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Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i den sociokulturella och
sociosemiotiska teorin undersöka hur sex stycken lärare i årskurs 1–3 resonerar
kring visuella representationers agens i svenskundervisning och hur de menar att
deras undervisning om visuellt meningsskapande ser ut. Tidigare forskning
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redskap för lärande.

Studien är genomförd genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade
intervjuer där elevtexter som informanterna tagit med sig har fungerat som
utgångspunkt i samtalen. Empirin analyserades genom tematisk innehållsanalys
med våra forskningsfrågor som kategorier. Resultatet visar hur de olika
informanterna förhåller sig till visuella representationer i undervisningen och det
framgår en skillnad mellan hur lärare talar om de visuella representationernas
agens i förhållande till olika ämnen. Resultatet visar även att informanterna finner
att de visuella representationernas funktion är viktig på lågstadiet och något som
tillskrivs hög agens, men att hur de talar om dem är komplext.
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1. Inledning
I detta kapitel motiveras vårt forskningsintresse för denna empiriska studie. Först

presenteras bakgrunden till vårt val av område, följt av syftet med studien samt de

frågeställningar vi utgår ifrån.

1.1 Bakgrund
“In the early years of schooling, children are constantly encouraged to produce images,
and to illustrate their written work. Teachers comment on these illustrations as much as
they do on the written part of the text, though perhaps not quite in the same vein: unlike
writing, illustrations are not `corrected´ nor subjected to detailed criticism (`this needs
more work´, `not clear´, `spelling´, `poor expression´, an so on). They are seen as
self-expression, rather than as communication - as something which the children can do
already, spontaneously, rather than as something they have to be taught.” (Kress & Van
Leeuwen, 2006, s.16)

Kress och Van Leeuwen antyder att förmågan att uttrycka sig med visuella

uttryckssätt1 i en skolkontext kan ses som en förgivettagen kunskap. Dessutom

kommenterar lärare inte elevernas visuella uttryckssätt på samma sätt som det

skriftliga verbalspråket2 för att möjliggöra progression (Kress & Van Leeuwen,

2006). Från det att barn börjar i skolan förväntas de skapa olika typer av bilder för

olika syften, inom olika ämnen. I det centrala innehållet för svenska i årskurs 1–3

i gällande läroplan anges att eleverna ska få möjlighet till skapande av texter där

ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Eleverna ska

använda bilder, digitala medier och verktyg som kan stödja deras muntliga

presentationer. Utöver detta ska elever arbeta med texter som kombinerar ord och

bild där exempel som film, spel och webb-texter anges (Skolverket, 2019). Utifrån

det formuleras exempelvis uppgifter som att skapa multimodala berättelser eller

skapa illustrationer som förstärker elevernas texter. Det vill säga olika typer av

sammansatta texter där skriftligt verbalspråk kombineras med en annan

uttrycksform. Under del ett i läroplanen, Skolans värdegrund och uppdrag,

framgår det att: “Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap.” (Skolverket,

2 Text bestående av grafem.
1 Visuella uttryckssätt kan exempelvis vara bilder av olika slag såsom fotografier eller teckningar.
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2019, s.9). Vidare beskrivs bland annat hur bild, text och form ska vara inslag i

verksamheten.

I revideringen som gjordes av Läroplanen Lpo 94 år 2000, används ett vidgat

textbegrepp i kursplanen för svenska, vilket förutom skrivna och talade texter

innefattar bilder (Skolverket, 2000). Med det vidgade textbegreppet beskriver

Danielsson (2019) att hela produkten eleven skapar värderas, inte bara det

skriftliga verbalspråket. Eleven får då möjlighet att kommunicera sitt lärande

genom olika uttryckssätt. Det vill säga olika erbjudanden till att skapa mening.

Dock har begreppet i den nuvarande kursplanen (Lgr 11) tagits bort och vagare

beskrivningar om vilken roll visuella uttryck ska tillskrivas har formulerats. I

samhällsutvecklingen ser vi att kravet på förmågan att tolka och använda olika

visuella uttryck är något varje människa behöver förhålla sig till, exempelvis i

mötet med reklam, informationsskyltar och sociala medier. Visuella uttrycks

betydelse i samhället har med andra ord ökat vilket enligt oss inte synliggjorts i

gällande styrdokument.

Vi har under våra VFU perioder erfarit att lärare anser det gynnsamt för lärandet

att använda olika uttryckssätt genom att de arbetat med en varierad undervisning.

Däremot framgår det i forskning av exempelvis Johnsson (2007) att andra

uttryckssätt än skriftligt verbalspråk, snarare planeras som ett komplement än som

kunskapsbärare i undervisningen. Vi intresserar oss därför för hur lärare resonerar

om vilken funktion visuella uttryckssätt har inom ramen för

svenskundervisningen. Fortsättningsvis benämner vi visuella uttryckssätt som

visuella representationer3.

3 Selander och Kress beskriver representationer som ett sätt att visa hur man förstår världen
(Selander & Kress, 2017).
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 resonerar kring

användningen av visuella representationer i svenskundervisning och hur de menar

att deras undervisning om visuellt meningsskapande ser ut. Genom att synliggöra

några lärares tankar och resonemang om visuellt meningsskapande vill vi

undersöka vilket erkännande de visuella representationerna har med följande

frågor.

- Hur beskriver lärarna att de undervisar om sammansatta texter där skriven

verbaltext och visuella representationer kombineras?

- Vilken funktion anser lärarna att visuella representationer har i

svenskundervisningen?

2 Teoretisk förankring
I detta kapitel redogör vi för vår teoretiska förankring. Vi placerar vår studie inom

ramen för den sociokulturella (se 2.1) och sociosemiotiska (se 2.2) teorin. Vidare

följer ett antal begrepp som kommer att vara centrala för att synliggöra och

förklara olika aspekter som kommer till uttryck i vår empiriska undersökning.

2.1 Sociokulturell teori
Den sociokulturella teorin fungerar på ett övergripande plan för vår undersökning

då lärande sker i såväl samspel mellan människor som i samspelet mellan olika

redskap som erbjuds inom olika miljöer (Säljö, 2017). Vygotskij4 ansåg att

mänskliga aktiviteter inte kan kan skiljas och förstås utanför den kulturella

kontext de sker inom (Vygotskij, 1978). Han såg språket som vårt främsta

redskap, genom vilket vi konstruerar kunskap (Säljö, 2017).

4 Lev Vygotskij (1896-1934), tongivande inom den sociokulturella teorin i vilken han förklarar hur
sociala processer formar lärande och tänkande (Woolfolk & Karlberg, 2015).
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2.1.1 Mediering

Ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering, det

fungerar för att beskriva hur människor använder redskap eller verktyg för att

förstå omvärlden. Redskapen som människan använder kan vara både språkliga

(intellektuella) och materiella. Ett språkligt redskap är något som kan användas

för att tänka och kommunicera, som exempelvis bokstäver, siffror eller begrepp.

Ett materiellt redskap å andra sidan är det som går att ta på, som exempelvis en

sax att klippa med eller ett tangentbord att skriva på (Säljö, 2017). När det

språkliga och materiella vävs samman exempelvis i en text beskriver Säljö (2017)

hur de språkliga och materiella redskapen kan ses som ett kulturellt redskap.

Texten medierar språkliga redskap som bokstäver och materiella redskap som kan

bestå av ett fysiskt material, exempelvis ett papper.

2.1.2 Den proximala utvecklingszonen

Utrymmet mellan det eleven kan klara av på egen hand och det eleven kan uppnå

med stöd av handledning, kallas den proximala utvecklingszonen. Denna

nivåskillnad är definierad av Vygotskij (Vygotskij, 1978). I undervisning är

respons viktigt för att möjliggöra progression och det är genom samspel mellan

elev och lärare, där tolkningar utbyts, som utrymmet blir dynamiskt och

föränderligt. Samtalet syftar till den potentiella utvecklingen eleven kan göra just

där och då i det ögonblicket. Det blir med andra ord viktigt för läraren att både ha

en bild av nuläget, vad eleven redan kan, som möjliga vägar framåt och vilket

nästa steg för eleven är. Den proximala utvecklingszonen förutsätter således

kommunikation där vad, men också hur något sägs, påverkar vad eleven erbjuds

göra av responsen. Då vår studie undersöker hur lärare resonerar om sin

undervisning gällande visuella representationer, blir begreppet användbart för att

beskriva de val de gör när de talar om utmaningar och respons i relation till

elevers textskapande.
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2.2 Sociosemiotik
Den sociosemiotiska teorin gör det möjligt att beskriva hur olika uttryckssätt,

modaliteter, används i människors meningsskapande. Meningsskapande är i

grunden multimodalt, det vill säga bestående av olika modaliteter samtidigt.

Exempelvis kombineras ofta modaliteterna ritad bild och skriftligt verbalspråk i

olika textproduktioner inom svenskundervisningen. Den sociosemiotiska teorin tar

fasta på olika modaliteters potential för meningsskapande och hur dessa används i

kommunikation (Insulander m.fl, 2021). Teorin bidrar med verktyg och begrepp

som underlättar för att förstå och beskriva hur multimodala uttryck används och

förstås, det vill säga att det är genom hur de används som mening uppstår. Vi

förstår meningsskapande som en grundförutsättning för all kommunikation genom

vilken lärandet sker och ser att teorin kan fungera fördjupande för vår studie i att

förstå insamlad data. Genom vår användning av sociosemiotiska begrepp kan vi

beskriva och analysera informanternas utsagor om de visuella representationernas

funktion i svenskundervisningen och hur de arbetar med sammansatta texter.

Nedan redogör vi för de begrepp vi kommer att använda.

2.2.1 Modaliteter

Modaliteter kan inom ramen för undervisning exempelvis vara olika innehåll i en

text, som en ritad bild och skriftligt verbalspråk. Andra modaliteter kan

exempelvis vara ljud, gester, bilder, tabeller eller symboler. Dessa modaliteter kan

kombineras på olika sätt eller stå för sig själva (Insulander m.fl, 2021).

Exempelvis kombinerar en lärare flera olika modaliteter dagligen i sin

undervisning, så som tal, bild, skrift, gester och ljud. I likhet med den

sociokulturella teorin, används inom sociosemiotiken materiella och intellektuella

redskap för att kommunicera. Valet av redskap kan påverka vilket utrymme för

meningsskapande eleverna tillåts i undervisningen och på så sätt har det betydelse

för deras lärande (Insulander m.fl, 2021). En multimodal text kräver således att

eleven har kunskap om hur modaliteten kan skapa mening genom de redskap hen

använder.
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Inom skolans kontext är det ofta skriftligt verbalspråk och olika typer av visuella

representationer som samspelar i elevers sammansatta texter (Danielsson &

Selander, 2014). De visuella representationerna kan komma till uttryck genom

olika modaliteter såsom ritade bilder, akvarellmålningar eller digitala bilder.

Begreppet visuella representationer kommer i vår studie, om inget annat nämns,

innefattas uteslutande av olika bildframställningar i 2D, exempelvis ritade eller

målade bilder. Begreppen, skriftligt verbalspråk och visuella representationer,

används därför för att kunna särskilja dem från varandra i sammansatta elevtexter.

2.2.2 Semiotisk resurs

Modaliteterna omfattar olika semiotiska resurser. Modaliteten tal kan exempelvis

innefatta resurser som ordförråd, grammatik, intonation och tonhöjd. I en

verbalspråkligt skriven text kan resurserna istället utgöras av typsnitt, ordval och

färg på pennan. Det skriftliga verbalspråket är även avhängigt att eleven kan skapa

grafem som bildar ord, antingen genom att forma dem med pennan eller via ett

tangentbord. De visuella modaliteternas resurser innefattar exempelvis rumslig

organisation, storlek, färg och form samt ikoner av olika slag. Hur resurserna

används och kombineras skapar skillnad i hur de kommunicerar mening

(Insulander m.fl, 2021).

2.2.3 Meningspotential

Modaliteter har genom sin materialitet olika meningspotential5, det vill säga vilket

användande olika redskap och resursers sammansättningar möjliggör för att skapa

mening (Insulander, 2021). Avhängigt är hur, om, när och på vilket sätt de

semiotiska resurserna används inom olika sammanhang och kontexter. Potentialen

utgör således både möjligheter och begränsningar för meningsskapande i

kommunikationen. Den påverkas av den sociala interaktionen som både

redskapens och de semiotiska modaliteternas sammansättningar erbjuder. Det vill

säga vilka meningserbjudanden som erbjuds i ett visst sammanhang (Danielsson

5 I engelsk kontext används begreppet affordance för att diskutera meningspotential, vi väljer att
avgränsa till användning av meningspotential.
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& Selander, 2014). Exempelvis har det inte samma meningspotential att rita en

kub, som att sjunga om en kub. Danielsson förklarar att en bild förmedlar något

delvis annat än vad ord kan göra på samma sätt som att olika verktyg elever får

tillgång till att arbeta med, skapar olika möjligheter i textarbetet. Detta betyder att

bilden som meningsbärare i kommunikationen erbjuder en annan

meningspotential än det skriftliga verbalspråket (Danielsson, 2019).

2.2.4 Agens

Begreppet agens kan enligt Selander och Kress (2017) förklaras som förmågan att

handla i en viss situation. Detta påverkas av den förståelse individen har för

situationens utmaningar, samt de kunskaper och den förtrogenhet hen har gällande

de olika handlingsalternativ som finns tillgängliga. Förmågan att handla påverkas

också av sociala relationer, däribland maktförhållandet mellan exempelvis lärare

och elev eller styrdokument och lärare. Utöver detta finns även en fråga om vem

som har ansvaret för det aktuella handlingsutrymmet. Exempelvis reglerar skolans

styrdokument vilket handlingsutrymme som den enskilde läraren har i att fatta

beslut i arbetet. Däremot bär läraren själv ansvaret för att handla inom ramen för

detta handlingsutrymme, på samma sätt som eleverna kan fatta beslut inom det

handlingsutrymme som läraren tillskrivit dem i en specifik uppgift. Begreppet

agens kan med andra ord användas för att beskriva vilket handlingsutrymme som

erbjuds i en viss situation och dess villkor (Selander & Kress, 2017). Vilken agens

som tillskrivs olika modaliteter i undervisningen påverkar vad som väljs ut och

vad som väljs bort, vilket även skapar olika förutsättningar för modaliteternas

meningspotential. Detta utgör lärarens agens som i sin tur påverkar elevernas

agens, det vill säga deras möjliga handlingsutrymme. Således anger agensen de

ramar och villkor inom vilka elever, lärare, ämnen, modaliteter och olika resurser

samverkar. Det vill säga vilket utrymme för handling som erbjuds inom skolans

ram, i vårt fall vilket utrymme ges andra visuella representationer än det skriftliga

verbalspråket inom ramen för svenskundervisningen.
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2.2.5 Transformation och transduktion

I det multimodala meningsskapandet så kan man hålla sig inom samma typ av

modalitet för att förmedla innehållet, det kallas transformation (Danielsson &

Selander, 2014). Exempelvis kan det vara när elever läser en faktatext och sedan

förmedlar innehållet genom att skriva en ny faktatext. Begreppet transduktion å

andra sidan innebär att man skiftar modalitet, vilket kan göra att innehållets

meningspotential förändras (Insulander m.fl, 2021). Exempelvis hade eleven

kunnat förmedla faktatextens innehåll genom att rita en bild eller skriva en

berättelse. Vi anser att begreppen är användbara för att beskriva och förstå hur

visuella representationer ges mening i uppgiftsformuleringar samt hur dess syfte

benämns i respons till eleven.

3 Tidigare forskning
I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning som vi tagit del av inför

arbetet med vår empiriska undersökning. Forskningen presenteras utifrån tre

rubriker; Bildens roll i styrdokument (se 3.1), Kommunikation i undervisningen

(se 3.2) och Multimodalt meningsskapande (se 3.3). Rubrikerna avspeglar

aspekter som relaterar till våra forskningsfrågor.6

3.1 Bildens roll i styrdokument
I följande avsnitt redogör vi för resonemang och resultat som Hall (2009),

Johnson (2007), Dahlbäck (2016), Thorgersen (2014) samt Andrade, Hefferen och

Palma (2015) har kommit fram till då de undersökt och diskuterat de visuella

representationernas funktion och hur de kommer till uttryck i olika länders

styrdokument.

Thorgersen (2014) har genom estetisk kommunikation som didaktisk teori,

granskat och jämfört kursplanerna för svenska, norska, danska och engelska i

6 Hur beskriver lärarna att de undervisar om sammansatta texter där skriven verbaltext och visuella
representationer kombineras? Vilken funktion anser lärarna att visuella representationer har i
svenskundervisningen?
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syfte att urskilja hur estetiska uttryck skrivits fram i förhållande till

språkinlärning. Det vill säga vilka formuleringar som används om språk och

estetiska uttryckssätt som kombineras och hur dessa kan tolkas. Thorgersen

(2014) lyfter hur styrdokumenten i sina övergripande mål och syftesformuleringar

tillskriver samtliga estetiska uttryckssätt samma funktion för lärande utan att

specificera eller skilja dem åt. Vidare anger Thorgersen (2014) att de visuella

representationernas roll i undervisningen beskrivs som ett redskap i formuleringar

som han granskat och analyserat. Han diskuterar exempelvis följande formulering

ur kursplanen för svenska “Genom att kombinera sina texter med bilder kan

eleven förtydliga och förstärka sina budskap” (Skolverket, 2019, s.263) och menar

att de estetiska ämnena som redskap är respekterade, men att de ses just som

redskap och att de måste kombineras med andra uttryck (Thorgersen, 2014). Å

andra sidan beskriver Danielsson (2019) att man kan hävda att allt textskapande

ses som redskap i relation till ämnesstoff. Hon menar att textarbete alltid sker i

relation till olika ämnesinnehåll där multimodala texter förväntas skapas inom alla

ämnen och att svensklärare har störst inverkan på elevers möjligheter i att

utveckla textkompetenser (Danielsson, 2019).

Sambandet mellan literacy-praktiker7 kopplat till olika estetiska uttrycksformer är

något som Johnson (2007) undersöker. Genom ett utvecklingspsykologiskt

perspektiv diskuterar hon hur den tidiga läs och skrivinlärningen kan gynnas av

olika estetiska uttrycksformer såsom bild. Johnson (2007, s.313) anger i sin artikel

att “arts activities are commonly treated as ‘add ons’ to the school day, rather than

as integral components of the curriculum.” Hon menar att estetiska uttrycks

främsta uppgift så som de skrivs fram är att förstärka verbalspråket (Johnson,

2007).

Andrade med fleras (2015) artikel är baserad på en undersökning gjord i

samarbete med 96 specialister inom konst, musik, dans och teater och deras 48

7 Begreppet literacy innefattas av kompetenser som möjliggör användning och anpassning av olika
modaliteter inom språkbruk. Alltså hur och när man kommunicerar på ett visst sätt (Bagga-Gupta
m.fl, 2013).
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000 elever i åk 3–8 i New York. I artikeln beskrivs vad som händer med elevers

bildskapande då kamratbedömning används. Responsen bestod av själv- och

kamratbedömning med kvalitetsaspekter formulerade i en matris. De lyfter även

det som Thorgersen (2014) och Johnson (2007) menar, att de estetiska ämnena

tillskrivs en självklar roll i undervisningen men att de behandlas sekundärt i

förhållande till vad som anses vara viktigare stoff.

Halls (2009) paper syftar till att undersöka och beskriva hur begreppet “drawing”

beskrivs och värderas i engelska styrdokument för elever i de yngre åldrarna. Det

engelska begreppet drawing tolkar vi både som teckning och som att teckna, det

vill säga rita med olika typer av pennor. Hon finner motsägelser i formuleringar

som rör begreppet och diskuterar vad det får för konsekvenser för kompetensen att

rita. Hall anger att i den engelska läroplanen skrivs bilden fram som både konst

och som hjälpmedel för att lära sig skriva, vilket hon finner problematiskt. Hon

menar att dessa formuleringar om tecknande som konst medför en begränsad syn

på vad tecknande kan göra för elevers lärande (Hall, 2009). Elever har olika

anledningar till att rita och dessa anledningar behöver synliggöras i såväl

styrdokument som rent praktiskt i undervisningen. Med följande citat

“Associating drawing with art is like associating writing with literature; even

though these relationships are strong they are not exclusive” (Hall, 2009, s.180)

menar hon att det kan framstå som lika ouppnåeligt som att ett barn i årskurs ett

ska skriva en hel roman. Liknelsen mellan konst och bildskapande inom skolans

kontext kan vara problematisk för de förväntningar som ställs på elevernas

bildskapande. I Halls citat framgår det att tecknande i skolan inte bör jämföras

med konst lika lite som att skriva i skolan bör jämföras med litteratur.

Genom en diskursanalys undersöker Dahlbäck (2016) lärares uppfattningar om

estetiska uttrycksformer i svenskämnet med utgångspunkt i sociokulturell och

multimodal teori. Syftet med studien är att få syn på de diskurser som styr vilket

utrymme estetiska uttrycksformer, såsom exempelvis bild, musik, dans och lyrik

tillskrivs inom svenskundervisningen. Undersökningen är utförd genom att hon
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intervjuat sex stycken lärare som undervisar i årskurs 1–3. Enligt Dahlbäck är

verbalspråket i kursplanen från 2011 överordnat och att de estetiska ämnena

snarare finns med som ett tillägg till skriftspråket (Dahlbäck 2016).

3.2 Kommunikation i undervisning
För att kunna verka i den proximala utvecklingszonen förutsätts kommunikation

av olika slag. Kommunikationen kan exempelvis bestå av uppmuntran, respons,

beröm, instruktioner, tips och råd som påverkar möjligheterna till progression i

uppgiften. Nedan redogör vi för resultat och resonemang som Borgfeldt (2017),

Kouvou (2016), Andrade med flera (2015) samt Quillin och Thomas (2015) för

gällande kommunikation i undervisningen.

Kouvou (2016) utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv för att synliggöra

kognitiva prestationer elever gör. Hon har genom implementering av metoden

grafisk dialog, utfört ett antal fallstudier i Grekland på barn i åldrarna 5–6 år där

vikten av kommunikation under skapandeprocessen framhålls. I samtal och med

väl avvägda utmaningar, sporrar den mer kompetente vuxne eleven till att se och

använda de visuella representationerna som meningsbärare till det eleverna vill

berätta. Detta sker i en växelverkan där läraren följer elevens uttryck och försöker

utmana eleven till mer avancerade illustrationer och perspektiv, vilket visar att de

rör sig inom den proximala utvecklingszonen. Eleven styr innehållet, läraren

stöttar i såväl form som innehåll. Exempelvis genom att båda ritar på samma

papper och via samtal och turtagning utvecklas såväl bilderna som historien

(Kouvou, 2016). Responsen ges verbalt och genom grafiskt utbyte, vilket sker när

läraren utmanar med att exempelvis rita havsytan högt upp på pappret. Detta

tvingar eleven att tänka om och förbi den konventionella bilden av att havsytan

ritas horisontellt i nederkant av bilden (Kouvou, 2016). Kouvou (2016) visar på

ett sätt att kommunicera som kan bidra till elevernas meningsskapande med

visuella representationer utvecklas.
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Kommunikation i undervisning kan även bestå av respons med syfte att eleven ska

utvecklas. Andrade med flera (2015) ger exempel på hur man kan arbeta med

informellt präglad respons inom bildskapande genom kamratrespons och

självbedömning. Som stöd för kamratresponsen angavs kvalitetsaspekter, vilka var

formulerade i en matris. Väl formulerade kvalitetsaspekter kopplat till lärandemål

möjliggör ett självreglerat lärande enligt studiens resultat. Exempelvis pausade

eleverna sin skapandeprocess för att ge kamratrespons innan de färdigställde sin

produkt. Detta möjliggjorde att eleverna upplevde en progression i processen och

ett bättre slutresultat (Andrade m.fl, 2015). Att låta processen ta tid där

bearbetning sker i flera steg är något som vi finner intressant och som påverkas av

vilken agens olika delar av undervisningen tillskrivs.

En annan form av kommunikation mellan lärare och elev är den att förmedla

uppgifter som ska utföras. Inom ramen för en uppgift ingår en målformulering

kopplat till någon form av aktivitet, vilket ofta mynnar ut i någon form av

bedömning. Borgfeldt (2017) har med utgångspunkt i en sociosemiotisk

teoribildning undersökt hur multimodala elevtexter bedöms samt vad eleverna

uppfattar som betydelsefullt i deras texter. Undersökningen är utförd i en årskurs

tre i svensk skolkontext med syfte att få syn på möjligheter och svårigheter som

finns i samband med bedömning av elevtexter där olika modaliteter kombinerats

(Borgfeldt, 2017). Vidare undersökte Borgfeldt vilket utrymme de visuella

representationerna tillskrivs i bedömningssituationer när de förväntas samverka

med skriftligt verbalspråk. Hon anger i sitt resultat (Borgfeldt, 2017, s.90) att

“även om eleverna uppmuntras att uttrycka sig multimodalt blir det problematiskt

för läraren att väga samman elevernas olika delillustrationer och bedöma helheten

i deras textframställningar.” Detta visar att det finns svårigheter med att göra

fullgoda bedömningar av elevers multimodala texter.

I en studie av Quillin och Thomas (2015) diskuteras och analyseras användandet

av visuella representationer för samtliga årskurser inom biologiundervisningen i

USA genom kognitiv teori. Uppsatsen syftade till att synliggöra värdet av
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tecknande inom biologiämnet, dessutom ges förslag på arbetssätt som kan öka

användandet av bildskapande i undervisningen. De lyfter i likhet med Borgfeldt

(2017) vikten av alignment i undervisning som rör bilden. Detta illustreras i

följande citat.

If drawing skills are an important skill, they should be part of a summative assessment of
students. And if drawing skills are part of a summative assessment, they should be
aligned with formative experiences in the same drawing category (i.e., representational or
abstract). (Quillin & Thomas, 2015, s.6)

Citatet bekräftar att undervisningen måste ligga i linje med det som ska bedömas,

om bilden i en multimodal text ska ingå i slutbedömningen, krävs alignment i

såväl undervisning som respons och slutligen den summativa bedömningen.

Quillin och Thomas diskuterar problematiken med att läraren inte är tydlig med

bildens syfte. En tydlig uppgiftsformulering där bildens syfte i förhållande till det

skriftliga verbalspråket anges, tycks vara något som både Borgfeldt (2017) och

Quillin och Thomas (2015) efterfrågar.

Vi har inte för syfte att undersöka någon form av bedömning i vår undersökning,

däremot ser vi att denna typ av frågor ligger som grund till hur lärare planerar för

sin undervisning. Vad vi däremot intresserar oss för är att få syn på är om och hur

de visuella representationerna benämns inom beskrivningar av hur lärare

strukturerar undervisningen.

3.3 Multimodalt meningsskapande
I följande avsnitt lyfter vi hur Borgfeldt (2017), Dahlbäck (2016), Lindström

(2007) samt Quillin och Thomas (2015) studerat multimodala aspekter i

undervisning.

Utifrån vår erfarenhet har vi sett att svenskundervisningen i årskurs 1–3 ofta sker i

kombination med samhälls- och naturorienterande ämnen, där olika varianter av

exempelvis faktatexter konstrueras. Quillin och Thomas (2015) beskriver främst

två anledningar till varför elever bör skapa olika typer av bilder i

biologiundervisningen; bilden som ett kraftfullt verktyg för att tänka och
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kommunicera samt bilden som en praktisk kompetens genom vilken eleven kan

tillägna sig ny kunskap. Dessutom anser de att implementering av bilder i

biologiundervisning, så väl som i fysik, kemi, teknik och matematik kan

möjliggöra ett djupare lärande än genom användande av endast verbalspråklig

undervisning (Quillin & Thomas, 2015). Utifrån studien blir det tydligt att om

bilden har en framträdande roll i undervisningen, även inom ämnen som biologi

och matematik, kan det fördjupa lärandet.

Lindström diskuterar i sin artikel ett antal olika studier och hänvisar bland annat

till en meta-metaanalys (Haanstra, 1994 i Lindström, 2007) i vilken resultatet

visar att det fria skapandet utan reflektion inte gynnar elevers utveckling i

bildskapandet. “Lärare som nöjer sig med att ställa fram material och ge eleverna

uppmuntran kan därför knappast göra anspråk på att bedriva undervisning”

(Lindström, 2007, s.22). Han menar att om det ska anses som god undervisning

som skapar utvecklingsmöjligheter för eleverna så krävs både reflektion och

samtal kring visuella representationers utformning, där samtalens innehåll hjälper

eleven vidare i processen.

Eleverna i Borgfeldts studie väljer de uttryckssätt som är kända sedan tidigare,

uttryckssätt som på något sätt har bearbetats eller som eleverna känner sig trygga

med (Borgfeldt, 2017). Resultatet pekar även på att elever som har svårighet att

uttrycka sig med det skriftliga verbalspråket, kan gynnas av att använda olika

semiotiska resurser (Borgfeldt, 2017). Hall refererar till flera forskare som visar

att barn har många olika anledningar till varför och inom vilken kontext de ritar

(Hall, 2009). De menar att barn använder tecknandet som uttryckssätt för

kommunikation samt för att kreativt manipulera och konstruera kunskap och

förståelse av abstrakta begrepp, istället för att forma skriftligt verbalspråk (Hall,

2009).

Några av de mest framträdande diskurserna som lyfts i Dahlbäcks (2016) resultat

är en färdighetsdiskurs, inom vilken bestämda kunskapskrav är centrala och en

erfarenhetsbaserad multimodal diskurs, inom vilken de estetiska ämnena ses som
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funktionella verktyg för lärande. Bland annat visar resultatet att några av

informanterna anger hur kombinationer av olika modaliteter fungerar som en väg

för att erhålla kunskap. Kombinerade arbetssätt förespråkades även för att skapa

en variation i lärmiljön, vilket kan verka inkluderande då estetiska

uttrycksformerna ses som vägar in i skriftspråket. Dock menar Dahlbäck att det

skriftliga verbalspråket alltid är överordnat som kunskapsbärare. Hon diskuterar

hur lärares syn på sin förmåga påverkar deras val i undervisningen, val som kan

exkludera integrering av estetiska uttrycksformer. Vidare beskriver Dahlbäck

(2016) att hon kan se en enighet mellan elever, lärare och forskare att estetiska

ämnen är betydelsefulla inte bara för utveckling av kunskaper utan för

gemenskap, trivsel och kommunikation i andra ämnen.

Den tidigare forskning vi tagit del av tar avstamp i olika teorier. Det sociala

samspelet har vi sett genomgående i alla studier, även i de som inte använt ett

sociokulturellt perspektiv. Vi finner att Borgfeldts (2017) studie med

utgångspunkt i den sociosemiotiska och sociokulturella teoribildningen ligger nära

vår innehållsliga kontext, vilket gör att vi finner dessa teorier relevanta för vår

empiriska studie.
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4 Metod och material
Nedan presenteras hur vi har gått tillväga under vår empiriska undersökning.

Inledningsvis motiveras vårt val av ansats (se 4.1) och hur vi gjort vårt urval (se

4.2). Därefter följer en beskrivning av utförandet (se 4.3) och hur vi bearbetat

insamlad data (se 4.4) samt de etiska överväganden (se 4.5) vi gjort.

4.1 Kvalitativ ansats
För att kunna synliggöra lärares uppfattningar, erfarenheter och åsikter som rör

visuella representationer funktion i svenskundervisningen, valde vi en kvalitativ

ansats där insamlad data kan komma åt fördjupade resonemang (Bryman, 2018).

Vi har valt att utföra intervjuer med sex stycken lärare då det möjliggör insamling

av kvalitativa data. Genom en semistrukturerad intervjustruktur har vi haft

möjlighet att styra samtalets riktning, samtidigt som informanterna har kunnat

fördjupa och utveckla de aspekter som de finner mest relevanta för området

(Denscombe, 2018).

4.2 Urval
Vi har valt att intervjua sex lärare som är behöriga i årskurs 1–3. Informanterna är

subjektivt utvalda utifrån deras erfarenhet av undervisning för den tänkta

åldersgruppen, genom att vi endast tillfrågat behöriga verksamma lärare i årskurs

1–3 (Denscombe, 2018). Vi har valt bort lärare som undervisar i förskoleklassen

då kursplanen för svenska i förskoleklassen skiljer sig från årskurs 1–3. Utifrån

den tidsram som är avsatt för undersökningen har vi genom ett

bekvämlighetsurval utgått från personliga kontakter för att nå ut till möjliga

informanter (Denscombe, 2018). Tio stycken lärare tillfrågades, utifrån dem

tackade fyra lärare nej och sex deltog i studien.

I följande tabell anges information om informanterna i studien. Namnen är

fingerade och alfabetiskt organiserade efter ordningen som intervjuerna har utförts

för att underlätta läsning och tolkning av våra resultat och dess validitet.
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Informanterna Diana och Doris har intervjuats tillsammans vid ett tillfälle, de

övriga intervjuerna har skett individuellt.

Fingerat namn Verksam i
årskurs

≈ Verksamma år Intervjuns varaktighet
i minuter

Anna 2 35 31,52

Beata 1 9 37,45

Cecilia 2 9 32,46

Diana 1 25 38,26

Doris 1 5 38,26

Ebba 2 < 20 27,30

4.3 Beskrivning av utförande
När de tillfrågade informanterna tackat ja till deltagande i undersökningen

avtalades en tid för intervjutillfället. Ett informationsbrev till informanterna (se

bilaga 1) samt ett informationsbrev de kan delge vårdnadshavare (se bilaga 2)

förmedlades. I informationsbrevet till informanten beskrevs studiens syfte, hur

intervjun skulle komma att organiseras och hur insamlad data kommer att

förvaras. I brevet ombads även informanterna att ta med sig 2–3 elevtexter som

innehåller olika uttryckssätt. Som ett tillägg har vi vid ett senare tillfälle

informerat om att elevtexterna i helhet kommer att synas i uppsatsen, inte genom

urklipp som tidigare angetts i brevet.
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De semistrukturerade intervjuerna har utförts under ett tillfälle per informant via

Zoom och varade under ca 30–40 minuter. Samtliga deltagare har haft kameran

påslagen under hela intervjun men endast ljudet har spelats in. Studiens syfte och

villkor för utförande angavs inledningsvis tillsammans med delar av

informationsbrevet som informanterna tidigare erhållit skriftligt (Bryman, 2018).

Därefter har informanterna haft möjlighet att ställa eventuella frågor om

processen. Slutligen har varje informant, utifrån att vi gått igenom deltagandets

premisser, fått ge sitt muntliga samtycke till att delta i intervjun (Denscombe,

2018). I samtyckesinspelningen har vi även specifikt frågat om informanterna fått

muntligt samtycke från berörda elever och vi har uppmanat dem till att förmedla

informationsbrevet till föräldrarna. Samtliga intervjuer har dokumenterats genom

ljudinspelning samtidigt som anteckningar förts. Det muntliga samtycket har

spelats in på en ljudfil, därefter har intervjuerna spelats in på en separat ljudfil. Vi

har använt oss av röstinspelningar på en telefon. De inspelade filerna har sedan

laddats upp på Högskolans Sharepoint och raderats från telefonen.

Vi har under utförandet av intervjuerna intagit olika roller. En av oss har antagit

rollen som samtalsledare, det vill säga att denne hållit i intervjun och ställt frågor

utifrån intervjuguiden. Uppdraget som samtalsledare innebar att inta en aktiv

lyssnande roll för att kunna ställa meningsfulla frågor utifrån informantens

resonemang. Rollen innebar även att vara flexibel och lyhörd samt att ha en god

överblick över intervjuguiden (Bryman, 2018). Den andra har vi valt att kalla

observatör. Rollen innefattas av att ansvara för tidsåtgång, observera gester och

föra anteckningar samtidigt som denne kan be om eventuella klargöranden när/om

detta har behövts. Därmed har båda rollerna inneburit ett aktivt lyssnande för att

kunna navigera och ställa frågor utifrån informanternas resonemang. Vi har valt

att inta samma roller genomgående i alla intervjuerna, detta för att kunna

utvecklas i rollerna samt att skapa lika förutsättningar för datainsamlingen.

Vi har utgått från en intervjuguide (se bilaga 3) med förberedda frågor som har

kunnat användas för klargöranden och fördjupning av informanternas
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resonemang. På så sätt har vi kunnat styra samtalets riktning, samtidigt som

informanten kan föra samtalet i nya riktningar. För att inbringa en viss struktur

och ordning i intervjuguiden är den formulerad utifrån olika teman, med förslag

på frågor som kan ställas inom området (Bryman, 2018), vilka även skapar

likvärdiga förutsättningar för ingångar till ämnet. I guiden förekommer utvalda

inledande och avslutande frågor samt frågekategorier som respons, multimodala

aspekter och uppgiftsformulering. Under dessa kategorier listas därefter möjliga

frågor som har kunnat ställas med en variation utifrån vart samtalet lett oss. I

samband med kategorin uppgiftsformulering, har vi valt att visa en bild

föreställande olika abstraktionsnivåer av en varg, lånad från Quillin och Thomas

(2015). Bilden har använts som en gemensam utgångspunkt för att samtala om de

förväntningar som finns kring visuella representationer inom undervisning.

(Quillin & Thomas, 2015, s.4)

Sträckan går från verklighetstroget till abstrakt och även om alla bilder är

abstrakta, då ingen bild kan efterlikna världen på ett precist sätt, så varierar graden

av i vilken mån bilden är menad som en direkt avbildning eller ej (Quillin &

Thomas, 2015). En representation beskrivs av Selander och Kress (2017) som ett

uttryck skapad av någon, för någon, för att visa hur världen är, ett sätt att skapa

och visa förståelse. Exempelvis kan ett porträtt vara mer eller mindre exakt

avbildad, vilket vi kopplar till Quillin och Thomas (2015) abstraktionsnivåer.

Vi har utgått ifrån ett vidgat textbegrepp och inlett intervjuerna utifrån de

elevtexter som informanterna tagit med sig. Informanterna fick berätta fritt om

texten de tagit med sig, samt hur uppgiften varit formulerad, för att vi ville se hur

de resonerade om elevtexterna. Vilka delar lyfter de, i vilken ordning och vid vilka

delar lägger de störst vikt. Utifrån deras resonemang har vi kunnat ställa
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fördjupande frågor. En fördel med att använda ett semistrukturerat intervjuformat

är att vi kan använda frågor som; hur menar du då? och kan du utveckla? för att

följa upp deras resonemang istället för att samtliga frågor i intervjuguiden ställs

vid samtliga intervjuer (Bryman, 2018). Detta kan medföra att resonemangen de

olika informanterna för kan fördjupa och göra analysen mer nyanserad. Samtidigt

kan det skapa svårigheter i sammanställningen av insamlad data, eftersom

samtliga frågor inte tagit samma plats vid de olika intervjutillfällena.

4.4 Bearbetning av insamlad data
Vi har inledningsvis lyssnat enskilt på ljudfilerna och fört anteckningar över

tidsintervall med extra intressanta episoder av samtalen. Efter det har vi lyssnat

tillsammans och antecknat gemensamt i ett dokument. Intervjuerna har legat inom

en tidsram av ca 30–40 minuter, därav valde vi att transkribera samtliga data från

de olika intervjutillfällena.

Vårt arbete med transkriberingen har därefter delats upp sinsemellan för att

effektivisera tidsåtgången. En bastranskription utfördes då den skildrar intervjun i

sin helhet, men där inte informanternas intonation, reaktion, utfyllnadsord och

pauser transkriberats (Norrby, 2014). Vi har gått igenom materialet tillsammans

samtidigt som vi kontrollerat vår transkribering genom att vi lyssnat, pausat och

diskuterat vad som sägs. Vi har valt att bearbeta insamlad data genom en tematisk

innehållsanalys, där våra två forskningsfrågor fungerat som riktlinje för att sortera

materialet (Bryman, 2018). Sorteringen har skett genom färgkodning, av för vår

frågeställning relevanta meningar, när vi har läst transkriberingarna tillsammans.

Utifrån vår första forskningsfråga; Hur beskriver lärarna att de undervisar om

sammansatta texter där skriven verbaltext och visuella representationer

kombineras? har vi samlat den data som berör hur informanterna resonerar kring

de elevtexter de tagit med sig. Denna data har vi valt att presentera utifrån de olika

informanterna, därav har detta inte sorterats ytterligare. Utifrån vår andra

forskningsfråga; Vilken funktion anser lärarna att visuella representationer har i

svenskundervisningen? har vi valt att sortera materialet under tre kategorier som
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framstod under bearbetning av insamlad data; förstärka och komplettera, lärarnas

förväntningar och meningsskapande.

Under analysen av kvalitativ data krävs det att vi reflexivt redogör för hur vi kan

ha påverkat möjliga resultat och tolkningar genom tidigare insikter och

värderingar inom ämnet. Det krävs en medvetenhet om vad och hur vi kan ha

påverkat under såväl insamling som under analys av data (Denscombe, 2018).

Detta eftersträvade vi bland annat genom att vi reflekterade över hur vi ställt

frågor samt genom hur vårt informationsbrev kan ha påverkat informanternas

ingångar till intervjuerna vilket i sin tur kan ha påverkat det empiriska underlaget.

4.5 Etiska överväganden
Det fortlöpande arbetet i studien tar hänsyn till de forskningsetiska krav som rör

samtycke, information, konfidentialitet samt nyttjande av insamlad data (Bryman,

2018).

Intervjuerna inleddes med information om vilka vi är och intervjuns villkor, där

det framgick att deras medverkan är på frivillig basis med möjlighet att avbryta

intervjun. Därefter spelades ett muntligt medgivande från informanten in på en

separat ljudfil tillsammans med en bekräftelse av att informanten fått ett muntligt

medgivande av berörda elever och informerat vårdnadshavare. För transparens i

undersökningen delgavs även information om studiens syfte och huvudsakliga

frågeställning. I inledningen angavs även att det insamlade materialet endast

kommer användas i vår undersökning och efter godkännande av vår uppsats

kommer inspelningarna att raderas (Bryman, 2018).

För att skydda deltagarnas identiteter nämns inte deras namn, arbetsplats eller

geografisk kontext i några dokument. För att deltagarna inte ska lida någon

psykologisk skada av vår studie, har intervjuguiden utformats med detta i åtanke.

Som intervjuledare har vår uppgift därför varit att inta en neutral och inkännande

approach till det informanterna delger, där vi försökt att inte påverka

resonemangen genom att värdera olika svar (Bryman, 2018). Vi har arbetat för att
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inte svara normerande på informanternas tankar och beskrivningar. Exempelvis

när Cecilia tolkat formuleringen elevtexter som innehåller olika uttryckssätt i

informationsbrevet utifrån elevens många olika uttryck, men där endast

modaliteten skriftligt verbalspråk användes. För att inte verka normerande i att vi

tänkt oss en visuell representation till skriftligt verbalspråk fick vi formulera om

frågorna så att de skapade utrymme för hennes tankar och beskrivning av texten

utifrån hennes tolkning av informationen.

5 Analys och resultat av empirisk
undersökning
I kapitlet som följer presenteras vår analys och de resultat den empiriska

undersökningen gett oss. Under 5.1 beskriver vi hur lärarna arbetar med

sammansatta texter utifrån de elevtexter de tagit med sig och under 5.2 analyserar

vi deras resonemang kring bildens funktion i undervisning.

5.1 Resonemang om sammansatta texter i undervisningen
I följande avsnitt presenteras de elevtexter informanterna tagit med sig

tillsammans med en beskrivning av hur informanterna beskrev dem för oss. Detta

gav oss olika exempel på textuppgifter där skriftligt verbalspråk och visuella

representationer kombineras. Exempelvis synliggörs resonemang kring upplägg,

stöttning och respons i relation till texterna. Informanternas elevtexter presenteras

var för sig och i kronologisk ordning.
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5.1.1 Anna

Anna beskriver sin elevtext utifrån uppgiftsformuleringen och de ramar hon satt

upp. Detta är en presentation av karaktärerna de arbetat med i ett arbete om

samhället. Anna visar på en tydlig uppgiftsformulering gällande det skriftliga

verbalspråket, där meningsuppbyggnad, stor bokstav, punkt och vilka delar som

ska ingå i presentationen är tydligt förmedlade till eleverna. Hon lyfter exempel

på hur de har förberett sig inför uppgiften, bland annat genom att samla stödord

och att de tidigt i arbetet fått veta att de skulle komma att presentera sin karaktär

med text och bild. När hon beskriver texten och resonerar kring

utvecklingsmöjligheter säger hon:

Om jag nu skulle rätta i den här då och vi skulle in och peta lite mer i den, som till en
annan gång, då hade jag nog sagt att det här jag är snäll, omtänksam och snabb, att det
ska sitta ihop med när han beskriver sig själv där i början. Jag är en kille, jag är snäll,
omtänksam och snabb. Att det hör ihop liksom, att det som hör ihop tar man för
sig…..För det som var viktigare här var ju att dom fick med dom bitarna vi hade pratat
om och också att träna på stor bokstav o punkt, att dela in meningar. Det var det
viktigaste då. Så allting handlar ju om vad man har för syfte med det som man skriver
och gör. Alltså vad är det som är viktigt att de får med i texten där.

I sin beskrivningen av elevtexten berättar hon först om det skriftliga verbalspråket

och lyfter inte bilden spontant, utan beskriver den när vi frågar om den. Till bilden

fick Annas elever med hjälp av ett brett utbud av material, bland annat garn och
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tyg, rita, klippa och klistra ihop den person de skrivit om. Vi tolkar det som att

bilden i denna uppgift kompletterat det skriftliga verbalspråket och att det är

texten som har fått styra hur bilden ska utformas. I utformandet har eleverna

utifrån materialet fått skapa fritt med textens innehåll som ram och där den

visuella representationens stöttning framförallt rört mänskliga proportioner.

Jag använde ett A4, sen delade vi det på halva, sen i fjärdedelar, och om man då skulle ha
en som var vuxen så kunde man använda halva och skulle man ha en som var mindre så
använde man fjärdedelen. Sen visade jag lite hur man kunde göra kroppen, bara så här
enkelt och sen fick de prova, de fick försöka.

Vidare beskriver Anna hur hon har stöttat eleverna i skapande processen genom

praktiska råd för att underlätta utförandet:

Det går inte att göra för smala armar och ben sa jag, för då går det sönder när ni ska
klippa och såhär, så det var några som fick kämpa rätt så mycket med det här men det
blev människor av allihop.

Vi frågar Anna om hur hon resonerar kring responsen till bildens form under

uppgiftens utförande.

Jag brukar ju fråga barnen hur dom tänker, hur tänker du när du väljer det tyget där,
eller hur tänker du när du gör den frisyren, eller om du nu ska göra en som är femton år,
vilket papper tänker du då att du ska använda. Så brukar jag nog mer försöka fråga
barnen hur dom tänker, för ibland så har de väldigt kloka funderingar.

Vi tolkar dessa frågor som ett sätt att röra sig inom den proximala

utvecklingszonen, där Anna skapar möjligheter för ett självreglerat lärande som

leder eleverna vidare i skapandeprocessen. Detta trots att Anna ger uttryck för att

rita inte är hennes starka sida. Senare i intervjun lyfter Anna ett konkret exempel

på hur hon brukar stötta eleverna i att skapa visuella representationer.

Och hade jag haft så att jag hittat någon sån här steg för steg bild så hade jag ju kunnat
erbjuda det också. Nej dom får utgå från streckgubbar, det brukar jag säga, men klä på,
ta på dem kläder!

Vi tolkar hennes exempel som att stegvisa enkla instruktioner kan hjälpa eleverna

att komma vidare i sitt skapande.
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5.1.2 Beata

Beata inleder med att beskriva att de i klassen nästan alltid arbetar med någon

form av bild till textuppgifter. Till den aktuella elevtexten har eleverna fått i

uppgift att skriva en kort berättelse, då de arbetade med Skolverkets

bedömningsstöd. Beata hade inlett med att muntligt ge exempel på berättelser

genom att hon hittat på egna, vilket hon fann inspirerade eleverna, då alla utom

två kom igång med sitt skrivande direkt efter genomgången. Beata hade även

påmint eleverna om en berättelses struktur, att det ska handla om någon, finnas en

händelse och ett slut samt några skrivregler. I beskrivningen av den aktuella

elevtexten utgår hon ifrån bildens innehåll för att sedan läsa texten för oss.

Det här är en lite rolig bild, det är en superhjälte, ett slott på Gotland och en hund och så
med en pil in där. Och då var det så att det var ett slott där alla familjer flyttade ifrån för
att det spökade. Det lät som att någon ylade. Men superhjälten Tomma skulle kika lite och
sen så sa han - Om du inte öppnar dörren så sparkar jag in den, eller nått och sen så
säger den... Ingen svarade, han slog sönder dörren och där stod en hund. snipp snapp
snut så va sagan slut. Så där hade hon liksom redan på bilden visat att det fanns nått.

Vi tolkar det som att syftet varit tydligt att det ska vara en text som kombinerar

modaliteterna skriftligt verbalspråk och ritad bild. Beata lyfter fram den visuella

representationen i beskrivningen och framhåller den som att den står för en stor
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del av berättandet. Även formatet med ett papper som är halvt linjerat och halvt

blankt, skapar förutsättningar för att modaliteterna ska kombineras.

Senare i intervjun lyfter Beata problematiken med att vissa elever modifierar

berättelsen genom att låta lust styra de visuella representationerna vilket kan göra

att sambandet mellan text och bild uteblir.

Jag gillar att göra prinsessor så nu var plötsligt huvudrollsinnehavaren en prinsessa.

Beata menar att förändringarna av det innehållsliga är en del av skrivprocessen

och att om eleven skulle skrivit om texten hade möjligen huvudpersonen varit en

prinsessa. Beata framhäver processen och anger att kombinera bilder med texter är

något som bearbetas genom hela lågstadiet. Vidare framhåller hon att hon

framförallt inte vill att de ska stressa och slarva under processen, och uttrycker att:

Man kan alltid be dem göra något mer med sin bild. Man kanske kan måla någonting i
bakgrunden eller liksom förstärka den på nått annat sätt.

Genom exemplet visar hon på hur eleven kan utveckla sin bild för att skapa

mening i skrivprocessen. Vidare lyfter hon hur hon utformar responsen utifrån

elevens motivation till olika uppgifter. Genom att hon känner eleverna kan hon

möta dem i den proximala utvecklingszonen och anpassa responsen utifrån

elevens utgångsläge.
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5.1.3 Cecilia

Cecilias elever skulle skriva en berättelse på dator som innehöll någon person och

händelse. Hon anger att uppgiften var ganska fri, förutom att hon ville att de

beskriver personen. Eleverna fick som förarbete till texten fylla i ett rutnät som

innehöll sekvenser, med huvudperson, plats, dilemma, lösning och avslutning.

Texten innehåller modaliteten skriftlig verbal text och hon beskriver den som

följer:

Det var en text som var väldigt intressant att läsa, den handlar om en flicka som har
födelsedag och hur den här personen i texten då både känner och vill och vad som
faktiskt händer. Så det finns liksom olika delar och det var väldigt överraskande.

Vi tolkar Cecilias beskrivning som att eleven fått med olika uttryck i berättelsen;

känner, vill och vad som händer. Vidare beskriver hon:

Och det finns både positiva saker som händer i texten och det finns negativa saker som
händer i texten. Så den för lite med en på många känslor hela vägen. Och det finns en
inledning som beskriver personerna som är med, det finns ett dilemma som dyker upp,
men det finns också en avslutning som är positiv.

Vi frågar Cecilia vad hon tror att eleven hade valt att rita om hon fått möjlighet:
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Men eftersom den handlar om en födelsedag, så tänker jag att antingen tårta eller
ballonger, någonting som anspelar på detta.

Hon ger med andra ord exempel på associationer som berör en födelsedag, vilka

kan vara olika beroende på de erfarenheter eleven har. Senare under intervjun

uttrycker Cecilia:

Känslor är alltid svårare att uttrycka med bild så att om man ska ta bilder från nätet, för
då blir det ju inte mina bilder och då blir det ju kanske mer att man bara som jag sa
innan får anspela på ballonger, födelsedagstårta, de gick o köpte godis till kalaset. Den
biten. Medan hon blir ledsen för att hon tappar någonting den biten är ju svårare, då
behöver man ju nästan skriva ut den och måla sin egen bild för att det ska kunna stärka
det som är skrivit.

Utifrån beskrivningen tolkar vi det som att det skriftliga verbalspråkets funktion

kan uttrycka mer än vad utvalda bilder på internet kan göra. En ritad bild hade

kunnat stärka det skriftliga verbalspråket, men även där kan känslor vara

problematiska att skildra. När vi frågar Cecilia hur hon resonerar kring att ge

respons till elevernas texter beskriver hon hur de kan arbeta för att förstärka

läsarens inre bilder samt vikten av att känna eleverna:

Hur kan du beskriva mer, kan du få mig att se det här framför mig. Färger, känslor, stort,
smått, så det beror på. Det är en otrolig avvägning beroende på vilken elev och det krävs
ju att man känner dem. Så det ser ju lite olika ut. Samtidigt vi har ju också de eleverna
som gärna fastnar, är rädda för att göra fel, då får man mer kanske putta dom. Här i den
här texten, där hon hade ett sånt flow hela tiden då vill inte jag gå in och bryta det, för
mig är det så viktigt att hon får behålla flowet och inte bli störd av mig. Så att det, det är
svårt att svara på ett sätt för det är så otroligt övervägande vem man gör det till.

Cecilia uttrycker att det fria skapandet, här i fråga om skriftligt verbalspråk, ska få

utrymme att bearbetas utan avbrott. Hon beskriver senare flowet som ett inre driv

hos eleverna som kan komma till uttryck inom samtliga ämnen. Flowet har med

andra ord inverkan på vilken typ av respons, men framförallt när responsen ges,

som hon överväger att förmedla i undervisningen.
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5.1.4 Diana och Doris

Diana och Doris elevtext är i form av en höstdikt. Som visuell representation i

texten fick eleverna plocka löv som pressades för att sedan limmas på pappret.

Inför att eleverna började skriva sina dikter hade de pratat om vad dikten skulle

innehålla. Diana nämner att det var ganska fritt, men att de kunde skriva något om

vad de såg, kände och visste om hösten. Vidare nämner Diana att det just i denna

uppgift blev ett löv, men att det kunde varit en ritad bild. Vi tolkar det utifrån

Dianas beskrivning av uppgiften som att det är diktens form som är i fokus och att

det insamlade lövet fungerar som ett komplement till att förstärka känslan av

dikten. Lövet får alltså en representativ funktion eftersom det får symbolisera

hösten, vilket även Doris antyder:

Jag tänker också att i den här kontexten, lövet är egentligen inte så centralt, lövet
representerar hösten och det har vi pratat om mycket så de är väldigt bekanta med hösten
när de har skrivit detta. Hade det varit något annat de hade skullat skriva utifrån en bild,
så är ju bilden väldigt central för att väcka fantasi och allt det här i skrivandet.

I fråga om respons till texten föll det sig naturligt för Diana och Doris att rikta

responsen till det skriftliga verbalspråket. Båda anger att de hade valt att jobba

med elevens användande av versaler och gemener i meningarna. Senare i
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intervjun beskriver Diana hur responsen är avhängig relationen, att man känner

sina elever:

Och det var det som jag menade innan, att man har så olika krav på alla eleverna, man
kan inte ens berätta det för någon känns det som, utan man bara för att, för att man
känner dem och man känner av, både i skrivningen och i bilderna och i sammanhanget.
Ja du behöver jobba på det och du behöver jobba på det, man ställer väldigt olika krav
på dem. På massa olika nivåer, genom att man lär känna dem och vet var de behöver
puffen i utvecklingen liksom.

Det Diana säger tolkar vi som en differentierad undervisning, där varje elevs

förutsättningar för utveckling och utmaning på en för eleven rätt nivå kommer till

uttryck. Det vill säga, att hon vill möta dem i den proximala utvecklingszonen.

Vidare anger Diana och Doris hur de alltid vill ge respons på ett positivt sätt och

väljer ofta att eleverna istället för att sudda, kan ta med sig responsen till nästa

tillfälle. Genomgående i samtalet är utmaningen en central aspekt för Diana och

Doris.

5.1.5 Ebba

Eleverna i Ebbas klass fick i uppgift att skapa en serie som består av fyra delar,

varav första rutan skulle vara en framsida, med bild och titel. Det var valfritt för
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eleverna om de vill hitta på en egen serie eller inspireras av exempelvis en bok

eller ett spel. Hon motiverar upplägget och konstaterar att eleverna var

engagerade.

Just att det är en fri uppgift men ändå styrd, att de själva får använda sin fantasi och vad
de vill skriva och det behöver inte vara så mycket text.

Inför arbetet har de läst serier och Ebba har genom samtal tagit reda på elevernas

förkunskaper. De fick även testa att skriva pratbubblor till färdiga bilder, en

stödstruktur där eleverna fick avsluta en påbörjad serie. Eleverna har utgått från

bilderna i sitt berättande, där bilden snarare fått styra vilken text som tillkommit.

Hon beskriver hur de samtalat om uppgiften innan eleverna börjat:

Pratat om vad de känner till för några serier, vad är typiskt för en serie. Vi har pratat om
pratbubblor och hur man kan skriva dem på olika sätt, att man kan förstärka det med
uttryck, ansiktsuttryck, munnen, ögonen, ögonbryn.

Det blir tydligt i Ebbas formulering ovan att bilderna som eleverna ska rita i

serien, är viktiga och att de förväntas stå för en stor del av berättandet. Även i

Ebbas beskrivning av den aktuella serien framgår det genom beskrivningen att

bilden har en viktig roll för berättandet.

Jag tycker första bilden är väldigt detaljerad, med moln och gräs här nere och den är
välarbetad. Hon har nog tänkt på att göra dom här ansiktena, huvuden lite stora, det har
hon nog gjort lite typiskt för serien. Och man ser dem sitta på en bänk bakifrån och den
heter den bästa kompisen och så har hon skrivit det i en båge såhär. Så hon har verkligen
lagt ner mycket jobb på både bilder och text från början här från första bilden.

Vidare läser hon serien mer ingående för oss:

-Hej jag kallas den bästa kompisen hon som sitter här bredvid mig är min kompis Lilly.
Sen så har hon ritat dem framifrån istället. Där, vid de här två kompisarna. Sen så sitter
de nog och tittar på en fotbollsmatch ser det ut som, så säger den ene -Gillar du fotboll?
-Nej -Gör du? -Näää säger den andra tillbaka. Så har de ett samtal här med varandra.
Och sen sista bilden så står det såhär -Vad ska du göra i helgen? Och då är det nån som
står framför. Och den är hon inte riktigt klar med. Så att den ska hon ju slutföra därvid.

Även när hon läser texten för oss beskriver Ebba genomgående bilderna och

hennes tolkning av dem, bilderna får ta plats och stå för egna delar av berättandet.

Varken bilder eller skriftligt verbalspråk hade i denna serie kunnat stå själva för
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hela berättandet, vilket är typiskt för seriegenren. Ett vidgat textbegrepp

synliggörs med hennes beskrivning.

Ebba beskriver att eleverna i gruppen har arbetat på lite olika sätt och att hon

erbjudit dem olika former av stöd under processen. Hon lyfter explicit en elev där

det framgår att han tillskrev det visuella stödet en viktig funktion för serien.

Eleven har gjort en skiss som består av bilder av karaktärerna som ingår i hans

serie vilken han ritat först och sedan använt som stödstruktur under arbetet.

5.2 De visuella representationernas funktion i
svenskundervisningen
I följande avsnitt redogör vi för och analyserar de resultat som framkommit

rörande de visuella representationernas funktion i svenskundervisningen. Vi

presenterar materialet under tre rubriker; förstärka och komplettera (se 6.2.1),

lärarnas förväntningar (se 6.2.2) och meningsskapande (se 6.2.3).

5.2.1 Förstärka och komplettera

En aspekt som framkommit av våra resultat är hur informanterna framhäver de

visuella representationernas funktion som en förstärkning och komplettering till

det skriftliga verbalspråket i undervisningen. Anna beskriver följande:

Ja, bilden har ju en stor roll i elevtexter överhuvudtaget. Och på lågstadiet så är det ju
oftast på det sättet vi använder bilder, att det ska vara en bild till en text, eller man ska
utgå från en bild när man skriver texten, alltså de hör mycket ihop ju.

Även Ebba antyder det Anna beskriver, att bilden har en viktig funktion i

svenskundervisningen för att komplettera elevtexter. Men även inom andra

ämnen, som exempelvis NO och SO, menar hon att bilderna är viktiga. Även

Cecilia anger hur bilden har en viktig funktion i undervisningen:

Den är ju väldigt central på många sätt, för att bara om du tittar på ordkunskap att kunna
jobba med ord och bild och para ihop det, där blir bilden väsentlig. Att förstärka en text.
Absolut är den väsentlig.

Diana och Doris framhäver hur bilden har en viktig funktion i att förstärka och

komplettera elevtexter. Diana säger att hon tycker bilden har en jätteviktig roll på
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lågstadiet och ser det som ett viktigt komplement i elevtexter, hon beskriver hur

de arbetar med bilden på olika sätt:

Vi lägger till det efter ibland, vi lägger till det innan ibland, vi lägger till det samtidigt
ibland.

Dianas resonemang antyder att de visuella representationernas agens varierar

beroende på vilken uppgift som formulerats. Doris kompletterar med:

Prio ett är ju att det ska ha med texten att göra.

Vilket synliggör det syfte de visuella representationerna ofta tillskrivs i

svenskundervisningen, att de ska förstärka och komplettera det skriftliga

verbalspråket. Detta är en funktion som samtliga informanter antyder. Vidare

beskriver de ett svenska och NO integrerat tema kring vintern och Doris berättar

om hur upplägget har sett ut.

De fick tilldelat fakta inom olika områden och så skulle de själva läsa texterna i
smågrupper och sen på ett stort kollage rita egna bilder och skriva egen faktatext och sen
presentera det för klassen. Och där hade de inga bilder alls i början, utan då var det bara
text och så fick de utifrån det skapa egna bilder som passade.

Vi tolkar Doris beskrivning av arbetet som att eleverna fått skapa bilderna utifrån

inre föreställningar de bildat när de läst faktatexterna. Upplägget har med två

olika modaliteter möjliggjort både en transformering och transduktion av

innehållet, då både elevernas faktatexter och ritade bilder har fått stå för

berättandet. Vid redovisningen av kollagen fick klasskamraterna höra faktan kring

de bilder som eleverna skapat, vilket Doris ger exempel på:

Om det var en björn som hade gått i ide eller om det var snöflingor så pratade de utifrån
sin bild.

Det blir av Doris beskrivning tydligt att bilderna har haft en viktig roll i

meningsskapandet och hur eleverna medierat sina kunskaper med bilderna som

stöd i redovisningen. Cecilia beskriver hur de har arbetat med presentationer av

sig själva, eleverna skulle då berätta och hitta saker som beskriver dem.
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Då är ju bilder otroligt viktiga också för att jag ska kunna berätta vilken färg jag tycker
om, vilken godissort jag tycker om, vad jag vill bli när jag blir stor. Då blir ju också
bilderna i samband med det skrivna viktigt. För alla vet ju kanske inte vad vissa saker
som andra vill jobba med är. Och då stärker man ju det.

Cecilia ger i likhet med Diana och Doris här exempel på en uppgift, där olika

modaliteter kombineras och förväntas stå för berättandet, i vilken hon tillskriver

bilderna agens. Vidare anger hon att bilderna kan verka stärkande i de

beskrivningar eleverna gör och konstaterar sedan hur olika elever tilltalas av att

rita och skriva. Vissa elever föredrar att rita och vissa föredrar att skriva. Detta är

något som Diana problematiserar, hur samspelet mellan text och bild kan vara en

utmaning för en del elever:

Men det andra är ju mest att det ska ha med texten att göra, för bara det är tufft i början,
man vill ju rita något helt annat som man känner sig trygg med att rita, inte det man har
skrivit om. Eller vad, hur man nu jobbar, men det ska ha med texten att göra, det ska vara
relevant liksom. Och det är också en utmaning i sig.

Vi tolkar Dianas resonemang som att det är en avvägning i hur man kan utmana

eleverna, vilket för oss tillbaka till den relation som finns mellan lärare och elev.

Att läraren måste ha kännedom om när och hur mycket hen ska utmana eleverna

för att de ska våga lämna det kända och trygga och ge sig hän i att försöka med

något nytt.

5.2.2 Lärarnas förväntningar

Då vi under intervjuerna valt att samtala kring Quillin och Thomas (2015)

abstraktionsnivåer av en varg, har samtalen lett oss till resonemang rörande de

förväntningar som finns på de visuella representationerna i undervisningen och

vilken agens dessa tillskrivs.

För att synliggöra hur förväntningar kring visuella representationer kan fungera,

frågade vi informanterna hur de gör inom matematikundervisningen, vilket Anna

beskriver:

I matte så säger jag ju att där är inte bilderna viktiga, alltså där är inte själva hur man
målar viktigt, utan där är det mer att man ska inte lägga ner för mycket på detaljer, utan
där ska det gärna vara en streckgubbe och det brukar jag visa och säga att det är ett bra
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exempel i ett mattetal. Medan om man gör en serie eller en bilduppgift, då ska det vara
detaljerat, då får det ta tid.

Anna beskriver något som samtliga informanter antyder, att i

matematikundervisningen får det inte ta tid att rita, detaljer är inte viktigt i detta

sammanhang. Hon sätter det i relation till en bilduppgift, där detaljer och att låta

arbetet ta tid premieras. I matematikundervisningen är således de visuella

representationernas agens låg till skillnad mot i en bilduppgift. Cecilia lyfter hur

det är syftet med uppgiften som är avgörande för vilka förväntningar som finns:

Det beror på syftet, för att om det är en bilduppgift då ställer man ju mer krav på hur
själva vargen i det fallet är ritad, men är det en varg i ett matte förhållande spelar ju
egentligen inte vargen roll, för där är det ju räkningen som är det väsentliga. Men i ett
bildämne är det ju vargen som är det väsentliga.

Uppgiftens syfte blir således det som påverkar vilken agens och meningspotential

olika modaliteter tillskrivs. Samtliga informanter tycks vara eniga om att de

visuella representationerna i matematik ska vara så abstrakta som möjligt. Både

Cecilia och Doris lyfter exempel på att eleverna ska rita symboler som cirklar och

kryss, det är då lätt att ange vilka förväntningar som finns. När vi riktar oss till

svenskundervisningen anger informanterna att de inte brukar tala om

förväntningar kring de visuella representationerna, förutom att de ska passa till det

skriftliga verbalspråket. Diana beskriver:

Nej, inte när vi gör det i svenskan så, när vi har bild däremot så brukar jag visa den
färdiga för att de ska få en känsla för vart vi ska liksom, sen behöver det inte alls se ut
likadant, utan mer för att få en uppfattning om vad det är vi gör. Men när det är i
samband med svenska och i de andra lektionerna så brukar vi inte, nej.

Däremot beskriver Ebba att hon ibland visar på goda exempel genom att visa upp

välarbetade elevtexter och hur hon då även talar om sina förväntningar riktat till

elevernas arbetsinsats rörande de visuella representationerna:

Och tala om innan att det behövs mycket detaljer och det ska vara välarbetat, du ska
färglägga hela bilden och det här.

Vidare beskriver Ebba hur visuella representationer i vissa sammanhang kan vara

väldigt betydelsefulla, exempelvis i uppgifter som kopplar till SO och NO, varvid
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det kan vara viktigt att gå igenom vilka förväntningar som finns och att eleverna

får stöd. Även Beata resonerar kring de visuella uttryckens agens:

Sen när dom har egna berättelse-skrivanden eller om det är en ren bilduppgift då vill jag
ju att dom anstränger sig mer. Då går jag ju inte med på att man bara skyndar sig igenom
det, utan att man faktiskt lägger lite tanke vid det. För att bilden berättar ju också mycket
om texten från deras sagor.

De förväntningar som vi kan se att informanterna har gällande de visuella

representationerna inom svenskundervisningen är i första hand att eleverna ska

göra sitt bästa. Det vill säga att de har förväntningar på att eleverna ska anstränga

sig och att de ska använda modaliteten för att skapa mening. Beata antyder att hon

inte vill sätta någon press på eleverna genom att ställa för höga krav på deras

visuella representationer:

Ja alltså när det är typ en styrd uppgift, när vi skriver veckans djur och de ska måla ett
djur till den fakatexten, då vill ju inte jag att de ska känna att ska vara en faktaliksomtext
motsvarande bild, utan att det ska ju vara att de försöker måla en sådan.

Detta är något som även Diana och Doris antyder, att de inte vill ställa för höga

krav på elevernas skapande, för att då precis som inom skrivutveckling, är

eleverna på helt olika nivåer med helt olika förutsättningar. Cecilia resonerar på

ett liknande sätt:

Jag tänker att det bygger ju på hur man är som person och den erfarenheten man har
med sig, har man aldrig tränat på att rita en varg så hur ska man veta hur man ska rita
en varg? Precis som att skriva, så hur ska man veta hur man skriver?

Vi tolkar det som att hon inte ser rita som en förgivettagen förmåga, utan en

dynamisk, som kan utvecklas genom träning. Detta är något som samtliga

informanter visar på, att förmågan att rita måste få utrymme att utvecklas. Anna

beskriver hur hon kan differentiera undervisningen genom att erbjuda mallar till

de elever som önskar, men att även mallarna kan utgöra utmaningar:

För en del är det ju jobbigt att bara rita av en mall, för den flyttar sig och det kasar. För
en del är det jättejobbigt att klippa ut.
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Anna visar på hur hon kan reglera stöttning för att möta eleverna i den proximala

utvecklingszonen då det berör skapande. Däremot synliggörs problematiken med

att ett stöd inte alltid blir det stöd man tänkt sig. Vidare beskriver Anna hur hon

motiverar eleverna, vilket tydliggör en dynamisk syn på lärande:

Men så provar ni aldrig och tränar ni aldrig så lär ni er aldrig det...Utan, ska man
utvecklas i någonting så måste man träna och träna.

Anna beskriver även hur läraren måste våga utmana i det som är svårt och säger:

Har man då jobbigt i det här finmotoriska då väljer man inte det heller för det är jobbigt
och ansträngande.

Alltså ligger det på läraren att erbjuda tillfällen där finmotoriken utmanas. Ebbas

resonemang sammanfattar vad samtliga informanter antyder:

Hela tiden, vi tränar i skolan, vi tränar, vi går i tvåan nu, skriv och rita såhär. Och målet
är ju hela tiden att bli bättre, men man måste också vara nöjd med där man står och när
man har gjort sitt bästa känner jag.

5.2.3 Meningsskapande

En annan aspekt som blivit synlig utifrån informanternas resonemang är visuella

representationerna på olika sätt fungerar för att skapa mening. Beata beskriver:

Man gör mer bild än vad som timplanen säger, men det är ju för att det är en del i att lära
sig. Som att måla en blåval, då sitter man ju ändå och funderar på hur blåvalen faktiskt
ser ut, man har kanske en bild på tavlan och man ser och man funderar och man ser i
relation till hur stor människan är mot en blåval. Jag tycker det är jätteviktigt med bild.
Plus att det blir mer levande för barnen än och bara sitta med grå blyerts.

Beatas resonemang visar på hur hon värdesätter elevers bildskapande som ett

medierande redskap för lärande, det vill säga att hon tillskriver visuella

representationer en hög agens för meningsskapandet. Även Diana för ett liknande

resonemang:

Så att det inte blir så abstrakt liksom, utan att man verkligen ser.

Diana och Doris resonerar kring hur de har mer fokus på formen när de har den

explicita bildundervisningen och att de visuella representationerna för övrigt mer

används som ett komplement samt för att stärka lärandet.
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I matte skulle jag kunna använda bild när vi jobbar med symmetri, för att då skapar vi, vi
kletar ut en massa färg och så viker vi papper. I No har vi fotograferat mycket, vi har ritat
mycket, men då är det inte så mycket fokus kanske just på bilden, så här ska ni göra!
Utan det då blir det mer det som vi har pratat om, att nu vill jag att du i en bild visar vad
det är du ska berätta om. (Doris)

Kopplingen till texten liksom. (Diana)

Och då istället för att skriva, för att många är inte så starka i skrivningen här än, så då
ritar de bilder istället. (Doris)

Som förstärker. (Diana)

Diana och Doris visar på hur de tillskriver visuella representationer en viktig

funktion för elevernas meningsskapande, det vill säga deras lärande. Flera av

informanterna antyder att de nog har mer bild än vad timplanen säger. Ebba

beskriver sin användning av visuella representationer med att både hon och

eleverna gillar bild och motiverar sin användning med:

Så jag har inte dåligt samvete över att jag har för mycket bild utan det behövs. Det blir ju
mer konkret för barnen och många barn kan ju visa allt det de kan med hjälp av bilder.

Här sätter Ebba fingret på bilden som redskap för meningsskapande. Vi kan se en

samstämmighet mellan informanterna kring att visuella representationer ses som

viktiga för lärandet. Beata anger en annan aspekt som hon finner viktig för

meningsskapande med visuella representationer:

Jag tycker det är jätteviktigt att de får måla, speciellt dom som inte brukar måla, för det
är tydligt vilka som sitter hemma och målar, och vilka som aldrig rör en penna hemma,
det finns ju de som -men jag har inga färgpennor hemma. Det känns ju inte jättebra.

Beatas resonemang relaterar tydligt till undervisningens likvärdighet i läroplanens

övergripande mål (Skolverket, 2019) och vi förstår det hon säger som att även de

elever som inte brukar måla ska få utrymme att skapa mening och utvecklas

genom visuella representationer i skolan.

Sammantaget, utifrån informanternas resonemang, så ser vi att utrymmet för

visuellt meningsskapande inom ramen för svenskundervisningen tillskrivs hög

agens.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
42



6 Diskussion och slutsatser
För att besvara våra forskningsfrågor diskuterar vi de resultat som framgår av det

empiriska underlaget. Med elevtexterna som underlag har vi i våra resultat

besvarat hur de lärare vi talat med menar att de undervisar om sammansatta texter

där skriven verbaltext och visuella representationer kombineras. Detta diskuteras

under 6.1 i förhållande till de visuella representationernas funktion i undervisning

samt hur detta relaterar till vad tidigare forskning visat. Vidare under 6.2 följer en

metoddiskussion och under 6.3 presenterar vi några avslutande tankar.

6.1 Sammanfattande diskussion och slutsatser
I vårt resultat har vi sett att samtliga informanter beskriver de visuella

representationernas meningspotential i relation till andra ämnen än den specifika

bildundervisningen. Lindström (2007) lyfter samtalets och reflektionens vikt för

god undervisning med utvecklingsmöjligheter för eleverna inom

bildundervisningen. När vi frågar, hänvisar flera av våra informanter samtal om

form till den explicita bildundervisningen, således skild från det berörda ämnet. Vi

tänker att om det är viktigt med samtal kring de visuella representationerna i

bildundervisningen, varför skulle det då inte vara det i den övriga undervisningen?

I vårt resultat framgår det att informanterna som uttryckt en skillnad i när de

tillskriver formen agens, ändå beskriver de hur formen bearbetas inom olika

kontexter och ämnen i den undervisning de beskriver. Därför frågar vi oss hur

detta kommer sig.

I fråga om de visuella representationernas agens i förhållande till

matematikundervisningen, ser vi en samstämmighet mellan samtliga informanter.

Exempelvis beskriver de att mediering av de visuella representationerna inte får ta

för mycket tid, eller att representationerna som skapas inte heller bör innehålla

överflödiga detaljer. Elevernas handlingsutrymme, det vill säga agensen, för de

visuella representationerna är således låg. Vi uppmärksammar att resonemang

kopplat till de visuella representationerna inom matematiken är väl genomtänkta
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och grundade i ämnets syfte, det vill säga för att skapa förståelse för

matematikinnehållet där de visuella representationernas roll för undervisningen är

tydlig. Det framgår att hur eleverna förväntas rita inom matematiken är något de

funderat på i relation till ämnet, då resonemangen de för kommer snabbt utan

längre betänketider hos samtliga informanter. Cecilia uttrycker:

/Det är det  ju räkningen som är det väsentliga. Men i ett bildämne är det ju vargen som
är det väsentliga./

Vad som är väsentligt i en skrivuppgift i svenskundervisningen är inte lika tydligt

avgränsat och därför inte lika lätt att formulera sig kring. De visuella

representationernas agens tycks med andra ord vara mer komplext att tala om,

specifikt inom svenskundervisningen. Detta kopplar vi till vad Thorgersen (2014)

ger exempel på när han beskriver hur de estetiska uttryckens funktion inte

specificeras i läroplanen. Vi tänker att det även kan bero på att bildernas syfte

tillskrivs en stor variation för funktionen inom ämnet. Elevernas agens att mediera

med de visuella representationerna uppmärksammas i samtal om

meningsskapande och lärande, som i Beatas resonemang om blåvalen;

/Som att måla en blåval, då sitter man ju ändå och funderar på hur blåvalen faktiskt ser
ut, man har kanske en bild på tavlan och man ser och man funderar och man ser i
relation till hur stor människan är mot en blåval/

Som utdraget visar utgör själva målandet en möjlig grund för förståelse om

blåvalen i sig. Detta visar i likhet med Halls (2009) resultat, att de visuella

representationerna på olika sätt skapar mening. Meningspotentialen som bilden

här utgör är något annat än vad eleven kanske hade kunnat förklara med skriftligt

verbalspråk. Det skapas alltså olika möjligheter för textarbetet (Danielsson 2019).

Quillin och Thomas (2015) påvisar i likhet med det Beata antyder, att de visuella

representationerna kan stärka elevernas lärande av ett visst kunskapsinnehåll.  I

fråga om blåvalen kan som Beata beskriver, eleverna få en annan förståelse för

dess storlek i förhållande till människan, dess form, etc. De vill säga andra

resurser än vad det skriftliga verbalspråket kan erbjuda för elever i de här

åldrarna.
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Däremot visar vårt resultat att den främsta funktionen som samtliga lyfter är att de

visuella representationerna ska passa ihop med texten, vilket också är tydligt

framskrivet i kursplanen för svenska. Vi kopplar detta till Thorgersens (2014)

iakttagelse angående bilden som ett respekterat redskap för att förstå annat

ämnesstoff. Dahlbäck (2016) beskriver estetiska uttryckssätt som vägar in i

skriftspråket, Borgfeldt (2017) lyfter särskilt ritandet som en viktigt redskap innan

elever tillägnat sig skriftspråket. Detta ger även informanterna uttryck för,

exempelvis som Doris och Ebbas uttrycker det:

/många är inte så starka i skrivningen här än, så då ritar de bilder istället./ (Doris)

/många barn kan ju visa allt det de kan med hjälp av bilder./ (Ebba)

Detta exemplifierar att de visuella representationernas funktion är ett viktigt

redskap för att visa vad man kan. Detta blir problematiskt eftersom det är ett

redskap som inte alla elever har tillgång till att uttrycka sig nyanserat med om

samtal kring formen uteblir. Som Beata uttrycker:

/för det är tydligt vilka som sitter hemma och målar, och vilka som aldrig rör en penna
hemma, det finns ju de som -men jag har inga färgpennor hemma./

Beatas observation synliggör ytterligare en funktion för de visuella uttryckens

agens i skolans undervisning. Nämligen en utjämnande funktion. Vi tänker att det

troligen är dessa elever, som aldrig rör en penna hemma, som framförallt behöver

stöttning och respons på de representationer de skapar. Att övning ger färdighet är

vida känt, att utmana i det som upplevs som svårt är en avvägning lärare dagligen

måste göra, vilket Dianas resonemang ger uttryck för:

/för bara det är tufft i början, man vill ju rita något helt annat som man känner sig trygg
med att rita, inte det man har skrivit om./

Dianas resonemang om att tryggheten i de visuella representationerna eleverna

känner sig trygga med att skapa, ligger i linje med vad Borgfeldts (2017 ) resultat

som visade, att eleverna i en bedömningssituation väljer de uttryckssätt som det

känner sig trygga med. Likaså Beatas beskrivning av att elever ibland kan

modifiera handlingen efter vad de känner sig trygga i att rita är exempel på att
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eleverna inte spontant utmanar sig själva. Anna resonerar om de visuella

representationernas funktion för finmotorisk övning och problematiserar huruvida

eleverna själva ska få välja uttryckssätt i uppgifter och aktiviteter:

Har man då jobbigt i det här finmotoriska då väljer man inte det heller för det är jobbigt
och ansträngande.

Anna problematiserar valen eleverna gör i undervisningen och lyfter att man

måste utmana dem i saker som inte eleven väljer spontant. Vi ser en utmaning i att

hjälpa eleven ta steget från det redan kända och trygga och ge sig hän i att försöka

med något nytt. I detta skulle den grafiska dialogen som Kouvou (2016)

presenterar, kunna vara en väg för att främja ett utforskande arbetssätt inom den

proximala utvecklingszonen.

Cecilias resonemang om träning ringar in agensen som tillskrivs de visuella

representationernas problematik, vilken vi valt att döpa uppsatsen efter:

Har man aldrig tränat på att rita en varg så hur ska man veta hur man ska rita en varg?
Precis som att skriva, så hur ska man veta hur man skriver?

Det blir tydligt att det efterfrågas något mer i undervisning gällande formen. En

annan aspekt som möjligen påverkar elevernas möjlighet till progression i sitt

meningsskapande med de visuella representationerna som redskap, är den form av

respons som formuleras och riktas mot dem. Samtliga informanter talar på ett eller

annat vis om relationens vikt i samtal med eleverna om deras texter, att känna

eleverna och veta vilken respons som gör skillnad utifrån vart eleven just nu

befinner sig. Detta menar vi exemplifierar hur samtalen inom den proximala

utvecklingszonen bör se ut i enlighet med Vygotskijs definition. För att formulera

respons som främjar ett självreglerat lärande, menar Andrade med flera (2015) att

kvalitetsaspekterna som förmedlas behöver ha en tydlig koppling till

lärandemålet. Dessa tänker vi är nära sammanlänkade med de förväntningar som

ställs på olika modaliteter.

När vi talade om kvalitetsaspekter som informanterna såg i elevtexterna lyfter

framförallt Beata och Ebba spontant kvalitetsaspekter i de visuella
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representationerna. Beata beskriver först hela bilden och pekar sedan på pilens

funktion som eleven använt för att visa att det finns något inne i huset. Efter att

hon läst texten för oss påpekar hon att det är hundens placering som pilen ger

information om. Detta är ett exempel där eleven använder bildspråk för att

konkretisera något som inte syns (Danielsson & Selander, 2014). I Ebbas

beskrivning av de visuella representationerna synliggörs ett vidgat textbegrepp

och bildernas funktion och meningspotential blir framträdande. I resultatet sticker

Ebbas textunderlag ut i fråga om format. Med formatet serie ebjuder hon en

undervisning där de visuella representationernas funktion inkorporerats i

skrivprocessen, vilket utgör ett även för eleverna förmedlat vidgat textbegrepp.

Övriga lyfter främst kvalitetsaspekter gällande det skriftliga verbalspråket, vilket

kan vara ett resultat av att deras elevtexter inte innehåller visuella representationer

som eleverna själva ritat.Vad beskrivningar av elevtexterna ger exempel på är att

det funnits en alignment mellan uppgiftsformuleringen och den aktivitet som

beskrivits. De visuella representationerna har haft olika funktioner i de elevtexter

vi fått ta del av och vi har sett exempel på komplement, förstärkning och där det

visuella står för en stor del av berättandet. Samtliga informanter anger att hur

uppgiften är formulerad påverkar vad man får för resultat och Anna uttalar detta

tydligt när hon inledningsvis konstaterar:

/Så allting handlar ju om vad man har för syfte med det som man skriver och gör, alltså
vad är det som är viktigt att de får med i texten där./

Anna menar att syftet med uppgiften, sätter de ramar för hur undervisningen

sedan bedrivs. I exempelvis en berättelse är syftet med det skriftliga

verbalspråkets funktion att beskriva skeenden medan syftet med de visuella

representationernas funktion är att visa hur något ser ut. Därav kommer

kommunikationen kring och i uppgiftens inramning att få olika tyngdpunkt

beroende på vad berättelsens syfte är. Det finns en mängd olika typer av

sammansatta texter med således olika syften för de visuella representationernas

funktion. Är syftet att förstärka då pratar man om det, är det att komplettera bilden
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då är det det man pratar om med eleverna.  Även tidpunkten för medieringen av

visuella representationer varierar efter syftet, vilket Diana ger exempel på:

Vi lägger till det efter ibland, vi lägger till det innan ibland, vi lägger till det samtidigt
ibland.

Således anger syftet de förutsättningar och ramar för vilken agens som kan

tillskrivas textens olika modaliteter. Detta tänker vi är nära sammanlänkat med de

förväntningar som ställs och förmedlas till eleverna.

I samtal om förväntningar anger samtliga informanter att de i

matematikundervisningen kan beskriva och visa upp bra exempel på hur elever

kan förväntas lösa den tilltänkta uppgiften, likaså i den explicita

bildundervisningen uttrycker flera av dem att förväntningarna synliggörs. När vi

frågar explicit om uppgifter inom svenskundervisningen förklarar Diana:

Nej, inte när vi gör det i svenskan så, när vi har bild däremot så brukar jag visa den
färdiga för att de ska få en känsla för vart vi ska liksom, sen behöver det inte alls se ut
likadant, utan mer för att få en uppfattning om vad det är vi gör. Men när det är i
samband med svenska och i de andra lektionerna så brukar vi inte, nej.

Ett resonemang vi känner igen från flera av informanterna trots att vi kan se flera

exempel på när dessa ändå synliggörs för eleverna. Vi tänker att aktivera

förförståelse också är en typ av förmedling av förväntningar, där målbilder och

välgjorda elevtexter kan utgöra bra exempel på vad syftet med uppgiften är, vilket

Ebba ger exempel på i följande beskrivning:

Pratat om vad de känner till för några serier, vad är typiskt för en serie. Vi har pratat om
pratbubblor och hur man kan skriva dem på olika sätt, att man kan förstärka det med
uttryck, ansiktsuttryck, munnen, ögonen, ögonbryn.

Detta sätt att samtala om uppgifter, tror vi att samtliga informanter gör, så kan det

vara att de inte tidigare funderat på frågan om specifika förväntningar gällande de

visuella representationerna kopplat till svenskämnet.

En tanke som slagit oss under sammanställning av såväl tidigare forskning, som

under analysen av våra resultat, är skillnaden i hur sammanlänkad eleven som
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person är med ämnet. I uppgifter inom svenskundervisningen uppmanas eleverna

att utgå ifrån egna erfarenheter, tankar och känslor när de skriver och skapar

texter, där ibland multimodala texter. Detta tror vi kan skapa en osäkerhet som gör

det svårare att formulera objektiv respons, för att man inte vill formulera en

respons som kan uppfattas som ett angrepp mot personens självkänsla. I matten

däremot verkar det utifrån våra resultat vara enklare att objektivt synliggöra de

visuella representationernas funktion i uppgiften.

Inom verbalspråket finns en tydlig grammatik och semantik med formulerade

regler och ramar för hur man uttrycker sig med verbalspråklig text. Likaså har

matematiken ett explicit språk med särskilda konventioner om hur och när man

uttrycker sig på ett visst sätt inom matematiken. Det vill säga olika litteraciteter.

De visuella representationernas grammatik kan innefattas i semiotiken (Hansson

m.fl, 2006), en litteracitet som vi tänker inte är lika vedertagen. Och inte heller

något som belyses i stor utsträckning under lärarutbildningen i en mån som gör

den användbar. Lärare behöver med andra ord uppfinna ett eget språk gällande

den respons de formulerar till elevernas visuella representationer under

skapandeprocessen. Därav blir villkoren för hur lärare kan formulera sig angående

textens samtliga delar olika beroende på vem man är och vilka begrepp man har

med sig. Som Beatas “begrepp”:

/faktaliksomtext motsvarande bild/

Detta är ett exempel på den uppfinningsrikedom som vi sett kommer till uttryck i

samtal om de visuella representationerna. Vi förstår att hon syftar på i vilken mån

bilden ämnas vara en avbildning eller ej vilket Quillin och Thomas (2015) talar

om som abstraktionsnivåer och Selander och Kress (2017) talar om som

representation för att visa hur man förstår något. Men trots att vi förstår vad hon

menar när hon uttalar sig tänker vi att det kan verka begränsande i samtal, att

ständigt leta ord som beskriver det man vill säga och istället kunna fokusera på det

innehåll man vill ta fasta på i samtalet. Med andra ord försvåras dialogen.
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I tidigare forskning som Andrade med flera (2015), Thorgersen (2014), Johnson

(2007) och Dahlbäck (2016)  utläser vi att de estetiska ämnena tillskrivs en

självklar roll i undervisningen men att de behandlas sekundärt i förhållande till

vad som anses vara viktigare stoff , det vill säga att agensen de estetiska ämnena

som grupp tillskrivs är låg i jämförelse med andra ämnen inom skolans kontext.

Utifrån vårt resultat kan vi inte säga något om de estetiska ämnen agens inom

undervisning i relation till vad som anses vara viktigare stoff. Våra resultat kan

däremot säga något om huruvida de visuella representationerna tillskrivs agens i

undervisningen som de lärare vi talat med beskriver. Enligt den insamlade data vi

har att utgå ifrån visas en bild av att de visuella representationerna i

svenskundervisningen tillskrivs en hög agens, men att informanterna inte

reflekterat explicit över förväntningarna som tillskrivs dem i relation till

svenskundervisningen.

Trots att informanterna arbetar inom olika geografiska kontexter i Sverige och har

olika lång arbetslivserfarenhet ser vi en samstämmighet i att de visuella

representationernas agens tillskrivs funktionen av ett verktyg för

meningsskapande och lärande, men att träning för utveckling av dessa verktyg

främst bearbetas inom bildundervisningen. Och det är kanske så det ska vara. Vi

ser ämnesintegrationens möjligheter för meningsskapande och frågar oss om inte

timplanen för bildämnet i så fall borde utökas så att de visuella representationerna

som verktyg för meningsskapande kan styrkas ytterligare, för utbildningens

likvärdighet i att manövrera de resurser som erbjuds.

6.2 Metoddiskussion
Nedan presenterar vi en diskussion över hur vi har gått tillväga för att genomföra

vår undersökning, samt hur vi kunde gjort det annorlunda.

Valet av semistrukturerade intervjuer har fungerat väl, men vi har funnit vissa

aspekter som hade kunnat generera andra ingångar till vårt resultat. Exempelvis

har utformandet av intervjuguiden varit en process där vi justerat allt eftersom.
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Inledningsvis hade elevtexterna en vagare funktion, som mellan intervjutillfällena

utvecklades till att axla en större roll i vår undersökning. Därför har framförallt

den fördelade tiden för beskrivningen av elevtexterna varierat vilket är en aspekt

som kan ha påverkat exempelvis betänketiden under intervjun. Därav valde vi att i

analysen synliggöra i vilken ordning de olika intervjuerna har utförts genom

alfabetisk ordning. De uppgiftsformuleringar som föranlett elevtexterna, skapar

olika förutsättningar för att tala om de visuella representationerna. Därför vill vi

också poängtera att beskrivningarna av elevtexter inte kan spegla informanternas

övergripande undervisning, däremot har formatet gett oss bra ingångar till att få

syn på resonemang som rör elevernas agens till utveckling av sitt bildskapande

inom ramen för svenskundervisningen.

I informationsbrevet ombads informanterna att ta med sig 2–3 avidentifierade

elevtexter som innehåller olika uttryckssätt. Denna formulering har genererat

olika typer av elevtexter, vilket visar på informanternas tolkning av formuleringen

olika uttryckssätt. En mer specifik formulering, exempelvis; elevtext som

kombinerar text och ritad bild, hade gett studien en annan utgångspunkt och ett

resultat som eventuellt synliggör ritade bilders utformning, i relation till skriftligt

verbalspråk i större utsträckning. Informanternas fria tolkning kring uttryckssätt

hade försvunnit, men vi hade haft möjlighet att djupare diskutera hur de arbetar

med just den typen av sammansatta texter. Vi upplevde att i intervjuerna med de

informanter som hade ritade bilder i elevtexterna, var det lättare att dröja oss kvar

i samtal om de visuella representationerna.

Att intervjua via Zoom har fungerat över förväntan med framförallt

organisatoriska fördelar. Vi ville erbjuda informanterna att kunna välja den

plattform som de kände sig trygga med, men samtliga försök till att använda

Google Meet misslyckades eftersom informanterna nekades åtkomst till mötet.

En metod som hade kunnat gynna undersökningen är att utöver semistrukturerade

intervjuer utföra observationer i klassrummen. Genom observationer hade vi

kunnat få syn på hur lärare faktiskt gör, medan intervjuformatet erbjuder svar på
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hur de tänker kring det de gör. Dock fann vi att den tidsram vi hade till

förfogande, inte gjorde det organisatoriskt möjligt, då vi hade velat undersöka

med upprepade observationer. Vi finner att elevtexterna informanterna delgett oss

ändå bidragit med en viss autencitet som har kunnat generera viktiga resultat. Med

observation däremot, hade vi även kunnat synliggöra interaktionen mellan lärare

och elev.

Vi valde att bearbeta insamlad data med tematisk innehållsanalys. För att få syn på

andra aspekter av resultatet kunde vi utfört en diskursanalys, men detta är något vi

hade behövt ta ställning till i början av arbetet, för att kunna utforma

intervjuguiden passande för formatet.

Den sociosemiotiska teoribildningen har hjälpt oss att formulera teman och

urskilja aspekter i insamlad data. De teoretiska begreppen vi valt har fungerat för

att beskriva olika företeelser inom undervisningssituationer och för att förstå dessa

i relation till varandra. Den sociokulturella teorin har fungerat på ett mer

övergripande plan där begreppen har hjälpt oss att analysera den kommunikation

mellan lärare och elev som informanterna beskriver. Kombinationen av

sociosemiotiska och sociokulturella begrepp har hjälpt oss att sätta ord på hur de

visuella representationerna samspelar, hur visuella representationer får stå för

meningsskapande samt hur kommunikation kring dem kommer till uttryck. En

svårighet i sammanhanget har varit att bygga upp vår egen förståelse för

begreppen inom semiotiken och använda dem i relation till de sociokulturella.

6.3 Avslutande tankar
För att avsluta vår undersökning vill vi beskriva några didaktiska implikationer

och ge förslag på hur detta område kan beforskas vidare.

Som citatet i vår rubrik implicerar och som samtliga informanter framhåller, måste

eleverna ges utrymme att träna i skolan. Vi tänker att ett öppet klimat där samtal

om elevtexters samtliga delar förs, bidrar till en mer dynamisk syn på förmågan

att skapa olika visuella representationer. En tydlig aspekt som framkom i vårt
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resultat är vikten av att kunna differentiera undervisningen efter varje elevs

enskilda behov och hur viktig relationen är i dessa situationer. Det handlar inte

bara om att veta vad eleverna kan och vad nästa steg är, utan även att kunna känna

av elevernas motivation i situationen.

Vilken agens de visuella representationerna tillskrivs i undervisningen inom

svenskämnet varierar utifrån vårt resultat i fråga om hur uppgifterna ser ut och

vad syftet är. Genom att ha de visuella representationer i åtanke redan i

planeringsstadiet, tänker vi att de förväntningar vi förmedlar kan underlätta för

elevernas meningsskapande med de visuella representationerna.

När elever stöter på ord som de inte förstår eller inte kan stava till är vår

erfarenhet att eleverna intar ett undersökande arbetssätt där de ställer frågor och

ber om förtydliganden för att komma vidare. Det vill säga frågor som rör såväl

form som innehåll. För vidare studier hade det varit intressant att genom

observation undersöka vilken typ av frågor elever ställer till sina visuella

representationer och vad lärare svarar.

En annan intressant utveckling hade varit att utföra observationer i kollegiala

grupper där multimodala elevtexter diskuteras. Även observationer i

klassrumsmiljö under multimodala textproduktioner hade kunnat ge intressanta

ingångar till vidare forskning.

Så nu passar vi bollen vidare och hoppas på mer forskning som undersöker de

visuella representationernas agens i svenskundervisningen.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1 Informationsbrev
Hej!

Tack för att du önskar delta i vår studie. Vi är två lärarstudenter från Högskolan
Kristianstad, som i vårt examensarbete har valt att belysa bildens roll i
multimodala skrivprocesser i svenskundervisningen för årskurs 1-3. Studien sker
på avancerad nivå och är en del av utbildningen till Grundlärare med inriktning
mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1–3. Studien kommer att
genomföras med intervjuer under perioden 12-30/4 - 2021.

Med intervjun hoppas vi kunna erbjuda dig tid för reflektion kring elevers
skrivprocesser. Intervjuerna, som är av semistrukturerad karaktär, sker efter
önskemål och beräknas ta cirka 30-60 minuter. Vi kommer endast att spela in ljud
under intervjun. Detta kommer sedan att transkriberas och utgöra underlag för vår
empiriska undersökning. Den information som du lämnar kommer att behandlas
och förvaras säkert under den period som materialet är aktuellt för bearbetning. I
redovisningen av vår studie kommer alla deltagande informanter avidentifieras
och resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete.

Deltagande är av frivillig karaktär och du kan när som helst välja att avbryta din
medverkan, utan att någon särskild orsak behöver anges. Vi frågar om ett muntligt
medgivande vid intervjuns start.

Inför intervjun önskar vi att du anger hur vi smidigast för dig genomför intervjun.
Intervjun kan ske via Google Meet, Zoom eller genom att vi kommer till dig för
ett personligt möte i en lämplig lokal där möjlighet att hålla avstånd finns.

Vi önskar att du förbereder dig inför intervjun genom att ta med dig en eller två
avidentifierade elevtexter som innehåller olika uttryckssätt. Eleverna behöver ge
ett muntligt samtycke till att du delger deras text med oss. Detta kan ske genom att
du ställer frågan till dem i klassrummet och utifrån de som muntligt samtycker
kan du välja ut texter. Vi bifogar ett kort informationsbrev som du delger till
berörda vårdnadshavare. Om möjlighet finnes är det bra om du kan fota av och
maila texten till oss inför intervjun, då detta kan underlätta vid ett digitalt samtal,
tänk då på att namnet ska täckas över.

Tack för ditt deltagande, det betyder mycket för både oss och vår studie!

Ansvariga för studien
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Pauline Gröning & Ida-Marie Ljungkvist

Kontaktuppgifter:

X

X

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
57



8.2 Bilaga 2 Information till vårdnadshavare

Hej!

Vi är två lärarstudenter som skriver ett examensarbete som berör elevtexter i
årskurs 1-3.
Vi kommer att intervjua ditt barns lärare och har bett att få ta del av någon text
skapad av en eller flera elever i klassen. Därför kan ert barns anonymiserade text
komma att användas i en intervjusituation med läraren. Ingen information som
kan härledas till varken skola eller författaren kommer att synliggöras under
arbetet. Efter intervjun kan urklipp av texten komma att användas i vår uppsats.
Läraren har frågat eleverna om godkännande att dela sin text, men om ni har
frågor rörande textens roll i undersökningen så tveka inte att höra av er.

Hälsningar
Ida och Pauline

Ni når oss lättast via mail:

X

X
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8.2 Bilaga 3 Intervjuguide

Teman Möjliga frågor

Elevtexten - Hur vill du beskriva texten?

- Beskriv kort, hur har uppgiften varit formulerad till denna
text?

- Kan du uppskatta på ett ungefär hur lång tid de arbetat med
texten? Hur har tiden fördelats?

- Vilken respons skulle du vilja ge eleven om ni skulle arbeta
vidare med just den här texten?

- Vilka olika uttryckssätt brukar ni använda i skrivuppgifter
elever får?

- På vilket sätt arbetar med skapande i svenskundervisningen?

- Vad utmärker kvalitet i den här texten? Motivera.

- Hur tror du att det hade blivit om man börjat tvärtom?

Multimodala aspekter - Hur tänker du kring textens olika delar?

- Hur skulle du beskriva en multimodal text?

- Vilken roll tycker du att bilden har i en elevtext?

- Vilken roll tror du elever ger bilden i en elevtext?

- Hur upplever du att elevernas motivation är i multimodalt
textskapande?

- Kan du se någon skillnad mot skapande av en text med
enbart skriftligt verbalspråk?

- Vilka komponenter behövs?
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- Funktioner: illustration, dekoration, information

Respons - Minns du om du gett någon återkoppling under tiden eleven
arbetat med texten? I så fall hur?

- Hur tänker du kring spontan återkoppling i klassrummet när
eleverna skapar texter med flera uttryckssätt?

- Hur tänker du kring att ge återkoppling till hur eleven skapar
en bild inom ramen för undervisningen i svenska?
Exempelvis gällande färg, form, proportioner m.m.

- Hur skulle du välja att ge denna eleven muntlig återkoppling?

- Förbereder du dig kring din spontana återkoppling på något
sätt?

- Ser du några svårigheter, isf vilka med att ge återkoppling till
texten?

Uppgiftsformulering - Hur planerar du en skrivsituation för eleverna?

- Hur arbetar du med modellering i uppgiftsbeskrivningar,
alltså

- Hur gör du när du visar vad eleverna ska göra, rent praktiskt?

- Hur tänker du kring stödstrukturer av olika slag? Kan du ge
några exempel som du använt i den här uppgiften?

- Kan du beskriva hur stödet för den här uppgiften såg ut?

- På vilket sätt pratar ni om förväntningar på bilden?

- Vi har en beskrivning av olika abstraktionsnivåer av en varg,
hur tänker du kring den?

(Visa en bild som anger olika abstraktionsnivåer av en varg)

- Vad tänker du när du ser den här bilden?
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- Hur går du oftast tillväga i din modellering?

- När elever förväntas rita något i en uppgift, anger du hur
detaljerad bilden i uppgiften då bör vara?

- Kan du se något positivt eller negativt med att diskutera det?

- Hur tänker du att den kan användas i undervisning?

Avslutande frågor - Hur tänker du kring att elevernas förmåga att skapa bilder
kan/bör utvecklas inom ramen för svenskundervisningen?

- När tycker du att elevernas förmåga att utveckla bilder på
formnivå ska ges utrymme?

- Hur tänker du att elevernas förmåga att skapa bilder bör
utvecklas?

- Timplansmässigt

- Av vilka anledningar?

- Utifrån ett fritt upptäckande med lämpligt material

- Steg för steg - ritskola

- Anser du att elevernas förmåga att skapa bilder alltså på
formnivå ligger utanför svenskundervisningen i åk 1-3?

- Hur tänker du kring elevtexter som sätts upp på väggarna?

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
61


