och interaktioner har stor betydelse för lärande utifrån båda 
perspektiven, och även i denna uppsats. Även användandet av verktyg är viktig i båda 
perspektiven. Men det designteoretiska perspektivet använder begreppet semiotiska system 
och med det menas att vi får kunskap om världen genom bokstäver, ljud, färger, olika medier 
som mobiltelefoner och digitala medier, mimik, och så vidare, det vill säga vi får kunskap 
genom kommunikation, fylld av många olika tecken, av olika slag. 
 
 

Tecken som bär mening 
Semiotik, som även kallas för semiologi, är en teori som härstammar från Charles Sanders 
Pierce (1839-1914) och Fernand de Saussure (1857-1913) och betyder just ”läran om tecken” 
(Borgersen, Ellingsen, 1994). Från början användes den inom lingvistisk språkvetenskap 
(Jönsson, 2010) och när vetenskapliga intressen sökte efter en generell semiologi som  
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påminner om Selanders olika semiotiska teckensystem och som omfattade alla typer av tecken 
började semiologerna intressera sig även för tecken i bilder (Borgersen, Ellingsen, 1994). Att 
se bilden som kommunikationsobjekt kräver att man tillåter bilden att kommunicera med 
människan och försöker förstå den genom olika angreppssätt. Ett sätt att närma sig bilden som 
kommunikationsobjekt är genom ett semiologiskt perspektiv (Borgersen, Ellingsen, 1994).  
 
I denna uppsats är det av intresse att undersöka hur elever kommunicerar med bild. Genom att 
undersöka vad det är för typ av tecken man använder i bilderna kan man klassificera dessa i 
analoga tecken – tecken som liknar verkligheten – eller arbiträrt tecken – tecken som inte 
behöver likna verkligheten då det bygger på sociala överenskommelser. Pierce har delat upp 
och definierat dessa tecken i ikoner, index och symboler (Rose, 2007; Nordström, 1986). 
Ikoner är analoga tecken som avbildar verkligheten eller representerar något genom att likna 
den. De är en ”kopia” av verkligheten. Oftast är ikoner kraftigt förenklade. En tecknad katt 
representerar just en katt. Index är analoga tecken som får mening ur ett samband mellan 
händelser. Index betyder hänvisning eller pekfinger. Till exempel genom fotspår i sanden 
förstår man att någon har gått där och denna hör till de analoga tecknen. Symbol är ett 
arbiträrt tecken där alla i kulturen är överens om betydelsen. Symbolen liknar sällan det den 
symboliserar. Till exempel det abstrakta tecknet för kvinna eller att rött ljus betyder stop. Till 
kultur räknar jag förutom vårt samhälle i stort även skolkultur, ungdomskultur, musikkultur 
osv. (Rose, 2007; Nordström, 1986). Metaforer tillhör inte analoga eller arbiträra tecken 
såsom de andra, men kräver en förklaring. En metafor liknar ursprungsbegreppet, men är 
utbytt mot ett bildligt begrepp, till exempel ”en stjärna är född”. Metaforer använder 
människor ofta i verbalt språk och dessa uttryck kan förekomma i bilder också.  
 
Även om bilder och tecken ingår i semiotiken, såsom ord gör, så ser Nordström (1986) en fara 
med att man jämför det verbala språket med bildspråket. Han menar att bilder inte fungerar 
som ord i en dialog och kan inte ersätta samtalet eftersom de i regel inte växelverkar direkt, 
dvs. när två parter växelvis byter roll oavbrutet i en dialog (Nordström, 1986). Men bilder 
kommunicerar och är ett redskap – även om växelverkan är något utdraget och reaktionen på 
bilden kommer något senare till exempel genom att vi köper en produkt efter att ha sett en 
reklamfilm. Dock ökar vi förståelsen hos mottagaren när vi talar och använder oss av bilder 
eller av bildliga uttryck, liknelser och metaforer som i sin tur kan tolkas genom semiotiken. 
 
 

Identitetsskapande och identitetsutveckling 
Enligt Frisén och Hwang (2006) finns det två sätt att se på identiteten. Ett sätt är att se 
identiteten som utvecklingsfaser som kan förklaras med biologiska modeller, då är identitet 
något man är född med och oföränderligt. Detta är identitetsutveckling. Ett annat sätt är att se 
identiteten som ett skapande som sker utifrån sociala faktorer och tillsammans med andra, 
dvs. att identitet är mycket föränderligt. Detta är identitetsskapande (Johansson, 2006). Då jag 
utgår ifrån det sociokulturella och designteoretiska perspektivet där aktivitet, kontext och 
social interaktion har stor betydelse för lärande vill jag använda mig av synen att identitet är 
skapad utifrån sociala och kulturella faktorer och därför är föränderligt, dvs. 
identitetsskapande.  
 
Till skillnad från att identitetsskapande utgår från biologiska, psykologiska och sociala 
aspekterna, menar sociologen Giddens (2007) att identiteten är skapad av sociala och 
kulturella faktorer som har sin utgångspunkt i historiska och samhälleliga skapelser. Vidare 
betonas att identitetsskapande är direkt kopplat till samhället och förändringar i det. Det är en 
reflexiv process där den egna identiteten utvecklas vid sidan utav samhällsutvecklingen. 
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Därför kan man inte se identitet som ett givet tillstånd, utan identiteten är under konstruktion 
och utvecklas allt eftersom människan samlar nya erfarenheter. I dagens samhälle, när 
dessutom traditioner, värden och normer har luckrats upp måste varje individ hitta sin egen 
väg i livet och därmed skapa sin egen identitet. Identitet är ett uttryck för jag är jag (Frisén 
och Hwang, 2006). Även om många tror att individen kan välja sin sexualitet, kropp, yrke, liv 
osv. så vet man att det inte är så enkelt. Det finns ett ordentligt gap mellan förväntningar och 
det som faktiskt är möjligt. Identitetsprocessen har förskjutits pga. ökade krav på utbildning 
och arbetsmarknadens osäkerhet, men även för att normer och värderingar är i ständigt 
förändring (Kåks, 2009).  
 
I dagens samhälle är individualisering den främsta utmärkande egenskapen och den värderas 
högt i alla kulturer. Det är inte individen som är speciell för det senmoderna samhället utan att 
ett nytt förhållande mellan individen och hennes/hans sociala omgivning/historia har skapats. 
Inom ungdomsforskning använder man begreppet kulturellt friställd för företeelsen. Att vara 
kulturellt friställd står för frihet från tradition, men också för osäkerhet och tvång. Detta 
påverkar alla, men mest ungdomar, eftersom de har de flesta stora besluten framför sig. Detta 
leder till att i ett individualiserat samhälle är den mänskliga identiteten inte given (Kåks, 
2009). Identitetsskapande är en process som skapas i ett konkret socialt och kulturellt 
sammanhang, och identitet är en produkt av historiska och ekonomiska processer – men allt 
detta sker sida vid sida, dvs. identitetsskapande är reflexivt (Johansson, 2006). Johansson får 
medhåll av Mats Lieberg som vidare förklarar att ungdomars identitetsprocess är kulturell och 
därför inte sker avskilt utan i sampel med samhällets förväntningar och föreställningar. Även 
om denna uppsats handlar om elever i skolan måste man hela tiden komma ihåg att ungdomar 
lever i hög grad ett liv utanför skolans kontext och är starkt påverkade av det visuella och av 
andra teckensystem (Welwert, 2010). De har möjlighet att utnyttja stora mängder kulturellt 
material såsom olika medier, musik, bilder, film osv. Dessa material lever inte sina egna liv 
utan är kopplade till fysiska platser, sociala strukturer, kön, klass och etnicitet och de 
förekommer i både tonårsrummen och offentliga arenor där identitetsskapande pågår 
(Lieberg, 2009). Olika medier kräver en visuell kompetens och enligt Sparrman (2006) kan 
visuell läskunnighet och kunskaper bidra till identitetsskapande då dessa kommer ur sociala 
och kulturella sammanhang, men identitetsskapande beror även på individen och hennes 
kunskaper och värderingar samt normer kopplade till dessa kunskaper (Sparrman, 2006). 
Ungdomar är ingen enhällig grupp utan de rör sig, i grupp och individuellt, mellan olika 
visuella diskurser som inverkar på deras identitet (Welwert, 2010). 
 
 

Visuell kultur 
Forskningsområdet visuell kultur började formas under 1970-talet. Visuell kultur är 
tvärvetenskapligt och inrymmer olika grenar inom bild samt medier. Ett viktigt begrepp inom 
visuell kultur är Pictorial turn. Uttrycket kommer från W.J. Thomas Mitchell (Jönsson, 
2010). Pictorial turn syftar på hur vi ser på oss själva i vår samtid då visuella mediers 
betydelse blir mycket framträdande och därför bör det vara intressant att undersöka dessa 
bilder. Forskare undersöker frågor som rör populär- och ungdomskultur, ungdomars 
socialisation och traditionella konstarter (Jönsson, 2010). I visuell kultur ligger dock fokus 
inte på seendet ur en biologisk aspekt eller den fysiska bilden, utan hur seendet formas och 
ständigt omformas kulturellt genom interaktion och möten mellan människor, det vill säga 
genom det sociala samspelet. De flesta människor tänker inte på att seendet är något som är 
kulturellt format och inlärt, men bilder påverkar människor och människor påverkar hur vi 
betraktar/tolkar bilder. Ett annat begrepp som har betydelse för denna uppsats är visual 
literacy, ett uttryck som Sparrman (2006) själv tycker är svårt att förklara. Hon översätter den 
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till visuell kulturell läskunnighet och vill särskilt betona kulturell eftersom det handlar om att 
lära sig att bli visuellt läskunnigt i vårt samhälle med dessa normer, värderingar och regler 
som gäller. 
 
Inom visuell kultur har under de senaste decennierna skett enorma förändringar som forskarna 
menar har påverkat ungdomar. Barn och ungdomar får olika visuella intryck utanför skolan 
som de sedan tar med sig till skolans kontext (Welwert, 2010). Visuell kultur innefattar alla 
sorts bilder och drar både låg- och högkulturella bilder över en kant. Dessa innefattar både 
visuella uttryck och visuella kulturella produkter som är både riktade till barn och ungdomar, 
men även sådant som är riktat till vuxna. Dessa finner man överallt i samhället, mycket 
genom olika typer utav medier. I ungdomars visuella värld kan man finna till exempel 
idolbilder, sagobilder, reklambilder, olika genrer inom film, Internet, sociala medier, 
tatueringar, konstbilder, serier, bildspel, logotyper osv. som influerar dem (Sparrman, 2006), 
och som inte lever sina egna liv utan är kopplade till fysiska platser, olika sociala strukturer 
som Lieberg (2009) påpekade tidigare. Att vara visuellt kulturellt läskunnig innebär att kunna 
lära sig olika färdigheter om det visuella. Dessa färdigheter består av att kunna tolka, förstå 
och använda dessa visuella kulturella regler, tillvägagångssätt och system (Sparrman, 2006).  
 
Den fysiska bilden kan man enligt Gillian Rose (Rose, 2007) undersöka från tre olika 
utgångspunkter. Första utgångspunkten är att titta på hur bilder skapas (site production). Då 
tittar man närmare på vilka inrättningar eller traditioner som bilden har skapats i.  Den andra 
utgångspunkten är att titta på hur bilder ser ut (the image itself). Denna gång tittar man 
närmare på färgtoner, hur bilder är organiserade, och deras inramning i sammanhanget. Den 
tredje och sista utgångspunkten är att titta på hur bilder betraktas (its audiencing). Här utgår 
man ifrån betraktaren (Rose, 2007) och enligt Sparrman används detta sätt när man studerar 
filmteknik, men även när man vill förstå betraktaren eller filmens publik (Sparrman, 2006).   
 
 

Styrdokument om bild och identitet 
Enligt Lpo 94 behöver elever lära sig vad som förväntas av dem och vad som gäller i 
samhället. Förekomsten av bilder är mycket stor i dagens samhälle, och vi ”läser av” bilder på 
bara några sekunder. Det vill säga, eleverna måste förstå de olika koderna i den komplexa 
verkligheten som förändrar sig fort och där informationsflödet är gränslöst. Om man ser på 
utvecklingen av bildanvändandet de senaste decennierna och hur den eskalerar, inser man 
också att området kräver goda kunskaper för att förstå och kunna delta i samhället. Vidare 
säger Lpo 94 att kunskap inte är något entydigt koncept utan ordet kunskap omfattar många 
områden som påverkar varandra tillsammans för att bli en helhet. Bild är en kunskapsform, 
bland många andra.  
 

”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall 
tillägna sig” (Lpo 94:7). 

 
Enligt Ämnets karaktär och uppbyggnad i kursplanen i bild är bild mer än en uttrycksform. 
”Bilder fascinerar, berör, informerar och påverkar människor, medvetet eller omedvetet. 
Bildspråkets olika funktioner och sammanhang speglar också människors villkor och 
relationer, motiv och ambitioner” (Skolverket, 2000).  Bild har en mycket stor inverkan på 
människan och förekommer i många sammanhang från det att människan är liten och livet ut. 
Bilder påverkar och kan skapa sammanhang. Bilder kan vara förklarande, manipulativa och 
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avskräckande. Bilden kan öka förståelse eller sätta igång fantasin. Bild är en del utav livet och 
bildens betydelse ökar med takten av utvecklingen i andra områden. Vidare finner vi en hel 
del text om bilder, bildtolkning och bild som ett språk. Det sistnämnda, det vill säga, bild som 
ett språk, skiljer sig från hur det skrivs fram i Lpo94 där det inte förekommer. Där är bild en 
uttrycksform bland andra, såsom drama, rytmik, dans, musicerande men även text. Det 
betyder att enligt kursplanen ligger bild och språk väldigt nära varandra och vi skapar en 
begreppsvärld genom bild och språk. Det finns en begreppsvärld för till exempel ett målat 
”hjärta” som jag skrev om i inledningen. ”Bildspråket kännetecknas av att det är rikt på 
tekniker och visuella berättarformer som spänner över ett vitt fält av bildkoder. Det är ett 
språk som uppvisar olika grader av realism och mer symboliska framställningsformer samt 
rumsliga egenskaper och relationer” (Skolverket, 2000). I bildämnet ska eleverna utveckla 
lust, kreativitet och skapande förmåga genom att lära sig hantera olika material, tekniker och 
medier och genom att analysera bilder och intervjua om bilder. Dessutom skall de känna till 
bilder från olika kulturer och tidsepoker samt känna till olika verksamhetsområden i bild. Den 
kommunikativa egenskapen i bildämnet genomsyrar hela kursplan och man lägger stor vikt 
vid att utveckla kunskaper i hur man kan kommunicera med bilder. Ytterligare kan man läsa 
under Mål att sträva mot (Skolverket, 2000) att bilder är ett språk som faktiskt kommunicerar 
med oss om världen, därutöver använder vi oss utav bilder för att kommunicera med andra. 
Stycket lyfter fram att även bilder har en eller flera innebörder och skapar åsikter. Under 
ämnets karaktär och uppbyggnad tar man upp bildens påverkan på människan och att 
bildspråket innehåller ett stort fält av bildkoder som använder sig av symbolik för att 
kommunicera.  
 
Identitet är ett ord som är mycket sparsamt förekommande i Lpo 94 och ordet förekommer 
bara två gånger på 24 sidor. Samtidigt vet vi att i samhället är identitetssökande en stor del av 
ungdomars liv. Under rubriken Förståelse och medmänsklighet står det att individen skaffar 
sig en trygg identitet genom att vara en del i det gemensamma kulturarvet. Denna identitet är 
viktigt att utveckla tillsammans med social och empatiska förmågor. Under Skolans uppdrag 
sker identitetsutveckling genom språk – dvs. samtala, läsa och skriva dock inte igenom andra 
färdigheter.  
 
Till skillnad från Lpo94 förekommer ordet identitet i Kursplan för bild (Skolverket, 2000) 
också två gånger, men på fem sidor. Dessutom talar man om konstruktion/konstruktör av 
identitet – dvs. att eleverna är delaktiga i sitt identitetsskapande. Under ämnets karaktär och 
uppbyggnad kan man läsa:  
 

”Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och mediesamhälle 
präglas i hög grad av den globala bildkulturen. Bilden har en framträdande plats i kommersiella 
sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen. Populärkulturen rymmer den styrande 
och dominerande bildkategorin i barns och ungas liv och har en med skapande roll i deras 
konstruktion av identitet, kunskap och kultur. Bildens ökande mångfald, informationsteknikens 
tillväxt och förändringarna i villkoren för bildproduktion förändrar snabbt bildningsstrukturen 
inom kulturområdet” (Skolverket 2000:9). 

 
Texten ovan är mycket talande. Konstruktion av identitet är starkt kopplad till ämnet, mycket 
på grund av populärkulturen inverkan i barns och ungdomars liv. Bildens roll inom 
populärkultur HAR stort betydelse och då bör bild även ha stor betydelse för konstruktion av 
identitet. Under Bedömningens inriktning på sista raden talar man återigen om konstruktör av 
identitet, kultur och kunskap. Enligt denna text är man konstruktör och med det medveten om 
det man konstruerar. Dessutom beror denna konstruktion av identitet på konst, populärkultur, 
samt reflektion (Skolverket, 2000). 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå: Hur ungdomar väljer att kommunicera 
med bilder, ikoner och andra symboler i bildarbeten. Utifrån nämnda syften ställs följande 
huvudfråga:  
Vad berättar ungdomar om sig själva i symboliska självporträtt?  
 
Delfrågor som intresserar mig är: 
Hur använder ungdomar tidigare förvärvade (bild)kunskaper 
Vilka tecken använder ungdomarna?  
Vad berättar ungdomarna om sina bilder?  



 11 

METOD   
I metoddelen redovisas vetenskapligt förhållningssätt, studiens genomförande och urval av 
informanter, undersökningsmetod, etiska överväganden och studiens tillförlitlighet. 
 
 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Undersökningen riktar intresse mot hur elever väljer att kommunicerar med bilder, ikoner och 
andra symboler i bildarbeten. Enligt Denscomb (2000) räknas detta som en avgränsning under 
begreppet kvalitativ forskning eftersom undersökningen riktar uppmärksamhet mot betydelser 
och hur människor förstår saker. Dessutom kastar undersökningen ljus på ett intresse för 
handlingsmönster dvs. den lägger även fokus på den sociala gruppens aktivitet, i detta fall 
eleverna, genom att se på kulturella normer och olika typ av språk - i detta fall båda verbalt 
och bildspråk. (Denscombe, 2000).  
 
Studiens bildmaterial har kommit till genom att ungdomarna har fått ta del av samma 
instruktioner med samma tema och dessa producerades i samma format, med olika tekniker 
och i samma skolmiljö. Undersökningsmaterialet består utav åtta bildarbeten gjorda av åtta 
ungdomar, arbeten som tolkades och sedan analyserades genom personliga intervjuer med 
samma åtta ungdomar i år 9 genom öppna frågor om problemområdet. Dessa intervjuer var 
personliga och ostrukturerade och liknade mer ett samtal, eftersom jag ville att den 
intervjuade skulle ha möjlighet att utveckla sina idéer och tankar kring problemområdet 
(Denscomb, 2000). För att inte påverka de intervjuade mer än nödvändigt, valde jag trots 
detta att utgå ifrån fyra i förväg bestämda frågor med eventuella följdfrågor – vilket begränsar 
svarsalternativen och påminner om strukturerade intervjufrågor (Denscomb, 2000).  
 
 

Studiens genomförande och urval av informanter 
Undersökningen ägde rum på en högstadieskola i en kommun i mellersta Sverige. Totalt finns 
det ca 340 barn och ungdomar på skolan från år 4 till 9. Urvalet har gjorts i två steg. Dels 
valde jag en specifik klass i årskurs 9 där en stor del av klassen är i musikklass och den andra 
delen inte. Ungdomarna i klassen är, mestadels, mycket motiverade och vill vidare framåt i 
sina studier och i livet. Utöver att ungdomarna är ambitiösa, är klassen mycket social och 
öppen för samtal med de vuxna på skolan. Detta är viktigt för att kunna samtala kring bilderna 
och för att skaffa viktig information till undersökningen. Detta är, enligt Denscombe (2000) 
kvalitéer för ett subjektivt urval.  
 
Undersökningsmaterialet har tillkommit genom att jag presenterade min idé med studien för 
ungdomarna. Jag förklarade vad undersökningens syfte var och precis som i Sparrmans 
(2007) undersökning. Föräldrarna kontaktades via brev (se bilaga 1) som förklarade vad jag 
skulle göra samt gav de möjligheten att avböja från att deras barn skulle delta i 
undersökningen. Sedan tog jag hjälp utav klassens mentorer för att förtydliga att uppgiften var 
obligatorisk att lämna in, men inte obligatorisk att lämna till mitt forskningsprojekt. Trots 
detta var alla ungdomarna villiga att medverka i forskningsprojektet. Vidare bestämde jag mig 
för att antalet informatorer skulle begränsas till åtta och att urvalet skulle vara jämnt fördelat 
på flickor respektive pojkar, dvs. fyra stycken flickor och fyra stycken pojkar. För att öka 
undersökningens trovärdigt efter första urvalssteget bestämde jag mig för en typ av 
systematiskt urval så att en större mångfald skulle väljas ut. Det vill säga jag valde ut var 
tredje flicka respektive pojke ur klasslistan. Enligt Denscombe är systematiskt urval en 



 12 

variant av slumpmässigt urval. Men istället för slumpen så har man ett system som bestämmer 
urvalet. Han förklarar att systemet kan avgöras genom att man tittar på enheten (Denscombe, 
2000). Denna klass består utav 30 ungdomar och jag ville undersöka 8 stycken - därför väljer 
jag var tredje. 
 
Undersökningen bygger på ett specifikt bildarbete. När jag valde arbetsuppgift ville jag att 
ungdomarna skulle arbeta med ett tema som liknade ett självporträtt. Arbetsuppgiften heter 
”Om jag vore en stol” och den är ett slags självporträtt där man designar sig själv som stol 
istället för att teckna av sig själv. Uppgiften kan göras av alla eftersom den är symbolisk och 
inte kräver avancerade kunskaper i teckning eller människans proportioner. Eftersom arbetet 
är något udda jämfört med andra bilduppgifter som jag har presenterat, fick klassen en 
muntlig genomgång, där jag beskriver mig själv som stol: Jag är en stol med en hög rygg som 
representerar att jag står för vad jag säger och att andra människor kan lita på mig. På ryggen 
hänger det en piltavla med en pil i för att jag är mycket målmedveten. Stolsitsen är hård och 
obekväm och täckt med taggtråd – ingen ska få sätta sig på mig. Det finns fyra ben. Det första 
består av tre ansikten som representerar mina käraste – två barn och min man. Det andra benet 
är ett hundben som står för mitt stora intresse – dvs. hundar. Det tredje benet är en penna som 
symboliserar mitt intresse för bild som även har varit mitt yrke på ett eller annat sätt sedan 
tjugofem år tillbaka. Det fjärde benet är helt svart – för det finns saker som jag helt enkelt inte 
vill ta upp. Stolen svävar på rosa moln och detta symboliserar vilken fantastiskt år jag har 
haft…. 
Hur ser din stol ut? 
 
En arbetsbeskrivning med mål, instruktioner samt betygskriterier delades ut och vi gick 
igenom den tillsammans (se bilaga 2) där ungdomarna kunde ställa eventuella frågor. 
Ungdomarna har en timmes lektionstid i veckan och de fick 5 veckor på sig att slutföra 
arbetet. Om någon av någon anledning inte hann med uppgiften under lektionstid, fick de 
komma på håltimmar för att slutföra uppgiften. En pojke fick ta hem arbetet då han skulle 
iväg på en längre semester med familjen. Ungdomarna hade tillgång till hela bildsalen 
bestående av tre rum med material och redskap. Vad gäller material hade de tillgång till 
blyerts, kol, torr- eller oljepastellkritor, akvarellpennor, akvarellfärg, temperafärg, akrylfärg 
och svarttusch i flytande form eller som pennor. Redskap fanns i form av fem datorer, 
skanner, ljusbord samt böcker och det var, som alltid, tillåtet att använda mobiltelefonen som 
arbetsredskap. Om de behövde kopiera fanns det även möjlighet till detta. 
 
När arbetet lämnades in sattes det först betyg, då ungdomarna är måna att få veta hur de ligger 
till. Betygen sattes på grunder som process, bildkomposition och teknisk utförande. Det är 
möjligt att arbetet påverkades då ungdomarna visste att den skulle betygsättas, men deras 
skolarbeten värderas alltid på något sätt och undersökningen handlar om hur ungdomar väljer 
att kommunicera med bilder, ikoner och andra symboler i bildarbeten. Ungdomarnas arbeten 
finns i skolkontext och det är där undersökningen ägde rum. Efter betygssättning av deras 
bildarbeten fotograferades bilderna digitalt, laddades in på en dator, förminskades och 
eventuella namn togs bort.  
 
 

Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden är uppdelat i två delar. Först redovisar jag intervjun och sedan 
bildtolkningen. Denna metod påminner om Kerstin Johanssons arbete där hon kom närmare 
människor genom bilder, i hennes fall fotografier. Hon menar att genom bilder, gjorda i sin 
kontext, kan man få större insikt i människors levnadsvillkor, sociala och kulturella 
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förutsättningar som är en del av identitetsprocessen just då (Johansson, 2003). Även Gunnilla 
Welwert (2010) använder sig av bilder och intervju i sin studie. Detta sker dessutom delvis i 
skolans kontext. 
 
Intervjun ägde rum under sista veckan i januari 2011. Intervjuerna gjordes under två lektioner 
(So och Bildlektion) då de andra ungdomarna kunde göra eget arbete i det berörda 
ämnesområdet. Lektionstiden var passande då alla ungdomar var på plats och för att det inte 
inskränkte på ungdomarnas raster eller lunch. Intervjun ägde rum i intilliggande keramiksal 
där man kunde prata ostört. Åtta ungdomar intervjuades. Varje intervju tog mellan 6 och 20 
minuter beroende på hur mycket de hade eller ville säga. Alla intervjuer spelades in på band 
för senare transkribering. Till varje intervju hade jag med respektive bildarbete för att lättare 
kunna föra intervjun framåt samt för att kunna fysiskt peka och ställa frågor. De frågor som 
ställdes var öppna och i vissa fall ställdes det följdfrågor.  
 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
2) Berätta om din bild. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
 
Intervjun transkriberades på papper ordagrant. I resultat- och tolkningsavsnittet presenterar 
jag den fullständiga intervjun, med följdfrågor samt elevens bild och gör en tolkning av 
intervjun. Intervjun kan bidra med viktig information om vad ungdomarna väljer att säga i ord 
och vad de väljer att säga i bild och detta ökar min förståelse av bilderna. Att bara tolka 
bilderna hade gjort att jag enbart utgick ifrån min uppfattning och då inte hade fått reda på 
vad ungdomarna faktiskt ville säga med sina bilder.  
 
Då denna uppsats vill ta reda på hur ungdomar väljer att kommunicera med bilder, ikoner och 
andra symboler i bildarbeten blir frågan vad ungdomarna berättar i ord och bild. Även om jag 
har genomfört intervjuerna med ungdomarna om bilderna vill jag betrakta och kategorisera 
bilderna på ett strukturerad sätt. Därför kommer jag delvis att använda mig av Rose (2007) 
begreppsapparat när jag betraktar bilderna. Det vill säga hur bilder skapas (site production), 
där man tittar på kontext; hur bilder ser ut (the image itself), en beskrivning av bilderna; och 
hur bilder betraktas (its audiencing), hur bilden kan uppfattas av en fiktiv grupp. För att 
sedan kunna kategorisera innehållet samt se skillnader och likheter har jag valt att använda 
mig av semiotiken. Enligt Jönsson (2010) är semiotiken en öppen teori som utan svårigheter 
kan kombineras med andra teorier och den är en givande analysmetod när man studerar bilder 
som kommunikationsobjekt (Jönsson, 2010). Jag valde att analysera bilderna med hjälp av 
delar från semiotisk analysmetod som jag har presenterat i bakgrunden enligt Rose (2007) och 
Nordström (1986). Detta ville jag göra för att kategorisera och se om ungdomarna använde 
analoga tecken, innefattande ikoner och index, och/eller arbiträrt tecken som är symboler. Jag 
ville även undersöka förekomsten av metaforer. Tecknen tolkas i förhållandet till stolen som 
symboliserar flickorna och pojkarna. Begreppen ikon, index och symbol utgår från bilden och 
uppgiften. Dessa begrepp tänkte jag använda i stora drag för att klargöra vilka typer av tecken 
som är mest förekommande och med det kanske kunna förstå varifrån ungdomarna har hämtat 
sina tecken för att beskriva sin identitet i detta arbete. För att kunna göra detta kommer jag vid 
sidan av litteraturen och bildtolkningen även kommentera bilderna utifrån mina egna 
kunskaper och erfarenheter som reklammakare, lärarstuderande och bildlärare. 
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Etiska överväganden 
Jag har informerat rektorn om mitt mål med studien och om målgruppen. Rektorn godkände 
att jag fick genomföra studien med den bestämda klassen i år 9. Jag informerade om 
undersökningens syfte och att deltagande var frivilligt, muntligt till ungdomarna och via brev 
till föräldrarna (se bilaga 1). Även mentorerna i klassen framförde att undersökningen var 
frivilligt och om någon i klassen eller någon föräldrar inte ville att deras barn skulle delta ville 
jag att de skulle höra av sig innan ett bestämt datum. Detta har dock inte skett.  
 
Jag har gjort allt för att undersökningen i sin helhet ska infria de allmänna huvudkraven för 
forskning. Jag har tillfrågat ungdomarna muntligen, som alla är över 15 år, om deras 
delaktighet i undersökningen. Deras föräldrar upplystes om undersökningen och de fick 
möjlighet att tacka nej – detta gjordes dock inte. Vidare upplyste jag ungdomarna och 
föräldrarna om att jag skulle använda mig av ungdomarnas bilder som skulle presenteras i 
uppsatsen som fysiska bilder, samt av en bandspelare vid intervjun för att kunna transkribera 
svaren i efterhand. Dessa åtgärder bör uppfylla informationskravet enligt Vetenskapsrådet 
(online 2009-04-15). Samtyckeskraven är uppfyllda då alla har medverkat frivilligt i 
undersökningen. Jag har även informerat ungdomarna och deras föräldrar om att 
ungdomarnas namn inte skulle nämnas i undersökningen. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 
så tillsvida att jag inte har använt mig utav namn eller position på skolan. Eftersom jag arbetar 
på denna skola skulle man kunna ta reda på vilken skola detta gäller. Alla berörda ungdomar 
och föräldrar vet om detta och har trots detta gett mig tillstånd att genomföra undersökningen 
som det var tänkt. Vidare är nyttjandekravet uppfyllt enligt Vetenskapsrådet då uppgifterna 
endast används till detta arbete i forskningsändamål.  
 
 

Studiens tillförlitlighet 
Denscomb (2000) menar att ”forskarens jag spelar en viktig roll i produktionen och 
tolkningen av kvalitativ data”, vilket gäller min roll som forskare i denna studie. Mitt ”jag” 
har påverkat det insamlade undersökningsmaterialet. Jag har lämnat ut bilduppgiften 
tillsammans med en muntligt personlig beskrivning, samlat in materialet och sedan 
genomfördes undersökningen genom att jag intervjuade ett antal ungdomar. Dessutom kan 
mitt ”jag” ha påverkat ungdomarna då jag i vanliga fall är deras lärare i bild. Detta kanske har 
gjort att de hade svarat annorlunda om det hade varit en helt okänd forskare som hade 
genomfört denna studie. Men på grund av att jag har en god relation med klassen är min 
förhoppning att detta inte har inverkat negativt på studien, utan i så fall tvärtom. Jag har 
studerat fysisk eller kommunikativ verksamhet genom att studera vad människor gör eller 
säger (Säljö, 2003). Språket är ett uttryck för vad individen tänker, i den tidpunkt som 
individen talar och i det sammanhang hon talar i. Eftersom syfte, tolkning av litteraturen, 
urval av undersökningspersoner samt min delaktighet i bilduppgiften och vid intervjuerna 
utgår ifrån mig som person, är även resultatet en del av mig. Dessutom är jag en del i 
undersökningen. Tolkningen av all data är gjord utifrån den jag är, med tidigare kunskaper 
och erfarenheter, som student, lärare, kvinna och medborgare. Att säga att en annan person 
som skulle göra undersökningen på exakt samma sätt, skulle komma fram till exakt samma 
resultat är inte rimligt. Men jag tror att en annan forskare skulle kunna komma fram till ett 
liknande resultat på samma skola, med samma undersökningspersoner och samma 
frågeställningar, om den forskaren också har gjort sitt bästa för att uppnå syftet med 
undersökningen. 
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RESULTAT OCH TOLKNING 
Här nedan redovisas undersökningsresultat genom att varje enskild bild presenteras med 
respektive intervju. Pojkarnas bilder presenteras först, följda av flickornas. Efter varje bild har 
jag gjort en tolkning av intervjun tillsammans med bilden, kopplad till relevant litteratur i 
bakgrunden.  
 
 

 
Blyertsteknik 

 

Pojke 1 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Uppgiften var lite halvkul. Det var svårt att komma på vad man skulle göra. 
2) Berätta om din bild. 
Bilden är en blandning av det mesta som är viktigt i mitt liv. Det vill säga tennisracket för 
mitt sportintresse, teatermaskerna för jag gillar att uppträda. Longboard – för det är kul. Sen 
det stora märket A7x som är ryggstödet är ett band som är den absolut bästa musiken som 
finns. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Alla delar är viktiga. Märket betyder mycket för mig och det andra är intressen. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Jag tror att andra förstå tennisracketen, longboard och teatermaskerna – men märket är det 
inte många som fattar. 
Varför är stolen ritad rakt framifrån?  
Pojken svarade att han inte ville ha någon vinkel – perspektiv. 
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Hur väljer pojke 1 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos pojke 1 ser man att den är gjord i 
blyertsteknik med skuggning. Han har använt liggande format på papperet. Stolen är placerad 
på mitten i sidled och han har utnyttjat höjden på papperet. Stolen står inte på någonting och 
det finns ingen markerad horisont. Pojken har inte använt sig av perspektiv utan stolen är 
tecknat rakt framifrån och därför ser man bara de två främre symboliska benen på den. Stolen 
kan upplevas som platt då den saknar djup och den påminner mer om ett emblem, logo eller 
tatuering än en stol. Jag ser att han använder sig av två ikoner och två symboler när han 
beskriver sig själv genom intressen i sitt bildarbete. Stolsbenen består av ett ikoniskt tecken i 
form av en tennisraket och ett symboliskt tecken i form av teatermasker. Stolsitsen, som är en 
longboard, är otydlig vid första anblicken, då den är svårt att skilja från stolsryggen som är en 
komplicerad sammansättning av olika element och tecken vilket gör att man kan förstå att det 
rör sig om någon typ av symbol.  
 
I intervjun återger pojken mycket kort vad bilden innehåller genom att beskriva vad de olika 
tecknen står för. Pojkens intressen beskriver vem han är. Berättelsen blev nödvändig för att 
jag skulle förstå stolsryggens innebörd, som är ett märke för ett band. Utgår jag ifrån Roses 
(2007) hur bilder betraktas hade jag tolkat bilden annorlunda än efter förklaringen, då jag 
först såg märket som flera olika element. Denna symbol är känd bland ungdomar som är 
insatta i denna musikgenre där märket är kulturellt överenskommet. När jag undrade om 
bildkompositionen förklarade pojken bara att han inte ville arbeta med perspektiv, dock 
framgick det inte varför. Pojken berättade även att han trodde att andra eventuella betraktare 
skulle kunna förstå vad han menar till stor del, dock inte märket.  
 
Intervjun med pojken tillsammans med bildens utformning uttrycker att han har en visuell 
kulturell läskunnighet/erfarenhet som han använder när han uttrycker sig genom bild på sitt 
emblem-liknande uttryckssätt (Selander, Rostvall, 2008) som även påminner om 
tatueringskonst. Tecknen som tennisracketen, teatermaskerna och skateboarden är hämtade ur 
pojkens visuella värld som är direkt knuten till saker som han gör. Resterande element 
kommer ur pojkens visuella värld som han har mött genom olika moderna medier, där idoler 
och band är frekvent förekommande och här representeras genom ett märke för ett band 
(Sparman, 2006). Enligt Lieberg är dessa medier som förmedlar dessa tecken kopplade till 
fysiska platser och därför en del av identitetsskapande (Lieberg, 2009) vilket pojken uttrycker 
i sitt symboliska självporträtt.   
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Olja pasteller 

 

Pojke 2 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Den var helt ok. Man var tvungen att använda fantasin. 
2) Berätta om din bild. 
Min stol är en ganska mörk, skräckliknande bild. Den är gjort av hårt material – sten kanske –  
och ryggstödet är sönder på ena sidan.  
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Det finns en svensk flagga för att jag gillar Sverige och det finns en sydstatsflagga för att jag 
är halvamerikan. The Specials och Bad Manners är band som jag gillar – det är det som är i 
mitten. Stolen har ingen sits  –  ifall att man försöker sätta sig så ramlar man – det går inte att 
sätta sig. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Nej, inte riktigt. Lite förstår de väl på grund av mörker. Men jag ville mest rita en snygg bild 
på mitt eget sätt. 
Vad symboliserar ”glada gubben” och vingarna/hornen? 
Glada gubben är nog jag. Men vingarna/hornen har jag bara ritat dit – inte alls tänkt – men det 
kanske är något sånt. 
Hur kom det sig att du valde dessa färger?  
Jag tog det jag kände för – jag kanske har en grönare period just nu. 
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Hur väljer pojke 2 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos pojke 2 ser man att den är gjord med  
oljepasteller. Han har använt tre olika färgskalor. Dessa är svart, blå och grön och ger ett 
mörkt intryck, mystiskt – lite melankoliskt kanske. Han har utnyttjat hela papperets yta. 
Stolen är placerad i mitten av pappret i sidled men den är utfallande nertill. Pojken har använt 
sig av tvåpunkts- och fågelperspektiv. Man kan tyda stolsryggen, samt stomme till en stolsits 
och de två bakre benen. De främre benen är dock osynliga då den delen av stolen har fallit ur 
bilden.  Pojken använder sig av symboler samt en index vilket jag skulle ha svårt att tolka 
utan intervjun. 
 
I intervjun berättar pojken att han anser att andra inte kan förstå hans bild, men att de kanske 
förstår mörkret. Han anser själv att bilden är skräckliknande. Han berättade att hans ursprung 
är viktigt för honom och dessa är symboliserade med två flaggor som man kan tyda. Han 
nämner även två musikband som finns symboliserade, men som inte går att tolka av mig utan 
intervjun. För honom har det också betydelse att ingen sätter sig på honom – detta 
symboliserar han genom en metaforisk index, dvs. att stolsitsen inte finns och om man sätter 
sig där kommer man att falla rakt ner på marken. Idén att stolsitsen saknas kan komma från 
min beskrivning när jag introducerade arbetet. De resterande delarna i bilden utelämnar 
pojken tills jag ställer frågor kring dessa tecken. Bland annat fick jag inte reda på om tecknen 
på stolen var vingar eller horn och vad det betydde för honom. Svaren känns inte lika 
självklara och genomtänkta – utan han uttrycker att han ville rita en snygg bild. Men när jag 
frågade om färgerna svarade han på ett medvetet sätt att han hade en grönare period just då. 
Utgår jag ifrån Roses (2007) hur bilder betraktas inser jag att intervjun var nödvändig för att 
jag skulle få större insikt om vad bilden visade, då jag tolkade stolen som något trasigt. 
Pojken själv ansåg att bilden skulle vara svår att förstå för andra. Han ger ett hemlighetsfullt 
intryck då han inte tar upp de olika elementen själv. Så här i skrivande stund önskar jag att jag 
kunde prata lite mer med honom för att jag har hittat ett ansikte till i bilden som han aldrig tog 
upp. Det jag framförallt undrar är varför han inte pratade om det, och det hade varit intressant 
att veta vad det symboliserade. 
 
Intervjun med pojken tillsammans med bilden tyder på att han använder redan förvärvade 
kunskaper i ett nytt arbetsområde under bildundervisning. Han använder uttryck som 
skräckliknande och mörker för att beskriva sin bild, som förekommer i litteratur, spel eller på 
film och som slukas av ungdomar idag och en del av ungdomars visuella värld. Han beskriver 
valet utav färgtonerna genom en grön period som påminner om Picasso när han pratar om sin 
bild och omvandlar kunskap från konsthistoria när han arbetar med en uppgift om sin identitet 
(Selander, Rostvall, 2008). Men han använder sig inte av symboler, ikoner eller index som jag 
kan specifikt koppla till ungdomar, utan han har en egen nisch. Dock är denna nisch starkt 
påverkad av skräck som är vanligt förekommande i rörlig bild och spel. Bilden förklarar han 
genom att använda ett teckensystem (verbalt) för att uttrycka ett annat teckensystem 
(tecknandet) och då skapar han mening (Selander, Rostvall, 2008) såsom jag tolkar bilden och 
intervjun. 
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Blandteknik: Blyerts och Tusch 

 

Pojke 3 Hans 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Det var en lagom svår uppgift där man verkligen fick tänka igenom vem/hur man är som 
person. Jag gillade det! 
2) Berätta om din bild. 
Jag ville få ett uttryck om att jag inte är någon lätt människa att lära känna. Därför blev det en 
hög stol med få ribbor att klättra upp till sätet på. Dessutom la jag dit taggtråd på kanten till 
sittdynan för att visa hur svårt det är. Sen är grejen att när man väl har lärt känna mig  –  
kommit förbi hinder – så finns det som ”pris” en mycket skön dyna att sitta på och sköna 
armstöd som visar att man gärna få sitta kvar. Rosknopparna vill erbjuda en fin stämning. 
Bakgrunden med svampar och det lilla huset visar att jag gillar skogen och dess natur. Benen 
på stolen är trumpinnar.  
Vad betyder äppelskruttet och lagningarna på dynan?  
Äpplet är bara dekoration – kanske lite kunskapens äpple också. De där två lagningarna är 
egentligen två trappsteg som är små och de är de sista stegen man behöver ta för att komma 
fram till den sköna dynan. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
De delar som är viktiga för mig är taggtråden, dynan och svamparna. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Jag vill inte att alla ska förstå bilden helt ut. De ska skapa sig en egen uppfattning. 
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Hur väljer pojke 3 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos pojke 3 ser man att den är gjord i 
blyertsteknik med svag skuggning. Han har använt sig av stående format och stolen är 
placerad i mitten i sidled, samt aningens i nedre delen utav pappret i höjdled. Man känner igen 
den symboliska stolen som en stol från verkligheten. Stolen står på marken och detta är 
markerat genom skuggning. Stolen står i förgrunden och i bakgrunden ser man ett litet hus 
och svampar i olika storlekar – en del är större än huset. Han använder sig av tidigare 
kunskaper då han utnyttjar tvåpunktsperspektiv. Jag tolkar även att han använder 
värdeperspektiv då stolen är mycket större och dominerar över de skogsliknande motiven i 
bakgrunden. Jag ser att pojken huvudsakligen använder symboliska tecken för både intressen 
och när han berättar om sina egenskaper som till exempel att han är svår att lära känna. Dessa 
symboler behöver en förklaring då deras innebörd inte är självklar.  
 
I intervjun berättar pojken relativ kortfattat om sin bild, och beskrivningen påminner om en 
saga – liksom bilden gör. Utgår jag ifrån Roses (2007) hur bilder betraktas inser jag att jag 
inte hade tolkat bilden så som han berättade, och under berättelsens gång kändes att de två 
teckenuppsättningar (bild och berättelse) var självklara tillsammans. Innan intervjun såg jag 
stolen som en tronstol eller ett högt märkvärdigt torn. Men hans berättelse är djup och handlar 
om integritet med självinsikt och visar på en mognad när han presenterar sin bild för mig. Han 
poängterar att det viktigaste i bilden är de tre huvudämnena i berättelsen, dvs. taggtråd – 
svåråtkomligheten, dynan - omsorgen och svampen – naturintresset. Han lyfter fram detaljer 
som gör att jag får mycket större förståelse för bilden, och samtidigt som han preciserar sitt 
identitetsskapande för sig själv förklarar han vem han är för mig. Pojken berättade även att 
han inte var oroad över hur bilden betraktas (Roses, 2007) då han inte ville att andra skulle 
förstå fullt ut.   
 
Intervjun med pojken tillsammans med bilden påminner mig om en saga. Delvis eftersom han 
berättade på ett målande, nästan lite magiskt sätt när han pratade med mig. Delvis för att 
bilden känns hämtad ur en sagobok, med sina stora svampar och det lilla huset. Jag kan även 
associera till sagan om Törnrosa och Prinsessan Persilja eftersom det är en hög stol som ett 
torn och törnros som växer på stolen som man måste klättra upp på. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att han använder sig utav tidigare kunskaper och erfarenheter för att skapa 
nya kunskaper och insikt om sin identitet genom att använda sig av sagoliknande motiv som 
barn möter i hemmet och i skolan (Selander, Rostvall, 2008). Han kan naturligtvis ha hämtat 
idéer som taggtråd från min berättelse när jag introducerade uppgiften, men inte de små husen 
och stora svamparna. Hans visuella värld är kanske påverkad av en konstnär som John Bauer 
som tecknade och målade stora skogar med svamp och troll. Vidare blir kommunikationen en 
multimodal process – då han berättar om sin identitet för mig, och konkretiserar sin identitet 
för sig själv genom att använda två teckenuppsättningar (bild och berättelse) när vi genomför 
intervjun, men han har dessutom använt sig av sina erfarenheter och tidigare kunskaper som 
han hämtar från skolans kontext men även genom andra medel för att genomföra uppgiften. 
Dessutom bidrar han med kunskaper till andra om sig själv och om till exempel konstnärsstil 
och bildkomposition (Selander, Rostvall, 2008). 
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Blyertsteknik 

 

Pojke 4 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Uppgiften var rolig. Man fick själv välja hur man ville uttrycka sig. 
2) Berätta om din bild. 
Min bild är en sammansättning av vad jag gillar att göra. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Skateboardarna. Det är det bästa jag vet. Jag skejtar så ofta jag kan. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
I min stol har jag tagit med vad jag tycker är viktigast i livet. Trädet är för syre. Vingarna är 
för himlen. Evolutionsgubbarna är för utvecklingen. 
Vad hade du för tanke med stolens placering?  
Ingen tanke alls – pappret var inte större. 
Har bonsaiträdet en annan betydelse?  
Nej, men jag har ett sånt litet träd hemma. 
 

Hur väljer pojke 4 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos pojke 4 ser man att den är gjord i 
blyertsteknik med skuggning. Stolen är placerad mitt på pappret och upptar i stort sett hela 
pappersytan. Han använder sig av tidigare kunskaper då han har använt sig av 
enpunktsperspektiv samt av värdeperspektiv. Stolen är gjort av ett massivt material såsom 
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sten eller marmor och liknar en kejsartron. Jag ser att han använder sig av ikoner för att visa 
sitt huvudintresse skateboardåkning. Sedan använder han sig av symboler, delvis från 
skolundervisning, men även från andra sammanhang som är hämtade ur hans visuella värld 
när han visar på det väsentliga i livet. 
 
I intervjun förklarar pojken att han först och främst såg valmöjligheten i båda teknik och 
material, och valmöjlighet i vad bilden skulle innehålla – det vill säga vad han vill berätta. 
Vidare förklarade han att trädet symboliserar syre som man behöver för att leva, vingarna 
symboliserar himmeln, och evolutionsgubbarna symboliserar utvecklingen. I skolans kontext, 
i NO-undervisning eller närmare bestämd fotosyntes, är just trädet ofta avbildat då det ger 
syre. Detta har jag själv sett i NO-salen. Att vingarna symboliserar himmeln ser jag som hans 
egen tolkning eller kanske menade han att himmel och frihet hör ihop. För mig som är 
betydligt äldre är vingar bara frihet, himmeln kopplar jag till det andliga. Men pojken kanske 
har hämtat kopplingen mellan himmeln och vingarna från media, till exempel musik, och hans 
resonemang bör då vara att fåglar flyger i ”himmeln” eller änglar finns i himmel. 
Evolutionsgubbarna är återigen en symbol hämtat ur skolans kontext då dessa finns både i 
lexikon och på en plansch i vår skola. Dessutom om man söker på evolution på Internet så 
kommer evolutionsgubbarna upp som alternativ och står just för utveckling. När jag frågar 
honom om stolens placering får jag veta att det inte finns någon tanke bakom den, utan att 
ytan blev en begränsning. Jag var helt säker på att det symboliserade pondus eller önskan om 
det – eftersom storleken tillsammans med utseendet påminner om en tron. Men ibland är 
saker inte det man tror. På mina frågor kring bonsaiträdet visade det sig, att det var en växt 
han kände till hemifrån och därför använde han den i sin bild. Jag hade utan samtalet tolkat, 
bonsaiträdet som gamla traditioner. Men det fanns tecken i denna bild vars betydelse jag inte 
fick reda på. På stolsitsen finns det fyra olika tecken under evolutionsgubbarna. Den första 
tolkar jag som den abstrakta symbolen för det astrologiska tecknet fisken – pojkens 
stjärntecken kanske. Det andra tecknet tolkar jag som en stor våg – kanske en tsunami eller en 
drömvåg för en surfare. Surfning och skateboardåkning ligger nära varandra både vad det 
gäller kroppskontroll och livsstil och då han använder skateboard som identitetsmarkör skulle 
detta kunna vara en förklaring för vågen. Men jag har förstått att det andra tecknet skulle 
kunna vara ett fågelhuvud istället för en våg. Tredje tecknet liknar nästan en delfin då den ser 
harmlös ut och hoppar. Han kanske beundrar dessa djur som så många andra gör. Det sista 
tecknet är ett runt kors som var vanligt under vikingatiden, och han kanske vill uttrycka att 
han är eller vill vara just en viking. Utgår jag ifrån Roses (2007) hur bilder betraktas inser jag 
att jag haft mycket svårt för att tolka pojkens bild så som han förklarade den i intervjun. Det 
kom inte fram om han själv trodde att betraktaren skulle förstå hans bild.  
 
Intervjun med pojken tillsammans med bilden har gett mig större förståelse för vad han ville 
uttrycka. Genom intervjun kommer det fram att han utnyttjar valmöjlighet att berätta det han 
vill, vilket jag tycker är mycket intressant, för att det inte finns rätt och fel i denna uppgift. 
Kommunikation har, efter min muntliga genomgång, där jag använde mig själv som exempel 
med mimik, gester och en berättelse, tillsammans med arbetsbeskrivning, blivit ett budskap 
tolkat utav honom och kan därför ses som ett tecken på lärande (Selander, Rostvall, 2008). 
Dessutom har hans berättelse tillsammans med bilden visat på att han använder, för honom, 
redan förvärvde teckenuppsättningar i andra kunskapsområden som han vidareutvecklar. 
Dessa förvärvde teckenuppsättningar är hämtade ur hans visuella värld som finns delvis i 
skolans kontext, i böcker på planscher och i undervisning, men även från fritiden. Dock beror 
användandet utav dessa förvärvde teckenuppsättningar på individen och hennes kunskaper 
och värderingar samt normer kopplad till dessa kunskaper. 
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Blandteknik: Blyerts och akvarellpennor 

 

Flicka 1 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Det var först lite skrämmande, för man behövde fundera ganska mycket över hur man ser på 
sig själv och sedan avbilda det genom en stol! Jag spenderade nog en hel timme över att 
fundera på hur jag var som person. Men när jag sedan kom igång med att rita var det väldigt 
kul. 
2) Berätta om din bild. 
Min stol har en träsits med en blå kudde på, den har fyra ben; en hundtass som reflekterar min 
kärlek till hundar, en ekstam som växer i en holländsk träsko som avbildar min bakgrund från 
Nederländerna, en penna eftersom jag alltid har älskat att rita och vara kreativ och det sista 
benet är kedja med en tyngd på vilket reflekterar min övervikt. Ryggen är låg för att jag är 
väldigt blyg, men är bestämd när jag går in i ett projekt. På ryggen sitter en krabba som 
avbildar mitt stjärntecken som är kräfta – jag är en typisk kräfta! Stolen står på moln, för att 
jag är en drömmare och råkar komma bort från verkligheten allt för ofta. Men tyngden som 
också är ett ben, går igenom molnet och håller mig på marken. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Ja, alla delar är viktiga, varje del är en del av mig. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Jag tror noga att de flesta fattar. Men det är många som har frågat mig om tyngden. Den har 
flera betydelser, men det får man klura ut själv. Annars tror jag att den är rätt tydlig. 
Vad symboliserar pärlhalsbandet? 
Pärla är kräftans ädelsten. 
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Vad har du haft för tanke med lagningarna i ryggstödet?  
Lagningarna – de fastsydda lapparna – symboliserar mina ärr på kroppen och de svagheter jag 
har i livet, men tack vare mina vänners kärlek har de hålen blivit lagade. 
 

Hur väljer flicka 1 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos flicka 1 ser man att den är gjord i 
blandteknik. Hon har använt sig av akvarellpennor och blyertsteknik. I bägge tekniker har hon 
använt sina kunskaper inom skuggning på ett effektfullt sätt. Hon valde ett stående 
pappersformat och stolen är placerad mitt på papperet i sidled men i övre halvan på höjden. 
Hon har använt sina tidigare kunskaper då bilden har ett genomtänk och planerad 
komposition. Stolen står på moln. Dessutom använder hon sig av tvåpunktsperspektiv och en 
aningens fågelperspektiv. Hennes stol påminner om en traditionell möbel. Jag ser att hon 
använder många tecken i bilden. Man kan finna ikoner för intressen som till exempel 
hundbenet. Hennes nederländska bakgrund tecknar hon genom symbolen av en träsko och ett 
träd som representerar hennes rötter och som står i träskon. När hon visar upp egenskaper och 
tidigare erfarenheter använder hon symboler och metaforer som till exempel tyngden och 
lagningarna på stolsryggen. 
 
I intervjun framgår det att uppgiften till en början blev en skrämmande utmaning som med lite 
eftertanke föll sig naturlig. Flickan berättade ingående om sin bild och vad de olika tecknen 
betyder vilket samtidigt skapar en meningsfull dialog om hennes identitet tillsammans med 
mig. Ikonerna beskriver hon inte in i minsta detalj utan benämner dem för vad de ska 
föreställa och det man själv kan se. Symboler kräver en visuell kulturell läskunnighet 
(Sparrman, 2006) av mig som betraktare, det vill säga hur betraktas bilden (Rose, 2007), och 
denna läskunnighet förutsätter hon att jag besitter när hon berättar. Vidare uttrycker flickan en 
egenskap ”blyghet” genom ett litet ryggstöd, men hon påpekar att hon är bestämd. Detta 
framgår inte i bilden i form av någon symbol eller färg – utan detta finns dolt i bilden. 
Eftersom det inte finns någon tolkningsbar symbol i bilden skulle denna information gå 
förlorad om hon inte skulle förmedla detta genom intervjun med mig. I slutet av intervjun 
ville jag veta vad de två symbolerna representerade som hon utelämnade tidigare. 
Pärlhalsbandet som kräftan håller i symboliserade stjärntecknets ädelsten – detta visade hon 
genom sin blick att jag borde ha förstått – men detta visar också skillnaden mellan hennes 
kunskaper och mina – dock har jag lärt mig något nytt. Därefter tog hon mod till sig för att 
svara på lagningarna. Detta visade hon då hon dels inte tog upp lagningar självmant, dels 
genom att hon dröjde länge med sitt svar och när hon berättade tittade hon inte på mig som 
tidigare i intervjun.  Flickan svarade att lagningarna på stolens rygg var ett uttryck för, som 
jag tolkar det, fysiska märken på hennes kropp och andra svagheter som har blivit bra genom 
hennes sociala nätverk som hon uppskattar mycket. Gemenskap har stort betydelse för henne. 
Då jag uppfattade frågan som känslig ville jag inte fråga mer om lagningarna. Utgår jag ifrån 
Roses (2007) hur bilder betraktas hade jag tolkat mycket så som hon har tecknat. Men 
intervjun gav mig svar om olika tecken i bilden som jag hade tolkat annorlunda, så som 
tyngden. Flickan uttryckte att hon trodde att betraktare av bilden skulle förstå det mesta av 
bilden, men att just tyngden skulle vara svår att tolka då den hade flera betydelser. 
 
Intervjun med flickan tillsammans med bilden visar att flickans fantasi, kreativitet och den 
estetiska framställningen ledde till att det växlar mellan inre och yttre, mellan produkt och 
process, mellan osynlig och synlig samt mellan individen och gemenskapen och allt detta 
resulterar i en estetisk produkt som alla kan ta del av, enligt Drotners teori (Benyamine, 
2008). Identitetsberättande blev en del av lärande då flickan kan skapa kunskap utifrån sina 
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egna erfarenheter, tankar, känslor och förutsättningar i skolans miljö. Vidare kunde hon 
genom dessa semiotiska teckenuppsättningar konkretisera sitt identitetsskapande för sig själv 
och även kommunicera med andra som i sin tur kan tolka och sedan skapa betydelse runt 
hennes bild (Selander, Rostvall, 2008) och henne själv. 
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Blandteknik: Blyerts, akvarellpennor och tusch 

 

Flicka 2 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Jag tyckte att det var en väldigt rolig och kreativ uppgift. Man fick tänka lite på vad som 
verkligen betyder mest i sitt liv. Jag tror att det var skönt för många att få rita sina känslor, 
men att det ändå är lite hemligt. 
2) Berätta om din bild. 
Det som jag försöker få mesta fokus på var hästen, eftersom jag har egna hästar, har ridit i 10 
år och tävlar. Pianot talar för sig själv tycker jag. Solen är ju väldigt varm och i mitten är det 
ett hjärta som står för min familj som jag håller varmt om hjärtat. Det korviga stolsbenet står 
för att jag har haft det ganska tufft i livet, men att det nu går mot ljusare tider och blir bättre. 
Färgerna på det benet visar också tydligt att det går mot ljusare tider. Stjärnorna är jag och 
mina två bästa kompisar. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Den delen som är viktigast är hästen, som jag sa tidigare. Den är mitt liv. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Vissa delar som hästen och pianot tror jag att andra skulle förstå. Men de andra delarna är det 
svårare med. Jag visar mina känslor på ett ganska konstigt och annorlunda sätt, så det speglar 
sig på det som jag ritar.  
Vad hade du för tanke med stolens placering, då det svävar högt?  
Den blev bara där – utan tanke, men den var bra där.  
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Hur väljer flicka 2 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos flicka 2 ser man att den är gjord i 
blandteknik. Hon har använt sig av blyerts, akvarellpennor och tusch och hon har utnyttjat sex 
olika färger. Stolen är placerad i övre delen av papperet med stående format. Den står inte på 
någonting utan svävar i luften då det inte finns några skuggor eller horisont. Trots att hon 
använder en naivistisk stil visar hon upp sina kunskaper i tvåpunktsperspektiv där hon även 
använder något av ett fågelperspektiv. Hennes stol har en stolsrygg och sits, samt fyra 
symboliska ben. Jag ser att hon använder sig av ikoner, symboler och metaforer när hon 
symboliserar sig själv. I hennes bild har hon tecknat intressen genom ikoner som till exempel 
hästen. Känslor samt en tidigare erfarenhet, symboliserad av det krokiga benet, visar hon 
genom att använda sig av symboler som är metaforiska. 
 
I intervjun återger hon bokstavligen vad bilden innehåller dvs. det jag ser som betraktare 
(Rose, 2007). Hon var noga med att förklara vad varje tecken betydde i detalj för henne, 
vilket ökade för att öka förståelsen hos mig. Dock utelämnade hon en förklarning för den röda 
hjärta. Hennes intressen var lätta att förstå utan intervjun, men bilden fick en annan innebörd 
under intervjun när hon berättade om sin inre värld och känslor. Jag kunde få större insikt i 
hennes liv och lära känna henne bättre med intervjun och bilden tillsammans. Det blev något 
av en aha-upplevelse för mig när hon till exempel berättade om det krokiga benet som 
symboliserar att det har varit tufft för henne under en period. Genom färgerna vill hon visa att 
det nu går mot ljusare tider, och att vägen är krokig är ett gammalt och välanvänt uttryck. Hon 
uttryckte även att hon uppskattade uppgiften då hon fick använda fantasin och förmedla vad 
som var viktigt för henne i livet. Utgår jag ifrån Roses (2007) hur bilder betraktas inser jag att 
trots att bildens innehåll återges i samtalet fanns det detaljer som jag hade gått miste om utan 
intervjun. Då hade jag betraktat bilden på ett något annorlunda sätt. Även flickan trodde att 
andra betraktare inte skulle tolka hela bilden så som hon har uttryckt sig i den 
 
Intervjun med flickan tillsammans med bilden visar på att växelspelet mellan yttre och inre, 
produkt och process, osynligt och synligt samt individ och gemenskap allt för sällen kommer 
till uttryck i skolan. Hon använder sina tidigare kunskaper om exempel perspektiv och 
teckensystem som hästen i denna bilduppgift och omvandlar dessa till nya kunskaper vilket 
resulterar i att hon konkretiserar sin identitet för sig själv, och en del av den blir åtkomlig för 
andra (Selander, Rostvall, 2008). Precis som Johansson (2003) påpekade kan man genom 
flickans bild, som är gjord i en skolkontext få större insikter i hennes levnadsvillkor, sociala 
och kulturella förutsättningar som är en del av identitetsprocessen just då (Johansson, 2003). 
Man kan även förstå att hennes visuella värld innefattar saker som hon har studerat på nära 
håll under en lång tid så som hästen och därför kan återge i bild.  
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Blyertsteknik 

 

Flicka 3 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Den var intressant och man fick verkligen tänka efter vem man var som person. Jag tyckte om 
att man fick vara så kreativ. 
2) Berätta om din bild. 
Jag är en väldigt bestämd och envis person, därför fick stolsryggen bli rak, men jag kan också 
ändra åsikt ganska lätt, därför ritade jag stolsryggshörnen lite rundare. Hjärtat på stolsryggen 
är stort, för jag känner att jag har så mycket kärlek att ge alla. Det är dock lagat på flera 
ställen med stygn. Stygnen symboliserar allt de onda jag har fått gå igenom hittills. Jag har 
blivit sårad av många och sådana sår läker igen med tiden, men märken finns kvar efter det. 
Elden runt hjärtat och utropstecknet i mitten av det symboliserar min starka vilja och att jag 
går den väg jag vill, min väg. Blommorna längst upp i högre hörnet visar min kreativa sida, 
men också att jag är en friluftsmänniska. Jag älskar naturen. På sidan av stolsryggen sitter 
flera hjärtan. Varje hjärta har en bokstav i sig. Det är första bokstaven på de personerna som 
betyder mycket för mig. Stolen har ingen dyna och den är kantad av spikar. Varför den inte 
har spikar över hela är för att i vissa situationer kan jag tillåta folk att sätta sig på mig, men 
om de gör det så blir det inte en dans på rosor för dem – därav spikarna och ingen stoldyna. 
Ena stolsbenet är en skivstång med vikter. Det symboliserar att träning är en stor del av mitt 
liv. Och att jag inte bara tränar för att må bra utan för att jag tycker det är kul också och att jag 
är stark. Det andra benet är en not. Musik är också en stor del av mitt liv. Inte bara att spela 
musik utan också att lyssna på det. Utan musik skulle jag nog dö. Det tredje benet är helt rakt, 
jag är som sagt en väldigt bestämd person och jag kan verkligen ryta till ibland om det är 
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något som jag tycker är fel. Det fjärde och sista benet är en tornado med en massa olika saker 
i. Det symboliserar att jag vill hinna göra så mycket i mitt liv och att jag inte riktigt vet vilken 
väg jag ska ta nu. Sedlarna betyder att jag vill få ett välbetalt jobb. Flygplanet – jag vill resa 
och se världen när jag blir stor. Tassen – djur är en stor del av mitt liv också, och jag skulle 
kanske vilja jobba med djur som är utrotningshotade. Palmen symboliserar att jag också bara 
vill ta det lugnt och ha kul, festa m.m. och bo utomlands. Pennan – jag vill kanske bli 
journalist. Och boken symboliserar skolan, och att jag vill plugga vidare på universitet. 
Fallskärmen representerar alla de galna, äventyrliga sakerna jag vill göra. Jag är otroligt 
äventyrlig och nyfiken av mig. Noten – jag vet inte hur jag ska göra med musiken, den är en 
stor del utav mig, men den hamnar hela tiden i skymundan av allt annat. Och frågetecknet är 
just frågan till alla sakerna i virvelvinden. Katten längst upp symboliserar en av mina fyra 
egna katter som betyder väldigt mycket för mig.  
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Virvelvinden är viktig för den symboliserar de val jag måste göra i framtiden. Hjärtat, elden 
och utropstecknet är också viktigt för den representerar mig från insidan. Också den raka 
stoldynan och obekväma stolsitsen har stort värde och visar att jag är en bestämd person som 
ingen kan sätta sig på. Skivstången utgör också väldigt mycket av mig för att jag älskar att 
röra på mig.  
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Jag tror att de förstår till en viss del, hjärtana exempelvis kan vara svåra att förstå med 
bokstäverna och kanske blommorna också. Men resten tror jag nog att andra förstår för det är 
tydligt vad det är för nåt och vad de kan betyda. 
 

Hur väljer flicka 3 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos flicka 3, ser man att den är gjord i 
blyertsteknik med skuggning. Hon använder stående pappersformat och har placerat stolen så 
gott som i mitten av papperet. Det är otydligt om stolen står på någonting eller inte. Flickan 
har använt sig av tidigare kunskaper då hon drar nytta av tvåpunktsperspektiv och till vis del 
fågelperspektiv. Stolen består av en traditionell sits och ryggstöd även om dessa innehåller 
symboler. Stolen består även av tre symboliska ben och ett traditionellt stolsben. Jag ser att 
hon använder sig utav ikoner när hon tecknar intressen som till exempel musiknoten. Känslor, 
tankar och hennes framtid tecknar hon genom symboler, en del metaforiska, och hon 
använder sig även av index vid ett tillfälle. På bilden hittar man dessutom spår av 
nötningsskador på papperet som tyder på en intensiv arbetsprocess. 
 
I intervjun berättade flickan mycket ingående om sin bild. Hon förklarar varje tecken i detalj – 
dessa är kopplade till egenskaper, tankar och saker som är viktiga för henne och hennes 
identitetsskapande. Jag anser att hon använder symboler som man kan läsa och tolka. 
Använder man sig utav Rose (2007) hur bilder betraktas så anser jag att om man har en 
visuell kulturell läskunnighet så går mycket att betrakta så som flickan berättade, till exempel 
som musiknoten och virvelvinden. Virvelvindidén är troligen hämtad ur en aktuell film kallad 
Twister, som har visats på den aktuella skolan i NO-undervisningen, och visar att hon har en 
visuell värld som hon använder i detta bildarbete. Hennes berättelse är så detaljrik att den inte 
kräver närmare förklarning. En av sakerna i bilden som fångade mitt intresse var just benet i 
form av en virvelvind. När jag ställde frågan om någon del är viktig i bilden tog hon just upp 
detta ben eftersom det symboliserade de val hon måste göra i framtiden. Virvelvinden 
symboliserar det kaos hon upplever då hon inte har gjort sina vägval ännu. Andra viktiga 
symboler för henne är de som representerar inre egenskaper och ett metaforiskt index för att 
hon är en bestämd person som ingen bör sätta sig på, dvs. att sätta sig på henne blir mycket 
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kännbart. Just denna symbol kan återigen komma från min beskrivning när jag presenterade 
arbetsuppgiften. Flickan trodde att andra betraktare (Rose, 2007), skulle kunna tolka stora 
delar av bilden så som hon har uttryckt sig i den. 
 
Intervjun med flickan tillsammans med bilden kan koppla ihop begreppet kulturellt friställd 
med hennes längtan och önskan, som inom identitetsforskningen står för frihet och samtidigt 
för osäkerhet. Hennes beskrivning av virvelvinden, som är fylld med sånt som hon vill göra, 
visar tydligt att hon är påverkade av att vara kulturellt friställd då hon har många stora beslut 
framför sig. Hennes identitet är inte given, utan hon vet att hon kommer att tvingas att göra 
val som blir avgörande för hennes framtid i dagens individualiserade samhälle (Kåks, 2009). 
Dessutom är flickans berättelse om sin identitet tillsammans med bilden ett exempel på hur 
man genom egna erfarenheter, tankar och förutsättningar i skolans miljö gör kunskap genom 
att man förtydligar sin identitet för sig själv och för andra. Denna kunskap kan i sin tur leda 
till nya kunskaper (Selander, Rostvall, 2008). De tecken flickan använder sig av är hämtade 
från egna erfarenheter och ur hennes visuella värld där till exempel olika medier (Sparrman 
2006) har påverkat henne. 
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Blyertsteknik 

 

Flicka 4 
1) Vad tyckte du om uppgiften? 
Jag tyckte att det var kul eftersom jag fick jobba lite mer fritt och rita det jag verkligen kände 
för. 
2) Berätta om din bild. 
Den övre delen visar min musikaliska sida. De högra stolsbenen visar mitt intresse för el-
prylar. De vänstra stolsbenen representerar mig som person. Jag tycker att min bild visar mig. 
3) Är det några delar som är viktiga? Varför? 
Det vänstra frambenet tycker jag är den viktigaste delen i bilden. Den visar mig och att jag 
behöver och kan klara mig själv. 
4) Tror du att andra förstår vad du vill säga? Varför? Varför inte? 
Jag tror att när man ser bilden får man en aning om vad jag menar med den, men jag tror att 
man inte kan vara helt säker. Det som kan vara svårt att förstå är gubben som håller upp 
stolen. 
Vad hade du för tanke med stolens placering, då stolens rygg faller ut från pappersytan?  
Jag vet att det är alldeles för svårt och krångligt att rita av gitarrhalsen hela vägen – jag har 
försökt en gång förut, men gav upp då också. 
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Hur väljer flicka 4 att  kommunicera med bilder, ikoner och andra 
symboler i detta bildarbete? 
När man tittar på hur bilden ser ut (Rose, 2007) hos flicka 4, ser man att den är gjord i 
blyertsteknik med skuggning. Stolen är placerad i mitten av papperet i sidled. I höjdled står 
den längre upp och stolen faller ur bilden upptill. Flickan använder sina kunskaper inom 
enpunktsperspektiv med aningen fågelperspektiv på ett effektfullt sätt. Jag ser en abstrakt stol 
då den är uppbyggt av många ikoner och en symbol och därför kan det vara svårt att tolka den 
som stol vid första anblicken. Stolsryggen faller ur bilden och skulle kunna tolkas som att 
bildens komposition inte var helt genomtänkt. 
 
I intervjun berättar flickan att bilden visar henne. Flickan beskriver sig själv genom ikoner för 
hennes musikintresse och ikoner för elektroniska prylar som man finner i en musikstudio. 
Dessa prylar är hon välbekant med och har sett samt använt själv. Hon har mött dem i 
verkligheten. Ett av stolsbenen är en människofigur som håller upp stolen. Den är helt svart 
och påminner mer om en man än en flicka. Flickan berättar att den symboliserar hennes 
självständighet och berättelsen är mycket avgörande för hur jag ser på människofiguren och 
hur jag betraktar bilden (Rose, 2007), då jag tolkade att människofiguren kunde vara en 
annan, betydelsefull person i hennes liv. Intervjun bidrar till att jag får insikter om figuren. 
Hon förklarar själv att den kan vara svårt att tolka. Figuren är den enda symbolen som 
beskriver hennes inre värld. Vidare kommer det fram att det var ett medvetet val att beskära 
stolsryggen, eftersom hon vet att hon inte klarar av att göra gitarrhalsen så som den egentligen 
ser ut. Hon har försökt det tidigare.  
 
Intervjun med flickan tillsammans med bilden visar vem hon är. Hennes bild är tecknad i 
detalj och förtydligar hennes intresseområde och ger kunskap om henne själv (Selander, 
Rostvall, 2008). Flickans visuella värld är mycket påverkad av saker hon känner väl till då 
hon har ett intresse för dessa elektroniska prylar och har studerat dem i detalj under lång tid. 
Hon klargör även att hon hade tidigare erfarenheter av att teckna en gitarrhals vilket har gett 
henne kunskap om dess svårighetsgrad. Denna erfarenhet har hon omvandlat till ny kunskap 
och skapat en lösning på problemet genom att göra en spännande bild om sin identitet 
(Selander, Rostvall, 2008).   
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Sammanfattning av resultat och tolkning 
Alla informanter i denna studie, utom en, tyckte att uppgiften Om jag vore en stol var 
givande, spännande och utmanande eftersom de fick tänka till och använda sin kreativitet. En 
del av dessa ungdomar uttryckte att de var tvungna att tänka efter vem/hur man var. En av 
pojkarna kände att han kunde välja vad han ville berätta, och en utav flickorna trodde att det 
var skönt för många att få rita sina känslor, men att det ändå var lite hemligt. 
 
Jag har använt mig av Rose tre sätt att titta på bilder när jag har tolkat bilderna tillsammans 
med intervjun. Den första är hur bilden är skapad (Rose, 2007). Detta har jag redovisat mer 
detaljerat i Studiens genomförande och urval av informanter. Kort fattat har alla informanter 
gjort bilduppgiften på ett kreativt sätt, efter att uppgiften presenterats både muntligt och 
skriftligt, och uppgiften är genomförd i skolkontext. Kontext, enligt Vygotskij (Strandberg, 
2006), Selander och Rostvall (2008) spelar en avgörande roll i lärande då man befinner sig i 
ett visst sammanhang vid en viss tidpunkt. Ungdomarna har gjort uppgiften då den var 
obligatorisk och skulle betygsättas. De har troligen påverkats av hur uppgiften har 
presenterats, detta antar jag då tre av ungdomarna har använt sig av den metaforiska symbolen 
för att ingen ska sätta sig på dem, som jag hade i min presentation. Ungdomarna har löst 
uppgiften genom att de utgått ifrån sig själva och presenterat sin identitet genom att använda 
bilder, ikoner och andra symboler hämtat från sin visuella värld som visar att de har en visuell 
kompetens som kan bidra till deras identitetsskapande (Sparrman, 2006).  
 
När man ser på hur bilden ser ut (Rose, 2007) finns det likheter och skillnader. Alla har 
arbetat i A3 format då den var given och alla utom en använde stående format. Informanterna, 
har trots utbudet i bildsalen, använt sig av en eller två tekniker. Tekniker och material som har 
brukats har varit blyerts/blyertsteknik, akvarellpennor med eller utan skuggning och/eller 
pastellkritor. Vidare tycker jag mig se att fysiska ting som informanter har upplevt själva eller 
sett på nära håll, är avbildade genom ikoner, till exempel är en tecknad häst ett tecken för 
hästen; penna är ett tecken för att man gillar att teckna; teatermaskerna är ett tecken för att 
man gillar att uppträda. Känslor, självinsikt och saker man har varit med om tecknas med 
symboler som är metaforiska. Detta, anser jag, är naturligt då denna inre värld ser olika ut för 
oss alla och kan vara mer komplicerat att förklara än man tror. Vidare har alla ungdomar utom 
en använt sina tidigare kunskaper genom att använda perspektiv och alla informanter använde 
någon form av tidigare kunskap från bildämnet när de gjorde sina bilder eftersom de 
behärskar olika material och en del hade medvetet komponerat sina bilder. En generalisering 
av bilderna är svårare att presentera, men när jag kategoriserar innehållet finner jag att 
relationer förekommer fyra gånger, personliga egenskaper förekommer fem gånger, 
fritidsaktiviteter förekommer sju gånger, händelser som har påverkat dem som individer 
förekommer tre gånger, och estetiska skäl förekommer två gånger. Ett annat sätt att 
generalisera bilderna är att jag tycker mig att se att flickornas bilder handlade om intressen, 
känslor, händelser som har påverkat dem som individer och självinsikt i större grad än 
pojkarnas bilder. Tre av pojkarna presenterade sig själva genom intressen, eller sådant som de 
gör. Ikonerna var just görande. Om man ser till vad som berättas mest om kan man upptäcka 
förekomsten av tecken för händelser som har påverkat dem som individ tre gånger, tecken för 
djur tre gånger, tecken för skateboard två gånger, tecken för sportintresse två gånger, tecken 
för kärlek två gånger och eventuellt tecken för himmel eller frihet två gånger. Varumärken för 
musikband förekommer i två av bilderna, och det förekommer referenser hämtade från 
populärkultur i sammanlagd i fem av bilderna. Ungdomarna har utgått från sin visuella värld 
(Sparrman, 2006) när de har skapat sina bilder. 
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Jag har sett på hur bilder betraktas (Rose, 2007) ur mitt perspektiv, och jag har även frågat 
ungdomarna om de tror att bilden uppfattas så som de har tecknat de. Jag anser att jag hade 
betraktat de flesta utav bilderna annorlunda då jag hade tolkat de på annat sätt, om jag bara 
utgått från mig själv utan att ta hänsyn till bildmakaren. Jag hade tolkat bilderna ut ifrån egna 
erfarenheter och dragit andra slutsatser om bilderna utan intervjuerna. Ett exempel är pojke 2. 
Stolen med bonziträdet som jag hade tolkat som gamla traditioner, men som hade en annan 
betydelse för honom då det fanns ett sådant träd i hemmet. Till dessa bilder var intervjun 
nödvändig då informationen annars hade gått förlorad eller tolkats fel.  
 
Slutligen kan jag i stora drag generalisera bildmaterialet och intervjuerna genom att säga att 
pojkarna var mer sakliga och kanske mer hemlighetsfulla än flickorna som var mycket öppna 
och gärna talade om vad de menade så att jag skulle förstå fullt ut. Ungdomarna använde sig 
av tidigare kunskaper och av sin visuella värld när de tecknade sina bilder. Det har även skett 
en växelvärkan, enligt Drotners teori (2008) mellan inre och yttre, mellan produkt och 
process, mellan osynlig och synlig samt mellan individen och gemenskapen (Benyamine, 
2008) även om det finns olika grader utav detta bland ungdomarna. 
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DISKUSSION 
Här nedan diskuteras resultatet. Frågeställningar besvaras i rätt ordning för att underlätta 
läsningen. Slutligen redovisas tankar som jag har fått under detta arbete och tankar om vidare 
forskning. 
 
 

Vad berättar ungdomar om sig själva i symboliska självporträtt? 
Ungdomarna berättar det de har valt att berätta om sig själva i sina symboliska självporträtt. 
Dessa symboliska självporträtt har alla mer eller mindre handlat om intressen. Ungdomarna 
visar  till stor del vilka de är genom vad de gör. Men de har även tagit upp sådant som har 
känts viktigt just för den enskilda, som till exempel relationer, personliga egenskaper, 
händelser som har påverkat dem som individer. Deras symboliska självporträtt berättar om 
ungdomarnas levnadsvillkor, sociala och kulturella förutsättningar som är en del av 
identitetsskapandet just då (Johansson, 2003). Identitetsskapande beror i sin tur på 
ungdomarnas kunskaper och värderingar samt normer kopplade till deras kunskaper 
(Sparrman, 2006). Alla informanter i denna studie ger en relativ positiv bild av sig själva. 
Detta tycker jag man kan se i just görandet. Alla sysslar med något intresse som sport, djur, 
musik osv. och detta måste ändå ses som positiv. Flickorna har varit mer benägna att berätta 
om känslor och saker som de har varit med om än pojkarna. Bara en flicka visar att hon är lite 
oroad över framtida val. Hon har insett att trots att hon har valmöjligheter och är kulturellt 
friställd, måste hon välja väg i framtiden (Kåks, 2009). Hennes bekymmer är att hon vill göra 
så mycket med sitt liv, men har insett att hon kanske inte kommer hinna att göra allt. Detta 
bekräftar tanken att i ett individualiserat samhälle är den mänskliga identiteten inte given 
(Kåks, 2009). 
 
Om man ser bara till de symboliska självporträtten så tecknade ungdomarna det betraktaren 
vill eller kan se/tolka i bilden. Bilderna bär olika tecken som i sin tur bär en mening då de 
symboliserar det bildmakaren tänker just i den tid hon gjorde bilden. Mellan betraktaren och 
de symboliska självporträtten uppstår det ingen dialog som i ett samtal, när bilden 
kommunicerar med andra (Nordström, 1986). Bilden tolkas inte exakt som bildmakaren har 
gjort den. Jag anser att ungdomar berättar om sig själva i symboliska självporträtt. Jag kan 
tolka intressen, känslor, stämning osv. Men jag anser att ungdomar berättar mer om sig själva 
genom bilderna tillsammans med intervjuerna.  
 
I en del bilder finns det symboler som utelämnades i samtalen, till exempel fick jag först veta 
vad lagningarna på stolen symboliserade hos flicka 1 när jag ställde en följdfråga. Jag 
uppfattade frågan som känslig då hon tog tid på sig att svara och hon tittade inte på mig som 
tidigare under intervjun när hon svarade, vilket kan vara orsaken till att hon utlämnade den 
själv från början. Bilderna är symboliska självporträtt och innehåller symboler kopplade till 
ungdomarnas identitet, och därför kan innehållet även bestå av saker som är mycket 
personliga. I några av bilderna fanns det symboler som utelämnades och vars betydelse jag 
aldrig fick reda på. Till exempel upptäckte jag först efter intervjun med pojke 2 ett människa 
huvud till på stolen. Antingen var det inte meningen att jag skulle få veta eller så antog han att 
jag förstod vad det var. Utöver symboler som utelämnades i samtalen, förekom det även 
osynliga symboler som kom fram i intervjun med eleverna och som jag inte hade upptäckt 
annars. Ett exempel på detta är bilden gjord av flicka 1. Hon hade tecknat sin stol med låg 
rygg för att symbolisera att hon var blyg, men påpekade sedan att hon var bestämd. Detta 
framgår inte i bilden i form av någon symbol eller färg – utan detta finns dolt i bilden.  
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Det var kanske svårt för henne att hitta en symbol för att hon var bestämd, men det kan också 
vara så att det var någonting hon inte hade tecknat, men ville koppla till sitt symboliska 
självporträtt och identitet i efterhand. Detta skulle kunna bekräfta Drotners teori, där det sker 
ett växelverk mellan inre och yttre, mellan produkt och process, mellan osynlig och synlig 
samt mellan individen och gemenskapen (Benyamine. 2008) 
 
 

Hur använder ungdomar tidigare förvärvade (bild)kunskaper?  
Enligt Selander och Rostvall (2008) är kunskap att kunna använda redan förvärvade 
teckenuppsättningar i olika kunskapsområden. Ungdomarna i denna studie använder tidigare 
förvärvade kunskaper när de arbetade med uppgiften ”Om jag vore en stol”. Om man ser till 
bildkunskaper, utnyttjade ungdomarna sina kunskaper inom olika tekniker så som skuggning, 
dessutom har en del informanter medvetet komponerat sina bilder. Att klassen har arbetet med 
perspektiv i olika former syns också tydligt då alla utom en använde denna teknik för att göra 
sin bild. Vidare har en pojke visat att han har kännedom om lite konsthistoria då han använder 
uttrycket ”grön period” i intervjun, och man kan ana att en annan pojke också var påverkad av 
en konststil när man ser på hans sagolik bild. Ungdomarna har dock, till min förvåning, enbart 
använt sig av blyerts eller akvarellpennor, trots att de har haft tillgång till allt material i 
bildsalen. Slutsatsen som jag drar av detta är att de tidigare inte har träffat på en uppgift som 
denna och därför väljer att använda en teknik som de känner till väl och känner sig bekväm 
med. Men detta kan också bero på att formatet och papperet var bestämda utav mig. 
 
Andra förvärvde kunskaper som ungdomarna visar upp i sina bilder tydliggörs i intervjun. 
Ungdomarna har en visuell värld som de använder (Sparrman. 2006) när de gjorde detta 
bildarbete. Det finns tecken på att de är väl insatta i olika medier då de refererar till 
populärkulturen där de hämtar en del av sina motiv eller använder sig av effekter för att skapa 
en känsla som de känner igen till exempel från film eller spel. Man kan även se hur de 
använder medias framställning utav varumärken för att skapa en bild som påminner om en 
sådant. Några utav ungdomarna är väl insatta i hur saker ser ut, då de kan återge föremål i 
minsta detalj. Deras kunskaper inom olika områden är stora och de har lärt sig hur dessa saker 
ser ut och med det besitter de kunskap som de kan visa andra, så att de även får kunskap. En 
annan kunskap som är, för mig, iögonfallande är en pojkes NO-kunskaper som han återger i 
sin bild. Detta bekräftar Selanders och Rostvalls (2008) designteoretiska perspektiv om att 
kunskap är att kunna använda tidigare förvärvade teckenuppsättningar i olika 
kunskapsområden och att lärande, i sin tur, är att utvidga sitt kunnande genom att använda 
befintliga tecken/teckenuppsättningar till någonting nytt, till någonting meningsfullt eller till 
vidareutveckling i ett kunskapsområde som redan är känt för en själv (Selander, Rostvall, 
2008).  

 
 
Vilka tecken använder ungdomar?  
Ungdomarna använder olika tecken i sina bilder som kommer från deras visuella värld 
(Sparrman, 2006). Om man kategoriserar dessa så använder de ikoner för att visa 
intresseområden och fritidsaktiviteter, dvs. görandet. Ikoner är analoga tecken dvs. tecken 
som liknar verkligheten. Om man har gjort någonting själv eller haft möjlighet att undersöka 
någonting på nära håll så är det ganska naturligt att försöka avbilda dessa föremål, och då blir 
de ikoniska. Något enstaka index, som också är analoga tecken, har förekommit, när man till 
exempel har tecknat sin stolsits med spikar, för att uttrycka att det kommer att göra ont att 
sätta sig på den. Just detta analoga tecken har informanterna hört i genomgången, och 
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troligtvis har de hämtat det därifrån. Relationer, personliga egenskaper och händelser som har 
påverkat dem som individer har tecknats med symboler som är ett arbitärt tecken och inte 
behöver likna verkligheten, då det bygger på en gemensam överenskommelse inom kulturen. 
Men överenskommelsne kan vara liten i format och behöver inte inbegripa hela kulturen. Det 
vill säga. skolan kan ha en kultur, men det kan finnas en annan kultur bland ungdomarna i en 
klass.  
 
 

Vad berättar ungdomar om sina bilder? 
Ungdomarna var vänliga och villiga att berätta om sina bilder. En del av ungdomarna 
berättade i minsta detalj då de hade för avsikt att jag skulle förstå allt, andra berättade väldigt 
kortfattat och sakligt och var till viss del hemlighetsfulla och antingen nästan förutsatte att jag 
hade förstått eller så var det inte så viktigt att jag skulle förstå. Några ungdomar berättade 
exakt vad som var i bilderna, medan andra utelämnade delar, men alla bilder fick en annan 
innebörd efter intervjun för mig. På något vis blev alla bilder mer levande, talande och 
personliga efter intervjun. 
 
Denna studie handlar om Vad berättar ungdomar om sig själva i symboliska självporträtt och 
jag har varit nyfiken på vad de säger med och om sina bilder, vilka tecken de använder osv. 
Ungdomarnas bilder tillsammans med berättelser har gett mig mer information och insikt om 
dem och deras visuella värld (Sparrman, 2006). De har använt bilderna som redskap när de 
har berättat om deras innehåll och vad de menade med olika tecken. Deras berättelse 
bekräftade teorin om att trots att tecken bär mening som andra helst ska förstå och 
symbolisera det vi tänker, fungerar bilder inte som ord i en dialog och kan inte ersätta 
samtalet eftersom de i regel inte växelverkar direkt (Nordström, 1986). Jag har, som Säljö 
(2003) har påpekat, studerat fysisk eller kommunikativ verksamhet genom att studera vad 
människor gör eller säger just när de gör det. I denna studie har fokus lagts på ungdomarnas 
kommunikativa verksamhet genom vad de har tecknat och sagt om sina bilder. Bilderna som 
ungdomarna gjorde blev ett naturligt samtalsämne och gav mig en större inblick i 
identitetsskapande som presenterades i detta sociala och kulturella sammanhang då jag genom 
bilderna kunde komma nära ungdomarnas aktiviteter, tankar och känslor som annars hade 
varit svårt (Johansson 2003). Mina nya kunskaper om ungdomarna har jag fått genom 
intervjun och bilderna, där intervjun har varit nödvändig. De har med bilden kunnat arbeta 
med sitt identitetsskapande och med intervjun tillsammans med mig konkretiserat det.  
 
 

Slutord 
Detta arbete har varit mycket givande, då jag har lyckats göra en djupdykning i ett 
arbetsområde som jag använder mig av i skolkontext och dessutom ligger mig varmt om 
hjärtat. Jag har fått insikt i hur ungdomarna ser på arbetsområdet, hur ungdomarna använder 
tecken för att presentera sig själva, hur viktigt bildsamtalet är för att jag som lärare ska förstå, 
men även för att jag ska kunna lära känna ungdomarna i deras identitetsskapande. Dessutom 
insåg jag att mitt sätt att presentera arbetsområdet till stor del påverkar arbetet, och att jag 
kanske ska tänka om. Kontexten kan också ha stor betydelse för detta arbete, men även för 
andra arbeten i skolan. Ungdomarna hade troligtvis aldrig presenterat sig själva som en stol 
om de hade valt själva, men eftersom detta var en obligatorisk uppgift i skolkontext ansågs 
det inte som konstigt.  
 
Jag har även upptäckt att trots att arbetet presenterades för alla på samma sätt, och att 
resultatet blev abstrakta stolar, så fanns det skillnad i vad man valde att säga med sin stol. 
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Skillnaden beror naturligtvis på att ungdomarna är olika, har olika erfarenheter och 
värderingar, men jag tycker att det var skillnad i flickornas och pojkarnas bilder och 
berättelser. Därför har detta arbete väckt tankar kring framtida forskningsområden om hur 
flickor respektive pojkar kommunicerar med bild, vilka tecken som förekommer och vilka 
betydelser dessa tecken skulle kunna ha. I detta arbete har vi fått en liten glimt av detta, men 
det hade varit av intresse att rikta lyset just på denna fråga.  
 
Jag har konstaterat, att för min egen del var upptäckten av bildsamtalets betydelse det 
viktigaste med detta arbete. Denna upptäckt är lite komisk, då denna studie från början bara 
skulle handla om ungdomarnas bilder genom analys, tills en pojke undrade om jag verkligen 
kunde tolka bilderna rätt utan att prata med dem. Han hade rätt! Intervjun har gjort att jag har 
kunnat förstå bilderna så som ungdomarna ville att jag skulle förstå. Dessutom har jag lärt 
känna dem bättre. Det problem som uppstår för mig med denna insikt om att bildsamtal 
behövs, är hur jag rent praktiskt ska genomföra bildsamtal med 340 individer fördelade på 14 
klasser en timme i veckan. Att lösa detta med halvklass är praktiskt mycket svårt på min 
skola. Ett samarbete med språk skulle vara en idé – men då får inte fokus ligga på det 
språkliga, utan fokus måste ligga på bildsamtalen, dvs. inte hur de berättar utan på vad de 
berättar. Även om jag inte har någon lösning just i detta ögonblick, så kommer jag inte att 
släppa tanken om bildsamtal, då de har varit givande för både ungdomarna och för mig. 
Intervjuerna har dessutom gett mig insikt i vad jag kan lägga fokus på i min undervisning för 
att öka ungdomarnas kunskapsnivå ännu mer inom bildämnet. I slutändan är min förhoppning 
att intervjuerna tillsammans med bildarbetet har gett ungdomarna en ny erfarenhet när de har 
konkretiserat sitt identitetsskapande för sig själva. 
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Bilaga 1 
 
 

 

Hej!   December 2010 

 

Jag heter Nancy Nilsson och är Bildlärare på Tråsättraskola. Parallellt med mitt arbete 

studerar jag Bildpedagogik C på deltid på Högskolan i Gävle. Kursen andra del ska utmynna i 

en C-uppsats i ämnet Bild.  

 

Jag har tänkt skriva om hur elever använder symboler/symbolspråk i bild. Jag vill fokusera på 

ett pågående arbete som år 9 gör. Den heter ”Om jag vore en stol”. Jag skulle delvis vilja 

fotografera samt använda en del utav bilderna i mitt arbete och jag skulle dessutom vilja 

intervjua några elever (ca 6-10 stycken).  

 

Allt detta är självklart frivilligt. Skolan och kommunen som skolan ligger i kommer inte 

namnges, dock talar jag om att jag är lärare på skolan. Eleverna samt elevarbeten kommer inte 

att kunna identifieras.  

 

Om ni inte vill att er dotter/son ska delta i detta arbete hör av er så fort ni kan. Maila mig då 

på: nancy.nilsson@telia.com 

 

Tack på förhand! 

Nancy Nilsson 
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Bilaga 2 
 

Om jag vore en stol – år 9 
 

Tidsperiod ca 5 veckor 
 
Mål som skall uppnås: 
Eleven skall  

� ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och 
moderna metoder och tekniker,  

� kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, 
� kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, 

nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga 
bilder, 

� ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till 
några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom 
bildområdet. 

Metoder och övningar som kommer att användas: 
� Praktiskt arbete 

 
Slutdatum: Vecka 50 
 
Uppgift: 
Din uppgift blir att gestalta hur just du skulle kunna vara som ”stol”. Konstigt – kanske, men 
jag tror att ni har förstått efter min egen beskrivning. Gå in i dig själv och hitta din egen 
”design”. Skriv ner eller skissa innan du böjar och tänk även på bildkomposition. 
 
Bilden ska vara 2-dimensionellt (= på papper), seriöst genomarbetad och du får använda dig 
utav tex: tusch, akryl, blyertsteknik, akvarell mm (kolla med mig innan du sätter igång). 
Utnyttja hela pappersytan och disponera bilden väl.  
 
Bedömning och betygskriterier: 
Godkänd: Visa din stol på ett tekniskt korrekt sätt. Arbetet ska vara väl genomarbetatxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx.  

Väl Godkänd: Visa din stol på ett uttrycksfullt och tekniskt korrekt sätt. Arbetet är väl 
genomfört och du har fått måttligt med hjälp.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx genomfört och du har fått måttligt med hjälp. genomfört och du har f 
 
Mycket Väl Godkänd: Visa din stol på ett fantasifullt sätt utifrån egna idéer. Du 
utvecklar dina idéer fullt ut och löser uppgiften näst intill på egenhand.xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


