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Abstract 

A camera captures the moment of light that humans can perceive, or the reality 

as it is sometimes called. The work and the interaction in the classroom with 

these frozen moments in the form of photographs can be followed in this study 

at a vocational educating media program in high school. The aim of the study is 

to research how students interact, how the social interaction is organized in 

lectures and presentations, what becomes important and how the pictorial 

theory and professional knowledge emerges from the interaction. 

 

The study reveals a didactical way of working that gives students the 

responsibility and opportunity to communicate and show what they can, both 

in interactions with the teacher during their work with the photographic picture 

and in the presentations of their photographs. The results show how the 

teacher tries to get students to see the differences in the photographic 

expression, depth of field, cropping and so on. Sometimes the students make 

resistance and negotiate with the teacher, showing knowledge and arguing for 

their opinions about their pictures. A picture analysis of a photograph taken by 

a student reveals different intentions with the suggestions that the teacher and 

student negotiates about. The study shows that pictorial theories, picture 

language, and the communicative intention, are not as prominent in the 

interaction as issues about technique and process. 

 

Key words: Photographic education, vocational educating, interaction, 

classroom interaction, teacher – student negotiation, pictorial language.  
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Förord  

Jag har arbetat som bild- och medielärare i nästan hela mitt yrkesverksamma liv, 

både i grundskolan, gymnasiet och inom lärarutbildningar. Under de senaste 

sexton åren har jag arbetat på Medieprogrammet vid Sundstagymnasiet i 

Karlstad. Där har mitt intresse för bildens möjlighet att kommunicera budskap 

fördjupats. Jag har också sett hur elevernas kommunikationsförmåga och 

möjlighet att kommunicera i klassrummet, uppmuntrats i de projektbaserade 

arbetssätten som bedrivs på min skola. En kreativ miljö, bra kollegor och 

fantastiska elever gör att jag fortfarande trivs som lärare. Jag har följt elever, sett 

deras kreativa skapande, deras ansvarstagande och hur de växer som människor. 

Ibland sker fantastiska ögonblick i klassrummet och/eller i interaktioner, där 

eleverna kommer fram ur sina masker och gör saker de inte har gjort eller vågat 

göra tidigare. I sin ungdomliga spontanitet visar de en säkerhet och mognad i 

sitt agerande som förbluffar mig gång på gång. Att stötta och följa elevernas 

utveckling samt det vardagliga sociala samspelet med eleverna är för mig glädjen 

och kärnan i läraryrket.   

  

Under mina licentiandstudier vid Karlstads universitet har jag fått möjlighet att 

reflektera, utveckla och fördjupa mina kunskaper om det sociala samspelet 

mellan individerna i klassrummet. Jag har fått ökad förståelse för didaktisk- och 

yrkesdidaktisk forskning och insett dess vikt för att utveckla läraryrket och dess 

status. Det har varit ett lärorik, spännande och intensivt arbete som jag hoppas 

kan inspirera andra och få fler att inse hur viktigt läraryrket är. Denna förmån 

att få studera, har möjliggjorts av Forskarskolan i Yrkesämnenas didaktik, en 

forskarskola som har lyft och utvecklat forskning inom yrkesämnena. 

 

Det finns många människor som har hjälpt och stöttat mig i detta arbete och de 

vill jag tacka. Alla finns i mina tankar även om jag här bara räknar upp några av 

dem. Först vill jag tacka informanterna, läraren och eleverna som lät mig 

komma nära och dokumentera deras interaktioner. Mina handledare Héctor 

Pérez Prieto och Anna-Lena Göransson har stöttat och lotsat mig genom 

arbetet. Gustaf Lymers synpunkter vid mitt 90 % seminarium visade mig en 

tydlig väg för att utveckla både min text och mina analyser. Jag vill också tacka 

Marie Tanner som läst min text och gett synpunkter i slutskedet av skrivandet 

samt Ulf Buskqvist och Karin Roos som läst min text och gett synpunkter i 

tidigare skeden av texten. Ann Dyrman har hjälpt mig med litteratur, 

krånglande referenshanteringsprogram och referenslistor. Min rumskompis och 
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doktorandkollega Ingela Leibring har också varit ett stort stöd, liksom de andra 

forskarstudenterna inom forskarskolan och vid KAU.  

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min fru Lisbeth som har korrekturläst mitt 

arbete. Hon och mina barn är mina största inspirationskällor. Jag är tacksam för 

att hon stod ut med mig under sommaren 2014. Denna varma och sköna 

sommar tillbringade jag flera timmar nästan varenda morgon och kväll på 

balkongen skrivandes på min dator. 

 

 

Ola Lindholm 

 

12 september, 2014 
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1 Inledning  

En kamera fångar ögonblick av det ljus som människan kan uppfatta, eller 

verkligheten som det ibland kallas. Dessa ögonblick i form av fotografier, 

arbetar elever och lärare med, på gymnasiet i ämnet Fotografisk bild. Jag har 

följt en fotolärare och hans elever i årskurs 3 på ett Medieprogram. Studien 

handlar om hur elever och lärare interagerar när eleverna arbetar med samt 

redovisar sina fotografier. Eleverna studerar foto under tre år och jag har 

besökt en lärare och hans elever några gånger i slutet av deras yrkes-

förberedande fotografiska utbildning. Under deras långa utbildning kan mina 

besök ses som ögonblick i deras klassrum och precis som med en kamera kan 

jag inte hävda att jag har fångat hela verkligheten. Men min text ger ändå en 

bild, likt en kamera, av något utvalt som har hänt i det klassrum som jag har 

besökt.  

 

Detta utspelar sig i ett samtal mellan läraren och en elev när samtalet har pågått 

ett antal minuter och läraren håller på att visa hur elevens bild kan beskäras. 1  

 

1. E:  Men nu tar du nästan bort allting istället 

2. L:  Ja 

3. E: jaa 

4. L: Men frågan är ju vad det är som är viktigt här 

5. E: Ja ja ville ha med båda två för om man hade haft båda  

6.   dom där nere och  sen att han där uppe står bortvänd 

7. L:       Mmm 

8. E: då allihopa står bortvänd mot honom då ser han mycket 

9.    mer ensam ut  

10.     (1,5) 

11. L:  Men här har du (0,5) ((Pekar med markören på människan  

12.    och bilderna till vänster i bilden)) massor me här har  

13.    du folk där du har folk på dom där   bilderna   

14. E:                 Ja men dom där  

15.    räknas ju inte 

16.    (1,0)  

17. E: de är ju bara bilder 

 

Detta samtal visar exempel på när lärare och elever förhandlar om vems 

epistemiska anspråk som ska få företräde. Med ett elevaktiva arbetssättet 
                                                 

1
 E = elev  L = lärare   = uppåtgående tonfall      = samtidigt tal eller agerande 

Text = något sägs tyst  (1,0) antal sekunder tystnad Understruket = betonat 
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överförs viss del av ansvar och auktoritet från läraren till eleven. I 

projektarbetsformen med kollaborativa inslag har eleven kunskap om sitt eget 

projektarbete och de fotografier hen arbetar med. Trots det är läraren viktig, till 

exempel genom att stödja, coacha och lotsa eleven mot målet med projektet 

(Greiffenhagen, 2012). Traditionellt sett har också läraren mer kunskap i ämnet 

än eleven, i detta fall om bildteori och bildanalys. Läraren är också ansvarig för 

att eleven får möjlighet att tillgodogöra sig ett relevant kunskapsstoff. 

 

Medieprogrammet handlar om kommunikation i teori och praktik, där bild är 

en av de bärande delarna.2 I programmålet för Medieprogrammet står det att 

eleverna ska ges ”tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att förmedla 

budskap”. Under skolans ansvar står det bland annat att ”Skolan skall ansvara 

för att eleverna vid fullföljd utbildning - har förmåga att i några medieformer 

med hjälp av relevant teknik gestalta budskap och beskriva idéer, händelser och 

förhållanden” (SKOLFS 1999:12, 1999). Medieprogrammet som yrkesprogram 

finns inte längre, utan foto- och medieutbildningarna har flyttas till 

högskoleförberedande program, till exempel till det estetiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och 

kommunikation. Men både lärare, utrustning och ämnesplaner har till stora 

delar följt med från det gamla Medieprogrammet till de nya 

medieutbildningarna. Därför blir inte förändringarna så stora när det gäller 

ämnesinnehåll och förutsättningar för undervisningen i medieämnen. (Hellman, 

2011) 

 

Yrkesämnenas didaktik 

Det speciella med yrkesläraruppdraget är att det står på två ben, dels lärarrollen 

och dels rollen som den yrkesverksamme i yrket som det ska undervisas i. 

Lärarrollen3 är en social, kulturell, tolkande och analyserande roll, som på 

många sätt skiljer sig från ”yrkesrollen” (Hiim & Hippe, 2004, s. 263). I 

lärarutbildningen i Sverige är didaktik det ämne som berör undervisningens 

vardag i teori och praktik. En definition på didaktik är undervisningens och 

inlärningens teori och praktik (Uljens, 1997, s. 18). Didaktik är något som inte 

bara rör skolan utan alla ställen och sammanhang där inlärning och 

undervisning sker. En didaktisk-metodisk handlingskompetens innebär att ha 

förmågan att dagligen handla målinriktat i undervisningen, oavsett vilka 

                                                 
2
 Bild, tex och ljud är de centrala delarna i Medieprogrammet (SKOLFS 1999:12, 1999) 

3
 Lärarrollen är också en yrkesroll men för att skilja den från rollen som yrkesutövare i det yrke 

som eleverna ska lära sig, kallar jag inte lärarrollen för yrkesroll i denna text. 
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oförutsägbara situationer som uppstår (Larsson, 2006; Uljens, 1997). Det gäller 

att kunna vara kreativ i de oförutsägbara praktiska didaktiska situationer och i 

de handlingar som lärare och elever gör dagligen. Larsson (2006) menar att 

detta kan gälla både för elever och för lärare. 

 

Didaktik förefaller skilja sig ut från annat teoretiserande om utbildningsfenomen 

genom att vara handlingsrelaterat. Frågorna som ställs avser ge en bas för att forma 

utbildning, undervisning eller bildningsverksamheter. (Larsson, 2006, s. 11) 

 

De praktiska och didaktiska situationer som uppstår i yrkesutbildning är ofta 

relaterade till olika kontexter eftersom eleverna ska utbildas för att klara olika 

sammanhang. För eleverna innebär det att de ska socialiseras in i skolans miljö 

och lära sig de normer och regler som gäller där. Eleverna ska även förberedas 

för vuxenlivet och för att bli goda samhällsmedborgare (Lindberg, 2003). De 

elever som läser ett yrkesämne ska dessutom socialiseras in i en yrkesroll så att 

de passar in på arbetsplatsen.  

 

Att som nykomling bli del av ett yrke innebär i väsentlig mening att gradvis lära sig 

de sociala, kognitiva och kommunikativa förmågor som krävs för att delta i mera 

komplexa aktiviteter inom en yrkesgemenskap. (Persson Thunqvist & Axelsson, 

2012a, s. 132)  

 

Denna socialisation in i en yrkesroll sker på lite olika sätt både inom skolan och 

under praktiken. Skolan och yrkeslärarna måste vara aktiva och ställa krav på 

eleverna och arbetsplatserna under praktiken, så att eleverna inte tar efter 

”negativa beteenden” med till exempel diskriminerande jargonger. En viktig del 

i den gymnasiala yrkesutbildningen är att lära sig yrkesspråket, att utvecklas till 

självständiga individer, att vara noggrann och att kunna arbeta simultant med 

olika uppgifter (Lindberg, 2003). Yrkesdidaktik är med andra ord ett både 

kontextbundet och ett komplext område som berör både skola, utbildning, 

yrkeslivet och samhället i stort. I detta komplexa område gör jag ett konkret 

nedslag på Medieprogrammet i fotokurserna, det vill säga i en tidigare 

yrkesutbildning som efter 2013 ses som en högskoleförberedande och estetisk 

utbildning på gymnasiet. 

 

Jag har bedrivit min forskning inom forskarskolan Yrkesämnenas didaktik, som 

startade 2012. Den typ av forskning som bedrivs inom denna forskarskola är 

praxisnära och de flesta doktoranderna är fortfarande verksamma lärare på 

20%. Därmed har jag och de andra forskarstuderande nära kontakt med den 
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verksamhet som vi forskar om. Carlgren (2009b) menar att den praxisnära 

forskningen är viktig och att den till stor del saknas inom läraryrket, medan den 

finns inom flera andra professionsutbildningar, till exempel läkaryrket. För att 

utveckla lärarnas professionella kunskapsbas, behöver det forskas om de 

didaktiska situationerna och de handlingar som lärare och elever gör dagligen. 

Lärare arbetar på olika sätt eftersom didaktiska fenomen är kontextbundna, 

oförutsägbara samt av hög komplexitet. Därför är det viktigt att didaktisk 

forskning även skapar fördjupad förståelse för enskilda och konkreta situationer 

(Carlgren, 2012).  

 

Syfte och frågeställningar 

Studien utgår från några enskilda konkreta didaktiska klassrumssituationer i ett 

estetiskt, praktiskt och teoretiskt ämne på ett yrkesförberedande medieprogram. 

Syftet med studien är att söka kunskap om vad som sker i klassrummet och i de 

interaktioner som förekommer mellan en fotolärare och hans elever i en 

fotokurs på gymnasiet. 

 

1. Hur interagerar lärare och elever?  

2. Hur organiseras det sociala samspelet under lektioner och redovisningar?   

3. Vad görs viktigt och relevant i dessa interaktioner? 

4. Hur framträder de bildteoretiska- och yrkesmässiga kunskaperna i 

interaktionen?  

 

De tre första frågeställningarna besvaras med hjälp av Conversation Analysis, 

där deltagarnas interaktioner analyseras. För att få svar på den fjärde frågan tar 

jag in en semiotisk bildanalys, som har en helt annan teoretisk grund än CA. 

Hur dessa två teorier skiljer sig åt beskrivs i teorikapitlet. 

 

Disposition 

Texten innehåller sju kapitel samt referenslista och bilagor. Kapitel 2, Studiens 

bakgrund och kontext, tar upp Medieprogrammets framväxt, innehållet, lärare och 

eleverna samt förändringen i utbildningen. Fotoämnets teoretiska bakgrund 

diskuteras, kopplat till bild och kommunikation. I kapitel 3, Tidigare forskning, 

görs en genomgång och begränsning av mitt forskningsfält. I kapitel 4, 

Teoretiska utgångspunkter, beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Studiens fokus 

ligger på interaktioner kring elevers fotografier i en klassrumssituation. 
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Teorierna skapar förståelse för de interaktioner som pågår i studien och de 

objekt som deltagarna interagerar kring. 

 

I kapitel 5, Metod och genomförande, görs en beskrivning av de metoder jag använt 

mig av, allt från insamlande av material med videokamerans hjälp till analyserna 

av materialet. De etiska överväganden som gjorts, finns också med. Kapitel 6, 

Resultat, börjar med en beskrivning av mina olika möten med elever och läraren. 

Syftet är att skapa en förståelse för kontexten samt bakgrunden och 

förutsättningarna för de samtal som jag har spelat in. Efter det redovisas och 

analyseras utvalda delar av samtalen i studien. I kapitel 7, Sammanfattande 

diskussion diskuteras resultatet utifrån mina forskningsfrågor. I diskussionen om 

hur de bildteoretiska- och yrkesmässiga kunskaperna framträder, relaterar jag till 

bilaga 4, Yrkesdidaktiska- och teoetiska begrepp för bild och fotografi. De begrepp jag 

tar upp där relaterar till samtal om och analys av bilder och fotografier. 

Begreppen kan därmed anses vara yrkesdidaktiska begrepp inom 

fotoutbildningar. Begreppen kan även ge en förståelse för vad deltagarna 

samtalar om under interaktionerna. 
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2 Studiens bakgrund och kontext 

Under slutet av 80- talet konsumerade ungdomar i allt större utsträckning TV, 

video och reklam. Enligt Läroplanskommittén var mediernas och reklamens 

påverkan på elevernas värderingar och omvärldsuppfattning något som också 

måste angå skolan. I Sverige ansågs det att skolan måste ta elevernas 

medievärld, deras kunskap och medieintresse på allvar. Eleverna i grundskolan 

skulle lära sig om massmedier, att kritiskt granska och analysera innehållet samt 

att lära sig att praktiskt använda medier (Läroplanskommittén, 1994). 

 

I dagens värld av bilder i TV, reklam och tidningar är det av central betydelse att 

lära sig behärska det visuella språket. Att ”läsa” och tolka bilder är inte en förmåga 

som utvecklas av sig själv, den måste man få arbeta med. Bildspråket synes 

framöver bli en allt viktigare form för kommunikation och påverkan. 

(Läroplanskommittén, 1994, s. 71) 

 

Även i andra delar av västvärlden diskuterades vikten av medieutbildning för 

unga. En medieutbildning som bör inbegripa en kombination av flera olika 

former av ”språk” och kommunikation. Stillbilder, film, ljud, musik, tal, det 

skrivna språket och grafisk form tillhör de olika symboliska system som är 

viktiga i media literacy (Buckingham, 2003). Media literacy kan ses som ett 

sammanslaget begrepp som innebär att få tillgång till medier samt att ha 

förmågan att hantera dessa, till exempel att kritiskt granska och förstå innehållet 

samt att själv kunna publicera med hjälp av medier (Oxstrand, 2013, s. 17).  

  

Media education therefore aims to develop both critical understanding and active 

participation. It enables young people to interpret and make informed judgements 

as consumers of media; but it also enables them to become producers of media in 

their own right. Media education is about developing young people’s critical and 

creative abilities. (Buckingham, 2003, s. 4) 

 

Oxstrand menar att medieundervisning blir en grundläggande demokratisk 

fråga i ett demokratiskt modernt samhälle, eftersom det blir nödvändigt för 

medborgarna att ha god förmåga i media literacy. I utvecklingen av moderna 

kommunikationsformer suddas även gränserna ut mellan fin- och 

populärkultur. Forskning visar att ungdomar är mer självständiga och kritiska 

mediekonsumenter än vad de vanligtvis förväntas vara (Buckingham, 2003). 
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Medieprogrammet 

I början av 90- talet blev gymnasieskolan programutformad i Sverige och 

Medieprogrammet ersatte den grafiska utbildningen och en del kortare 

specialutformade linjer som till exempel Reklam och dekoration, 

Bildinformatörer, Konstnärlig grundkurs i grafik, etcetera (Skolverket, 1998, s. 

138). Medieprogrammet blev det program som utbildade tydligast mot 

medieområdet. Det blev ett yrkesprogram bland annat därför att det skedde en 

snabb utveckling och förändring inom mediebranschen.  

 

Utvecklingen av datoriserade metoder för framställning av text och bild har 

förändrat arbetssituationen för många. Behovet av fortbildning för redan 

yrkesverksamma och nyrekrytering av ungdomar med modern utbildning är stort. 

(Proposition 1990/91:85, 1991, s. 84)    

 

Intentionen bakom medieutbildningen var att ge en allmänbildning inom media, 

där eleven bland annat skulle kunna analysera och kommunicera med bild, ljud 

och text i massmedier samt förstå kommunikationsprocessen (Hellman, 2011; 

Skolverket, 1998). När Medieprogrammet skapades ansågs det viktigt att ta 

tillvara elevernas intresse och kunskap om medier och dess innehåll, samt att ge 

eleverna en ökad valfrihet (Hellman, 2011). På Medieprogrammet fick 

ungdomarna lära sig mer om den ungdomskultur och de medier som eleverna 

var intresserade av. 

 

Ett möte mellan å ena sidan elevernas kultur, där till exempel film, musikvideo och 

dataspel ofta är en naturlig och viktig del, och å andra sidan ”skolkunskapen” och 

skolans kultur är svårt att åstadkomma. En av bottnarna i detta problem kan vara 

att skola och samhälle av tradition betraktat den populärkultur som eleverna 

hänger sig åt som mindre värd, eller oftast t.o.m. klart skadlig4. 

(Läroplanskommittén, 1994, s. 70). 

 

Arbetssätten och undervisningsmetoderna på Medieprogrammet var både 

individuella och kollektiva samt väldigt flexibla och skiftande med goda 

förutsättningar för integrering av kärnämnes- och karaktärsämneskurser. Att 

samarbeta över gränserna ansågs gynna elevernas förståelse, kreativitet och 

fantasi (Skolverket, 1998). Medieämnena är breda och komplexa ämnesområden 

och de innehåller både teoretiska, estetiska och praktiska moment som ofta är 

projektinriktade för att efterlikna mediebranschen. Lärarna gav eleverna stor 

frihet och eleverna tog stort ansvar för sin egen utbildning (Skolverket, 1998). 

                                                 
4
 Se t.ex. Boethius, U. Med Nick Carter som hjälphäst. Nordicomnytt I-2, Göteborgs universitet 

1987. 



Ola Lindholm 
 

13 
 

Eleverna uppmuntrades till individuella prestationer och till att utveckla sin 

personlighet och särprägel. ”Utbildningen uppges emellertid framför allt skapa 

relativt självständiga människor” (Skolverket, 1998, s. 167). Flera elever lyfte 

fram att de utvecklade en positiv självkänsla under sina år på Medieprogrammet 

(Lindholm, 2006; Skolverket, 1998).  

 

Medieprogrammet blev både teoretiskt och praktiskt. ”Programmet skulle 

utveckla elevernas kunskaper både som en förberedelse för yrkesverksamhet 

inom medieområdet och inom högre utbildning” (Persson Thunqvist & 

Axelsson, 2012b, s. 131). Tyngdpunkten i Medieprogrammet var 

kommunikation i teori och praktik (SKOLFS, 1999). Därför fanns det även 

kopplingar till medie- och kommunikationsvetenskap med akademiska 

utbildningstraditioner, trots att Medieprogrammet blev ett yrkesprogram 

(Persson Thunqvist & Axelsson, 2012a).  

Medielärarna 

När Medieprogrammet startade på 90- talet, var det ganska vanligt att lärarna 

kom från mediebranschen eller att de var bildlärare (Skolverket, 1998, s. 145). I 

bildlärarutbildningen ingick sedan slutet av 70- talet, både foto, film och visuell 

kommunikation. Därför ansågs bildlärare som behöriga för Medieprogrammet. 

”Bilden som kommunikativ budbärare har en stor plats och bildkunskap i olika 

former har en viktig roll” (SKOLFS, 1999). Under senare delen av 90- talet 

började en del datalärare komma till Medieprogrammen. Det började även dyka 

upp Medielärare som hade fått en teoretisk utbildning på universitetsnivå, i 

Kommunikationsvetenskap. Under 2000- talet när konkurrensen från 

friskolorna hårdnade, blev det allt viktigare för skolorna att påvisa att deras 

lärare var behöriga lärare med lärarexamen. Det var en bidragande orsak till att 

flera medielärare med branscherfarenhet utbildade sig till yrkeslärare i 

medieämnen. Yrkeslärarna i Media blev behöriga i alla medieämnen men de 

undervisade som regel i de mer praktiska medieämnena, som till exempel foto, 

grafisk kommunikation, ljud och rörlig bild. Den gemensamma 

yrkeskompetensen för medielärarna handlar bland annat om att analysera 

kommunikativa insatser samt att skapa och/eller förmedla berättelser, som 

anpassas för olika typer av medier och målgrupper. Yrkeskompetensen handlar 

också om ”hantverksskickligheten”, att skapa berättelser samt att hantera den 

utrustning som används när kommunikativa meddelanden framställs.  

I dag är utrustningen till största del digital och lärarna jobbar med teoretiska 

och praktiska inslag för att utveckla elevernas kreativa-, kommunikativa- och 
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analytiska förmågor. Det praktiska arbetet som är vanligt på Medieprogrammet 

kan betraktas som en social aktivitet där graden av interaktion sker på 

någorlunda jämställda villkor. Lärarna känner sig mer som handledare än lärare 

(Skolverket, 1998, s. 157). I Skolverkets rapport definieras inte handledare men 

en rimlig tolkning av texten är att det bland annat handlar om en personlig 

individuell kontakt med eleverna som också kopplas till det praktiska arbetet. 

Handledning ses ofta som ett led i en professionell utveckling där den som 

handleds, så småningom ska klara sig själv och kunna lösa nya problem i 

verksamheten (Bladini, 2004; Emsheimer & Göhl, 1996; Näslund, 2004). 

Medieutbildningen förändras 

Medieprogrammet finns inte längre kvar som yrkesförberedande program i den 

nya gymnasiereformen, GY11. Däremot finns det medieinriktningar som är 

högskoleförberedande, Estetiska programmet Estetik och media samt 

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och 

kommunikation. Det finns även en inriktning mot Informations- och 

medieteknik i Teknikprogrammet (Skolverket, 2011). En skillnad från 

Medieprogrammet är att obligatorisk APU försvinner.5 Det finns också likheter 

med det gamla Medieprogrammet och de nya medieutbildningarna i GY11 och 

förändringarna blir inte så stora (Hellman, 2011). De kommunikativa 

aspekterna är fortfarande viktiga medan estetik och kultur lyfts fram tydligare i 

styrdokumenten för Estetik och media.  

 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska 

uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån 

konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur 

olika uttryck uppfattas av människans sinnen. (Skolverket, 2011) 

 

Medieutbildningen i Estetiska programmet ska fortfarande vara både praktisk 

och teoretisk. I det Estetiska programmet är kreativitet viktigt, precis som i 

gamla Medieprogrammet. I examensmålen för estetiska programmet står det 

speciellt för Estetik och Media, att inriktningen ska ”utveckla elevernas förmåga 

att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i 

centrum” (Skolverket, 2011). Arbetssätten i medieundervisningen blir ungefär 

detsamma som förr. Även om det är den vardagliga kreativa digitala 

kompetensen som betonas, är det fortfarande en tydlig produktionsinriktad 

undervisning (Hellman, 2011). Det handlar fortfarande om planerad 

                                                 
5
 APU = arbetsplatsförlagd utbildning = praktik. Möjlighet för skolorna att lägga ut APU inom 

ämnen finns kvar. 
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kommunikation med tydlig målgruppsanpassning i karaktärsämnena på Estetik 

och media. Flera av mediekurserna är produktionsinriktade och en del kurser 

har tydliga formuleringar som kan kopplas till yrket. 

 

Film- och tv-produktion sker ofta i grupp och under tidspress. Därför ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, planera, lösa problem och 

organisera arbetsuppgifter. För att snabbt och tydligt kunna kommunicera i 

produktionsarbetet ska eleverna ges möjlighet att använda fackspråk. (Skolverket, 

2013a) 

 

Fotokursen blir dock något svagare kopplad till fotoyrket i GY11 eftersom 

formuleringen ”att kunna använda ett adekvat fackspråk” inte längre finns kvar 

i de nya ämnesplanerna för fotografisk bild (Skolverket, 2013b). Att foto har en 

estetisk dimension kan ses som självklart, även om det också har varit ett 

yrkesämne. I och med att mediekurserna flyttas till det estetiska programmet 

blir den kopplingen till estetiska ämnen än tydligare.  

Bildens betydelse i medieutbildning 

Den pågående utvecklingen i dagens mediesamhälle har fortsatt, där bildspråket 

får allt större utrymme och därmed blir visuell kompetens eller Visual Literacy, 

allt viktigare. (Lindgren, 2008; Sturken & Cartwright, 2009; Öhman-Gullberg, 

2008). Begreppet literacy fokuserar på förmåga att kunna ”läsa”, både det 

skrivna språket och andra multimodala uttryck. Visual Literacy handlar om en 

visuell läskunskap och att få en ökad medvetenhet om bilders språk (Björk, 

2014). Lindgren (2008) definierar visual literacy som förmågan att konstruera 

mening utifrån bilder samt kunskap att både tolka och framställa bilder på ett 

kreativt, kritiskt och reflekterande sätt. I min studie fokuserar jag på hur samtal 

och interaktion går till, i en fotografisk yrkesutbildning för ungdomar, där de 

arbetar kreativt med bilder och fotografier. Fotografens yrkeskompetens 

handlar bland annat om att kommunicera med bilder, att skapa känslor, 

stämningar och berättelser som berör och påverkar människor. Men en fotograf 

måste också kunna kommunicera om sina bilder, bland annat vid skapandet av 

bilderna och när bilderna ska visas upp för andra. Det kan till exempel handla 

om att instruera modeller, till exempel hur de ska stå och röra sig, eller att 

motivera inför en beställare varför just denna bild fyller den funktion eller 

skapar de känslor som beställaren önskar. För att fotoeleverna ska uppnå en 

medveten yrkeskompetens, krävs det att de utvecklar förmågan att 

kommunicera om och med sina bilder. Därför ingår det även i fotoutbildningen 
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att öva språkliga och andra färdigheter som har med kommunikation och 

samarbete att göra (Skolverket, 2013b).  

 

Bild, fotografi och seende 

Fotografiet är en bärande del i min studie eftersom det är elevernas fotografier 

som interaktionen kretsar kring. Att fotografiet är ett av flera uttryck i 

interaktionen blir tydligt, till exempel när deltagarna diskuterar beskärning av ett 

fotografi under tiden de provar olika beskärningar. Fotografiet är en form av 

bild men det finns också skillnader mellan bilden och fotografiet. Begreppen 

bild, fotografi och seende är centrala begrepp i mitt arbete och därför behövs 

en bakgrund till och en mer noggrann beskrivning av begreppen. En bild kan 

vara något materiellt som vi kan ta på men det kan även vara något immateriellt, 

något vi ser eller något som bara finns i tanken. Engelskan har en tydligare 

uppdelning än svenskan, i picture och image, där picture motsvarar det materiella 

(Lindgren, 2005) och image det immateriella. Begreppet bild kan delas upp i 

synbild, inre bild och framställd bild (Hansson, Karlsson, & Nordström, 2006). 

Synbild och inre bild kan liknas vid engelskans image och framställd bild med 

picture.  

 

Synbilden kan förenklat förklaras som den bild som faller på ögats näthinna och 

kan uppfattas av människan. Synbilden är beroende av ljuset och de våglängder 

som tappar och stavar kan registrera. Men synbilden är även beroende av de 

medvetna rörelser som människan gör, hur människan flyttar sig och sin blick 

samt vad hen fokuserar på. Inre bild är framför allt de minnesbilder vi har 

samlat på oss i minnet (Hansson, m.fl. 2006). Den inre bilden bygger på tidigare 

erfarenheter och de saker som vi har sett, det vill säga tidigare synbilder. Olika 

bilder som finns lagrade i minnet kan sättas ihop till nya inre bilder. Det kan ske 

i drömmar, när vi försöker lösa problem, när vi försöker att minnas eller när vi 

återberättar saker som hänt. Den inre bilden är viktig både vid tänkande och 

kreativt skapande.  

 

Den framställda bilden är de bilder som har skapats, till exempel skulpturer, 

teckningar, fotografier, filmer, målningar, kartor etcetera. Den framställda 

bilden kan också ses som materiell, ett uttryck i ett material (Malmström, 2013). 

En framställd blir en synbild när vi tittar på den framställda bilden. När vi sedan 

har sett den framställda bilden kan den också bli en inre bild. Dessa tre 

bildkategorier inverkar på och är beroende av varandra. Uppdelningen i de olika 
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kategorierna är teoretisk och vi kan ifrågasätta om det är synbilden vi uppfattar 

eller om tolkningen av synbilden gör att vi ser eller uppfattar något annat, som 

har blivit påverkat av våra inre bilder. Uppdelningen kan ändå förtydliga och 

visa på bredden av begreppet bild. 

Fotografiet 

Enligt ovan nämnda bildkategoriseringar är ett fotografi en framställd bild. Men 

ett fotografi kan även liknas vid en frusen synbild eftersom det handlar om att 

fånga ljuset. Ögat kräver ljus för att vi ska kunna se något och kameran kräver 

också ljus för att det ska bli en bild (Langford, 1980). Kamerans möjlighet att 

visa en bild av det som finns utanför kameran, upptäcktes långt innan det 

ljuskänsliga materialet kunde kombineras med kameran.6 Kameran kan liknas 

vid ett mörkt rum där ljuset kommer in från en sida genom ett litet hål eller en 

lins. På motsatt sida faller ljuset och skapar en upp och nedvänd bild. Den yta 

där bilden blir skarp kallas för bildplan (Langford, 1980, s. 214) eller kamerabild 

(Lindgren, 2005, s. 86). Kamerabilden kan liknas vid synbilden eftersom båda 

kräver ljus för att de ska uppstå.  

 

Lindgren (2005) tar också upp begreppet fotografisk kamerabild som innebär att 

kamerabilden har blivit en framställd bild via en komplicerad process som 

innefattar det som sker i det ljuskänsliga material som finns i kameran. Den 

fotografiska processen och kamerans funktion innebär därmed att ett fotografi 

alltid refererar till något annat, något som finns eller något som ljuset kan 

förmedla (Langford, 1980; Lindgren, 2005; Adams 2012). Fotografiet 

representerar därmed något som också skulle kunna ses med våra egna ögon, 

om vi var på samma plats vid samma tid som kameran. Fotografiet får därför en 

hög trovärdighet i att visa det som faktiskt har hänt. 

 

I det svenska- och engelska språket heter det att vi tar en bild eller ett foto, inte 

att vi gör ett foto (Lindgren, 2005). Eftersom det alltid är någon som tar 

fotografiet görs det val, bland annat av vad som ska vara med på bilden, 

eftersom kamerabilden är begränsad av det lilla hålet eller linsen som släpper in 

ljuset. Den som tar ett foto väljer vad den ska fotografera, från vilken vinkel, 

hur mycket som ska synas på bilden, vad som ska vara skarpt, brännvidd, 

ljussättning, exponering, om det ska fotograferas under- eller över ifrån, med 

                                                 
6
 Camera obscura var en mörk låda med ett litet hål på ena sidan. På motsatt sida blev en upp 

och nedvänd bild projicerad. ”Den konvexa linsen tillfördes ”camera obscura” så tidigt som på 
1500-talet. Det tog däremot ytterligare 300 år att uppfinna en metod att bevara bilden” (Langford, 
1980; Stenholm, 1991). 
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mera. Fotografiet blir precis som synbilden, beroende av hur människan rör sig, 

åt vilket håll blicken eller kameran vänds, vad det fokuseras på, etcetera. Alla 

dessa val påverkar bildens uttryck och därmed även bildens innehåll. 

Det digitala fotografiet  

Precis som det analoga fotografiet utgår det digitala fotografiet från det som 

ljuset har förmedlat via en lins, till ett ljuskänsligt chip (Lindgren, 2005; Adams, 

2012). Att bilden är omvandlad till digital information, ettor och nollor, innebär 

att den går att bearbeta på ett annat sätt än en analog bild. Med datorn som 

verktyg kan en digital bild göras större eller mindre, det som suddas bort går att 

få tillbaka, olika delar kan kopieras och återanvändas, delar kan spegelvändas, 

färger kan reduceras eller förstärkas, och så vidare. När de digitala bilderna 

sedan ska visas för det mänskliga ögat måste de göras analoga för att 

människans öga ska kunna uppfatta dem. 

 

För synen är väl inga bilder egentligen digitala? Tapparna och stavarna reagerar väl 

på alla bilder på ett analogt sätt, det vill säga följer de kontinuerliga förändringarna i 

ljus och färg så som de är konstruerade? (Wærn, Pettersson, & Svensson, 2004, s. 

97)  

 

En skapad bild eller en teckning kan, precis som fotografiet, utgå från något 

som finns eller något som ljuset kan förmedla. Men en skapad bild kan också 

göras utifrån fantasin eller för att visa något som är dolt, genomskärningar 

etcetera (Wærn, m.fl. 2004). Med datorns hjälp kan skapade bilder bli så 

verklighetstrogna att de ser ut som fotografier. Bilderna kan visa naturtrogna 

miljöer som inte finns och saker som inte existerar i verkliga livet. Skillnaden 

mellan skapade bilder och fotografiet är att fotografiet alltid utgår från något 

som finns eller något som ljuset kan förmedla. En bild som skapas helt i datorn, 

utan någon fotografisk kamerabild som grund, räknas därmed inte som ett 

fotografi i denna studie, även om det kan se ut som ett fotografi. 

Foto som estetiskt och/eller kommunikativt ämne 

Bild och fotografisk bild är närbesläktade i och med att komposition, bildspråk 

och bildanalys är viktiga moment i båda ämnena. Fotograferandet blir också 

estetiskt och konstnärligt, till exempel när det gäller val av motiv och 

bildkomposition. Phillabaum (2005) beskriver fotoutbildningen som en 

konstnärlig utbildning och inte som en yrkesutbildning.7 Bildämnet med dess 

                                                 
7
 Se forskningsgenomgången. 
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traditioner och andra estetiska ämnen har och kommer att påverka 

fotoutbildningen på gymnasiet. Detta bör bli tydligare nu när fotokurserna och 

medieutbildningen inkluderas i det Estetiska programmet. Kopplingarna mellan 

foto och bildpedagogik motiverar en kort genomgång av bildpedagogik och 

bildämnets utveckling i Sverige8. 

 

När bildundervisning infördes i den svenska folkskolan blev det benämnt som 

teckning, eftersom det handlade om att teckna och att avbilda. Undervisningen 

utgick från enklare raka linjer och kurvlinjer som byggdes på med geometriska 

former till mer invecklade former, exempelvis djur. Tecknandet blev en 

färdighetsträning mer av teknisk karaktär än konstnärlig. Målet var att eleverna 

bland annat skulle träna iakttagelseförmåga och hantverksskicklighet genom att 

rita så att det liknade verkligheten (Pettersson & Åsén, 1989). Om teckningarna 

blev lika förebilderna så var eleverna duktiga. Undervisningen i teckning sågs 

som samhällsnyttig eftersom eleverna fick en slags praktisk kommunikativ 

kompetens som bland annat innebar att de kunde läsa och även konstruera 

ritningar som användes inom industrin. Under början av 1900- talet blev även 

smakfostran en viktig del i undervisningen (Lindgren, 2005; Lindgren, 2008; 

Pettersson & Åsén, 1989).  

 

Färdighetsträningen, att barnen skulle teckna efter förebilder, kritiserades 

emellertid från bland annat från psykologer och konstnärer, som hade upptäckt 

barnbilder och barnteckningarnas utvecklingssteg. I undervisningsplanen från 

1919, antyds det att läraren inte bör avkräva barnen korrekta avbildningar innan 

de är mogna för det (Lind, Hasselberg & Kühlhorn 1992, s. 15). Tecknings-

lärarnas utbildning flyttades1945 från Tekniska skolan till Konstfackskolan och 

därmed blev kopplingen till konstnärligt arbete tydligare (Lindgren, 2005, s. 26). 

De nya idéerna utvecklades till det fria skapandet och eleverna uppmuntrades 

att uttrycka sin personlighet, sina tankar, känslor etcetera genom konsten, ofta 

med inspiration från modernismen (Lind, 2010; Pettersson & Åsén, 1989). 

Lärarens uppgift blev att tillhandahålla material så att eleverna kunde teckna, 

måla eller skulptera det som kändes rätt för eleverna. Lärarna kunde också lära 

ut tekniken men de skulle inte kritisera det som eleverna skapade eftersom 

bildskapandet var individuellt och tillhörde samt stärkte elevens identitet. Det 

fria skapandets pedagogik inriktade sig mot elevens personliga utveckling, mot 

en autonom och självkontrollerande individ (Lind, 2010, s. 136).  

                                                 
8
 För en något fylligare genomgång se Hellman (2011) En studie om medieundervisning på 

gymnasiet, 2011. 
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På 1960- talet blev lärarutbildningen på Konstfack drivande i den förändrade 

synen på bildundervisningen. Där hävdades det tidigt att bilden är ett språk som 

också är ett viktigt kommunikativt redskap och en kunskapskälla (Lind, 2010; 

Öhman-Gullberg, 2008). När bildämnet9 utvecklades mot ett språkligt ämne, 

jämställdes konstbilden med massbilden, till exempel reklam och populärkultur. 

Bildämnet skulle även inta en mer kritisk hållning där demokrati och 

samhällsbyggandet blev en viktig del i bildundervisningen. Ord som påverka och 

motverka blev nyckelord i bildämnets nya diskurs (Lind, 2010, s. 84). I det nya 

kommunikativa och kritiskt granskande bildämnet blev bildanalyser viktiga, 

bland annat av reklambilder. I analyserna var det vanligt att försöka komma åt 

bildernas underliggande mening och reklamproducenternas avsikter. Det var 

också vanligt att låta eleverna göra motbilder mot reklamens kommersiella 

budskap (Lind, 2010). Den bildsemiotik som växte fram på Konstfack i början 

av 70- talet hade en tyngdpunkt på bild som språk med idéer som byggde bland 

annat på kommunikationsteori, offentlighetsteori och semiotik (Lindgren, 

2005). Förgrundsfigurerna var bland annat Ferdinand de Saussure, Umberto 

Eco och John Fiske (Lind, 2010).  

 

Bildsemiotik ingår i en mer allmän kultur- och socialsemiotisk diskursordning inom 

pedagogik och som uppträder i utbildningshistoriskt perspektiv i Sverige med 

början under 1960-talet men med institutionellt genomslag under 1970-80 talen 

och i vissa fall 1990-talet. (Lind, 2010, s. 82)  

 

Den nya bildspråkliga diskursen blev en stark kontrast mot det fria skapandet 

som utgick mer från konst och psykologi. Brist på tid i ämnet och stoffträngsel 

kan vara en orsak till att det blev en dragkamp mellan de olika traditionerna 

(Lindgren, 2008). Bildspråket har en bred plattform där realism och symboliska 

framställningsformer är viktiga. Med ett bildspråkligt perspektiv är det inte 

möjligt att bara låta eleverna arbeta fritt. 

 

Bildstudium och bildframställning i utbildningssammanhang kan enligt detta 

perspektiv på bilderna i samtiden därför inte längre vara något sådant som en slags 

fristad för det sköna och sublima inom en krass utbildningsindustri. Det giltiga 

begreppet är kommunikation, och denna kommunikation innefattar även 

traditionella bilduppfattningar kring det sköna, det existentiella och det inre. 

(Lindgren, 2005, s. 10)  

 

                                                 
9
 Ämnet bytte namn från teckning till bild 1980 (Lindström, 2011) 
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Trots att synen på bild som ett kommunikativt ämne, har funnit i många år, 

finns det fortfarande olika åsikter eller traditioner om vad bildämnet bör arbeta 

med. Den traditionella ståndpunkten, att bild handlar om färdighetsträning och 

bildframställning, har fortfarande ett starkt inflytande i bildundervisningen 

(Öhman-Gullberg, 2008). Bildämnets praxis innebär att den bildspråkliga sidan 

med bland annat bildanalys, får ganska litet utrymme medan färdighetsträningen 

får stort utrymme (Lind, 2010; Malmström, 2013). 
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3 Tidigare forskning 

Yrkesämnenas didaktik är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige. Det är ett 

område som är brett eftersom det spänner över flera olika yrken och flera olika 

typer av utbildningar. Forskningsområdet kan också beröra gränslandet mellan 

yrket och utbildning. En del forskning är mer allmänt pedagogisk och didaktisk 

inriktad, en del mer ämnesinriktad eller berör andra aspekter av yrkesutbildning 

som till exempel kön, bedömning eller språk. I Sverige berör forskning inom 

yrkesämnenas didaktik åldrar från gymnasiet och uppåt. År 2012 startade 

forskarskolan Yrkesämnenas didaktik, vilket kommer att ge fler bidrag till den 

yrkesdidaktiska forskningen.  

 

Min studie om fotografisk yrkesutbildning på Medieprogrammet är inom ett 

relativ smalt och outforskat område. Det finns bara ett litet fåtal 

forskningsstudier, om utbildningar som motsvarar Medieprogrammet och/eller 

fotografiska yrkesutbildningar. Några av de studier som finns hävdar också att 

det saknas forskning på området ( Erstad, Gilje, & de Lange, 2007b; de Lange, 

2011; Persson Thunqvist & Axelsson, 2012b). Eftersom forskning om 

Medieprogrammet och fotografisk yrkesutbildning är begränsad har jag också 

gått igenom en del forskning mot konstutbildning, eftersom fotografisk 

utbildning ofta tillhör konstnärlig utbildning i övriga västvärlden. Konst- och 

bildområdet är ett väldigt omfattande och komplext område med skiftande 

traditioner (Lindström, 2011). Inom det konstvetenskapliga området finns en 

stark forskningstradition, men den är inte kopplad till bildundervisning och 

didaktik. Därför har jag inte närmat mig den konstvetenskapliga forskningen 

även om fotografiet som genre har en tydlig tillhörighet till konstvetenskapen. 

Inom övrig konst- och bildundervisning i Sverige har det inte varit vanligt med 

starka vetenskapliga traditioner. 

 

Svag vetenskaplig förankring gäller framförallt de estetiska ämnena som tidigare 

inte utforskats i någon högre utsträckning, vilket medfört ett stort 

forskningsunderskott. Man har ofta satt sin tillit till beprövad erfarenhet. Bakom 

ett estetiskt skolämne har tidigare inte heller funnits ett motsvarande 

universitetsämne, utan snarare en högre estetisk kompetens, vilket visar sig i de 

estetiska ämnesutbildningarnas placering i anknytning till till exempel Kungl. 

Musikhög-skolan eller Konstfack. (Marner, 2005, s. 5) 

 

Begreppen bildpedagogik och bilddidaktik är svårdefinierade och i andra 

europeiska länder är bildundervisning ofta kopplat till Art education (Lindgren, 
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2008). När det gäller bildpedagogik och didaktisk forskning kring bild, är också 

det ett relativt nytt område i Sverige (Lind, 2010; Lindgren, 2005).  

 

De flesta studierna inom bildpedagogisk forskning fokuserar på de yngre 

barnen och deras arbete (Hellman, 2011; Öhman-Gullberg, 2008). Det finns 

några studier inom bildpedagogik som fokuserar på äldre barn och ungdomar 

och som ligger närmare mitt område mot medier och digital bildbehandling 

(Hellman, 2013; Björk, 2014). Hellman behandlar medieundervisning i 

bildämnet på gymnasiet och Björk hur bildlärare använder datorn i 

bildundervisningen på högstadiet. I de studierna arbetar eleverna skapande 

direkt i datorn utan att behöva utgå från ett fotografi, vilket medför att de inte 

behöver hantera det verklighetstrogna. Hellman (2013) fokuserar på 

medieundervisning i bildämnet där datorn används som skapande verktyg för 

estetiska uttrycksformer, samtidigt som den digitala kompetensen tränas. I en 

rapport beskriver Hellman (2011) synen på de nya medieutbildningarna inom 

GY11 samt kursen Estetisk verksamhet. Texten handlar mer generellt om 

medieundervisningen än om fotoundervisning. Hellman (2013) tar jag upp 

längre fram i texten eftersom jag räknar det som forskning inom mitt område. 

 

Björks studie (2014) har ett huvudintresse på lärarens arbete och agerande i 

bildundervisning där datorn används. Syftet med studien är att undersöka hur 

bildlärare skapar ”didaktiska rum” för bildpedagogiskt lärande där digitalt 

bildarbete är centralt. Studien bygger på fältanteckningar och videoinspelat 

material från tre bildlärare på högstadiet. Resultatet visar att läraren styr 

undervisningen mot tekniken eller en mer generell nivå på de visuella 

aspekterna som till exempel hur färger görs tunnare, hur skuggor förstärks 

etcetera. ”Samtal kring den visuella kommunikationen förekommer i ganska 

liten utsträckning under arbetets gång, och när det förekommer handlar det inte 

i första hand om hur bildelementen kan användas för det eleverna vill 

kommunicera med sina bilder eller vad de anser om bilder” (Björk, 2014, s. 

139). Syftet eller elevens kommunikativa intention med bilden blir inte viktigt i 

undervisningen och det medför att det bildspråkliga får litet utrymme.  

 

Mitt område Medieprogrammet och fotoundervisning 

Arbetssätten på Medieprogrammet har beskrivits som annorlunda, till exempel 

som en speciell form av hybrid diskurs, organiserad utifrån innovativa former 

av undervisning. Syftet var att utveckla elevernas yrkesskicklighet men även att 
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fostra till relevanta former av deltagande, både i arbetsprocesser och i samhället 

(Persson Thunqvist & Axelsson, 2012b; Skolverket, 2002). I karaktärsämnena 

på Medieprogrammet var det både teoretisk och praktisk undervisning med 

inslag av både yrkes- och akademiska utbildningstraditioner. 

 

One of the main characteristics of media vocational education at upper secondary 

schools in Sweden is that the program includes both academically oriented 

schooling and vocational training. (Persson Thunqvist & Axelsson, 2012b, s. 32) 

 

Persson Thunqvist & Axelsson har studerat ett medieproduktionsprojekt på det 

yrkesinriktade gymnasiala Medieprogrammet, med fokus på interaktionen 

mellan lärare och elev, elevens individuella arbete och gruppaktiviteterna. 

Verksamheten på lektionstid innehåller mycket interaktion för eleverna och 

undervisningen blir en social aktivitet för dem. Det kan också uppstå konflikter 

när eleverna aktivt förhandlar om projektet och sitt eget deltagande. 

Mediaproduktionsprojektet ses som en institutionell hybrid praktik där delvis 

motsägelsefulla traditionerna från skola, yrkesutbildning och arbetsliv visar sig. I 

yrkesinriktade medieprojektet får deltagarna ta på sig yrkesroller som reportrar, 

radio och TV producenter, kameramän, bildmixare, interaktiva designers, mm. 

Eleverna ska även driva kollektiva produktionsmål för verklig publik. (Persson 

Thunqvist & Axelsson, 2012b). De kollektiva produktionsmålen som är vanliga 

i Rörlig bild10 förekommer inte i lika stor utsträckning i fotoundervisning 

eftersom eleverna arbetar mer självständigt (Skolverket, 2013b). Phillabaum 

(2005) beskriver fotoklassrummet skilt från övriga klassrumskontexter, bland 

annat för att miljön tillåter att olika aktiviteter existerar samtidigt och att 

eleverna när som helst har möjlighet till flera olika handlingsalternativ. 

 

This environment differs greatly from the traditional teacher-fronted classroom in 

which knowledge is purportedly transferred from teacher to student. Instead, 

because students occupy a more central and active role in the activities that take 

place in class, they assume a greater role in their own learning and engage in a 

number of practices that shape and contribute to their learning and development 

as members of this community. (Phillabaum, 2005, s. 151)  

 

Persson Thunqvist & Axelsson (2012b) visar på spänningar och motsättningar i 

dessa yrkesinriktade metoder på Medieprogrammet som kan bli problematiska 

om de inte identifieras eller om man struntar i dem. Lärarens förmåga att 

                                                 
10

 Produktion av rörlig bild sker i grupp, ofta under tidspress och det är därför viktigt att vara 
kreativ och kunna samarbeta och hantera problem även under stress. Att öva detta ingår i ämnet. 
(Skolverket, 2013c) 
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förhandla med eleverna under dessa spänningar och motsättningar, är en 

förutsättning för att skapa en dynamisk utbildningsarena. När lärarna undervisar 

lånar de idéer från kateder- och instruktionsundervisning, mästare-lärling, 

coaching, scaffolding, fading etcetera. Det sker en transformering av 

klassrummet och skolrutinerna till ett projektbaserat produktionsarbete som 

liknar de arbetssätt som används i branschen. Detta medför att undervisningen 

blir starkt produktionspräglad (Persson Thunqvist & Axelsson, 2012b). Norska 

studier visar att norsk medieyrkesutbildning på gymnasienivå har en starkt 

produktionspräglad undervisning, där de mål som finns i styrdokumenten 

uppnås (Erstad, Gilje, & de Lange, 2007a).  

 

Under de två senaste decennierna har eleverna utvecklats till erfarna media-

konsumenter och producenter, genom ett eget aktivt engagemang där eleverna 

kommunicerar och producerar texter, bilder, filmer, hemsidor, med mera. Den 

nya ungdomskulturen är kommunikativ och nätbaserad med digitala redskap 

som bas (Erstad et al., 2007b). De digitala verktygen medger ett re- mixing 

arbete, där egna uttryck blandas med till exempel bilder från nätet. Eleverna ser 

detta experimenterandet på egen hand som en viktig del i läroprocessen, där en 

form av reflektion blir nödvändig eftersom de egna uttrycken re- 

kontextualiseras (Erstad et al., 2007a). Det blir en starkt deltagarstyrd 

ungdomskultur där i princip alla kan vara med. Eleverna får också återkoppling 

på sina arbeten genom att göra dem tillgängliga på nätet. 

 

Denna utveckling av en kommunikativ – digital re- mixingkultur har skett 

utanför skolan och det medför en utmaning för lärare, att ta hänsyn till och 

integrera elevernas vardagliga medieerfarenhet i klassrumssituationen. Elevernas 

medieerfarenhet som konsument och producent på nätet, kan ibland vara större 

än lärarnas. Lärarna har starka åsikter om hur eleverna ska tillbringa sin tid, vad 

de ska göra och vilka resurser de ska använda. Trots det har eleverna 

fortfarande en stark röst som kan påverka besluten, i de förhandlingar som sker 

mellan elever och lärare, om att använda semiotiska resurser från internet och 

kombinera dem på nya sätt. 

 

Media education functions as a ‘transactional learning space’ between the informal 

use of different media and the formal structures of learning in schools.  (Erstad et 

al., 2007b, s. 195) 
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I medieämnena blir det ofta en mötesplats mellan elevernas medieerfarenheter 

och kulturintressen från fritiden och de teman som medieämnet har lyft fram 

på grundval av sin tradition (de Lange, 2011; Erstad et al., 2007a). 

 

Som vi har sett i undersökelsen, gir faget elevene noen rammer i medieproduksjon, 

som mange av elevene i mindre grad kan nyte godt av på fritiden. Det er mulig at 

disse rammene bevisstgjör elevene med hensyn til ulike sjangrere, og ikke minst får 

elevene mulighet til å bli mer kjent med avanserte produksjonsmetoder ved hjelp 

av digitale verktöy. Dette er jo også fagets hovedmål og intensjon. (Erstad et al., 

2007a, s. 108) 

 

De medieproducerande ungdomarna får också en hög digital kompetens, en 

kompetens som räknas till en av EUs åtta nyckelkompetenser (Europaportalen, 

2011.) Digital kompetens har blivit en av de fem basfärdigheter som ska finnas i 

norsk skola (Erstad, Gilje & de Lange, 2007a). Det finns ingen annan 

grundutbildning i Norge där digital kompetens är så explicit tema i 

undervisningen, som i Mediefaget. Det är även här som det tas bäst hänsyn till 

elevernas förkunskaper inom digitala medier och att detta ses som en viktig 

kompetens. Det är få elever i den norska skolan som använder så många 

redigeringsverktyg för olika uttrycksformer och sätter samman dessa till en 

sammansatt text, som medieeleverna (Erstad et al., 2007a, s. 109).  

 

Digital kompetens är något som tränas när datorn används som skapande 

verktyg för estetiska uttrycksformer, något som till exempel förekom inom 

estetisk verksamhet bild, före GY11 i Sverige (Hellman, 2011; Hellman, 2013). 

Hellman tar också upp att tjejers specifika intresse och kunskaper inom digital 

bildbehandling samt att deras digitala kompetens inte synliggörs inom 

forskningsfältet. Hellman ser även att tekniken får stort utrymme när datorn 

används som verktyg i bild- och medieämnen. 

 

Min egen erfarenhet som medielärare samt ett pågående forskningsprojekt av 

Björk (opublicerat manus) visar att det i svensk medieundervisning inom bildämnet 

är vanligt att lärare fokuserar på teknik och kunskaper i programvara då de arbetar 

medieinriktat, samtidigt som innehåll, gestaltning och berättande sätts i centrum i 

bildsalens analoga arbete. Dock saknas vidare forskning inom detta område. 

(Hellman, 2013, s. 15) 

 

I Hellmans licentiatavhandling utgår empirin från videodagböcker där elever 

från Estetik och media berättar om sina upplevelser av medieämnena. I en av 

videodagböckerna diskuterar en elev sina fotouppgifter, att fotografera ett 
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stilleben, något från naturen samt något som är skapat av människan. I 

videodagboken säger eleven att hon vill ha en tanke med sina bilder. ”Jag vill 

inte bara ta kort på en blomma liksom.” (Hellman, 2013, s. 71) Lite senare när 

eleven har fotograferat en kyrka, beskriver hon sina tankar i videodagboken 

med ”öh.., det är inte bara materiellt uppbyggt av människan, utan det är också, 

typ kän.., alltså andligt och känsligt, en känslomässig konstruktion.” (Hellman, 

2013, s. 74) Hellman menar att eleven har hittat en meningsskapande idé med 

bilden så att den inte bara blir ytligt fin, som en bild av en blomma. Detta är ett 

exempel på hur elever kan arbeta med konstnärligt skapande, när de vill 

uttrycka något med sina bilder.  

 

Det har skrivits en hel del om fotografier och om hur fotografier kan betraktas, 

ofta ur ett konstvetenskapligt perspektiv, till exempel Marner (1999). Men 

Phillabaum (2005) hävdar att det är få studier som har granskat de faktiska 

metoderna genom vilka människor ser fotografier eller de processer som en 

individ genomgår för att lära sig att se bilder. Det saknas studier där språket och 

andra semiotiska resurser studeras i interaktionen under konstnärlig utbildning, 

när till exempel konstnärliga seendet utvecklas gemensamt (Phillabaum, 2005). 

Phillabaum fokuserar på den språkliga och förkroppsligande praxisen, i den 

verksamhet som fotostuderande bedriver. I de specifika sekvenser som 

Phillabaum studerar och analyserar är syfte att fastställa lämplig färgbalans i en 

bild. En stor del i det yrkeskunnande som Phillabaum beskriver ligger i seendet 

och att kunna jämföra olika bilder för att få fram den som har högst kvalité.11 

De verktyg som används vid analog fotoundervisning är bland annat 

kontaktkopian och en White board för att göra jämförelser mellan olika bilder 

och färger (Phillabaum 2011). I min studie är det digitalt fotografi och då blir 

datorn verktyget som används på liknande sätt som kontaktkopior, där flera 

bilder kan visas samtidigt för att jämföra olika bilder. Att se nyanser och 

skillnader tillhör fotografens yrkeskunnande. Lärarna har ett professionellt 

kunnande och de är ”members of the community of practitioners” som 

eleverna också vill bli medlemmar i. Phillabaum beskriver fotoutbildning som 

konstnärlig utbildning och inte som en yrkesutbildning (Phillabaum, 2005). 

 

                                                 
11

 Jämför Goodwin (1994) och arkeologers arbete med att bestämma färg på jord. 
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Annan närliggande forskning om visuella uttryck i 
utbildningssammanhang 

Lymer (2010) har studerat interaktionen vid redovisningar av 

arkitetstudenternas visuella uttryck. Studien som berör lite äldre ungdomar, 

handlar om arkitekturutbildning och har ett etnometodologiskt perspektiv. 

Genom att se på hur kritik ges och diskuteras, vid redovisningarna av 

arkitektstudenternas projekt, belyser Lymer hur arkitektonisk kompetens 

undervisas och lärs in. De muntliga presentationerna av studenternas skisser, 

modeller och projektens intentioner samt interaktionerna kring detta blir det 

centrala vid redovisningen i arkitektutbildningen. 

 

I avhandlingen ligger det analytiska intresset på att tydliggöra vad som sker och 

hur kritik som praktik görs i interaktionen vid redovisningarna. Lymer tar upp 

olika aspekter på kritik och hur den kan organiseras, till exempel i relation till 

instruktioner och/eller makt (Lymer, 2010, s. 50). Kritik kan också ge 

studenterna möjlighet att artikulera sig och förstå den komplexa praktiken. En 

av slutsatserna som Lymer finner är att design och avsikt behandlas som ett 

oskiljaktigt par. Redovisningarna blir en sammansmältning av det lingvistiska 

och skisserna/modellerna, som skapar ett reflexivt förhållande och helhet. 

 

One could say that the formulated intention and the designed object are intimately 

and irremediably tied to each other. The project as a whole involves a material-

persistent aspect, and a linguistic-transient one. None of these exists 

independently, and the meaning of each is co-constituted by a reflexive relation to 

the other. (Lymer, 2010, s. 69) 

 

Lymer (2013) fokuserar än tydligare på relationen mellan formuleringar av 

intentionen och det designade objektet (Designed and Intended Qualities), i 

detta fall arkitektoniska förslag. Att lyfta fram intentionen framstår som en 

teknik där aspekter av arkitektundervisning görs synliga och även instrueras. De 

annars ouppmärksammade aspekterna av designprocessen samt ansvar för 

densamma, görs tillgänglig för utvärdering och kommentarer, både från 

deltagande experter samt studenter. Skillnaderna mellan intention och design 

motiverar och skapar möjlighet till kritik och interaktion. ”Once a discrepancy 

has been articulated, however, a host of assessments, instructions, and 

arguments are made relevant” (Lymer, 2012, s. 549). Kritikerna artikulerar 

påstådda skillnader mellan elevernas angivna avsikter och den fysiska 

utformningen. Detta är den vanligaste formen av samtal om intentionen, 

tillsammans med frågor där kritiker frågar om avsikten bakom några 
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designelement. Det finns även andra former av kritik och samtal om 

intentionerna, till exempel att tillskriva studenten en intention, som den senare 

får acceptera eller förneka. Exemplen visar att det finns en stark normativ 

förväntan på vad studenterna ska redovisa, där tydliga och relevanta uttalanden 

värderas högt. 

 

De samtal som förekommer i min studie kan ses som en form av kritik, om än 

inte lika strukturerad och institutionaliserad som i arkitekturutbildningen. I min 

studie är det en annorlunda institutionell praktik där bedömning och kritik vävs 

in i de vardagliga samtalen mellan elever och läraren. Det är också en anledning 

till att jag inte har valt att lyfta fram bedömning och kritik i mitt arbete.  

 

Forskning om interaktion i klassrumet där bilder inkluderas 

En för mitt analysarbete intressant studie är Tanner (2014) som fokuserar på 

lärare och elevers bänkinteraktioner i några för mellanstadiet typiska 

literacypraktiker i ämnena svenska och geografi, där det används olika slags 

texter. Studien har en samtalsanalytisk ansats där lärande och skriftspråkande i 

bänkinteraktioner ses som ömsesidiga sociala handlingar mellan lärare och 

elever, anpassade till klassrummets kontext. Avhandlingens syfte är att beskriva 

hur lärande sker i literacyhändelser vid bänkinteraktioner. Intresset ligger i hur 

lärare och elever använder sig av olika slags resurser i interaktioner, för att 

etablera, organisera och förändra sitt deltagande i vardagliga literacypraktiker på 

mellanstadiet. I analysen ser Tanner bland annat på hur deltagarnas kroppsliga 

positioneringar till varandra och till relevanta semiotiska fält i omgivningen, 

möjliggör delat fokus för uppmärksamhet.  

 

Tanner visar flera exempel som illustrerar hur mångfacetterat och komplext 

användandet av pekande gester och deltagarnas placering av deras kroppar kan 

vara, i interaktionella sammanhang. En elev som sitter vid sin bänk och gör ett 

arbete om tundran i Ryssland, pekar i sin lärobok samtidigt som han frågar 

läraren om tundran är den naturtyp som ligger ”där uppe” på kartan. För att 

försäkra sig om att han har förstått rätt använder han sig av sin blickriktning 

och en pekande gest ner mot boken. För att eleven och läraren ska förstå 

varandra behöver de ömsesidigt orientera sig både mot den utpekade bilden 

och till varandra. Det görs genom att läraren placerar sin kropp så att de kan se 

varandra, pekande, blickar och bilden, utan att behöva vrida allt för mycket på 
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sina huvuden. Det blir ett aktivt sätt att skapa delad uppmärksamhet och rikta 

perceptionen mot olika multimodala resurser (Tanner, 2014, s. 43).  

 

Ett paper som behandlar kollaborativt lärande med datorer, bygger på en tre 

månaders videobaserad studie av engelska lektioner i årskurs 9 på en secondary 

school i England (Greiffenhagen, 2011). Eleverna arbetade parvis och de 

använde sig av ett storyboard- dataprogram för att bearbeta Shakespeares 

Macbeth, inför det nationella provet steg 3 i engelska. Eleverna hade med 

datorns hjälp möjlighet att konstruera sin egen visuella representation av 

Macbeth med bland annat pratbubblor, kommentarer och reflektioner kring 

händelserna.  

 

Syftet med artikeln (Greiffenhagen, 2011) är att ytterligare specificera det 

naturliga och vardagliga arbetet för läraren i klassrummet under kollaborativt 

lärande med datorer. Artikeln har ett tydligt lärarperspektiv och fokuserar på 

vad som händer efter att uppgiften har gåtts igenom. Greiffenhagen använder 

begreppet kollaborativt lärande med datorer för att karakterisera situationen när 

lärande är organiserat genom datormedierade kollaborativa aktiviteter som 

involverar två elever eller fler. Det kollaborativa lärandet baseras på synen att 

eleven är aktiv och konstruerar kunskap. Det blir därmed mindre lärarledd 

undervisning och en mer elevcentrerad praktik, där auktoriteten överförs från 

läraren till eleven, till en mer jämlik nivå.  

 

När eleverna arbetade vid datorerna gick läraren i studien runt och ställde sig 

bakom eller snett bakom eleverna, som tittade på skärmen framför dem. 

Eleverna var tvungna att vända sig om för att se läraren. Läraren tittade på det 

som eleverna hade gjort och eleverna förväntade sig också att få någon slags 

respons från läraren. Den enklaste formen av respons och interaktion mellan 

lärare och elever, som läraren tog initiativ till, var ett godkännande från läraren 

av det arbete som eleverna gjorde eller hade gjort. Det kunde också handla om 

att ge förslag på andra lösningar än de som eleverna hade gjort, men inte utifrån 

att läraren ansåg att eleverna gjort fel. Lärarens förslag var oftast mer 

komplicerat och mer utmanande för eleverna, till exempel att få eleverna att 

reflektera djupare.  
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Reflektion och sammanfattning forskningsgenomgång 

Genomgången av tidigare forskning visar en brist på forskning om det 

yrkesförberedande Medieprogrammet och dess karaktärsämnen (de Lange, 

2011; Persson Thunqvist & Axelsson, 2012b). Forskning inom yrkesämnenas 

didaktik har ingen stark tradition i Sverige eftersom det är ett relativt nytt 

forskningsområde. Foto har varit en yrkesutbildning på gymnasienivå i Sverige 

men i och med GY11 har fotoundervisningen framför allt hamnat inom det 

Estetiska programmet. Forskning med inriktning mot konstnärliga 

utbildningsämnen har, liksom den yrkesdidaktiska forskningen, inte någon stark 

akademisk forskningstradition, med undantag av konstvetenskapen. 

”Utbildningsforskning kring bild kan ses som ett relativt nytt och outvecklat 

område i vårt land” (Lindgren, 2005). Forskning inom Begreppen 

bildpedagogik och bilddidaktik är svårdefinierade och i andra europeiska länder 

är bild- och fotoundervisning ofta kopplat till Art education (Lindgren, 2008).  

 

Inom det bildpedagogiska forskningsfältet är det ett underskott på forskning 

kring äldre barn och ungdomars arbete med fotografiskt skapande (Lind, 2010; 

Lindgren, 2005). Därför har jag även tagit med två exempel på 

klassrumsforskning där den ena studien rör lite yngre elever och den andra 

berör högstadieelever. Studiernas fokus är på interaktionen mellan lärare och 

elever, där CA används som analysmetod. I de båda studierna får även bilden 

betydelse i interaktionen. 

 

Att det inte har skrivits mycket om foto- och medieutbildning stärks också av 

att de texter som jag har hittat inte har citerats av så många andra.12 Fram till 

den 23/4 2014 var det till exempel bara nio som har citerat den artikel som jag 

har hittat om fotoutbildning (Phillabaum, 2005). Ingen av de som citerade 

Phillabaum har skrivit om fotoutbildning. Den svenska studien om 

Medieprogrammet (Persson Thunqvist & Axelsson, 2012b) är citerad tre gånger 

och ingen av de som citerat har skrivit om foto- eller medieutbildning. Av de 

artiklar jag har funnit om medieprogrammet har de norska forskarna fått fler 

citeringar. Erstad m.fl. (2007b) har citerats 53 gånger. Av de som har citerat har 

några skrivit om medieutbildning i The Journal of Media Literacy Education 

(Martens, 2010). Jag fann även artiklar om konstnärlig utbildning och nya 

medier i Teachers College Record (Peppler, 2010), artiklar om ungas görande med 

medier (Kafai & Peppler, 2011) samt fler paper av de Lange (de Lange & Lund, 

2008). Lange & Lund redovisar en studie i hur digital teknik rotar sig i 

                                                 
12

 Jag har gjort sökningar i Google Scholar. 
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klassrumskulturen. Flera av artiklarna handlar om remixing arbete, till exempel 

där olika bilder blandas och delar förändras för att få fram nya bilder. Detta är 

inte något som förekommer i min studie eftersom eleverna bara arbetar med 

den fotografiska kamerabilden. I kursplanen för fotografisk bild finns inget 

inskrivet om re- mixing arbete och därför har jag valt bort den forskningen från 

mitt område. 

 

Den forskning som jag redovisat om hur visuella uttryck kritiseras och 

diskuteras i arkitekturutbildningen anser jag ligga nära mitt område. 

Arkitekturutbildningen är en yrkesutbildning där de visuella uttrycken är 

centrala, om än på en högre utbildningsnivå. De visuella uttrycken ses som 

kommunikativa, vilket de även ska göra inom Medieprogrammet.(SKOLFS 

1992:12). Studien har även ett fokus på de interaktioner som sker vid 

redovisningarna av arkitetstudenternas visuella uttryck. När det gäller forskning 

kring klassrumsinteraktioner är fältet större. Där har jag valt att lyfta fram två 

studier där bilder inkluderas i interaktionerna.   
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I ett sociokulturellt perspektiv är grundtanken att kunskap finns och utvecklas 

mellan människor, i det nutida och historiska kollektiva tänkandet. Enligt det 

sociokulturella perspektivet lär sig och formas människor till tänkande varelser 

och samhällsmedlemmar genom att samspela med andra individer och ta till sig 

de sätt att tänka, kommunicera och agera, som finns i omgivningen (Säljö, 

2005). Lärandet blir en social verksamhet som formas av bland annat 

värderingar och kunskaper i det sociala sammanhang där individen ingår. I ett 

sociokulturellt perspektiv är kunskap och lärande alltid relaterat till det samhälle 

som individen befinner sig i samt de resurser och krav som finns där. De 

redskap som möjliggör kommunikation och interaktion blir grundläggande för 

människans och samhällets utveckling och därmed även för skolan. 

”Undervisning kan betraktes som en grunleggende sett menneskelig, 

kommuniativ prosess, hvor gjensidig forståelse mellom laerer og student er et 

hovedanliggende” (Hiim & Hippe, 2004, s. 63). Inom yrkesämnenas didaktik är 

det sociala sampelet oftast mycket tydligt, till exempel i mästare – 

lärlingsutbildning där lärandet sker i bruket av kunskaper och verktyg i konkreta 

miljöer samt är invävt i en materiell, social historisk kontext. (Nielsen & Kvale, 

1999). ”Kunskap utvecklas genom språkanvändning, genom att tala, skriva och 

uttrycka sig om ett ämne, och genom det kunskapande arbetet utvecklas också 

språket” (Palmér, 2010, s. 15). I ett sociokulturellt perspektiv är kunskap inget 

som kan överföras utan det är något som skapas av/i individen genom 

interaktioner med andra individer och de medierande redskap som finns i 

samhället. Kunskap är något som växer fram genom samarbete i sociala 

praktiker (Palmer, 2010; Säljö, 2005; 2011). Dessa tankegångar är en 

utgångspunkt för min studie, även om jag inte fokuserar på elevernas lärande. 

 

Studien har i huvudsak fokus på hur eleverna interagerar, hur det sociala 

samspelet organiseras under lektioner och redovisningar, vad som görs viktigt 

samt hur bildteoretiska- och yrkesmässiga kunskaper framträder i interaktionen. 

I studien fokuseras det på detaljerna i det som deltagarna gör i interaktionen. 

Därför blir det relevant att basera studien på samtalsanalytiska perspektiv. Den 

form av samtalsanalys som används i studien är Conversation Analysis, som 

förkortas CA. Med ett CA perspektiv studeras människors agerande och tal i 

interaktion med andra människor i sociala sammanhang (Hutchby, & Wooffitt, 

2008; Melander & Sahlström, 2010). 
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I interaktionen får fotografiet en central position dels genom att interaktionen 

kretsar kring fotografiet, men också för att fotografiet blir en viktig 

kommunikativ resurs i interaktionen. Vid bildredigeringen och i de förändringar 

som sker med fotografiet under interaktionen, kommuniceras bildteoretiska- 

och yrkesmässiga kunskaper som är relevanta i en fotografisk yrkesutbildning. 

För att komma åt hur de bildteoretiska- och yrkesmässiga kunskaperna 

framträder i fotografiet gör jag en bildanalys av en av elevernas fotografier. 

Bildanalysen ger mig möjlighet att göra en tydligare koppling mellan elevens 

fotografi och samtalet om det. Analysen hjälper mig och läsaren av texten att 

förstå det objekt som deltagarna interagerar kring.  

 

Bildteori, bildanalys och de bildrelaterade begrepp som finns med i detta arbete 

är yrkeskunskaper och yrkesrelaterade begrepp som är viktiga för eleverna att 

lära sig.13 Därför får bildteorin ett relativt stort utrymme i texten trots att 

bildteori och bildanalys inte är mitt huvudsakliga fokus i studien. I mitt arbete 

blir det också viktigt att hålla isär de olika analytiska perspektiven eftersom de 

har olika traditioner och synsätt, till exempel på tolkningar och 

meningsskapande. Därför tar jag upp teorier om CA samt semiotik för 

bildspråk och bildanalys. 

 

Interaktion och Conversation analysis  

Conversation analysis, CA, är teorier om mänskligt agerande, framför allt 

interaktionen mellan människor och de metoder som används för att 

upprätthålla ett socialt samspel mellan människor samt hur det sociala 

sammanhanget är organiserat. CA som utvecklats från etnometodologin, 

intresserar sig för deltagarna, vilka resurser och metoder de använder, vad de 

orienterar sig mot samt vilka förändringar som sker. CA studerar hur människor 

agerar och skapar mening i vardagen, utifrån vad andra människor gör samt de 

materiella strukturer som finns i deras omgivning (Hester & Francis, 2000; 

Sidnell, 2010). I ett CA perspektiv är dessa handlingar själva meningsskapandet. 

Människan har en grundläggande förmåga att skapa mening och dela den med 

andra, i de situationer de befinner sig i samt att agera utifrån det 

meningsskapandet (Goffman, 1982). 

 

                                                 
13

 ”Ämnet syftar även till att ge kunskap i att analysera och värdera olika typer av bilder och att 
kritiskt granska fotografier i deras olika sammanhang” (Skolverket 2013b). 
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Thus, on one hand, persons make sense of their environments and the activities of 

other persons within them, whilst on the other hand, they produce their own 

actions in such a way that they ‘make sense’ to others. (Hester & Francis, 2000, s. 

3)  

 

Människans möjlighet till interaktion är en grundläggande resurs för mänskligt 

samhällsbyggande och hanterandet av det som sker i samhället (Heritage, 2001; 

Schegloff, 1992). I ett CA- perspektiv ses mänsklig interaktion som ett eget 

system, en speciell social institution med sina egna specifika egenskaper, som 

finns oavsett språk, yttre omständigheter, kön, ras etcetera. Den sociala 

interaktionen har en struktur som regleras av regler och normer, likt andra 

sociala institutioner, som är historiskt formade (Goffman, 1982; Goodwin, 

1994; Heritage, 2001; Sidnell, 2010). Enligt CA engagerar sig deltagarna aktivt i 

att tolka och försöka förstå de sociala strukturer som finns och som skapas i 

situationen. Skolan är ett exempel på en sådan social arena där deltagarna tolkar 

och försöker förstå de sociala strukturer som finns. Både i ett CA- perspektiv 

och ett sociokulturellt perspektiv blir det sociala sammanhanget, kontexten och 

det historiska av betydelse. ”All elements of social life have a history and are 

subject to critical change through time, and none can be fully understood apart 

from the particular culture in which it occurs” (Goffman, 1982, s. 9). 

 

Inom CA läggs stor vikt vid verbalspråket, men interaktionen sker även med 

andra kommunikativa resurser som exempelvis blickar, kroppsspråk med 

mimik, huvudrörelser, pekande etcetera samt andra redskap och artefakter som 

blir relevanta i den interaktiva situationen14 (Goodwin, 2011). Alla dessa 

multimodala resurser blir också viktiga i ett CA- perspektiv. I min studie blir 

fotografiet och bildspråket viktiga kommunikativa resurser. I och med att 

bildspråket får en framträdande roll i min studie blir det problem med två 

vanliga begrepp inom CA. När deltagarna använder kommunikativa resurser för 

att uttrycka något beskrivs det som yttranden eller agerande. Jag menar att 

yttrande och agerande passar bättre till tal-, skrift- och kroppsspråk än till 

bildspråk. Därför väljer jag att använda begreppet uttryck som kan passa in på 

alla kommunikativa och multimodala resurser.  Ett uttryck15 är något som andra 

människor kan uppfatta och om uttrycket har ett innehåll så kan det uppfattas 

som ett tecken och därmed är det också tolkningsbart och möjligt att ge 

respons på.  

                                                 
14

 De redskap och artefakter som blir relevanta kommunikativa resurser i fotokursen i min studie 
är bl.a. kameran, fotografierna, dator, dataskärmen samt datormus. 
15

 Uttryck och innehåll skapar tillsammans tecknet där uttrycket är det som bär innehållet (se 
semiotik i detta kapitel).  
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I ett CA- perspektiv kan bara de tecken som deltagarna uttrycker studeras och 

inte deltagarnas förståelse. CA studerar vad människor gör och uttrycker i 

relation till varandra i det sociala sammanhanget, inte vad de tänker och tycker 

(Melander & Sahlström, 2010; Have, 2007). Det innebär att det inte görs några 

tolkningar av uttrycken eftersom det inte handlar om att förstå bakomliggande 

faktorer. CA handlar inte om att avslöja vad som egentligen händer under eller 

bakom de samtal som sker i interaktionen. Inom CA ligger tonvikten på själva 

interaktionen, dess struktur och organisation (Have, 2007). 

 

Goodwin (2011) hävdar att mänskligt agerande i interaktion görs genom 

systematisk användning av tecken, skapade av olika resurser med helt olika 

egenskaper som exempelvis tal- och kroppsspråk, röststyrka, variation på 

tonläge, mimik, blickar, pekande etcetera. Resurserna som används är därmed i 

sig förkroppsligade, multimodala, och knutna till världen där handlingen sker. 

De olika enskilda uttrycken samverkar och kan skapa ett gemensamt uttryck 

som blir mer och starkare än de enskilda uttrycken. Goodwin (2011) menar 

även att interaktion, agerande och mening görs/skapas tillsammans av 

deltagarna. Det betyder inte att deltagarna alltid söker harmoni och gemenskap, 

eftersom tillsammansskapande även sker vid konflikter, i och med att deltagarna 

skapar och upprätthåller dessa genom aktivt deltagande. Agerandet är också 

fördelat mellan deltagarna, exempelvis när talaren talar kan de andra deltagarna 

samtidigt använda förkroppsligade multimodala uttryck (Goodwin, 2011). 

 

För att upprätthålla ett aktivt deltagande måste de inblandade deltagarna visa 

varandra vad de gör och vad de förväntar sig att de andra ställer upp på, i 

förhållande till de aktiviteter som skapas i situationen (Goodwin & Goodwin, 

2004). Vid ett aktivt deltagande kan deltagarna visa med tal, kroppsspråk eller 

andra tolkningsbara tecken, att de är involverade i det som händer. 

Interaktionen blir därmed ett aktivt deltagande mellan människor som brukar 

benämnas participation. ”The term participation refers to actions demonstrating 

forms of involvement performed by parties within evolving structures or talk” 

(Goodwin & Goodwin, 2004, s. 222). Deltagarna kan visa att de är helt med 

eller helt emot det som sker, samt alla grader där emellan. Hur deltagarna agerar 

beror bland annat på vad som har hänt innan och vad som deltagarna förväntar 

sig ska komma, i det specifika sammanhanget (Melander, 2009).  

 

Goodwin (2007; 2011) visar hur tal, kroppsspråk, gester, blickar, mm används 

för att skapa deltagande och förståelse, som benämns embodied participation = 
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kroppsligt deltagande. Deltagarnas kroppar skapar en delad gemensam 

organisation, med allmänt fokus på vad kropparna uppmärksammar och hur de 

agerar. Ramverket för deltagande bildas genom en ömsesidig anpassning av 

deltagarnas kroppar mot ett gemensamt mål. Joint attention innebär att två eller 

flera deltagare har gemensamt fokus och uppmärksamhet på samma sak i 

miljön, till exempel en dataskärm (Goodwin 2007). Oftast innebär det att 

deltagarnas kroppar, blickar och så vidare är riktade mot det som är viktigt. 

Deltagarna uppmärksammar ofta multipla visuella fält samtidigt, både saker de 

arbetar med och varandras kroppar. De språk, gester och andra multimodala 

resurser som deltagarna använder är knutna till och relevanta i den aktuella 

interaktionen och det som deltagarna fokuserar på. Det är också utifrån den 

kontexten och den situationen med olika möjliga handlingsalternativ, som 

språket och de multimodala uttrycken utvecklas och ska förstås. För att 

deltagarna ska kunna skapa relevanta handlingar och delta i interaktionen måste 

de fokusera på varandra, talet, övriga multimodala resurser som används, och 

interaktionens utveckling samt de strukturer som finns i omgivningen 

(Goodwin 2007).  

 

In face-to-face human interaction parties organize their bodies in concert with 

each other in ways that establish a public, shared focus of visual and cognitive 

attention. The visible structure of such participation frameworks enables separate 

individuals to build joint action together in ways that take account of both relevant 

structure in the environment that is the focus of their work and what each other is 

doing. (Goodwin, 2007, s. 69) 

 

I min studie är det elevernas fotografier på skärmen som är i gemensamt fokus 

för deltagarna. I de interaktioner jag har följt använder deltagarna framförallt tal 

samt pekande med händer och datormus/markör, när de har gemensamt fokus 

på datorskärmen. När det gäller den bildredigering som sker i min studie, 

handlar den ämnesmässiga strukturen om processen och hur programmen kan 

hanteras. För att förklara och hantera programmet och olika bildmässiga 

problem finns ett utvecklat språk med begrepp för olika saker. Talet som 

utvecklas kan ses som ett yrkesspråk med olika bildteoretiska begrepp och 

uttryck. Läraren har en yrkesmässig erfarenhet av både språket och strukturen 

för bildbehandling och datorprogrammen, som han försöker få eleverna att ta 

efter. Eleverna måste lära sig de strukturer som finns i den komplexa 

omgivningen, för att sedan använda den kunskapen så att de agerar på sätt som 

passar in i situationen. Goodwin (1994; 2007) menar att yrkeslärare interagerar 

och strukturerar de individuella aktiviteterna, utvärderar vad som just har skett 
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och agerar på ett lämpligt sätt, så att eleverna kan ta till sig strukturer och 

yrkesspråk för att så småningom bli medlemmar i en yrkesgemenskap.  

 

Det skapas även andra tydliga sociala strukturer i klassrummet under 

fotolektionerna, till exempel hur en redovisning kan gå till samt att läraren har 

ansvar för diskussionen efter redovisningen. Vad som är tillåtet och inte tillåtet 

kan bli normer som skapas i interaktionen. I ett CA perspektiv finns det också 

en grundläggande struktur i interaktionen, där talet går i sekvenser och 

deltagarna växlar mellan att vara talare och åhörare. Den som talar bygger ofta 

sitt tal utifrån andras tidigare tal, oftast den närmast föregående. Talaren kan 

även se framåt mot nästkommande taltur och bygga/projicera sitt tal så att det 

passar in utifrån det som de andra deltagarna kan tänkas göra (Heritage, 2001; 

Tanner, 2014). Den som börjar tala i en interaktion gör en initierande handling, 

vilket innebär att deltagaren tar initiativ till interaktionen, något som får igång 

samtalet, till exempel att ställa en fråga. Den sammanhängande tid som en 

deltagare talar kallas för taltur (Melander & Sahlström, 2010). I vissa 

sammanhang kan en interaktionell struktur vara att en taltur inte avbryts utan 

den som talar får tala klart och i andra sammanhang är det inte så (Waring, 

2009). Vid en turövergångsplats kan en annan deltagare ta över och börja tala. Det 

kan ske genom att den som talar utser en ny talare, till exempel genom att ställa 

en fråga eller ge någon en blick. Det kan även vara någon annan deltagare som 

utser sig som ny talare, eller så kan den tidigare talaren fortsätta att tala 

(Melander & Sahlström, 2010). Vid en turövergångsplats kan tystnaden och 

dess längd markera att den tidigare talaren förväntar sig att någon annan 

deltagare ska ta över med en ny taltur. ”En central utgångspunkt inom CA är 

alltså att turer i interaktion mellan människor hänger ihop med varandra, har en 

riktning och kan beskrivas som sekventiellt ordnade” (Tanner, 2014, s. 34).  

 

Kroppspråket däremot behöver inte hanteras på samma sätt som talat språk i 

interaktion och sociala sammanhang. Med kroppspråket behöver inte deltagarna 

vänta på sin tur utan de kan använda kroppspråket som en direkt reaktion, till 

exempel på något som sägs (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, s. 74). 

Kroppspråket kan användas både spontant och direkt på ett medvetet eller 

omedvetet sätt för att till exempel visa på samtycke eller motstånd mot det som 

sägs. Talspråket eller snarare enskilda verbala uttryck kan användas på ett 

liknande sätt, till exempel att med korta ord bryta in i en annans deltagares 

taltur och ge en positiv eller negativ respons på det som den andra deltagaren 

säger. En positiv respons kan exempelvis vara en nick som följs av ett 
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hummande eller ett kort ja. Detta agerande som sker samtidigt med talturerna 

är ett exempel på att det aktiva deltagandet är fördelat mellan deltagarna och att 

det inte bara är talaren som är aktiv. 

 

Som nämnts tidigare använder deltagarna sina kroppar när de deltar aktivt i 

interaktionen. Goodwin (2007) hävdar att deltagarna med sina kroppar också 

kan visa de andra deltagarna hur de ställer sig till det som sker i interaktionen 

och det sociala sammanhanget. För det första måste deltagarna visa att de vill 

vara med i interaktionen genom att placera sig på det sätt som krävs för de 

teckenutbytesprocesser som behövs för att utföra den aktivitet som pågår. 

Deltagarna måste se blickar och andra multimodala resurser som används för 

att vara med fullt ut i interaktionen. Att en deltagare visar med kroppen att hen 

vill vara med i interaktionen, är en grundläggande hållning som Goodwin 

(2007) kallar instrumentell hållning. Om deltagaren sedan vill vara med och driva 

interaktionen framåt kan deltagaren visa det med kroppen, mimik, blickar 

etcetera. Det kallas för att inta en kooperativ hållning, när en deltagare visar för 

andra deltagare att hen vill upprätthålla och bygga den sociala verksamheten 

framåt. För att till exempel ett grupparbete ska fungera och drivas framåt krävs 

det att deltagarna intar kooperativa hållningar. När en elev i min studie frågar 

läraren om råd, till exempel vilka bilder hen ska välja så intar både läraren och 

eleven kooperativ hållning när de diskuterar olika valmöjligheter. 

 

När en deltagare positionerar sig så att hen kan visa de andra deltagarna vad hen 

vet och kan om det som interaktionen handlar om, har beskrivits som epistemisk 

hållning (Goodwin, 2007; Melander & Sahlström, 2010). En deltagare kan visa 

upp lämplig erfarenhet eller visa att hen har uppfattat saker och förstått det som 

interaktionen handlar om. ”Att på så sätt visa varandra attityder till kunskap och 

lärande är generellt sett en naturlig del av människors interaktion” (Tanner, 

2014, s. 46).  Epistemisk hållning kan också handla om vem som vet vad, vem 

som har ansvar för att veta något samt vems kunskap som ses som mest 

relevant i en situation. Begreppet epistemisk handlar om kunnande och att ha 

tillgång till kunskap samt att visa eller hävda det kan kallas för epistemisk tillgång 

(eng. epistemic access). Men det handlar även om att andra deltagare kan ha 

förväntningar på att någon annan har denna kunskapstillgång. Att ta ansvar för 

kunnande och att det utvecklas kan kallas för epistemiskt ansvar. I klassrummet 

förväntas till exempel läraren ta ansvar för och ha kunskap om undervisningen 

medan eleven förväntas ta ansvar för att arbeta med de uppgifter som läraren 

ger (Tanner, 2014). Epistemiskt företräde har att göra med vilken deltagare som 
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bör veta något och som därmed anses ha mest relevant kunskap för situationen. 

De andra deltagarna kan dock göra epistemiskt anspråk och hävda att de också 

har kunskap om det som interaktionen handlar om. I en förhandling kan 

deltagarna göra anspråk på det epistemiska företrädet men de kan även mildra 

sitt epistemiska anspråk och därmed medge att till exempel någon annan har 

epistemiskt företräde (Melander, 2013; Stivers, Mondada & Steensig, 2011). 

 

En deltagare kan även visa för de andra deltagarna hur hen ställer sig i 

moraliska frågor kring det som sker. Moralisk hållning, kan till exempel innebära 

att en deltagare agerar och visar för de andra att hen är att lita på i detta sociala 

sammanhang. Moralisk hållning kan vara när en deltagare visar att hen vill 

fungera som en moralisk medlem av samhället och att upprätthålla de åtgärder 

som krävs för det (Goodwin 2007). En moralisk hållning kan även innebära att 

vägra delta i det som de andra deltagarna vill göra.16 När deltagare visar känslor 

mot de andra deltagarna och det som sker i situationen, kallar Goodwin det för 

affektiv hållning. Det kan handla om att någon deltagare i gruppen riktar ilska mot 

någon som inte vill inta en kooperativ hållning och samarbete eller till exempel 

när deltagare intar olika epistemiska- eller moraliska hållningar.  

 

Eftersom människan har en grundläggande förmåga att skapa gemensam 

förståelse, försöker hen också att lösa missförstånd som kan uppstå i 

interaktionen (Schegloff, 1992). Att notera och reda ut oklarheter, missförstånd 

och felsägningar i interaktionen, så att problem minimeras, benämns för 

reparationer och är något som görs systematiskt av deltagaren själv (Melander & 

Sahlström, 2010). Korrektioner är liknande reparationer men här reds ”felen” ut 

av någon annan än den deltagare som orsakat otydligheten. Ett missförstånd 

kan även bygga på något som skett i ett tidigare eller annat sammanhang, när 

andra deltagare har varit inblandade. Då kan en korrektion hänvisa till och 

förklara vad någon annan deltagare har sagt. Att som talare hänvisa till något 

som en annan deltagare sagt kallas för alludering (Melander & Sahlström, 2010).  

 

Melander & Sahlström (2010) riktar in sig på fyra olika intressen i CA- 

forskning, som kan ses som olika aspekter av samtalet. 

1. Innehåll, handlar framför allt om vad men kan också handla om hur det 

uttrycks, men i så fall integrerat som en helhet. Begreppet topikalisering 
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 Jag menar att moralisk hållning kan liknas vid epistemisk hållning men att det handlar om 
moral och attityder istället för kunskap. 
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handlar om hur deltagarna uttrycker att interaktionen handlar om något 

speciellt, innehållsmässigt (Tanner, 2014). 

2. Epistemisk positionering eller epistemisk hållning handlar om hur deltagarna visar 

för varandra vad de vet och kan, samt hur det vet det de vet. Kan visas 

subtilt med blickar, kroppsspråk, intonation, mm.17 

3. Situationsöverskridande relevans handlar om hur deltagarna förhåller sig till det 

som skett tidigare. Det handlar också om förväntningar på aktiviteter i 

kommande situationer. 

4. Interaktionellt motstånd handlar om deltagarnas möjlighet att göra motstånd till 

den förändring som aktiviteten leder till. I didaktiska sammanhang kan 

förändringen ses som lärande när deltagarna är elever. 

Det personliga/privata och institutionella i interaktioner 

Interaktion kan ses som en egen självständig domän, där det vi gör är socialt 

situerat, det vill säga beroende av vilka vi är tillsammans med och i vilket 

sammanhang. Därmed är inte intresset på individen eller det personliga 

eftersom det är det sociala tillsammanskapandet som är i fokus (Melander & 

Sahlström, 2010). Men eftersom interaktionen sker mellan individer finns det 

även en personlig och privat del, identiteter som skapas och visas i 

interaktionen. Möjligheterna för hur det personliga kan visas upp och skapas 

kan skilja beroende på sammanhang och situation, till exempel om det är mer 

vardagliga eller institutionella interaktioner. 

 

Interaktionen är offentlig så till vida att de andra deltagarna kan se hur vi 

engagerar oss i interaktionen och ibland även vilket syfte vi har med den 

(Goffman, 1982). I interaktionen är känslor, humör, kognition, kroppslig 

orientering och muskelarbete inblandade. I varandras omedelbara närvaro, 

kommer deltagarna nödvändigtvis att ställas inför personliga oförutsedda 

händelser där det egna agerandet visas upp för de andra. ”And it is social 

situations that provide the natural theater in which all bodily displays are 

enacted and in which all bodily displays are read” (Goffman, 1982, s. 4). 

Goffman menar att i närvaron av andra blir vi sårbara men också att andra är 

sårbara inför oss. Det centrala i interaktionen är den kognitiva relationen vi har 

med de andra deltagarna, förnimmelsen av dem. Utan den kan vi inte bygga en 

meningsfull samvaro, eller agera, tala och interagera med de andra. Även om 

denna kognitiva relation kan ändras under den sociala samvaron, vilket den ofta 

gör, så är relationen i sig speciell, bestående av den information deltagarna har 
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 Eftersom jag inte studerar lärande blir de andra hållningarna som jag tagit upp också viktiga. 
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och inte har om varandra och den situation de befinner sig i (Goffman, 1982). 

Därför kan interaktionen variera bland annat beroende på om interaktionen 

sker mellan deltagare som har en långvarig relation eller om det är flyktiga 

opersonliga kontakter, vem som har ansvar för samtalet, om deltagarna har 

olika social status, ålder eller kön etcetera.  

 

Goffman (1982) hävdar att det är en sociologisk skillnad och kontrast mellan till 

exempel livet i byn och stadsliv, mellan hemmiljö och offentliga sådana, där 

både det sociala samspelet och kontexten påverkar interaktionen. De mer 

informella samtalen kan vara olika i olika sammanhang och de skiljer sig oftast 

från de institutionella samtalen, som har en mer formell karaktär. Även bortsett 

från det som sägs i de institutionella samtalen, skiljer sig till exempel regler för 

turtagning i informella samtal när det gäller familjeterapisessioner, samtal vid 

klassrumsundervisning, domstolsförhandlingar etcetera. Dessa skillnader 

förklaras delvis av de särskilda uppgifter som utförs i dessa olika situationer och 

sammanhang (Goffman 1982). Deltagarna orienterar sig också mot det som är 

relevant i kontexten och därmed kan interaktionen reproducera delar av 

kontexten (Hutchby, & Wooffitt, 2008).  

 

I institutionella samtal är det vanligt att den ena parten vet mer/har större 

kunskap om det som samtalet handlar om, s.k. epistemiska asymmetrier. ”I 

många interaktioner kan man förvänta sig epistemiska asymmetrier genom att 

någon anses veta mer än någon annan. Inte minst gäller det vid interaktioner i 

en institutionell inramning” (Tanner, 2014, s. 44). Att deltagarna intar olika 

epistemiska positioneringar är inte bara institutionellt formade utan dessa 

positioneringar upprätthålls och produceras kontinuerligt i de pågående 

interaktionerna, i relation mellan människor, i förhållande till omgivningen samt 

relevanta multimodala- och semiotiska resurser, andra artefakter och 

medierande redskap (Goodwin, 2007; Melander & Sahlström, 2010).  

 

I de institutionella interaktioner som sker vid arkitekturutbildningarnas 

redovisningar av studenters arkitektoniska objekt, lyfts relationen mellan 

intentionen och objektet fram (Lymer, 2013). De arkitektoniska objekten, i 

form av skisser och modeller, blir multimodala uttryck i interaktionen som ställs 

mot den formulerade intentionen med dem. Därmed görs en topikalisering av 

intentionen, eller relationen mellan avsikt och handling, något som brukar 

förekomma i samband med utvärdering, ursäkter eller vid beskyllningar. 

Presentationens uppgift är att motivera och rättfärdiga, utifrån intentionen, 
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varför denna konstruktion föreslås, och inte någon annan tänkbar lösning. 

Detta görs studenten ansvarig för och deras identiteter som blivande arkitekter 

förstärks. När det uppstår obalans mellan intention och design, görs relevanta 

undervisningsaktiviteter av deltagarna, som utvecklar alternativa sätt att förstå 

design samt att se möjliga vägar där de formulerade intentionerna kunde ha 

realiserats. Ansvaret för att dessa undervisnings-aktiviteter sker, ligger hos 

läraren och de som ger kritik.  

 

I ett CA perspektiv blir intentionen tydlig enbart om deltagarna pratar om den 

eller på annat sätt visar vad de vill. För forskaren liksom för de andra deltagarna 

blir de observerbara handlingar som deltagarna gör, själva meningsskapandet. 

När en topikalisering av intentionen görs blir deltagarnas aktiviteter riktade mot 

att tydliggöra sin intention med olika former av uttryck. ”First formulation of 

end, then selection of means according to norms, then realization as observable 

action” (Lymer, 2013, s. 538). 

 

Bildteori med ett semiotiskt perspektiv 

Semiotiska analyser har ett helt annat perspektiv och ett annat syfte än CA 

analyser. Inom semiotiken handlar det om att tolka tecken och de uttryck som 

människan skapar. Semiotik är i vid mening, vetenskapen som undersöker 

människans betydelseproduktion (Cornell, 1988). De olika vetenskapliga 

förgreningarna inom semiotiken har det tolkningsbara tecknet som det 

gemensamma (Lind, 2010, s. 89). Semiotik kan också beskrivas som vetenskap 

om tecken och kommunikation (Hansson, m.fl. 2006) eller teckenlära 

(Sparrman, Torell, & Åhrén, 2003). Inom semiotiken räknas tecknet som den 

minsta betydelsebärande delen inom alla typer av språk (Hansson m.fl., 2006). 

Ett tecken går att identifiera med något eller några av våra sinnen och det går 

att känna igen. ”Gemensamt för semiotisk diskurs kan sägas vara att tecken 

bildas när ett uttryck (signifier) identifieras och ges innebörd (signified)” (Lind, 

2010, s. 90). Tecknet är tolkningsbart och det består av två delar som hör ihop 

och skapar tecknet 18. Eftersom mitt arbete handlar om bilder tar jag upp det 

visuella tecknet. Den delen av det visuella tecknet som vi ser är själva uttrycket. 

Den andra delen av tecknet är innehållet, det som tecknet står för eller det som 

uttrycket tolkas som (Borgersen, & Ellingsen, 1994; Sjölin, 1993). Uttrycket är 

det vi kan identifiera och känna igen med våra sinnen. Uttrycket blir på så vis 
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 Tecknet kan också anses bestå av tre delar där själva tecknet är den tredje delen (Sparrman 
m.fl. 2003). 
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den betydelsebärande delen och tecknet ges ett innehåll i situationen och 

sammanhanget när uttrycket tolkas.  

 

I socialsemiotiken blir den sociala kontexten och de sociala aktörerna mer 

avgörande för den semiotiska potentialen än språket och dess system med 

tillgängliga och begränsade betydelser. Språket är producerat av sociala aktörer i 

sociala sammanhang där betydelser och begränsningarna bestäms av kontexten. 

Deltagarna och kontexten avgör vilka uttrycksmöjligheter som finns och som är 

tillåtna att använda för individen (Kress & Leeuwen 1996). Olika deltagare kan 

ha olika möjligheter att använda olika tecken, bland annat beroende på vilken 

formell makt eller social status de har. Kress och van Leeuwen (1996, s. 18) ser 

meningsskapandet först och främst som socialt och gemensamt även om det 

finns individuella skillnader i meningsskapandet. Socialsemiotiken bygger vidare 

på idéerna från de andra semiotiska skolorna.19 

 

We clearly work with similar notions, with ‘available forms’ and ‘available 

classifications’ (‘language’) and individual acts of sign-making (‘parole’) and we 

agree that such notions can usefully be extended to semiotic modes other than 

language. But for us the idea of ‘potential’ (what you can mean and how you can 

‘say’ it, in whatever medium) is not limited by a system of ‘available meanings’ 

coupled with ‘available forms’, and we would like to use a slightly less abstract 

formulation: a semiotic ‘potential’ is defined by the semiotic resources available to 

a specific individual in a specific social context. (Kress & Van Leeuwen, 1996, s. 8) 

 

Med ett socialsemiotiskt perspektiv får begreppet språk en vid definition där det 

finns flera typer av språk som människan använder vid sidan av det talade och 

skrivna språket. ”Describing a ‘language’ is describing what people do with 

words, or images, or music” (Kress & Van Leeuwen, 1996, s. 8). Det 

gemensamma med olika språk är att de kan fungera symboliskt (Lindgren, 

2005), att de är kommunikativa, sociala och att de kan fungera generaliserande 

(Vygotskij, 2001). 

 

The world of our experiences must be enormously simplified and generalized 

before it is possible to make a symbolic inventory of all our experiences of things 

and relations; and this inventory is imperative before we can convey ideas. The 

elements of language, the symbols that ticket off experience, must therefore be 

                                                 
19

 Pragskolan (1930 – 40) utvecklade rysk formalism genom att förse den med lingvistisk bas. 
Den fokuserade bl.a. på konst, teater och film. Jakobson var en av företrädarna. Parisskolan 
(1960-70- talet) lade till idéer om sign, language och parole, bl.a. från Saussure, Barthes, Peirce, 
m.fl. (Kress & Van Leeuwen, 1996) 
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associated with whole groups, delimited classes, of experience rather than with the 

single experiences themselves. (Sapir, 1921, s. 12) 

 

För att deltagarna ska kunna göra sina budskap maximalt förståeliga i ett visst 

sammanhang måste de välja uttrycksformer och tecken som de anser vara mest 

lämpliga och maximalt tolkningsbara för andra deltagare i den sociala 

kontexten. Ett visuellt tecken som ska representera ett objekt, utgår från 

objektets criterial aspects, det som teckenskaparen anser vara mest lämpligt och 

som hen väljer ut för att visa det objekt som tecknet representerar (Kress & 

Van Leeuwen, 1996, s. 6). Olika val kan göras beroende på vilken teknik, 

material eller redskap som teckenskaparen använder. I fotografiska 

sammanhang handlar det till exempel om att bestämma från vilket håll ett 

föremål ska fotograferas och hur det ska ljussättas för att det ska bli tydligt vad 

det är. Vid porträttfotografering kan det handla om från vilken sida personen 

ska fotograferas samt i vilken miljö, för att personen ska framstå på ett önskat 

sätt. Det kan även handla om vilken rekvisita och vilka kläder som ska vara med 

samt vilka färger och hur bildkomposition kan förstärka personens identitet. 

Bilder och fotografier samt vad de representerar 

En skillnad mellan ord och bilder är att framställda föreställande bilder brukar 

likna det de refererar till (Hansson, m.fl. 2006). Bilder är inte överenskommelser 

som orden är utan bilder är överensstämmelser med det som bilden refererar 

till. Nordström (Hansson, m.fl. 2006) menar att det verbala tecknet blir bundet 

till nationella eller kulturella språk, medan bilden kan fungera internationellt. 

Kress & van Leuven (1996) är av annan åsikt. Den bildgrammatik som de har 

tagit fram är anpassad för västerlandet och de poängterar att det kan finnas 

regionala och sociala/kulturella skillnader. Kress & van Leuven (1996, s. 3) 

skriver att det visuella språket inte är transparent och universellt utan det är 

kulturbundet. Ur en semiotisk synvinkel kan den föreställande bildens 

denotation vara universell under förutsättning att det som bilden visar finns och 

ser ut på samma sätt i alla kultur. Men vad objekten i bilden står för och hur 

objekten värderas är inte universellt, det vill säga bildens konotationsnivå är 

kulturbunden 20.   

 

Den framställda bilden kan precis som språket, ha funktionen att generalisera. 

Varnings- och vägmärken är exempel på bilder som har generella betydelser.  

                                                 
20

 Denotation är beskrivningen av bilden, vad bilden föreställer eller representerar. Denotation är 
möjlig om vi känner igen det på bilden. Konnotation är vad bilden betyder, vad sakerna på bilden 
står för. (Hansson et al., 2006)  
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Informativa och tekniska bilder, till exempel sprängskisser, bygger på 

konventionella och generella symboler som är internationella och tydliga för 

hur bilder ska tolkas (Arbetsmiljöverket, 2014; Waern, m.fl. 2004). Eftersom ett 

fotografi alltid refererar till något specifikt är det inte lämpligt att använda till 

vägmärken och andra bilder för generell information. En skylt som visar var 

bilar får stå bör visa en generell och förenklad bil. Med ett fotografi refererar 

skylten till en specifik bil, exempelvis en Volvo. Tolkningen av skylten kan då 

bli att endast Volvobilar får parkera där.21 

Bildspråket och bildkomposition  

Det finns en hel mängd regler för bildspråk och hur bilder kan tolkas 

(Bergström, 2012; Sparrman, m.fl. 2003). När det gäller fotografier och hur de 

kan komponeras och tolkas, är det inte lika tydliga och internationella regler. 

Fotografier bygger inte på konventionella symboler, eftersom fotografiet är en 

avbildning av det som är framför kameran. Avbildande bilder är mer beroende 

av kultur och kontext för hur de kan tolkas, därför att saker har olika betydelse 

och värde i olika kulturer. Hur texter läses, till exempel från vänster till höger 

eller nedifrån och upp har även viss betydelse för hur bilder läses. (Kress & Van 

Leeuwen, 1996; Wærn, m.fl. 2004). Därför är de regler som jag tar upp 

kopplade till den västerländska bildkulturen. Reglerna kan dock brytas när 

bildskaparen försöker uppnå andra effekter än de som reglerna ofta skapar eller 

förtydligar.  

 

Både i bilder och i det skrivna språket finns det tecken som bara existerar i 

relation till andra tecken. Ett blanksteg och en blankrad existerar bara när det 

finns bokstäver runt omkring. Tar vi bort bokstäverna kommer blanksteget och 

blankraden att sakna uttryck och betydelse. På liknande sätt fungerar 

bildkomposition som tecken. För att bildkompositionen ska bli ett tecken krävs 

det att det finns andra tecken och ytor i bilden, s.k. bildelement. Bildelement är 

linjer, ytor och andra tecken som är sammanhållna. Bildkomposition handlar 

om hur olika bildelement är placerade i relation till varandra och till helheten. 

Bildkompositionens uttryck är beroende av tecknen och bildelementens 

placeringar. Bildkompositionens innehåll blir också beroende av de andra 

tecknens innehåll eftersom en bildkomposition bara kan förstärka andra teckens 

innehåll, till exempel känslor och stämningar. Bildkomposition som tecken kan 

inte stå för sig själv eftersom det då saknar både uttryck och innehåll och är 
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 Se fler exempel på bildsymboler och vad de står för och hur de kan misstolkas i Waern, m.fl. 
2004.  
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därmed inget tecken. Men i relation till andra tecken blir placeringen av 

bildelement (bildkomposition), ett mycket viktigt tecken som är ett 

identifierbart uttryck som kan påverka de andra tecknens innehåll.22  

Bildanalys och tolkning av bilder  

När människan ser bilder tolkar hen dem oftast direkt och omedvetet. Vid en 

bildanalys är målet att komma längre än till en personlig individuell och 

känslomässig tolkning, som jag fortsättningsvis kallar privat association (Hansson 

m.fl. 2006). Den privata associationen talar oftast till våra känslor och kan vara 

helt unik. Om en individ till exempel längtade efter att få komma till 

taggtrådsstaketet för att träffa den söta vännen när de var små så är förmodligen 

den privata associationen av ett taggtrådsstaket något positivt. En privat 

association kan aldrig vara fel, så länge det hävdas att den är just privat.  

 

Med ett semiotiskt perspektiv har kultur, social situation och kontext betydelse 

för tolkningar, uttryck och tecken. Därför blir också tolkningen av bilden 

beroende av den kultur och kontext som betraktaren av bilden befinner sig i. 

Den tolkning och analys som görs utifrån den kultur som deltagarna befinner 

sig i kallar jag fortsättningsvis för kulturbundna tolkningar. ”En konnotation är en 

association som är gemensam för många” (Carlsson & Koppfeldt, 2001, s. 24). 

De kulturbundna tolkningarna görs utifrån de tecken som finns i bilden och 

motiveras utifrån kontexten så att största möjliga gemensamma förståelse kan 

nås. Det innebär också utifrån ett semiotiskt perspektiv, att en kulturbunden 

tolkning kan vara felaktig. För eleverna på Medieprogrammet blir det viktigt att 

lära sig förstå skillnaden mellan privata associationer och kulturbundna 

tolkningar eftersom de ska träna sig i att berätta med bilder och att förmedla 

budskap till specifika målgrupper genom massmedier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Regler för bildkomposition, mm. finns med i bilaga 4, Yrkesdidaktiska- och teroetiska begrepp 
för bild och fotografi.  
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5 Metod och genomförande 

Min studie är en fallstudie hos en fotolärare och dennes elever. Till studien 

sökte jag elever som gick i årskurs 3 och som läste fotografisk bild C. Det är 

elever som bör ha relativt goda ämneskunskaper och de bör känna till 

fotografins yrkesspråk, eftersom de nästan är färdigutbildade. Jag sökte en lärare 

med fotografisk yrkesbakgrund som undervisat på samma Medieprogram under 

en längre tid. Detta för att undervisningen skulle vara utvecklad och beprövad 

och inte av tillfällig karaktär. Det innebar att jag även sökte en skola där 

Medieprogrammet funnits under en längre tid. Att jag bara valde en skola och 

en lärare beror på att tiden för denna studie har varit begränsad. 

 

Skolan, eleverna och materialet 

Jag har varit på en relativt stor skola i en medelstor stad i södra halvan av 

Sverige. I staden finns det även någon form av högre utbildning inom 

medieområdet. Skolan har varit med tidigt i starten av det nationella 

Medieprogrammet, sedan början av 90- talet. Flera av lärarna har jobbat kvar 

under många år på skolan. Medieprogrammet blev väldigt populärt i början och 

fick hög status, där det krävdes bra betyg från grundskolan för att ta sig in. 

Elever som gick programmet var motiverade och duktiga. Senare sjönk statusen 

och det blev lättare att komma in på programmet, något som skedde på flera 

Medieprogram i landet (Hellman, 2011). Det innebar att det var fler elever som 

kom in som inte hade klarat grundskolan lika bra som de tidigare 

medieeleverna. Det blev en större spridning på elevernas förkunskaper och 

motivation. Eleverna i studien går i årskurs 3 på Medieprogrammet. Det 

kommer inte att finnas kvar något alternativ till Medieprogrammet på skolan, 

till exempel Estetiska programmet. Därför är eleverna i studien de sista 

medieeleverna på den skolan. Elevernas sociala och kulturella bakgrund känner 

jag inte till, men det är inte heller nödvändigt för analysen, eftersom studiens 

intressen endast berör vad som sker i den sociala situationen här och nu.  

 

Jag har träffat eleverna sex gånger varav fem tillfällen med videokamera. Vid de 

tillfällen jag har filmat har besöken varat i två till tre timmar. Det totala antalet 

videomaterial är ca 4 timmar. I videomaterialet finns flera olika typer av 

händelser och interaktioner, till exempel elever som fotograferar, jobbar 

självständigt vid datorn, ber om hjälp eller redovisar, när läraren frågar hur 
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eleverna har gått tillväga i bildbearbetningen, när lärare och elever småpratar 

om vardagliga saker, när eleverna pratar med mig etcetera.  

 

I den komplexa situation som jag har studerat ser jag några olika typer av samtal 

mellan lärare och elev. Dessa samtal har olika karaktär men även olika syften 

och en del av dem sker i speciella situationer och bara vid några få tillfällen. I 

tabellen nedan karaktäriseras samtalen utifrån vilken deltagare som tar initiativ 

till och/eller driver samtalet framåt. Det handlar inte om vem som får störst 

talutrymme eftersom talturerna växlar mellan deltagarna.  

 

Typ av samtal/interaktion Aktivitet Inspelat material 

Samtal i lärarens rum  Läraren kallar in eleverna 

och ställer frågor 

37 minuter och 57 

sekunder 

Samtal vid elevens dator där 

eleven tar initiativ 

Eleven frågar till exempel 

om hjälp eller råd 

33 minuter och 9 sekunder 

Samtal vid elevens dator där 

läraren tar initiativ 

Läraren går runt och ställer 

frågor eller ger synpunkter  

23 minuter och 47 

sekunder 

Samtal vid elevdatorn där 

läraren kontrollerar elevens 

kunnande   

Läraren ber eleven redovisa 

arbetsprocessen 

32 minuter och 5 sekunder 

Redovisning där eleverna 

bestämmer innehållet 

Eleven visar och berättar 

om sina bilder 

39 minuter och 12 

sekunder 

Frågor vid redovisningen där 

läraren tar initiativ 

Läraren ställer frågor som 

eleven besvarar 

17 minuter och 42 

sekunder 

Tabell 1. 

 

I vissa situationer går samtalen över från att vara en typ av samtal till en annan 

typ av samtal, till exempel när eleverna har redovisat klart kommer läraren in 

direkt och ställer frågor och driver interaktionen vidare. Samtalen i lärarens rum 

är de samtal som har tydligast delar av formativ bedömning där läraren hjälper 

eleven att gå vidare med arbetsprocessen och skapandet. Samtalen vid 

elevdatorn där läraren kontrollerar elevens kunnande sker i slutet av terminen, 

innan betygssättning. Eleven redovisar arbetsprocessen vid bildredigering och 

det blir nästan som ett muntligt och praktiskt enskilt prov. Jag är med på två 

sådana samtal men inget av dem redovisas i resultatdelen, eftersom det inte 

handlar om bildens innehåll. Utdrag från de andra typerna av samtal redovisas 

längre fram i resultatkapitlet.  
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Information till deltagarna 

För att de människor som deltar i och blir berörda av studien ska känna sig 

trygga med vad som sker under arbetets gång och med de data som samlas in, 

är det viktigt att de får en bra och tydlig information. Därför informerades 

rektor och alla berörda deltagare i den aktuella studien om hur undersökningen 

skulle gå till, vad den handlade om, hur resultatet av studien skulle användas, 

vad det innebar att delta samt att det var ett frivilligt deltagande och att 

deltagarna hade möjlighet att avbryta deltagandet när helst de ville (se bilaga 1 

och 2). Informationen lämnades både muntligt och i ett skriftligt brev så att 

deltagarna fick tid att läsa och fundera om de ville vara med i studien eller inte. 

Deltagarna hade också möjlighet att ställa frågor och få svar på saker som de 

undrade över. Alla deltagarna var över 16 år och därför behövdes ingen 

information ges till målsmännen.  

 

Innan jag träffade eleverna hann jag prata en kort stund med läraren. Eleverna 

visste om att jag skulle komma men läraren hade inte berättat så mycket mer för 

dem. Det var 11 elever som var med i klassrummet när jag presenterade mig 

och berättade vad min studie gick ut på. När jag träffade läraren och eleverna 

fick de först muntlig information om vad studien handlade om samt studiens 

syfte. Jag var tydlig med att informera om att de kunde avbryta deltagandet i 

studien när de ville och att de kunde säga åt mig att slå av kameran när som 

helst. Jag var också tydlig med att påpeka att deras betyg i kursen inte fick 

påverkas av om de var med i studien eller inte. Efter det fick eleverna och 

läraren ett skriftligt informationsbrev som de fick läsa i lugn och ro (se bilaga 2). 

De fick även ett kontrakt där de kunde välja om de ville vara med i studien eller 

ej (se bilaga 3). Efter det fick eleverna möjlighet att ställa frågor till mig som jag 

besvarade. Eleverna ville prata ihop sig utan min närvaro, så jag lämnade 

eleverna och sa att jag skulle vara tillbaka efter två timmar. När jag återkom satt 

de flesta eleverna vid datorerna och jobbade. Läraren tyckte att det hade varit 

en bra diskussion och alla elever utom en ville vara med i studien. Det var även 

en elev som vid ifyllandet av kontraktet, valde att endast medverka i detta 

projekt och inte vid utbildning och forskningskonferenser (se bilaga 3).  

 

Inspelning – att använda videokamera för datainsamling 

Eftersom jag studerade elevernas bilder och vad de och läraren sa om elevernas 

bilder var det lämpligt att använda ett verktyg som kan samla in audiovisuella 

data. Videokameran kan fånga både helheter och de detaljer som deltagarna 
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fokuserar på och de olika resurser som deltagarna använder sig av i 

interaktionen. Videokameran kan fånga tid, deltagarnas ramverk och utrymme 

för interaktionen, multimodala detaljer etcetera (Mondada, 2007). 

Videokameran gav mig även möjlighet att låta andra forskare se på mitt 

material, men också en möjlighet att gå tillbaka och se på det som hände, om 

och om igen. Det gav mig större möjligheter att upptäcka saker som jag inte såg 

när jag var i miljön och i den situation som jag studerade. Även om 

videokameran kan fånga både helheter och detaljer har den också 

begränsningar, precis som en vanlig kamera. Som jag nämnt tidigare i kapitlet 

om fotografiet, kan en kamera inte få med allt på en gång. Kontexten där 

interaktionen sker i studien är främst i klassrummet och lärarens rum, vid 

bildsamtal och redovisningar av bilder som involverar elever och lärare. Det 

som jag valde att dokumentera med videokameran var det jag ansåg vara viktigt, 

när det samtalades om elevernas fotografier. Valen gjorde samtidigt att andra 

saker valdes bort, eftersom videokameran inte kan ta med allt.   

 

För att det ska vara möjligt att analysera data från videokameran måste det vara 

tillräckligt bra bild- och ljudkvalité. Den som hanterar kameran måste reflektera 

över vad som är viktigt så att de detaljerna blir fokuserade och rätt exponerade. 

Videoinspelningen och dess kvalité ligger till grund för möjligheten att hantera 

det inspelade materialet, så att det blir analyserbar data i studien. Utifrån data 

görs sedan urval för att lyfta fram några eller flera olika fenomen som blir 

synliga i studien. Mondala (2007) menar att datainsamling och urval bör delas 

upp i:  

1. Inspelning (Recording practices): Videokameran är inte helt objektiv. Den kan 

inte ta upp vad som helst. Tekniska- och bildmässiga val skapar det vi ser av 

handlingen, det som utspelar sig. 

2. Förståelse (Perceptive practices): Handlar om avlyssningen av det inspelade 

materialet. Kan vi uppfatta och se allt som är viktigt för vår analys?  

3. Representation (Representing practices): Kan transkriberingen få med allt i 

textform? Hur formulerar vi talspråket, specifika ord, blickar, ansiktsuttryck, 

kroppspråk, andra uttryck, mm. Vad väljer vi att lyfta fram? 

 

Trots att jag är van att hantera kameran uppstod några problem vid 

inspelningen, vilket tvingade fram några val som påverkade möjligheterna inför 

analysen. De flesta datorer i klassrummet stod mot en vägg och deltagarna var 

vända mot skärmarna. Eftersom jag bara hade en kamera utan extrem vidvinkel 

kunde jag inte filma deltagarna framifrån utan mer från sidan. Ytterligare ett 
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problem uppstod när jag upptäckte att de kommunikativa resurserna som 

läraren och eleven använde sig av, utöver det talade språket, var pekandet på 

skärmen, när de samtalade om elevens fotografier. Deltagarna pekade direkt på 

skärmen med händer och fingrar, eller med markören, som styrdes med 

datormusen. När jag filmade såg jag att datorskärmen blev för ljus och att inga 

detaljer på skärmen syntes. Kamerans ljuskänslighet medför att om det 

exponeras så att detaljerna i de mörka delarna blir tydliga så blir de ljusa delarna 

överexponerande och helt utan detaljer (Millerson, 1983). Därför zoomade jag 

in på skärmen för att få den rätt exponerad så att detaljerna och vad deltagarna 

pekade på syntes. När jag zoomade in på skärmen blev inte deltagarnas 

kroppspråk med eftersom det hamnade utanför bilden. Ibland innebar det att 

jag var tvungen att välja om jag skulle exponera så att detaljerna på dataskärmen 

skulle bli synliga eller om jag skulle ta med de kroppsliga uttrycken. 

 

Att jag filmade deltagarna från sidan i klassrummet skapade också problem med 

ljudet vid ett tillfälle, när de andra eleverna pratade högljutt. Videokamerans 

förmåga att ta upp ljud är begränsad och därför bör mikrofonen vara så nära 

deltagarnas munnar som möjligt. De olika kamerorna jag använde klarade som 

regel att spela in en timme eller mer. Datorn, USB minnen, hårddiskar och 

redigeringsprogram kan ha svårigheter att ta in en hel timme åt gången, utan 

frame drops, som innebär att någon enstaka bildruta inte tas med när 

videomaterialet tankas in i datorn. Eftersom jag visste att jag skulle röra mig 

mellan olika plattformar, PC och Mac, blev filstorleken en begränsning som 

gjorde att jag inte ville spela in för långa sekvenser. Korta sekvenser innebär 

också att det är lättare att hålla reda på de data som samlas in. Därför bestämde 

jag mig för att spela in kortare sekvenser, den längsta blev ca 16 minuter lång. 

Detta innebar att jag slog av kameran med jämna mellanrum, när 

interaktionerna avslutades och/eller när jag ansåg att samtalet inte längre 

handlade om elevernas fotografier.  

 

Jag har beskrivit flera saker som gjorde att själva filmandet blev ett första steg i 

urvalet och analysen, mer eller mindre omedvetet. När jag flyttade kameran eller 

zoomade in för att fokusera på deltagarnas olika uttryck eller i valen av vad som 

kunde filmas, hann jag ibland inte göra några djupare reflektioner och 

värderingar av vad som var viktigt. Detta innebar att kameran på så sätt blev en 

medskapare av de data jag samlade in. Eftersom en videokamera inte kan få 

med allt så är detta något som är ofrånkomligt när data samlas in med 

videokamera (Mondada, 2007). Dessa val vid filmandet påverkar möjligheten att 
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analysera materialet eftersom olika saker blir synliga och hörbara medan andra 

inte blir det. 

Förståelse – att betrakta videodata  

Det totala antalet videomaterial är ca 4 timmar. Som ett litet stöd till 

videomaterialet skrev jag ned mina upplevelser, ca en halv A4 efter varje besök. 

Oftast utgick jag från några mycket korta minnesanteckningar men ibland skrev 

jag direkt ur minnet. Dessa korta texter har varit ett stöd när jag har tittat på 

videomaterialet. Jag har även visat delar av materialet vid några seminarier, 

kurser och konferenser där jag har fått respons på vad som sägs och sker i 

materialet samt på hur mina analyser fungerar. Eftersom videomaterialet kan 

ses av fler, kan forskaren få stöd av andra forskare i förståelsen av det som sker. 

 

När det gäller min förståelse innebar mina val under inspelningen att det blev 

vissa svårigheter att se och höra alla saker som skedde i interaktionen. Jag slog 

av kameran med jämna mellanrum för att inte få för långa sekvenser och 

därmed kan jag ha missat saker som skulle kunna vara intressanta för min 

studie. Vid några tillfällen saknar jag till exempel första orden i meningar som 

har betydelse för den fortsatta interaktionen. I interaktionerna vid datorn kan 

jag till exempel inte se både kroppspråket och det som sker på dataskärmen 

samtidigt eftersom inspelningstekniken inte möjliggjorde det. Det finns även 

några tillfällen där jag har svårt att höra vad som sägs men det visar jag tydligt i 

transkriberingen.  

 

Representation – urval och återbeskrivande  

Inom CA finns det i princip två vanliga sätt att jobba med data. Det ena är att 

se på enskilda fall och det andra är att se på kollektioner av samma fenomen. 

Det senare kan ge en mer generell bild av fenomenet (Melander, 2009). Vid CA 

analys brukar det vara vanligt att först se igenom materialet och försöka 

kategorisera de olika händelserna, både detaljer och helheter (Goodwin, 1994; 

Melander & Sahlström, 2010). Det kan vara lämpligt att följa en viss struktur 

vid granskning och analys av företeelser och innehåll hos grupper som byggs 

och organiseras av deltagarna själva. Godwin (1994) föreslår en struktur med tre 

tydliga steg. 

1. Coding kodning, vilket innebär att de företeelser och fenomen som 

observerats/studerats, i en specifik situation, förvandlas till kategorier, som 

ger liv åt yrkets diskurs.  
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2. Highlighting, lyfta fram saker, genom att markera dem på något sätt, så att 

vissa företeelser och fenomen framträder i ett komplext perceptuellt fält. 

Deltagarna i studien kan även själva lyfta fram saker (highlighting) genom att 

de tillsammans fokuserar på dem (Goodwin, 1997). 

3. Producing and articulating material representations, producera och artikulera 

materiella representationer i form av transkriptioner och kategoriseringar, 

som representerar det som görs i yrket. 

 

I mitt material var samtalen olika och unika och det var svårt att se kollektioner 

med tydliga rutiner eller aktivitetsmönster. Därför har jag valt att se på enskilda 

fall. Ett av samtalen var lite speciellt, oväntat och mycket intressant. Samtalet 

visade sig senare vara unikt i mina data eftersom det var en elev som hade en 

annan åsikt än läraren och som var ihärdig med att försöka motivera sina 

ståndpunkter. Jag kände genast att detta samtal var något som jag ville lyfta 

fram i min studie.  Detta gjorde att jag fick ta ett annat angreppssätt och leta 

efter andra saker i materialet. Enligt Heath m.fl. (2010) kan det vara bra att leta 

efter: 

 Vilka dokument, verktyg och tekniker använder och litar deltagarna på? 

 Finns det speciella begrepp och jargonger som deltagarna använder? 

 Vilka generella uppgifter och aktiviteter är deltagarna inbegripna i? 

 Är det formellt eller informellt? Vilka är ansvariga för det som sker? 

 Går det att upptäcka rutin- och aktivitetsmönster? 

 Händer något ovanligt eller oväntat under inspelningen? 

 

Jag såg även några andra saker som var intressanta, till exempel de informella 

handlingarna i det formella samtalet och att samtalen mest handlade om teknik. 

När jag senare gick igenom mitt material för att få bättre struktur, ordning och 

reda gjorde jag en enklare kodning av videomaterialet. Jag försökte först göra 

uppdelningar efter vilka typer av samtal det var. De flesta samtal handlade om 

någon form av teknik, till exempel att skapa kort skärpedjup, att fixa över- eller 

under exponerade bilder, färgkorrigeringar, etcetera. Vid några tillfällen 

handlade det även om beskärningar av bilder. Ett annat mönster var att läraren 

lät eleverna ta tid på sig innan de svarade.  

 

Eftersom jag gjorde en fallstudie och var ett begränsat antal gånger hos läraren, 

kan jag inte hävda att jag har observerat och fångat alla de företeelser och 

fenomen som är specifika eller mest förekommande hos fotoläraren och dennes 

elever. Eftersom jag studerar ett enskilt fall har jag valt att lyfta fram de enskilda 
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fenomen som jag anser vara mest intressant men även några fenomen som varit 

mest förekommande i min studie. Jag tror ändå att många kan känna igen sig i 

de företeelser och fenomen som lyfts fram i studien. De saker som jag väljer att 

lyfta fram (highlighting), tar jag upp i resultatdelen, när jag beskriver vad som 

sker i interaktionen samt i analysen och diskussionen. 

 

Val av transkriptionsmetod och språk 

För att få en trovärdig representation beslutade jag mig för att använda både 

text och några bilder för att beskriva det som händer. De bilder som finns med 

har jag förenklat av etiska skäl, så att bilderna och deltagarna blir 

avidentifierade. Det som deltagarna sa och uttryckte transkriberades till text. 

Transkriberingens syfte är att bevara de relevanta uttrycken, från empirin, i 

detta fall video, till den skrivna avhandlingen. Transkriptionen bör göras tydlig 

så att läsaren förstår vad som sker (Mondada, 2007). I de aktuella 

interaktionerna handlar det om de muntliga, kroppsliga och multimodala 

detaljerna, som deltagarna orienterar sig mot (Bolden & Hepburn, 2013). De val 

jag gjorde vid transkriberingen var att använda skriftspråk när deltagarna uttalar 

hela orden. Det finns några undantag när transkriberingen inte följer 

skriftspråket. Det är när deltagarna gör tydliga förkortningar av orden, till 

exempel ”nånting” eller om de avbryter ordet och börjar om på nytt. Jag 

använder textspråket i transkriberingen för att få en större tydlighet i vilka ord 

som deltagarna uttalar. Samtidigt innebär det att jag inte får med dialekt och 

sociolekt, men det är inte viktigt i min studie. Raderna i transkriptet är 

numrerade för att lättare kunna hänvisa till vad som sker under interaktionen, i 

analysen och i diskussionen. Om radnumret börjar på nytt innebär det att tid 

har förflutit sedan det senaste samtalet. Transkriptionsnyckeln som förklarar de 

tecken som används finns som bilaga 5.  

 

CA som metod 

CA har en starkt empirisk tradition där både de enskilda uttrycken, fragmenten 

av interaktionen och helheten blir viktiga delar att analysera. Forskaren studerar 

deltagarna, deras metoder, resurser, förändringar samt deras orientering mot 

olika saker (Melander, 2009). CA är till sin grund en beskrivande metod, där alla 

fragment av en konversation kan ses som en unik produkt och med 

videoinspelningar kan de dokumenteras (Sidnell, 2010). Inom CA är analysen av 

interaktionen oftast fokuserad till talet men analysen bör även omfatta 
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förkroppsligade åtgärder/yttranden, de resurser som alla deltagare använder 

(Heritage, 2001; Melander & Sahlström, 2010). Det handlar om vad människor 

gör tillsammans just nu (vid undersökningstillfället), i just det sociala 

sammanhanget och kontexten. Därför måste analysen ta hänsyn till den 

konkreta kontexten som handlingarna sker i (Goodwin, 2011; Goffman, 1982). 

 

Samtalsanalysens kärna handlar om att studera hur människor tillsammans kan 

åstadkomma sociala handlingar just genom hur de i en viss kontext samarbetar 

kring att turas om att yttra sig. (Tanner, 2014, s. 34) 

 

Till skillnad mot semiotiken görs inga tolkningar av de tecken som deltagarna 

uttrycker. Enligt CA, kan bara de tecken som deltagarna uttrycker studeras och 

inte deltagarnas förståelse. CA studerar vad människor gör och uttrycker i 

relation till varandra i det sociala sammanhanget, inte vad de tänker och tycker. 

CA koncentrerar sig endast på det som sker i videomaterialet, det som syns och 

hörs. CA utgår inte från givna kategorier som kön, klass, kulturell bakgrund, 

etcetera (Lundström, 2012). 

 

Ett av målen för samtalsanalysen är en beskrivning av de procedurer och resurser 

som människor använder sig av för att engagera sig i ömsesidigt förståelig 

interaktion med varandra. (Melander & Sahlström, 2010, s. 8) 

 

De data som ligger till grund för CA analys, samlas vanligtvis in med 

videokamerans hjälp. De minsta små detaljerna i samtal och interaktion mellan 

människor, allt från mimik och kroppspråk till vilka verktyg de använder samt 

vad deltagarna säger och ger uttryck för dokumenteras. Det inspelade materialet 

blir ett bevis för forskarens tolkningar. Begreppet bevisprocedur handlar om de 

”empiriska fynd” som forskaren finner i deltagarnas naturliga miljöer. 

Deltagarnas sätt att visa upp hur de förstår interaktionen genom sina uttryck, 

blir bevisningen i analysen. ”Man använder alltså deltagarnas uppvisade 

förståelse av de handlingar man som forskare menar görs, för att bevisa att 

analysen är sann” (Melander & Sahlström, 2010, s. 16). CA har därmed en 

beskrivande ansats eftersom de empiriska fynden beskrivs i texten inför 

analysen.  

 

I analysen blir talturerna viktiga, hur de hänger ihop samt att se vem som tar 

initiativ till interaktionen med en initierande handling. De olika deltagarna kan 

prata olika länge och en del kan ha svårare eller lättare att ta över och starta nya 

talturer. Vid analys av interaktionen är det också av vikt att se vem som bryr sig 
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om vem när något sägs eller när någon agerar. För att interaktionen ska drivas 

framåt är det viktigt att någon bryr sig om det som uttrycks, till exempel genom 

att ge respons, bekräftelse, att ställa följdfrågor, etcetera (Melander & 

Sahlström, 2010). Här handlar det om att se vilka av deltagarna som intar 

instrumentella- och kooperativa hållningar. Deltagarnas olika hållningar 

gentemot de andra deltagarna och det som sker i interaktionen är också viktigt i 

analysen (Goodwin, 2007). Det är även viktigt att se vad som är deltagarnas 

gemensamma uppmärksamhet (joint attention), och vilka multimodala resurser 

som används. När kroppsspråket och andra direkta uttryck analyseras, som inte 

är kopplade till talturer, bör vi ställa oss frågan; varför görs detta nu? (Heath, 

m.fl. 2010) Olika uttryck kan betyda olika saker i olika sammanhang.  

 

Ett av samtalsanalysens främsta kännetecken är systematiseringen av 

interaktionen med fokus på det verbala samt andra multimodala uttryck. Det 

brukar vara vanligt att se om det finns saker som upprepar sig och återkommer 

i interaktionen. Saker som återkommer kan samlas i så kallade kollektioner som 

sedan gås igenom för att till exempel leta efter mönster. Det kan vara 

återkommande saker, både vad som sker och hur det sker.  

 

Att analysera bilder  

CA analysens intresse ligger i hur deltagarna interagerar medan bildsemiotiken är 

intresserad av vad bilden uttrycker. Bildanalysen har ett helt annat syfte än CA 

och därför är det viktigt att hålla isär de olika typerna av analyser. När en 

bildanalys görs är det viktigt att se på både helhet, delar och de minsta 

detaljerna i bilden. I analysen plockas bilden ned i mindre enheter på ett 

strukturerat och medvetet sätt för att lyfta fram detaljer och enskilda tecken i 

bilden. Bildkompositionen; hur de olika delarna befinner sig i förhållande till 

andra bildelement, är också en viktig del i analysen.23 Denotation innebär att alla 

detaljer och tecken i bilden som har betydelse för tolkningen ska tas med i 

beskrivningen av bilden. (Hansson, m.fl. 2006). Det är också viktigt att ta upp 

bildkompositionen, färger, ljussättning etcetera eftersom det ofta har betydelse 

för tolkningen. Sedan ska tecknen tolkas och tolkningen ska motiveras så att 

den känns trovärdig utifrån den kultur som analysen utgår ifrån. Det steget 

kallas för konnotationsnivån som innebär att göra kulturbundna tolkningar av 

de tecken som har beskrivits (Hansson, m.fl. 2006). I bildanalysen är de 

                                                 
23

 Både bildkomposition och andra begrepp som används i bildanalysen finns med i bilaga 4 
Yrkesdidaktiska- och teoretiska begrepp för bild och fotografi. 
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kulturbundna tolkningarna viktigast och därför är det viktigt att skilja på 

kulturbundna tolkningar och privata associationer. 

 

Etiska överväganden 

Forskning får inte bedrivas hur som helst. Den didaktiska forskning jag 

bedriver omfattas av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. ”Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning” (Författningssamling, 2003). 

Lagen föreskriver att viss forskning ska etikprövas av en regional nämnd. 

 

Forskning som inte rör känsliga personuppgifter (2 §) och som inte innebär ett 

fysiskt ingrepp eller syftar till fysisk eller psykisk påverkan eller uppenbart riskerar 

att skada försökspersonen (3 §) ska inte prövas enligt lagen. (Vetenskapsrådet, s. 

21) 

 

Forskning får heller inte strida mot andra lagar. Lagarna täcker dock inte in allt 

det som en forskare bör tänka på i sin forskning och därför finns det en väl 

utvecklad forskningsetik. I Vetenskapsrådet (2011) refereras till exempel till 

Mertons fyra principer, där en handlar om ”att forskaren inte ska ha andra 

motiv för sin forskning än att bidra med nya kunskaper” (Vetenskapsrådet, s. 

17). Forskaren måste också hantera materialet på ett sådant sätt att det inte 

kommer i orätta händer. Deltagarna ska kunna känna sig säkra på att deras 

deltagande bara används i forskningssyfte. 

 

I arbetet med forskning om, kring och bland människor är en av de viktigaste 

aspekterna hur forskarna tar i beaktande dessa människors integritet. För att värna 

om detta är det varje enskild forskares ansvar att de människor som är villiga att 

dela med sig av sina erfarenheter och sitt vardagsliv känner att de kan behålla sin 

integritet och lita på att de uppgifter forskaren får ta del av, används på ett 

tillbörligt sätt. (Pérez Prieto, Sahlström, & Melander, 2003, s. 342)  

 

Avidentifiering av skolan, deltagarna och deras bilder 

För att avidentifiera skolan har jag valt att beskriva den i allmänna ordalag vilket 

innebär att beskrivningen av lärarna och skolans utveckling inte blir exakt utan 

något mer generell. Jag gör mina beskrivningar utifrån mina egna iakttagelser 

samt de samtal jag har haft med lärare. Eftersom det bara är en skola ger jag 

den inget namn. Det material som samlats in med videokamera, i form av 

rörliga bilder och ljud, transkriberas. Detta bland annat för att minimera risken 
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för att deltagarna i studien går att identifiera. För att transkriptionerna ska vara 

trevligare att läsa ger jag eleverna namn. De får namn som liknar deras riktiga 

namn, men det är ändå helt andra namn. Eftersom det bara är en lärare i 

studien får han inget namn utan han benämns som lärare.  

 

Vid de tillfällen där jag använde bilder från videoinspelningen för att diskutera 

med andra forskare, lade jag på olika filter som tar bort detaljer och skapar linjer 

runt konturerna. Eftersom läraren fortfarande gick att känna igen la jag 

dessutom ett blur filter på hans ansikte och det närmast runt omkring. Det 

gjorde att lärarens ansikte blev utsuddat och därmed blev inga ansiktsuttryck 

eller blickriktningar tydliga. Elevernas blickriktningar gick däremot att se. När 

ljudet från videomaterialet användes vid seminarier, pitchades ljudet ned som 

gjorde att rösterna förändrades. Vid dessa tillfällen använde jag bara material 

från de deltagare som fyllt i kontraktet att de går med på att vara med vid 

utbildning och konferenser (se bilaga 3). De bilder som är med i studien har jag 

avidentifierat än mer, eftersom det blir en offentlig handling. Jag har lagt på ett 

lager på bilden i Photoshop och ritat konturer där jag har förändrat frisyrer, 

kroppsstorlek etcetera för att deltagarna inte ska gå att känna igen. Jag 

förändrade läraren mest eftersom det finns färre fotolärare än elever. När jag 

sedan tar bort det understa lagret försvinner även detaljer från miljön. Trots 

dessa förändringar går det fortfarande att se blickriktningar och kroppsspråk. 

 

De fotografier som eleverna arbetar med och redovisar under lektionerna är en 

viktig del i kommunikationen i klassrummet. Därför är de fotografierna också 

filmade med videokameran och därmed tillhör de det insamlade materialet som 

ligger till grund för min analys. Fotografierna kan däremot inte visas i original i 

avhandlingen eller vid konferenser eftersom upphovsmannen alltid har rätt att 

få sitt namn nämnt när bilder visas, enligt upphovsrättslagen. För att undvika 

det har jag valt att beskriva fotografierna med ord samt att göra enkla 

schematiska skisser som ger en visuell känsla av hur fotografierna ser ut.  Det är 

bara ett elevfotografi som redovisas med en enkel schematisk skiss, för att visa 

vad som händer med bilden vid lärarens förslag till beskärning.  

Min position som forskare 

Jag har jobbat som lärare under en lång tid och hur det påverkar studien 

redovisar jag öppet. I studien blir jag en tydlig gäst i deltagarnas klassrum och 

eleverna ser mig förmodligen som ytterligare en lärare i klassrummet eftersom 

jag förmodligen beter mig som en lärare. Vid några tillfällen gjorde min 
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nyfikenhet, min lärarvana och situationen att jag gick in och ställde frågor under 

filmandet, mitt i lärare – elevsamtalen. Detta sker tydligast i det andra mötet 

och i det fjärde samtalet med Karin om bilden Sorg. Det vanliga är att forskaren 

bara är en åhörare eftersom det är de andra deltagarna som brukar studeras. 

Men i detta fall blir även forskaren en synlig deltagare i interaktionen vid några 

få tillfällen, som förmodligen påverkar de andra deltagarnas fortsatta samtal. 

Det påverkar även studien så till vida att jag måste transkribera och analysera 

mina egna inlägg och den respons jag får från de andra deltagarna. Att jag la 

mig i samtalet berodde på att jag fortfarande hade svårt att skilja på min lärarroll 

och min forskarroll. Men det berodde också på min nyfikenhet. Forskarens 

vilja, krav och utmaning att göra fältarbetet, kan beskrivas som ett uttryck för 

en nyfikenhet på de andra. (Czarniawska, 2007) Att min nyfikenhet tog sig 

uttryck i några frågor såg jag först som ett stort misstag. Först tänkte jag bara ta 

med samtalet efter min fråga, men jag insåg att det inte var möjligt eftersom 

min fråga påverkade samtalets riktning. Men oavsett om forskaren går in med 

frågor eller inte så påverkar forskaren samtalet med sin egen och kamerans 

närvaro (Mondada, 2007). Det gäller att vara medveten om och synliggöra de 

val som påverkar samtalet och situationen. Mitt deltagande i interaktionen 

påverkade förmodligen resultatet i studien och därför redovisar jag mitt eget 

deltagande tydligt i texten. 

 

Bilden Sorg, som Karin och läraren diskuterar hur den kan beskäras, är en 

direkt ögonblicksbild med mycket rörelse, aktivitet och känsla. Först tyckte jag 

inte om lärarens förslag till beskärning, men efter att ha tittat på bilden och 

studerat samtalet ser jag att läraren har ett syfte med beskärningen som skapar 

ett annat uttryck och innehåll. För att min egen åsikt om bilden inte ska påverka 

resultatet, gör jag analysen både utifrån lärarens samt elevens olika förslag. 

Utifrån den bildteoetiska ram som analysen görs framträder två olika 

intentioner med bilden, som ger olika resultat. 
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6 Resultat  

Resultatkapitlet är uppdelat i flera delar med olika rubriknivåer. Första delen är 

beskrivande och kan ses som en etnografisk del, där syftet är att skapa en 

förståelse för kontexten, bakgrunden och förutsättningarna för studien. De 

andra delarna går in på djupet i analyserna av interaktioner där varje situation 

delas upp i mindre delar med underrubriker. Bildanalysen blir en enskild del, 

bland annat för att särskilja den från CA analyserna. Under bildanalysdelen görs 

även en koppling till det som deltagarna säger om bilden. 

 

Under de fotolektioner som är med i resultatet har det fotografiska skapandet 

mest handlat om bildredigering, det vill säga finjustering av redan tagna 

fotografier. Lärare och elever samtalade om fotografierna och läraren hjälpte 

ibland eleverna med instruktioner för handhavande av redigeringsprogram 

och/eller råd om olika bildval. I de interaktioner som studerades blev 

deltagarnas kommunikativa resurser talspråket med fackuttryck, kroppsspråk 

och pekande, dator med redigeringsprogram, datorskärm och datormus, 

fotografierna, bildspråk samt bildteori som redskap för bildkomposition, 

kameran och kameratekniken.  

 

Inspelningstillfällena i kronologisk ordning 

Nedan redovisar jag alla de lektionstillfällen som jag varit med och filmat. 

Inspelningstillfällena beskrivs i kronologisk ordning och underrubrikerna täcker 

in alla de olika möten som jag spelade in med läraren och hans elever. En del av 

de nedan beskrivna mötena lyfts inte fram i resultatdelen. Därför motiverar jag 

också varför vissa av mötena inte får utrymme i resultatet och varför jag lyfter 

fram andra delar. Jag tar också med några korta samtal som beskriver stämning 

och elevernas kapacitet, trots att det inte är kopplat till forskningsfrågorna. Jag 

gör det för att visa en bredare och mer rättvis bild av eleverna, läraren och det 

som sker i fotoundervisningen. 

Första inspelningen, samtal i lärarens rum 2012-12-17 

När jag kommer till det andra mötet med eleverna är det bara sex elever på 

lektionen. Enligt läraren var någon och fotade på annan plats och en del andra 

ville nog inte komma, eftersom de visste att läraren ville prata med dem om hur 

långt de har kommit. Jag följer efter läraren när han går runt för att hjälpa 

eleverna. Läraren låter eleverna jobba ganska mycket på egen hand. Han går 
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runt och tittar på bilderna med jämna mellanrum och hjälper de som behöver.24 

Två elever sitter vid datorer mitt i rummet medan andra elever sitter vid datorer 

som är vända mot väggarna. Efter ett tag känner jag att jag måste försöka få lite 

bättre kontakt med eleverna. Jag tar fram kameran och börjar gå runt och prata 

med eleverna. Jag ber eleverna visa någon bild som vi kan prata om och som jag 

kan filma. Jag filmar bara bilderna på skärmen och inte eleverna. Jag gör det för 

jag tror att eleverna vågar prata mer om jag inte filmar dem. Min förhoppning 

är att samtalet skapar något slags förtroende och en vana av att ha mig och 

kameran i närheten.  

 

Efter en stund sätter sig läraren och jag i lärarens arbetsrum, som är alldeles 

bredvid klassrummet. Dörren mellan lärarens rum och klassrummet är öppen 

medan vi samtalar. Läraren menar att dessa elever har ovanligt svårt att prata 

om sina bilder. När han går runt och frågar eleverna om han får titta på bilderna 

så säger de varför det? Läraren säger att det är han som ska sätta betyg så då är 

det väl bra om han får se bilderna. Då tar eleverna fram bilderna lite motvilligt 

men de vill inte prata så mycket om dem, enligt läraren. Vi fortsätter att prata 

mer om de lektioner och uppgifter jag ska följa. Jag kommer att följa fotoelever 

när de arbetar med sitt projektarbete. Jag kommer in ganska sent i deras arbete. 

Eleverna har lämnat in en projektplan tidigare under hösten, som beskriver vad 

de har tänkt göra. De flesta eleverna har fotograferat klart men alla har kvar att 

bearbeta fotografierna i datorn. Eleverna har lite svårt att driva och göra färdigt 

enligt läraren. Eleverna gör en planering men de vet inte hur de ska använda 

den och helt plötsligt är de efter.  

 

Efter ett tag tar fotoläraren fram en apelsin och börjar skala, samtidigt som vi 

pratar. Eftersom jag också har med mig en apelsin tar jag också fram den och 

börjar skala den. När vi sitter och pratar kommer Karin in i lärarens rum.   

- Rebecca sa att det luktade clementin.  

Sedan vänder sig Karin ut mot klassrummet och ropar halvhögt till Rebecca.  

- Det är apelsin. 

- Vill du ha lite, säger läraren och håller fram en klyfta 

- Ja tack, säger Karin och tar emot klyftan som hon stoppar in i munnen. 

 

Denna korta sekvens visar den öppna, sociala och vänskapliga stämning som 

jag upplevde rådde mellan lärare och elever. Att eleven vågar avbryta läraren 

och fråga honom om det som hen tycker är väsentligt och att läraren accepterar 
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 Liknar lärarens arbetssätt i studien av Greiffenhagen (2011) 
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det och erbjuder eleven en klyfta från sin egen apelsin, blir en social aktivitet 

som skapar en till synes mer informell och jämbördig status i den institutionella 

kontext som skolan utgör. Att eleverna är äldre och att de snart är klara med sin 

yrkesutbildning kan vara en förklaring till den till synes mer jämlika statusen.25 

 

När läraren lite senare samtalar enskilt med Karin om hennes bilder och hur de 

kan förbättras, blir jag som tidigare nämnts, starkt involverad i interaktionen. 

Av ren nyfikenhet och gammal lärarvana ställer jag några frågor till eleven som 

påverkar samtalets riktning. Jag ställde frågor för att få reda på vad eleven ville 

utrycka med bilden. Att jag tar med det samtalet trots att jag som forskare 

påverkade samtalet är för att jag finner det intressant och lite annorlunda mot 

de andra samtalen. Karin vågar ifrågasätta lärarens förslag och uttrycker ett 

motstånd mot läraren, genom att kritisera lärarens förslag till beskärning. Karins 

bild är intressant i och med att den innehåller flera bildelement med olika 

riktningar samt att den har ett djup. Det intressanta är också att lärarens förslag 

till beskärning skapar en helt annan känsla och ett annat innehåll än den 

obeskurna bilden. 

Förberedelse av redovisning 2013-01-24 

Eleverna sitter och jobbar vid datorerna medan fotoläraren sitter i sitt 

arbetsrum och förbereder att gå igenom projekten med eleverna. Det blir en 

liknande situation som vid förra mötet men nu är det inte lika stort fokus på 

bilderna utan mer innehållet i projektet, till exempel hur eleverna besvarar och 

redovisar sina frågeställningar. Om projektplanen är realistiskt formulerad och 

godkänd så är friheten ganska stor för eleverna. Men eleverna måste följa 

ramarna för projektarbetet. De samtal som jag har dokumenterat i lärarens rum 

denna gång, handlar mer om hur eleverna ligger till med projekten och hur de 

ska redovisas. Läraren samtalar inte om själva bilderna med eleverna. Därför 

har jag inte transkriberat och tagit med dessa samtal i resultatet. Jag beskriver 

ändå Karins samtal lite kort, för att visa hur det går till och vad de pratar om.  

 

Karin ska redovisa sitt arbete nästa vecka och det ska vara både muntlig och 

skriftlig redovisning. Karin har gjort någon form av enkät som elever på hennes 

tidigare skola har svarat på. Läraren tycker inte att svaren redovisas på ett tydligt 

sätt och säger att Karin måste kunna beskriva vad hon har gjort och varför. 

Karin avbryter innan läraren pratat klart och säger att det är väl inga problem 

att beskriva. Läraren tycker att Karin ska vara lite utförligare eftersom det kan 
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 Mer om jämlik status tas upp i analyserna av samtalen och i diskussionen 
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vara svårt att förstå om man inte vet vad det handlar om, men det tycker inte 

Karin. Det är inte så mycket att förklara det är bara att se. Karin får inte samma 

råd som de andra eleverna eftersom hon inte lyssnar och inte visar intresse av 

att få råden. När jag och läraren blir ensamma i rummet igen poängterar läraren 

vikten av att försöka få in vetenskaplighet i elevernas projektarbeten. Läraren 

upplever det som svårt att handleda när eleverna inte har med sig det 

vetenskapliga sättet att skriva. Lärarens expertområde är ju att handleda foto 

och att använda sig av de begrepp som är relevanta i foto. Läraren säger att 

eleverna har svårt att tillägna sig yrkesspråket och begreppen, eftersom eleverna 

inte antecknar. Eleverna har svårt att komma ihåg. 

 

Under tiden som läraren pratar enskilt med någon elev, arbetar de andra 

eleverna vid sina datorer. Läraren går ut mellan samtalen i lärarrummet och ser 

om eleverna behöver hjälp. Några elever frågar om hjälp och jag dokumenterar 

de samtalen med videokameran. Samtalen sker vid elevernas datorer och 

eleverna frågar läraren om hjälp och råd om hur de ska lösa olika bildmässiga 

problem. Dessa samtal blir mer intressanta än de i lärarens arbetsrum eftersom 

samtalen vid elevernas datorer handlar mer om elevernas bilder. Dessa samtal 

har jag transkriberat och en del av dem redovisas längre fram i resultatkapitlet. 

Redovisning av elevernas bilder 2013-01-28 

Det är sju elever närvarande. Fyra sitter längst bak och tre sitter på bänkraden 

näst längst bak. Jag sätter mig på raden framför eleverna och sätter upp 

kameran på ett stativ. Jag frågar Sofie och Pia som sitter närmast mig, om det 

känns mer nervöst för att jag sitter med och lyssnar på redovisningen. ”Ja” 

säger båda och Pia fyller i att ”det är värst med den där” och pekar på kameran. 

”Säger man fel blir det förevigat.” Eleverna blir lite lugnare när jag berättar att 

filmen kommer att avidentifieras så att ingen känner igen dem, om materialet 

visas. Att eleverna känner sig lite nervösa gör att jag bestämmer mig för att inte 

vända kameran mot dem i början, innan de börjar redovisa. 

 

Projektorn är påslagen och dataskärmen syns på filmduken längst fram i 

klassrummet. Läraren sitter vid datorn några meter framför och till höger om 

filmduken. Läraren kan styra datorn och ta fram de bilder som eleverna ska 

visa. Det finns ett ståbord några meter framför och till vänster om filmduken 

med trådlöst tangentbord och en datormus, som eleverna har möjlighet att styra 

dator och bildväxlingar med. När eleverna redovisar sina bilder ställer de sig 

bakom ståbordet, där eleverna kan se både bilderna på filmduken, läraren och 
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de andra eleverna. Eftersom jag bara har en videokamera filmar jag bara 

eleverna som redovisar och deras bilder. Det innebär att jag inte kan se lärarens 

och de andra elevernas reaktioner och kroppsliga uttryck. Däremot hörs det 

tydligt när läraren ställer frågor till eleven som redovisat. Vid redovisningen blir 

det inte så hög grad av verbal interaktion eftersom det blir mer monolog från 

elevens sida. De övriga eleverna är i princip tysta hela tiden. Jag tar ändå med 

några redovisningar och de efterföljande samtalen samt förspelet till 

redovisningen, när det ska bestämmas vem som ska börja. Att jag tar med de 

delarna är för att de behövs för att besvara min andra forskningsfråga: Hur 

organiseras det sociala samspelet under lektioner och redovisningar?   

Naturfotografering och intervjuer 2013-05-13 

Det blev en sen och kall vår och därför blev naturfotograferingen i början av 

maj. Börjar med samling i klassrummet där läraren har en kort genomgång samt 

visar kartan, var de ska samlas och när. Det är åtta elever med på lektionen och 

alla elever ska redovisa tre bilder var nästa gång. Vädret var soligt med en del 

moln som ger molnskugga ibland. Det gör att eleverna kan välja att fota i 

mjukare ljus från molnskugga eller med starkare och hårdare solljus. Ett hårt 

solljus ger mer kontraster och starkare kulörtoner. Detta gör att eleverna måste 

tänka till så att de exponerar rätt.  

 

För att få ett bättre ljud hade jag tänkt använda mig av en trådlös mikrofon, en 

s.k. mygga, för att få med de enskilda samtalen som jag förmodade att läraren 

skulle ha med eleverna när han gick runt och hjälpte dem. Det jag inte tänkte på 

är att eleverna i årskurs 3 förväntas kunna arbeta självständigt och lösa de flesta 

fotografiska problem själva. Läraren talade om för eleverna var han fanns om 

de behövde hjälp och sedan gick han och satte sig på en bänk. Eleverna 

behövde ingen hjälp och därför blev det ingen interaktion mellan lärare och 

eleverna vid detta tillfälle. Istället följde jag efter eleverna och filmade dem när 

de fotade. Eftersom eleverna var helt tysta när de fotograferade kände jag mig 

tvungen att ställa frågor till dem, för att få ut något av detta besök. Frågorna jag 

ställer handlar bland annat om teknik, bildkomposition, innehåll och uttryck. I 

samtalen uttrycker flera elever att de hellre fotar människor än natur. Några 

elever har varit på samma plats förut och fotograferat. 

 

Avsaknaden av interaktion mellan läraren och eleverna gör att det femte mötet 

inte får något utrymme i resultatdelen. Min metod är inte att göra intervjuer 

men det blev ändå så på grund av omständigheterna. Jag vill ändå lyfta fram ett 
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av de samtalen, som skedde mellan mig och eleverna. Att jag tar upp samtalet 

här är för att det inte ska bli en missvisande bild av att eleverna inte kan prata 

om innehållet i bilderna. Emelie hade lätt att uttrycka sig verbalt om innehållet i 

bilderna. Det märkte jag redan första dagen när jag filmade och ställde frågor till 

eleverna.  

 

Excerpt 1:
26
 

Emelie går vid en stig och tittar efter något motiv. Hon 

ställer sig vid några blommor och sätter sig ned på huk. Hon 

går riktigt nära några blommor med kameran. Hon fotar och 

tittar i displayen hur fotografiet blev. Hon flyttar sig 

lite och tar en bild till. Sen sätter hon kameran ändå lägre 

och fotar några bilder till. 

 

1. O: Brukar du   fota naturbilder? (.) Blommor och sånt 

2. E:      ((Reser sig upp och vänder sig mot mig)) 

3. E: Jaaa (.) Ibland 

4. O: Mmm 

5.   (1,5) 

6. O: Nu när nä jag såg för nu var det ju gula och vita  

7.   blommor 

8. E: Mmm 

9. O: Tänkte du på färgen på nått vis eller (0,5) eller tog  

10.    du bara en blomma åt gången eller 

11. E: Jaa alltså jag försökte fota den där blomman  

12. E: ((Böjer sig ned och pekar)) (1,0) ((Reser sig upp))  

13. O: Jaa 

14. E: >då tänkte jag mer på den< 

15.    (1,0) 

16. E: >Då försöker< jag (.) va heter det (.)en stoor ja en  

17.    stor bländare(.)blir det 

18. O: Ja 

19. E: Ja och så 

20.    (1,5) 

21. O: För att? 

22. E: För att få (.) kort skärpedjup säger jag rätt nu 

23. O:       Mmm           Mmm 

24. E: ((Ler och sätter ihop händerna)) (1,5) 

25. E: För jag ville få fram det dära blomman 

26. O: Mm 

27.   (1,0) 

                                                 
26

 Transkriptionsnyckel finns med som bilaga 5. 
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28. E: Så vi försöker jag fota   >liksom lite< underifrån  

29. E:         ((böjer sig lite nedåt mot  

30.    blomman)) 

31. E: så att man ska få den där blommans 

32. E: ((rör händerna uppåt utåt framför sig))  

33.   (1,0) 

34. E:  eeh  stolthet om jag ska säga (1,0) 

35. E:   ((rör händerna uppåt utåt igen)) 

 

Emelie visar att hon kan kameratekniken även om hon verkar lite osäker på hur 

hon skapar kort skärpedjup (rad 16 – 17). Hon beskriver också hur det korta 

skärpedjupet och den låga kameran gör att blomman känns stoltare (rad 28 - 

34). Emelie har hittat en meningsskapande idé med sitt foto, trots att det ”bara 

är en blomma”. Det Emelie säger blir en stark kontrast till eleven som säger 

”Jag vill inte bara ta kort på en blomma liksom” (Hellman, 2013, s. 71). Emelies 

idé inbegriper både en fin yta och något att förmedla med bilden, en kort 

berättelse om blommans känsla.  

Sista mötet 2013-05-16 

Det sista mötet med eleverna är samma vecka i maj när eleverna bearbetar sina 

naturbilder. Bilderna ska bara redovisas för läraren vid datorn eftersom det i 

princip är den sista fotolektionen för eleverna innan studenten. Läraren låter 

även några elever redovisa arbetsflödet vid datorn, hur de arbetar och redigerar 

bilder. Här blir det en tydlig struktur där läraren ställer frågor om arbetsflödet 

och hur processen har gått till. Även här blir det en hel del om tekniken, hur 

eleverna har gjort för att bearbeta bilderna så att de har blivit nöjda med 

bilderna. Här blir det ganska hög grad av interaktion där eleverna har kontroll 

och initiativ över det som sker med bilderna. Jag väljer ändå att inte ta med de 

samtalen i resultatdelen eftersom de handlar mer om teknik än om vad eleverna 

vill säga med sina bilder.  

 

Jag får även se några av de fotoböcker som blev ett resultat av deras tidigare 

redovisningar som jag var med på i januari. Här ställer jag lite frågor till eleverna 

när de visar mig sina fotoböcker. Jag ställer också några frågor till eleverna över 

sådant jag har funderat på om deras redovisningar i januari. Jag frågar till 

exempel Pia varför hon hade fler närbilder på de unga människorna än på de 

äldre. Pia svarade att hon inte hade tänkt på att det bara var helbilder och stora 

halvbilder på de äldre medan de yngre var tätare halvbilder och närbilder. Det 

blev bara så. 
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Intentioner och förhandlingar i lärare – elev samtal 

Det samtal som följer sker i lärarens rum vid lärarens dator. Samtalet kan ses 

som ett institutionellt pedagogiskt samtal, där deltagarna har tydliga roller och 

olika kunnande. Läraren och eleven har olika makt bland annat i och med att 

läraren så småningom ska bedöma och betygsätta eleven (Tanner, 2014). 

Läraren har också de kunskaper som krävs för att bedriva undervisning samt en 

hög kompetens inom fotograferandets konst. De samtal som jag spelade in i 

lärarens rum följer på sätt och vis ett rutinartat mönster, där läraren tar 

initiativet över vad de ska prata om. Läraren driver därmed oftast en 

topikalisering, det som samtalet handlar om. Läraren ger även förslag till eleven 

vad denne bör göra för att ”förbättra” bilden. Sedan kan innehållet skifta, bland 

annat beroende på elever och bilder samt vad det behöver arbetas mer med. 

Oftast handlar det dock om tekniken, exponering, kontrast, skärpedjup, 

etcetera. 

 

Vid alla tillfällen som jag har följt i lärarens arbetsrum, är det läraren som tar 

kommandot över datormusen och markören, eftersom det är hans dator. Det 

innebär att läraren tar initiativet över vad det ska pekas på och därmed även 

talas om. Läraren har även möjlighet att göra förändringar i bilden. Men eleven 

har också möjlighet att peka på skärmen eller prata om de saker som hen tycker 

är viktiga i bilden. Läraren brukar då peka med markören på de saker som 

eleven vill prata om, för att de ska vara överens. Eleven bestämmer också hur 

nära läraren och datorn hen vill sitta eftersom stolen är vridbar och har hjul. 

Deltagarnas placering medför att de har svårt att se varandras mimik och 

kroppsspråk. Läraren och 

eleven står eller sitter 

bredvid varandra och har 

sin koncentration riktad 

mot skärmen där elevens 

fotografi visas. Bild 1 visar 

att eleven sitter något 

bakom läraren och att 

deras gemensamma upp-

märksamhet är dataskärm-

en. Utöver talspråket blir 

pekandet med händer och 

markör/datormus det tyd-

ligaste kroppspråket för deltagarna. Det som deltagarna uppmärksammar och 

Bild 1. Karin och läraren vid lärarens dator 
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prioriterar, är de skärmbaserade handlingarna samt pekandet på skärmen. 

Därför blir också deras kroppsliga deltagande riktat mot skärmen under 

interaktionen. Deltagarna har därmed väldigt liten ögonkontakt och de ser 

väldigt lite av varandras miner och kroppsspråk, utom när de vänder sig mot 

varandra. Liknande situationer där deltagarnas kroppar inte vänds mot varandra 

i bänkinteraktion där eleven sitter vid skärm, har noterats av andra forskare 

(Björk, 2014; Greiffenhagen, 2011).  

Eleven Karin får återkoppling och instruktioner 

I mina samtal med läraren har han uttryckt att Karin är en elev som han måste 

jobba lite extra med för att hon ska bearbeta bilderna färdigt i datorn. För att 

det inte ska bli något missförstånd om vilka problem läraren har med Karin, gör 

jag en tolkning av vad läraren menar med att han måste jobba mer med Karin. 

Min tolkning är att läraren menar att Karin kan vara mer noggrann och att hon 

inte vill göra de sista finjusteringarna för att bilden ska bli så bra som möjligt. 

Min uppfattning är att läraren ser det som stimulerande att bemöta Karins 

motstånd, att förhandla med henne och få henne att göra de sista 

finjusteringarna med bilderna.  

 

Samtal nedan med Karin sker 2012-12-17, direkt efter att Karin och läraren har 

ätit upp apelsinen, som nämns tidigare i detta kapitel. Karin sätter sig bredvid 

läraren vid lärarens dator i lärarrummet. Dörren till klassrummet är öppen. 

Läraren tar fram Karins 

bild på sin dator och de 

samtalar om bilden. 

Samtalet är det första om 

Karins bild denna dag. 

Karins bild är tagen från 

trappan ned mot plattan 

vid Sergels torg i 

Stockholm.27 Till vänster i 

bilden, i bakgrunden, finns 

en människa som är på väg 

utför trappen och ut ur 

bilden till vänster. Mitt i 

bilden sitter en man i 

trappan med ett plastskynke uppspänt stående bakom sig samt en eller flera 

                                                 
27

 Samma förenklade teckning av Karins bild finns med i större format som bilaga 6  

Bild 2 En förenklad skiss av Karins bild 
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plastkassar framför sig. Plastskynket bakom mannen kan eventuellt ha använts 

som skydd mot regn och/eller vind. Mannen befinner sig i mellanplanet.28 

Mannen är fotograferad i profil och han är riktad mot vänster. Till höger i bild 

finns en man i en mörk nästan svart tröja under en ljusbrun jacka. Mannen till 

höger i bild är i förgrunden, nära kameran och bildens högra kant. Mannen ser 

in i kameran samtidigt som han är på väg ut ur bilden mot höger. Bilden är 

tagen så att mannen syns från midjan till hjässan. Mannen till höger har också 

bitvis blivit beskuren så att vi inte ser mannens högra axel och öra. Längst bort 

till vänster i bildens bakgrund, finns det några stora affischer på en vägg. På 

affischerna är det människor i halvbild, som är vända mot bildens betraktare. 

Karin har döpt bilden till Sorg när hon har sparat den på datorn. 

Transkriptionsnyckel finns med som bilaga 5. 

 

 

Excerpt 2: 

1. L: Men den här bilden här 

2. K:  Mmm 

3. L: Jag tycker du ska ta och jobba (1,0) lite mer och (.)  

4.   dra ner (0.5) oskärpan lite mera här (.)men då får du  

5.    följa med lite granna och här och (.)  kans 

6. K:               Vad menar du  

7.    med dra ned oskärpan 

8. L: Så att du får ett mer mer oskärpa  på den mannen  här  

9. K:            jaa        mmm 

10. L: ((pekar till höger på skärmen där mannen är i bild))  

11. L:  eftersom han stjäl ganska mycket (.)utav ansiktet du  

12.   kan ju prova (.) faktiskt (.) och beskära ned i och  

13.   med att du har skurit övre delen av texten  här  

14. K:                 Mhm 

15. L: ((läraren pekar med markören högst upp till vänster på  

16.   bilden)) så kan du frågan om ifall det inte är lika  

17.   bra ta bort allt ihopa sen så beskära den (.)  

18.    så a 

19. K:  Men jag vill att man skulle se lite av honom 

20.   (0,5)                  

21. L: Jaha, ja men i fall du tar med lite grann men inte  

22.   huvudet  utan  så 

23. K:        Mmm  

24. L: ((Pekar med markören på bilden och släpper sedan  

25.   taget om datormusen))               

26. L:  Alternativt att du (.) lägger på mera oskärpa och drar   

                                                 
28

 Mellanplan är rummet mellan förgrund och bakgrund, se bilaga 4.  
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27.   ned  den ((pekar på mannen till höger)) 

28. K:     Jaa, ja tror jag drar ned oskärpa i så fall    

29. L:  Men då får du också fö (.) se till och följ med lite  

30.   granna med oskärpan ut här på plattorna 

31. K: Jaja 

32. L: ((läraren visar med markören var han menar)) Såå 

Karin säger ytterligare något som jag inte hör och sedan går 

hon ut och jobbar med bilden vid sin dator. 

 

Det är läraren som gör den initierande handlingen, med att rikta 

uppmärksamheten mot bilden på skärmen (rad 1). Att läraren börjar kan ses 

som naturligt eftersom läraren har ansvar för lektionerna och att eleverna får 

återkoppling på sina fotografier. Karins korta ”Mmm” (rad 2) kan ses som en 

bekräftelse på att de ska prata om hennes bild. Deltagarna har etablerat en 

överenskommelse om vad de ska samtala om. 

 

Nästa taltur är lärarens, som ger förslag på vad som bör göras med bilden (rad 3 

– 5). Karin väntar inte på en naturlig turövergångsplats utan hon avbryter 

läraren med en fråga (rad 6 – 7). Läraren besvarar Karins fråga samt visar och 

instruerar Karin hur hon ska göra.  Karins korta yttranden under lärarens taltur 

visar att hon är med (rad 9). Efter att läraren har visat Karin motiverar han 

varför mannen till höger i bilden inte ska vara så skarp med att säga att ”han 

stjäl ganska mycket” (rad 11). Mannen till höger i fotografiet drar blicken 

till sig och stjäl uppmärksamhet från bilden.29 Lärarens motivering förstärker 

hans epistemiska företräde och ger honom möjlighet att uttrycka en intention 

om att mannen till höger ska ta mindre uppmärksamhet. Läraren föreslår två 

olika sätt att göra det på under samtalets gång. Först oskärpa på mannen (rad 4 

– 8) och sedan att eleven kan skära bort mannen till höger (rad 12-17). 

Förslagen kan ses utifrån bildteoretiska utgångspunkter. 30 

 

Karin protesterar och uttrycker sin intention med att säga ”Men jag vill 

att man skulle se lite av honom” (rad 19). Läraren visar att han är 

öppen för Karins förslag och initierar en förhandling när han säger ”Jaha, ja 

men i fall du tar med lite grann men inte huvudet” (rad 21). På 

rad 26 ger läraren ett alternativ till beskärning som är att göra mannen till höger 

oskarp. Eleven avbryter läraren med att säga ”Jaa, ja tror jag drar ned 

oskärpa i så fall” (rad 28) Att eleven avbryter läraren och svarar direkt 

utan att tänka någon längre tid kan ses som att Karin är ganska bestämd på hur 
                                                 

29
 Se salience i Yrkesdidaktiska- och teoretiska begrepp för bild och fotografi, bilaga 4. 

30
 Visas senare i resultatdelen i Bildanalysens koppling till deltagarnas uttryck.  
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hon vill ha bilden. Karin gör en slags motvillig eftergift till lärarens ena förslag 

med ”i så fall” som även visar en viss tvekan till förslaget med kort 

skärpedjup. Eftersom Karins svar kom snabbt visar hon att det andra förslaget, 

att beskära bilden inte är aktuellt för henne. ”Jaa, ja tror jag drar ned 

oskärpa i så fall” (rad 28). Karins val av att dra ned oskärpan blir sedan 

det som de kommande samtalen handlar om, till att börja med.  

 

I texten nedan följer jag samtalen mellan läraren och Karin även om läraren har 

haft andra samtal emellan. Karin har jobbat vidare med bilden och haft ett 

samtal till med läraren och sedan fortsatt att jobba ändå mer med bilden för att 

få ett naturligare kort skärpedjup. Att jag inte tar med det samtalet är för att det 

är ganska likt det första samtalet. Deltagarna uttrycker sina ståndpunkter på 

ungefär samma sätt som i det första samtalet. Dessa återkommande samtal visar 

på hur processen med bildredigering är cyklisk. Läraren och eleven samtalar om 

bilden där läraren bedömer/värderar och ger instruktioner. Eleven arbetar 

vidare enligt instruktionerna för att sedan åter samtala med läraren och bli 

bedömd och för att få vidare instruktioner och så vidare. När Karin kommer 

tillbaka en tredje gång för att samtala med läraren, vågar Karin ta lite mera plats 

än de andra eleverna och föra fram sina egna åsikter, även om de går emot 

lärarens åsikter. När jag börjar filma detta möte med Karin, läraren och bilden, 

så sitter redan Karin ned på stolen och läraren har precis tagit fram bilden och 

sagt något som inte jag kan tyda. 

 

Excerpt 3: 

1. L: Att du försöker se till att du får en naturlig  

2.   övergång                     

3. K: Mmm 

4. L: och här ((pekar med vänster hand på datorns högra sida  

5.  samtidigt som han fortsätter att prata.)) 

6. L: härifrån och sen framåt mot den här mannen som sitter  

7.  här bör vara ganska så skarp (.) ända fram till den  

8.   här   

9. K: Mmm              

10. L: och (.) även kanske (.) bortåt här  

11. L: ((pekar mot texten i övre vänstra hörnet))  

12. L: utan det är mera den här gubben här i i framkanten  

13.  utav bilden 

14. K: Men nu är den väl (där uppe) eller  

15.   (0,5) 

16. L: Den här ja men   ja ty 

17. K:        Utom det där  
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18. K: ((nickar mot skärmen där läraren har markören)) 

19. L: ja utan här får du då ää ta återställa skärpan  

20. L: ((pekar med hela handen på mitten av skärmen)) 

21. L: så att du får men det gör du genom att du målar på 

22.      (pas) 

23. K:  Ja ja vet 

24.  (1,0) 

25. K:   Ja kan ju ge 

26. L:   Så att du  får en balans så att det i princip bara  

27. K:         ((Sjunker ihop lite och börjar  snurra  

28. K: fram och tillbaka på sin stol))     

29. L: är i förgrunden som ska va (.) i oskärpa      ((Tittar      

30. L: på eleven))  

31.   (1,0) 

32. L: Inte den här (log..) (.) 

33. K: Kan inte du komma och kolla mens jag gör det så får du  

34.  se om du blir nöjd sen 

35.   (1,0) 

36. L: Vet du du måste lita på ditt eget öga (.) när du gör  

37.   det där 

38. K: ((Vrider sig lite bort från läraren))  

39. K: Men du tycker ju jämt olika än vad jag tycker 

40. L: Ja men det här är ganska överdrivet så här ser den  

41.  inte ut (.) naturligt va  

42. K: Men du sa ju att jag skulle göra så där  

43. K: ((Tittar på läraren)) 

44. L: Du måste tänka lite granna själv också 

45. K: ((Vänder sig om på stolen, reser sig upp och går ut.)) 

 

Samtalet börjar med att läraren hänvisar till att det ska se naturligt ut. 31 Eleven 

har gjort bilden oskarp både i förgrunden och på vissa ställen i mellanplanet.32 

Läraren säger att Karin måste återställa skärpan på vissa ställen (rad 19). Sedan 

talar läraren om hur det går till (rad 21 – 22). Återigen avbryter Karin lärarens 

taltur med en tydlig epistemisk och affektiv hållning, hon uttrycker att hon kan 

med ”Ja ja vet” (rad 23). Efter det uppstår en tystnad, en möjlig 

turövergångsplats som ger båda deltagarna möjlighet att starta nya talturer (rad 

24). Båda börjar också med nya talturer samtidigt men Karin avslutar ganska 

snabbt. Karins ”Ja kan ju ge” (rad 25) låter som början på ett förslag från 

hennes sida men eftersom läraren tar över utvecklar inte Karin sitt förslag. 

                                                 
31

 Som nämnts i teorikapitlet behövs det ljus för att skapa en kamerabild. Kameran och objektivet 
är konstruerat så att det bara går att ha en exakt fokuspunkt. Detta gör att kameran alltid 
refererar till det som finns framför kameran, på ett ”naturligt” sätt, vilket innebär att det bara kan 
vara skärpa på ett avstånd från kameran.  
32

 Förtydligande av bildbegrepp se bilaga 4 
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Läraren fortsätter att förklara hur det korta skärpedjupet ska vara samtidigt som 

Karin sjunker ihop och börjar snurra på stolen (rad 27 – 28). Snurrandet på 

stolen gör att Karins kroppsliga deltagande samt hennes uppmärksamhet mot 

bilden på dataskärmen avtar, det som tidigare var deras gemensamma 

uppmärksamhet (Goodwin, 2007). När Karin sjunker ihop visar hon med 

kroppsspråket att hon mer eller mindre ger upp efter att ha försökt flera gånger 

att göra sig förstådd eller att försöka övertyga läraren. Det epistemiska 

anspråket och intentionen med bilden som Karin visat i föregående excerpt, blir 

svår att upprätthålla aktivt mot läraren, som därmed ges ett epistemiskt 

företräde. Deltagarnas agerande förstärker asymmetri i samtalet när det gäller 

epistemisk hållning, som ofta finns i skolan (Tanner, 2014). När Karin börjar 

snurra på stolen blir inte längre hennes instrumentella- och kooperativa hållning 

att driva den pågående interaktionen med hennes intention framåt. Karins 

agerande blir snarare att hon ger upp förhandlingen och visar ett passivt 

motstånd. 

 

Istället för att fortsätta interaktionen med samma innehåll ändrar Karin taktik. 

Karin försöker istället få läraren att hjälpa till och avgöra när det är bra. Karin 

säger ”Kan inte du komma och kolla mens jag gör det så får du 

se om du blir nöjd sen” (rad 33 och 34). Karins agerande blir ett plötsligt 

mildrande av hennes epistemiska anspråk (Melander, 2013; Stivers, Mondada & 

Steensig, 2011). Detta förstärker också asymmetrin i den epistemiska hållningen 

när Karin orienterar sig mot ett resultat som gör läraren nöjd. Karins agerande 

skapar och förstärker lärarens epistemiska företräde. Läraren är ju den som är 

betygsättande vilket också ger en karaktär till skolans institutionella 

interaktioner, där bedömning och betygsättning är av betydelse. Björk (2014, s. 

178) tar upp att elever ofta blir positionerade som elever som ska guidas genom 

arbetet för att komma fram till en slutprodukt. I detta fall är det Karin själv som 

försöker positionera sig som en sådan elev som agerar mer passivt än aktivt i 

relation till bildskapandet. Lärarens ”du måste lita på ditt eget öga” 

blir då ett försök att få eleven aktiv igen (rad 36).  

 

Läraren försöker att ”uppmuntra” eleven att lita på sig själv med orden ”Vet 

du du måste lita på ditt eget öga (.) när du gör det där” (rad 

36 - 37). Den uppmaningen är inte en lika konkret instruktion som de tidigare 

instruktionerna, men samtidigt kan uppmaningen ses i relation till de tidigare 

instruktionerna om kort skärpedjup. Uppmaningen har då fått en 

situationsöverskridande relevans genom att läraren syftar mot det tidigare 
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samtalet om kort skärpedjup och att läraren förväntar sig att eleven ska jobba 

vidare efter de instruktionerna. På så vis blir det också en uppmaning till eleven 

att jobba vidare på ett aktivt sätt. Björk (2014, s. 164) hävdar att talet om att 

eleven ska använda sina egna ögon kan användas för att förändra elevens 

position från passiv till aktiv, att få eleven att anstränga sig mer för att jobba 

vidare. 

 

Eleven vänder sig från läraren på rad 38 men fortsätter ändå att prata på rad 39. 

Att vända sig från någon kan vara en handling som visar att deltagaren intar en 

annan kooperativ- och epistemisk hållning (Goodwin, 2007). Ett visst motstånd 

mot lärarens åsikter, förstärks även när Karin säger ”Men du tycker ju 

jämt olika än vad jag tycker” (rad 39). Läraren säger att bilden är lite 

överdriven och refererar återigen till att det ska se naturligt ut och att bilden 

inte gör det (rad 40 – 41). Karin försöker då lägga över det epistemiska ansvaret 

för att bilden inte har det korrekta korta skärpedjupet på läraren. ”Men du sa 

ju att jag skulle göra så där” (rad 42). Med de orden och att hon 

tittar på läraren intar Karin en typ av anti- moralisk hållning, i motsats till den 

moraliska hållning Goodwin (2007) beskriver. Karin vill inte längre ta ansvar 

för bilden utan hon försöker lägga över ansvaret på läraren. Karin har heller 

aldrig uttryckt en tydlig egen intention med att skapa ett kort skärpedjup i 

bilden. När Karin fick några olika alternativ av läraren i det föregående samtalet 

(excerpt 2), att beskära bilden eller göra ett kortare skärpedjup, valde hon ett 

kortare skärpedjup, med ett visst motstånd. ”Jaa, ja tror jag drar ned 

oskärpa i så fall” (rad 28 excerpt 2). Att det inte är Karins intention att 

ha ett kort skärpedjup, förstärks när hon i detta samtal säger ”Men du tycker 

ju jämt olika än vad jag tycker” (excerpt 3 rad 39), samt ”Men du sa 

ju att jag skulle göra så där” (rad 42). Med ordet ”du” positionerar 

sig Karin till att inte längre ha egen full kontroll eller ägandeskap över vad som 

ska göras med fotografiet. Det kan också ses som att Karin accepterar lärarens 

epistemiska företräde. 

 

Läraren i sin tur lägger ansvaret för bilden och det korta skärpedjupet på Karin 

och säger ”Du måste tänka lite granna själv också” (rad 44). Om de 

orden kopplas ihop med det tidigare pratet om seendet och kort skärpedjup, 

blir lärarens meningsskapande att eleven ska tänka själv hur bilden ska se 

naturlig ut med ett kort skärpedjup och att Karin måste träna sig att se. Det blir 

också ett sätt att försöka förändra elevens position från det passiva, som Karin 

försöker att positionera sig som, till det aktiva, på ett liknande sätt som talet om 
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att använda sina egna ögon. Läraren uttrycker sin intention, att Karin aktivt ska 

träna sig i att se och själv avgöra när det är ett naturligt kort skärpedjup. För 

många yrkesgrupper är förmågan att se nyanser och avgöra olika kvalitéer, 

avgörande för yrkesutövarens professionalitet (Goodwin, 1994).  

Interaktionen ändrar karaktär 

När Karin kommer tillbaka till lärarens rum en fjärde gång får samtalet en helt 

annan karaktär eftersom det blir en tredje deltagare i samtalet. Den tredje 

deltagaren är jag, forskaren som inte kan hålla tyst. Eftersom jag påverkade 

samtalet blir jag även synlig i transkriberingen. Forskaren förkortas med O = 

Ola. Det är bara min röst som blir med i transkriberingen eftersom de 

multimodala resurser som jag använder inte finns med på filmen och därmed 

inte kan analyseras. Det här samtalet är längre än de tidigare samtalen och 

därför har jag delat upp det. Precis när Karin går in till läraren igen, säger hon 

”Nu är i alla fall jag nöjd med bilden.” Samtalet handlar först om 

skärpa och oskärpa. Läraren tycker att det bör jobbas mer med bilden för att få 

mer skärpa på vissa partier och mer oskärpa på andra. Läraren har förklarat hur 

och varför och sedan uppstår en 4,5 sekunder lång tystnad. Vi kommer in i 

samtalet direkt efter det. I transkriberingen av Karin och lärarens fjärde hela 

samtal kommer vi här in på rad 28. 

 

Excerpt 4A: 

28. L: Så det gäller för dig att få rätt balans emellan så  

29.    att det ser naturligt ut det som du hade gjort här   

30.     (0,5)  

31. L:  ((Vänder sig om och tittar på eleven och gestikulerar  

32.   med handen))  

33. L:  Den överdriften det blir onaturligt (.) så funkar inte  

34.   ett kameraobjektiv (.) så  det blir så 

35. K:            Neeej       

36. K:  Jag tyckte det var bra från början 

37.     (0,5) 

38. L:  Ja  

39. O:  Va- varför det  om jag   får fråga (.)  

40. O: Varför tyckte   du att den var bra för? 

41. L:       ((Tittar först på mig sedan på eleven)) 

42. K:        ((Snurrar på stolen mot mig   

43.   och tittar in i kameran. Hon har huvudet i  

44.    vänsterhanden med armbågen på armstödet.)) (.)   

45. K: För att  det såg bra ut då nu ser det bara konstigt ut  

46. L:        ((Tittar ned på bordet och tar elevens mobil)) 
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47. K: ((Snurrar tillbaka och ser att läraren precis har  

48.   tagit hennes mobil)) 

49. K: Nej ((Tar tillbaka mobilen och ler lite )) 

 

I ovanstående rader ser vi tre deltagare som agerar, med olika former av 

deltagande. Med deltagande menas att deltagarna visar/agerar med tal, 

kroppsspråk eller andra tolkningsbara tecken, att de är involverade i det som 

händer. För att upprätthålla ett deltagande måste de inblandade deltagarna visa 

varandra vad de gör samt vad de förväntar sig av de andra, vad de ställer upp 

på, i förhållande till de aktiviteter som skapas i situationen (Goodwin & 

Goodwin, 2004; Melander & Sahlström, 2010).  

 

På rad 28 – 34 pratar läraren och motiverar sin åsikt om bilden på liknande sätt 

som tidigare. Det handlar om att få rätt balans i skärpedjupet så att det inte ser 

onaturligt ut. Läraren vänder sig mot Karin och Karin ser på läraren. Lärarens 

handrörelser under talets gång är en framåtflyttande drivande rörelse i cykler 

som förstärker talet. (rad 31 – 32). Lärarens motivering, blick och handrörelse 

kan ses som ett epistemiskt anspråk. Eleven gör motstånd, genom att avbryta 

läraren med ett emfatiskt ”Neeej” (rad 35). Karins uttryck kan ses som en 

protest och en icke-prefererad handling, hon håller inte med vad föregående 

talare säger (Melander & Sahlström, 2010). Samtidigt kan ”Neeej” också ses 

som en slags alludering som refererar till det som läraren sagt om att ett 

kameraobjektiv inte funkar så. Om det är en alludering håller Karin med om att 

det inte ser naturligt ut. Karin fortsätter sedan med att förklara och säga ”Jag 

tyckte det var bra från början” (rad 36) vilket troligen refererar till 

innan Karin började arbeta med ett kortare skärpedjup. De två uttalandena (rad 

35 och 36) i kombination kan ses som att eleven uttrycker att det inte ser bra ut 

just nu men att det såg bra ut innan hon började jobba med ett kortare 

skärpedjup. Här förstärks motviljan mot det korta skärpedjupet som Karin 

visade motstånd mot redan i excerpt 2 (rad 28) och som från början var ett 

förslag från läraren (rad 26 - 27 excerpt 2).  

 

Från rad 39 förändras samtalet och deltagandet. Fram till dess är det läraren och 

eleven som interagerar och växlar som talare, medan forskaren är en passiv 

åhörare. Eleven och läraren har mest fokus på bildskärmen och läraren styr 

samtalets riktning. Efter en kort tystnad (rad 37) och ett kort ”Ja” (rad 38), 

utser sig forskaren själv som talare (rad 39) och ber om tillåtelse att delta i 

interaktionen med en fråga. De andra deltagarna visar aktivt med blickar och 

kroppsspråk att de accepterar forskarens deltagande och taltur (rad 41 – 42). 
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Från rad 40 blir det eleven och forskaren som interagerar och växlar som talare 

medan läraren blir åhörare. Forskarens frågor styr samtalet. 

 

Forskaren ber eleven förtydliga varför bilden var bra förut (rad 40). En varför 

fråga kan dels ses som en autentisk fråga där den som frågar inte vet svaret. 

Men en varför fråga kan även visa på en utmanande hållning gentemot talaren, 

att det som sagts inte överensstämmer med sunt förnuft. Konsekvensen blir då 

att frågan ses som kritik och att talaren beskylls för något (Bolden, & Robinson, 

2011). Karins svar på rad 45, ”För att det såg bra ut då nu ser det 

bara konstigt ut” är relativt kort och det blir en upprepning av tidigare 

förklaring på rad 36. Det korta svaret kan tyda på att Karin ser frågan som kritik 

samt att hon ser mig som en lärare eftersom jag får ungefär samma svar som 

läraren. Svaret kan också ses som en förstärkning av att hon tycker att bilden 

ser konstig ut nu.  

 

När läraren tar elevens mobil (rad 46) 

samtidigt som eleven pratar (rad 45) 

kan det ses som att läraren gör något 

annat för att åter få kontakt med 

eleven. När läraren tar elevens mobil 

förändras interaktionen igen, så att 

lärare och elev blir de som interagerar 

fysiskt, genom att eleven tar tillbaka 

sin mobiltelefon från läraren (rad 49). 

Lärarens agerande på rad 46 blir ett 

sätt att upprätthålla sitt eget deltagande, men också att sätta ramar för vad som 

är tillåtet i situationen (Goodwin & Goodwin, 2004).  

Karin förhandlar om bildens uttryck 

Den fysiska interaktionen mellan lärare och elev när eleven tar tillbaka 

telefonen, gör även att forskarens fråga som kommer under tiden inte 

uppmärksammas av Karin (rad 50 och 53). 

 

Forts. excerpt 4B: 

50. O: Vil ville du ha lite  

51.    (1,0)  

52. K. ((Vänder sig mot mig igen.)) 

53. K: Va  (1,0) ((rynkar ihop ögonbrynen)) 

54. O: Tänkte du dig mjukare rund runt bilden eller 

Bild 3. Karin tar tillbaka sin mobiltelefon 
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55. L. ((Sätter upp vänster hand på hakan och tittar på  

56.    bilden)) 

57. K: Jag tyckte bara att den skulle se ut som som den  

58.   gjorde från första början förutom att han i mitten  

59.   skulle vara lite mer i centrum och lite skarpare 

60. O:  Jaha 

61. K: För nu ser de kons då koncentrerar man sig mer på  

62.    Honom ((kliar sig högt upp på näsan)) 

63.  (1,0)  

64. L:  Ja  

65.     (1,0)  

66. L. ((Håller i datormusen och tittar på skärmen)) 

67. L:  Och det är det som är nackdelen med den här så som  

68.   bilden i fall du väljer att ha den så här därför att  

69.   dels så visuellt så är det här väldigt stort    

70. L:   och tungt med den mörka ytan. 

71. K:   Mmh      

72. L.  ((Pekar med markören till höger på bilden)) 

73. L: Så att man tittar ju hellre på det här mörka här än  

74.   (.) här i mitten på bilden  så de ä 

75. K:           Ja började inte tänka på  

76.   det här förens du sa att (de va n ansåg den)     

77.    (1,4) 

78. K: Först tänkte jag bara på de i mitten. 

79.    (1,2) 

80. L: I fall man då gör en så här vi ska se 

81.    (2,5)  

82. L: ((Förbereder en beskärning av bilden.)) 

83. L: om man gör nånting kanske (.) sååå 

84. L. (8,5) ((Beskär bilden)) 

 

Forskaren försöker återfå Karins uppmärksamhet för att få henne att utveckla 

sitt svar mer (rad 50 och 54). Här förändras deltagandet igen så att forskare och 

eleven blir de som interagerar mest och läraren blir en passiv åhörare (rad 54 – 

62). Läraren koncentrerar sig mer på bilden på skärmen medan forskare och 

elev pratar om bilden. Forskaren ställer en mer öppen fråga som ger möjlighet 

till ja eller nej svar, som Karin besvarar med en ståndpunktsmarkering, när hon 

talar om vad hon tycker eller tyckte om bilden. ”Jag tyckte bara att den 

skulle se ut som som den gjorde från första början förutom 

att han i mitten skulle vara lite mer i centrum och lite 

skarpare” (rad 58 – 59). Karins uttryck kan ses som ett sätt att behålla en 

autonom position. Detta svar styr sedan det fortsatta samtalet. Forskarens 
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inhopp förändrade interaktionen och förmodligen påverkade det samtalets 

fortsatta riktning.  

 

Från rad 64 – 84 är det åter läraren och eleven som interagerar, där läraren 

återtar initiativet dels med sitt ”Ja” (rad 64) som också kan ses som ett medhåll 

till det Karin säger på rad 61 – 62, att det ska vara mer koncentration på 

mannen i mitten. I detta skede kan det ses som om att läraren och Karin har 

samma intention med bildredigeringen, att få mer koncentration på mannen i 

mitten. På rad 67 – 74 motiverar läraren varför blicken i första hand inte fastnar 

på mannen i mitten. Läraren positionerar sig som kunnig, vilket också förväntas 

av en lärare. Trots lärarens epistemiska företräde avbryter Karin läraren med 

”Ja började inte tänka på det här förens du sa att (de va n 

ansåg den)” (rad 75 – 76). När Karin avbryter läraren kan det ses som ett 

delvis medhåll till det som läraren säger, att Karin mildrar sitt epistemiska 

anspråk (Melander, 2013; Stivers, Mondada & Steensig, 2011). Men tonfallet 

förstärker inte att Karin förändrar sin position i förhandlingen. Det finns ingen 

partikel som markerar byte av tillstånd, något uttryck som visar att Karin håller med 

eller upptäcker något nytt. Det Karin uttrycker kan istället ses som en icke-

prefererad handling, ett ifrågasättande av vad läraren säger, om än inte så starkt.33  

 

Under hela samtalet tar läraren initiativet med datormusen och på rad 84 visar 

läraren hur bilden kan beskäras för att få mer fokus på mannen i mitten. I 

lärarens förslag beskärs 

bilden så att manen till 

höger nästan försvinner 

helt. Det blir bara kvar en 

del av mannens axel och 

arm. Den mörka tröjan 

som syns under den öppna 

jackan försvinner nästan 

helt. Läraren visar hela 

bilden från rad 85 till rad 

92, men det som ligger 

utanför lärarens förslag till 

beskärning är mörkare. 

Från rad 93 börjar sedan 

läraren växla mellan den obeskurna och den beskurna bilden. 

                                                 
33

 Begreppen är hämtade från Melander & Sahlström (2010). 

Bild 4 En förenklad skiss av Karins bild med svart linje 
som visar lärarens förslag till beskärning 
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Forts. excerpt4C: 

85. L: Kanske till och med så här ((Visar hela bilden med 

86.   det utanför beskärningen i en mörkare ton)) 

87. K: Men nu täcker du ju ut nästan allting istället 

88.     (1,0)  

89. L: >Vad säger du nu< 

90. K:  Men nu tar du nästan bort allting istället 

91. L:  Ja 

92. K: Jaa 

93. L: Men frågan är ju vad det är som är viktigt här 

94. K: Ja  ja ville ha med båda två för om man hade haft båda  

95. L:   ((Visar bara den beskurna bilden)) 

96. K: dom där nere och   sen att han där uppe står bortvänd 

97. L:         Mmm  

98. K: då allihopa står bortvänd mot  honom då ser han mycket  

99.    mer ensam ut  

100. L:          ((Visar hela bilden)) 

101.     (1,5) 

102. L:  Men här har du (0,5) ((Pekar med markören på  

103.    människan och bilderna till vänster i bilden))  

104. L: massor me här har du folk där du har folk på dom där 

105. L:    bilderna 

106. K:    Ja men dom där räknas ju inte 

107.     (1,0)  

108. K: de är ju bara bilder 

109.     (1,0) 

110. L: Ja men de är ändå de ger ju en en känsla utav  

111.   (1,0) ((Den beskurna bilden visas)) 

112. L:  dom här tillsammans här och han är ensam där  

113. L: ((Pekar på mannen i mitten med markören)) (0,5)  

114. L:  men du ser ju när man tar bort den där stora svarta  

115. L: ((Pekar med markören till höger i bilden))(.)  

116. L:  delen här va att nu blir det mera   fokus på han i  

117. L:             ((pekar med  

118.    handen på mannen i mitten)) 

119. L:  mitten (.) sen säger jag inte att man ska göra det  

120.   lika mycket här (.) men du ser ju ändå skillnaden  

121.   eller hur     

122. K:  Jag tycker fortfarande de ser bättre så där  

123.    ((Den obeskurna bilden visas på skärmen)) 

124.     (1,0) 

125. L: Därför att  

126.    (0,5) 

127. K: Jag vet inte jag tycker bara att det ser bättre ut det 
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128.    där 

129.    (3,0) 

130. L: Prova och gör en beskärning ungefär som du tycker att  

131.   du skulle kunna tänka dig inte lika mycket som jag gör 

132. L: ((Vänder sig mot och tittar på eleven))  

133. L:  men nåt som jag (.) är inne på här att du  

134. L: ((Vänder sig mot skärmen och pekar till höger)) 

135.   försöker reducera det där stora svarta fältet här  

136. L: ((Pekar mot bilden och tittar på eleven)) 

137. L:  Ta man kan ta bort lite granna mer  utav den där 

138. K.             ((Snurrar på  

139.   stolen, reser sig upp och går.))  

140. K:  Ja ja ja ja ((sägs med suckande utandning)) 

 

Läraren börjar med en initierande handling genom att visa sitt förslag till 

beskärning (rad 85 – 86). Karin protesterar mot lärarens beskärning och tar 

därmed initiativ till den kommande förhandlingen (rad 87). Karin tar störst 

utrymme i början av sekvensen och ifrågasätter lärarens beskärning (rad 87, 90 

och 92). ”Men nu täcker du ju ut nästan allting istället” (rad 

87), kan ses som en ganska stark icke- prefererad handling av Karin, att hon inte 

håller med om det läraren uttrycker med bilden. Att börja talturerna med ”men” 

kan ses som ett lite mer ”aggressivt” sätt som kan visa på olika åsikter eller en 

dispyt (Rendle-Short, 2007). Karin konfronterar lärarens beskärning med den 

epistemiska markören ”ju”, som i svenska språket markerar en självklar och 

obestridlig information (Heinemann, Lindström, & Steensig, 2011). Läraren 

håller med Karin (rad 91) om att han gör det som Karin beskyller honom för, 

men har ser det som ett självklart val. Med frågan till Karin ”Men frågan är 

ju vad det är som är viktigt här” (rad 93), förstärker lärarens ”ju” att 

hans val är det självklara. Läraren försvarar därmed sin beskärning med att både 

inta en kontrasterande position och genom att ställa en fråga (Rendle-Short, 

2007).  

 

Karin besvarar frågan genom att motivera varför hon inte vill beskära bilden så 

mycket. ”… han där uppe står bortvänd då allihopa står 

bortvänd mot honom då ser han mycket mer ensam ut” (rad 96,  98 

och 99). Det är första gången under de samtal som jag har varit med, som Karin 

berättar om känslan hon vill förmedla med fotografiet. Även om både Karin 

och läraren vill att mannen i mitten ska ges mer uppmärksamhet så uttalar 

Karin en annan intention med bildredigeringen. Karins intention med 

bildredigeringen blir att förstärka känslan av att mannen i mitten är ensam.  
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Efter en stunds tystnad besvarar läraren Karins motivering med att peka på 

bilden och hänvisa till att det finns fler människor i bilden (rad 102 – 105). 

Läraren använder tecknen i bilden som stöd för sin hållning. Att hänvisa till 

fakta är ett sätt som används vid konfronterande intervjuer (Rendle-Short, 

2007) och lärarens agerande förstärker de olika åsikterna i diskussionen och 

ställer krav på Karin att motivera och förtydliga mer. Karin däremot avfärdar 

lärarens ”fakta” med ”Ja men dom där räknas ju inte” (rad 106), samt 

”de är ju bara bilder” (rad 108). Karin använder också tecknen i bilden 

som stöd för sin hållning och uttrycker ”ju” i båda meningarna för att 

förstärka hennes syn på det självklara.  

 

Det uppstår en tystnad (rad 109) som möjliggör nya talturer för deltagarna. Den 

förhandling som uppstår handlar om vem som har epistemiskt företräde när det 

gäller Karins bild. Från rad 110 tar läraren mer utrymme än eleven och 

positionerar sig som kunnig i förhållande till Karin när det gäller 

bildkomposition och bilduttryck. Läraren säger ”du ser ju när man tar 

bort den där stora svarta (.) delen här va att nu blir det 

mera fokus på han i mitten” (rad 114 – 119). Läraren hävdar epistemiskt 

företräde genom att hänvisa till elevens seende som stöd för sin egen 

positionering med ”du ser ju” där ”ju” är en epistemisk markör i svenska, 

som markerar delad, självklar, obestridlig information. Karin är av en annan 

åsikt och försöker hävda epistemiskt företräde (rad 122 och 127 - 128). Hon 

intar inte den okunniges inställning för att försöka lära sig något nytt. I 

förhandlingen försöker Karin att hävda epistemiskt företräde när det gäller 

hennes egen bild. I förhandlingen blir det en kamp om det epistemiska 

företrädet mellan Karin och läraren samt deras olika åsikter om och intentioner 

med bilden.  

 

I de tidigare förhandlingarna har Karin gjort epistemiskt anspråk i försöken att 

konstruera sig själv som kunnig när det gäller komposition och uttryck i hennes 

bild (Melander, 2013). Karin vidhåller fortfarande sin åsikt på rad 122 när 

läraren efter en kort tystnad ställer frågan ”Därför att” (rad 125). Karin har 

redan motiverat sin hållning och därmed indikerar lärarens fråga att han inte är 

nöjd med Karins motivering. Läraren intar därmed en utmanande hållning mot 

Karin. ”Accordingly, why-interrogatives communicate a challenging stance 

toward responsible agent(s) and are frequently coimplicated in additional, 

negatively valenced actions, such as complaining, criticizing, and blaming” 

(Bolden, & Robinson, 2011). Lärarens ifrågasättande kan vara en anledning till 



Ola Lindholm 
 

84 
 

att Karin inte motiverar lika säkert som läraren när hon på rad 127 - 128 säger 

”Jag vet inte jag tycker bara att det ser bättre ut det 

där”. 

 

Det uppstår ytterligare en längre tystnad som ger tid för tanke och/eller nya 

talturer (rad 129). Från rad 130 ser vi avslutningen av den förhandling som 

eleven har haft med läraren om hur bilden kan beskäras för att få mer fokus på 

mannen i mitten. Läraren tar initiativ till att tona ned den lite mer 

konfronterande diskussionen med olika åsikter, genom att göra en form av 

reparation. Läraren försöker reda ut de olika uppfattningar som deltagarna har, 

genom att säga att eleven inte behöver beskära lika mycket som läraren har visat 

(rad 131 och 133). Eleven ger upp förhandlingen motvilligt med en liten protest 

på rad 138 – 140. Protesten visar Karin när hon vänder sig om innan läraren har 

pratat färdigt (rad 137). Det ”Ja ja ja ja” som eleven säger ganska tyst med 

en suckande utandning, förstärker att hon ger upp sitt motstånd och motvilligt 

accepterar lärarens förslag (rad 140).  

 

Analys av interaktionen i lärarens rum 

Den interaktion som har redovisats kan ses som ett formellt samtal, i en 

institutionell miljö där deltagarna intar olika roller och har både rättigheter och 

skyldigheter (Goffman, 1982). Det finns ofta en assymmetri i skolan när det 

gäller epistemisk hållning och ansvar. Läraren kan sägas ha ansvaret och den 

formella makten i och med att han har ämneskunskaperna, är ansvarig för att 

kursplaner följs samt att sätta betyg. ”I klassrummet ses läraren allmänt som 

den mest kunnige och blir därigenom också den som tillskrivs ansvar för att 

bidra till elevernas lärande” (Tanner, 2014, s. 44). Vid den beskrivna 

interaktionen i lärarens rum, har läraren kontrollen över datormusen och 

markören och därmed makten att peka på skärmen samt möjlighet att redigera 

bilderna som visas på skärmen. Läraren tar även initiativet över vad de ska prata 

om och ger förslag till eleven vad denne bör göra för att förbättra bilden. I 

början av interaktionen accepterar eleven förslagen med viss motvilja, trots att 

läraren har auktoritet och expertiskunskap. När sedan läraren föreslår en 

beskärning uttrycker eleven tydliga protester mot lärarens förslag. Efter det 

följer en förhandling om vem som har epistemiskt företräde till Karins bild.  

 

Det finns flera inslag av informell karaktär i interaktionen, till exempel när 

eleven avbryter lärarens tal (rad 35 samt excerpt 4B rad 75 och excerpt 4C rad 
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106). Eleven väntar inte på att läraren ska avsluta sin taltur utan eleven avbryter 

den talkonstruktionsenhet som läraren har. I vanliga informella interaktioner är 

överlappande samtal relativt vanligt (Hepburn & Bolden, 2013). En vanlig norm 

i institutionella formella samtal är att talturer görs klara innan nästa talare tar 

över. I traditionell klassrumsundervisning sker talturer ofta i sekvenser som till 

exempel fråga – svar – respons (Melander & Sahlström, 2010; Lundström, 

2012; Tanner 2014). När Karin utser sig själv som talare och tar över med en ny 

taltur behandlas det inte som ett normbrytande agerande. Läraren accepterar att 

bli avbruten genom att sluta prata och Karin ber till exempel inte om ursäkt när 

hon avbryter läraren. Att deltagarna inte behandlar det som ett normbrott, 

konstituerar de mer informella avbrotten av talturer som norm i fotolärarens 

klassrum. Ett annat informellt inslag är när läraren tar elevens mobil (excerpt 

4A rad 46) under tiden som eleven pratar med forskaren (rad 45). Lärarens 

agerande på rad 46 blir ett sätt att skapa kontakt och att upprätthålla sitt eget 

deltagande i interaktionen med eleven. Lärarens agerande visar även vad som är 

tillåtet i just den situationen. Enligt Tholander (2011) är moral något som 

deltagarna själva skapar i interaktion med varandra och något som är ständigt 

pågående inom skolan. 

  

I institutionella samtal har deltagarna ofta olika roller och interaktioner sker på 

olika sätt med skiftande turtagningsregler etcetera, beroende på sammanhang, 

deltagare och den institutionella kontexten (Goffman, 1982). I skolan är det 

vanligt att läraren har epistemiskt företräde, att hen har störst rättighet och 

skyldighet att veta och berätta (Tanner, 2014). Ett exempel där lärarens 

epistemiska företräde ifrågasätts är när läraren förändrar bilden (excerpt 4C). 

Eleven säger ”Men nu täcker du ju ut nästan allting istället” 

(rad 85). Eleven får ett visst övertag i diskussionen eftersom hon driver 

interaktionen med frågor och kritiserar det som läraren gör (rad 85 – 108).  

 

Inslagen av informell karaktär kan ge sken av att det finns en viss jämlikhet i 

samtalet. Samtidigt har läraren epistemiskt företräde med de kunskaper om till 

exempel bildkomposition och bildberättande som gör att hans åsikter bör 

lyssnas på, vilket även de flesta andra eleverna i gruppen gör. I början 

ifrågasätter Karin detta epistemiska företräde på ett sätt som visar på en 

jämlikhet. Men ju längre förhandlingen pågår ju svårare får Karin att 

upprätthålla sin epistemiska position. Det finns även ett tillfälle där läraren 

tydligt ifrågasätter Karins tidigare motivering till varför hon inte vill göra en 

beskärning, med frågan ”Därför att” (excerpt 4C rad 125). Här blir den 
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epistemiska asymmetrin tydligare och avslutningen av förhandlingen visar vem 

som anser sig ha epistemiskt företräde. Läraren har också en maktposition i och 

med att han är betygsättande. 

 

Tidigare i texten innan samtalet börjar, har jag beskrivit att läraren uttrycker att 

han måste jobba lite extra med Karin för att hon ska bearbeta bilderna färdigt i 

datorn. När jag besökte deltagarna inför deras redovisning berättade läraren för 

mig att när Karin känner sig klar med en bild brukar hon säga ”Har du något 

mer att klaga på?”. När Karin uttrycker ”kritik” som ”klagomål” kan det 

förstärka Karin som en obstinat elev som har svårt att ta konstruktiv kritik. 

Men det kan också ses som att lärare/elev har en jargong som är mer informell 

eller att Karin är en självständig elev som går sin egen väg med egna personliga 

bilduttryck. Karin visar vad hon tycker och kämpar emot lärarens förslag under 

en ganska lång tid. Det är fyra samtal innan hon ger upp och följer lärarens 

förslag. Den sammanlagda tiden är 8 minuter och 58 sekunder. Under den tiden 

är det ett tillfälle där Karin får fram sin kommunikativa intention ganska tydligt 

och den känsla hon vill skapa med bilden; att han i mitten ska se mer ensam ut 

(excerpt 4C rad 96 – 99).  

 

Karins bild Sorg ur ett bildsemiotiskt perspektiv 

I fotoutbildningen och i studiens CA analys får fotografiet en viktig språklig 

funktion. Dels kretsar de flesta interaktionerna kring elevernas fotografier och 

dels blir fotografiet ett kommunikativt och föränderligt uttryck i 

interaktionerna. För att förstå bildens betydelse i sammanhanget och lärarens 

förslag till beskärning, analyserar jag bilden med en semiotisk bildanalysmetod 

som beskrivs i Metodkapitlet.34 Som nämnts tidigare har bildanalysen ett annat 

analytiskt perspektiv än CA. I en semiotisk analys görs tolkningar av uttrycken, 

som ses som tolkningsbara tecken. De kriterier, begrepp och normer som 

bildanalysen bygger på är hämtade från ett etablerat kunskapsfält, det vill säga 

den västerländska bildkulturtraditionen (Kress, & Van Leeuwen, 1996). Det 

innebär att bildanalysen i första hand görs utifrån ett forskarperspektiv, inte 

utifrån hur deltagarna i studien tolkar bilderna. Bildanalysen görs för att förstå 

det objekt och de förslag till beskärningar som deltagarna interagerar kring. Det 

ger möjlighet till en tydligare koppling mellan Karins fotografi, förslaget till 

beskärning samt interaktionen kring det.  

 

                                                 
34

 Se även bilaga 4. 
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Jag är fullt medveten om att deltagarna inte har den lyxen att sitta i lugn och ro 

och göra två olika analyser av bilden. Deltagarna gör sina analyser här och nu, i 

interaktionen som är bunden till kontexten och talturer. Deltagarnas interaktion 

är också social där de arbetar för att positionera både sitt kunnande och sina 

identiteter. Att deltagarna ändå gör tolkningar av bilden och varandras uttryck 

förstås genom de uttryck och agerande som deltagarna gör i interaktionen. 

Efter bildanalysen kommer jag att koppla några av deltagarnas uttryck till 

bildanalysen och det bildsemiotiska kunskapsfältet. Kopplingen mellan 

bildanalysen och deltagarnas uttryck visar att det är utifrån ett bildteoretiskt 

kunskapsfält som läraren intar sin position och gör sina bedömningar av Karins 

fotografi.  

 

Bilden är inte högupplöst, vilket försvårar att se detaljerna och därför kan 

tolkningen av tecknen bli mer tveksamma än kompositionsanalysen. Mannen 

har slitna jeans och gråa skor samt några plastkassar framför sig. Han sitter i 

trappan ner mot plattan vid Sergels torg. Mannen har någon form av ett 

regnskydd stående bakom sig i trappan. Förutom de andra två personerna är det 

tomt på folk. Ljuset är ganska mjukt utan starka kontraster. Ljuset och bristen 

på folk gör att tolkningen kan bli tidig morgon eller en regnig dag. Detta samt 

kassarna och regnskyddet förstärker att mannen i mitten kan vara hemlös. En 

bättre upplöst bild skulle kunna ge fler tecken som stärker en sådan tolkning, till 

exempel trasiga skor, slitna kläder, etcetera. Att mannen lämnas ensam i trappan 

samt att han är fotograferad något ovanifrån förstärker också känslan av att 

mannen är utsatt och ensam. När bilden inte är beskuren, blir det mer vidvinkel 

som förstärker att fotografiet är taget mitt i något som händer. När bilden blir 

beskuren ger det en tydligare känsla av att bilden är tagen på avstånd. 

 

På Karins bild (se bilaga 6) finns det flera ansikten och människor som är 

utspridda i bilden. Blicken söker sig till ansikten och människor och därför rör 

sig blicken runt i bilden och därmed förstärks bildens aktivitet (eye- scanning). De 

ansikten som finns på affischerna identifieras ganska snabbt som bilder i bilden 

och därmed blir de inte riktigt lika intressanta som de andra människorna i 

bilden. I västerländsk kultur läses bilder från vänster till höger (Kress & Van 

Leeuwen, 1996) Det finns ingen stor tung yta till vänster som hindrar blicken 

från att komma in i bilden. Betraktarens blick kan stanna upp på mannen i 

mitten eftersom han sticker ut lite med sitt regnskydd och för att han sitter 

ensam i trappan. Det är också mest skärpa på mannen i mitten och det 

förstärker känslan av att han är viktig. Innan blicken försvinner ut mot höger 
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fastnar blicken på den stora mörka ytan och på mannens ansikte till höger. 

Mannens ansikte är i oskärpa och det gör att blicken inte dras dit lika snabbt 

som om det varit i skärpa.  

 

De olika riktningarna i bilden, att människorna vid bildens kanter går åt olika 

håll, förstärker bildens aktivitet. Att det finns ett djup i bilden med människor i 

både förgrund, mellanplan och bakgrund, gör bilden intressant.35 Att människorna 

har olika riktningar samt att de befinner sig i olika bildplan förstärker att de är 

åtskilda, en mildare form av framing. Till vänster i bilden finns det diagonaler 

som leder blicken uppåt mot mannen till vänster samt mot ansiktet på mannen i 

mitten. Det stora mörka partiet till höger vägs delvis upp av den mörka ytan 

uppe till vänster med text samt affischerna till vänster. De båda mörka ytorna 

kan även få effekten att blicken stoppas upp och vänder åter mot bildens mitt. 

Inget av intresse är placerat i gyllene snittet. 

Bildanalysens koppling till deltagarnas uttryck  

Det finns några få sekvenser i min CA analys som visar att läraren förhåller sig 

till de bildteoretiska grunder som bildanalysen bygger på, även om han inte 

använder de teoretiska begreppen. Jag räknar upp dessa tillfällen i kronologisk 

ordning. 

1. Excerpt 2 rad 11 ”eftersom han stjäl ganska mycket” Här talar 

läraren om att mannen stjäl ganska mycket uppmärksamhet vilket kan 

kopplas till bildbegreppet salience; hur de olika bildelementen framhävs i olika 

grader för att locka betraktarens uppmärksamhet. Kan även kopplas till 

information value; att det som finns till höger i bilden får större uppmärk-

samhet och värde. 

2. Excerpt 2 rad 26 – 27 ”Alternativt att du (.) lägger på mera 

oskärpa och drar ned den ((pekar på mannen till höger))” 

Bör också kopplas till begreppet salience när läraren vill använda kort 

skärpedjup för att mannen i förgrunden inte ska dra åt sig allt för mycket 

uppmärksamhet. Kort skärpedjup kan skapa en lugnare bild eftersom ej 

viktiga saker blir oskarpa och därmed blir det lättare att koncentrera sig på 

det viktiga i bilden, i detta fall mannen i mitten. Att mannen i mitten är viktig 

bekräftas av att läraren svarar ”Ja” (excerpt 4B rad 64) när Karin säger ”då 

koncentrerar man sig mer på honom” (Excerpt 4B rad 61). 

                                                 
35

 Förklaring av begrepp se bilaga 4  
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3. Excerpt 3 rad 26 och 29 ”att det i princip bara är i förgrunden 

som ska va i oskärpa”. När läraren säger ”ska” refererar han till regler 

för hur kort skärpedjup fungerar. 

4. Excerpt 4B rad 69 – 70 ”visuellt så är det här väldigt stort 

och tungt med den mörka ytan”. Rad73 - 74 ”man tittar ju 

hellre på det här mörka här än (.) här i mitten på 

bilden”.  

5. Excerpt 4C RAD 114 – 118 ”du ser ju när man tar bort den där 

stora svarta (.) delen här va att nu blir det mera fokus 

på han i mitten” Alla dessa tre uttryck refererar till att en mörk yta oftast 

upplevs som tung och i en ljus bild den kan dra till sig blicken (se bilaga 4). 

    

Karin som är elev borde inte ha lika bra kunskaper om bildkomposition och 

därför är det rimligt att hon inte gör lika många och tydliga kopplingar till dessa 

regler. Jag har hittat två möjliga kopplingar i hela CA analysen. 

1. Excerpt 4B rad 59 och 61 ”lite skarpare” och ”då 

koncentrerar man sig mer på honom”. Kan kopplas till kort 

skärpedjup att det som är skarpast är det som får störst uppmärksamhet. 

2. Excerpt 4C rad 98 – 99 ”då allihopa står bortvänd mot honom då 

ser han mycket mer ensam ut” Kan kopplas till olika rörelseriktningar 

och att mannen i mitten blir lämnad av de andra som rör sig bort från 

honom. Att rörelseriktningarna är åt olika håll skapar en mer aktiv bild som 

också gör att mannen i mitten inte får lika stor uppmärksamhet som till 

exempel om rörelseriktningarna hade varit mot honom. 

Bildbeskärning och intentioner med bilden 

Det förslag som läraren ger eleven kan ses som ett säkert och traditionellt 

förslag för att göra en bild harmonisk. Att skapa ett kortare skärpedjup med 

skärpa på mannen i mitten visar tydligt att den mannen är viktig och de andra 

mindre viktiga. I excerpt 3 på rad 26 och 29 säger läraren ”att det i 

princip bara är i förgrunden som ska va i oskärpa”. Ordet 

”ska” blir en tydlig referens till en regel för kort skärpedjup. Ett kortare 

skärpedjup gör att mannen till höger inte tar så mycket uppmärksamhet, något 

som läraren i tidigare samtal har uttryckt vara en fördel. Det gör också att 

betraktarens blick inte stannar upp lika länge på ansiktet. Ett kortare skärpedjup 

förstärker lugnet eftersom blicken inte rör sig lika mycket, s.k. eye scanning.36 

Detaljer i kanterna blir mindre tydliga och då söker sig inte blicken dit lika 
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 Förklaring av begrepp se bilaga 4  
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mycket. Att beskära bilden så att ansiktet på mannen och den mörka ytan till 

höger försvinner, gör bilden lugnare. Det ger även mer koncentration på 

mannen i mitten eftersom den mannens salience ökar när det som var i 

förgrunden försvinner. Att spänningen mellan förgrund, mellanplan och 

bakgrund tonas ned samt att bilden blir av med den riktning som går åt motsatt 

håll mot de båda andra människornas riktning, gör också bilden mindre aktiv 

och mer lugn. Med lärarens förslag reduceras och fokuseras bildens motiv 

(Bergström, 1998, s. 142). Beskärningen av bilden ger en mer samlad och lugn 

bild som inte behöver lika mycket tid att beskådas för att se alla detaljer. 

Lärarens förslag ger med andra ord en lugnare och mer harmonisk bild. 

 

Karin har en annan åsikt än läraren och tycker att bilden är bättre utan 

beskärning. ”Jag tyckte det var bra från början” säger Karin när de 

samtalar om det korta skärpedjupet (excerpt 4A rad 36). I ett semiotiskt 

perspektiv kan uttrycket tolkas som att Karin föredrar bilden innan hon börjar 

jobba med ett kortare skärpedjup. I så fall föredrar Karin att mannen i 

förgrunden syns tydligt och att han drar till sig blicken, eftersom det ökar salience 

för mannen till höger. Det ökar bildens aktivitet i och med mer eye- scanning. De 

olika riktningarna i bilden blir också tydligare vilket förstärker aktivitet och 

motsättningar. Mannen i mitten kan upplevas bli mer lämnad ensam, eftersom 

det blir fler riktningar som går bort från mannen, om bilden inte beskärs. 

Karins bilduttryck skapar en aktiv och mer dramatisk bild.  

 

Utifrån den bildteori som skrivits fram tidigare synliggörs två olika versioner av 

Karins bild som realiserar två olika intentioner med de olika beskärningarna av 

bilden. Lymer (2013) hävdar att det finns en relation mellan avsikt och handling 

och i arkitekturutbildning är det en praxis att göra topikalisering av intentionen. 

När det uppstår obalans mellan intention och design, görs de till interaktionens 

topik, som utvecklar alternativa sätt att förstå design samt se möjliga vägar där 

de formulerade intentionerna kunde ha realiserats. I samtalet som jag har följt 

görs inte Karins kommunikativa intention med bilden till interaktionens 

viktigaste innehåll. Läraren lyfter fram en teknisk och uttrycksmässig intention, 

att få mer fokus på mannen i mitten. Karin har gjort motstånd mot 

beskärningen under en längre tid under interaktionen och även varit tveksam till 

det korta skärpedjupet.  I excerpt 4C rad 95 – 96 uttrycker Karin ett tydligt 

ställningstagande för sin kommunikativa intention och sitt bilduttryck, att 

mannen i mitten känns mer ensam när de andra människorna går från honom. 

Hennes intention med bilden får dock inte speciellt stort utrymme i samtalet. 
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Karins kommunikativa intention med bilden görs inte till samtalets innehåll 

eftersom läraren pratar mer om hur mannen i mitten kan bli mer i fokus. 

 

Samtal vid elevens dator där eleven bjuder in läraren 

När eleverna inte samtalar med läraren i lärarens rum arbetar de enskilt med 

sina bilder vid datorn. När läraren går runt och pratar med eleverna har han 

ganska tydliga åsikter om vad han tycker om bilderna, framför allt tekniskt men 

även ibland kompositionsmässigt. När läraren hjälper till gör han oftast på två 

olika sätt. Det ena sättet är att tala om för eleven hur hen ska göra i Photoshop. 

Då kan läraren peka på skärmen och visa var eleven ska stå med markören och 

vilka val hen ska göra. Det andra sättet är att ta över musen och tangentbordet 

och visa för eleven hur olika saker kan göras. Läraren visar, pratar och gör det 

som behövs för att bilden ska bli ”bättre”, medan eleverna tittar på. Oftast 

börjar läraren med att bara prata och peka på skärmen. Om det är svårt för 

eleven brukar läraren ta över. Ibland lämnar även eleven över datormusen till 

läraren.  

 

Nedan följer ett samtal från 2013-01-24 där eleven Pia tar initiativ och vill ha 

hjälp och råd. Läraren sätter sig lite snett bakom till vänster om eleven och 

eleven har datormusen vid sin högra sida och därmed också kontroll över 

verktyget. Som jag nämnt vid andra samtal tittar inte deltagarna så mycket på 

varandra när de sitter vid datorn. Läraren sitter lite drygt en meter ifrån Pia och 

när han talar förstärker han ibland talet med handrörelser. Ibland lägger läraren 

händerna på bordet, ca en halv meter vid sidan av Pia. Pia borde ha möjlighet 

att uppfatta lärarens handrörelser, som eventuellt kan förstärka talet. Men det är 

inte helt säkert att Pia gör det eftersom hon oftast har huvudet riktat framåt 

mot dataskärmen. 

 

Excerpt 5A: 

1. P: Jag vill att du ska kolla på dem (.) och säga vad jag  

2.    ska göra mer (0,4) och sen har jag två stycken (.) på  

3.    en person (.) och jag vet inte vilken jag ska ta 

4. L: ((tittar på skärmen under samtalets gång och när Pia  

5.   slutar prata sträcker han fram handen och vinklar  

6.    datorskärmen något mot sig)) 

7. P: >Är du med< ((vänder sig mot läraren)) 

8. L: (.) Jag är med 

9. P: Mm 

10.   (0,6) 
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Det är Pia som är aktiv och tar initiativ med en initierande handling ”Jag vill 

att du ska kolla på dem” (rad 1). Pia har både epistemisk tillgång, 

företräde och ett epistemiskt ansvar när det gäller hennes eget projektarbete 

samt sina bilder. Hon har formulerat syfte och mål med projektarbetet samt 

tagit till sig relevant kunnande för att kunna utveckla och utföra det. Därmed 

kan också läraren förvänta sig att Pia har mer kunskap om sitt projektarbete än 

vad läraren har. Detta kan sägas spegla projektarbetets eller den elevaktiva 

undervisningens villkor: I och med att eleverna jobbar med egna projekt vars 

detaljer läraren inte med nödvändighet känner till, har Pia primär epistemisk 

tillgång till själva projektet, både som expert och med erfarenhet av att arbeta 

med det (Bolden, 2013). 

 

Since knowledge of experiences is firmly bound to the individual who has lived 

through them, when somebody talks about experiences or life circumstances of a 

copresent participant, that participant  retains privileged access to what is being 

said. (Bolden, 2013, s. 7) 

 

Pia uttrycker att hon vill ha lärarens råd om vilket av två fotografier hon ska 

välja. Det finns alltid olika valmöjligheter vid fotograferandet och eleverna 

brukar ofta ha flera olika fotografier av samma motiv att välja mellan. Läraren 

har som kunnig yrkeslärare epistemisk tillgång till det ämnesområde som Pia 

har i sitt projektarbete, samt till betygskriterier. Läraren har också erfarenhet av 

liknande projekt och processer som Pia arbetar med. Pia är den som aktivt 

driver för att skapa ett gemensamt fokus. Pia beskriver kort och summerar vad 

som ska göras (rad 2 och 3). När läraren inte svarar på Pias fråga vänder hon sig 

mot honom, tittar på honom och säger ”>Är du med< ((vänder sig mot 

läraren))” (rad 7). Pia ifrågasätter lärarens instrumentella- och kooperativa 

hållning och ställer därmed krav på att läraren ska vara med och vara delaktig i 

samtalet. I och med att Pia driver skapandet av ett gemensamt fokus samt 

bestämmer vad de ska samtala om, tar hon sitt epistemiska ansvar för att 

utveckla projektet vidare. Samtidigt positionerar sig Pia som mindre kunnig i 

förhållande till läraren och ger därmed läraren epistemiskt företräde i frågor 

som rör hennes bilder.  

 

Interaktionen mellan eleven och läraren fortsätter under tiden som Pia tar fram 

filerna med fotografierna. Läraren instruerar Pia hur hon kan öppna alla bilder 

samtidigt. Att öppna bilderna så att de kommer upp samtidigt på skärmen 

möjliggör jämförelser mellan bilderna. Eftersom det är stora filer att öppna tar 

det tid för datorn och under den tiden småpratar eleven och läraren om Pias 
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projekt. Men det är också ganska 

långa partier med tystnad, totalt 

ca 38 sekunder. När alla nio 

bilder har kommit upp på 

skärmen fortsätter samtalet om 

bilderna. Det har gått 1 minut 

och 33 sekunder sedan samtalet 

började. I transkriptionen av hela 

samtalet har vi kommit till rad 

52. 

 

 

 

Excerpt 5B: 

52. L: Vilka är det som du är tvek är det nån som du är  

53.    tveksam till eller (.) du 

54. P:  Ja alltså dom där två ((pekar på två bilder med båda  

55.    sina händer)) det är samma person 

56. L:  Jaa 

57. P:  Och jag tror jag valde den bilden  

58. P:  ((Pekar bara på bilden till höger)) 

59. L: Ja (.) jag tycker ju alltid i fall det gäller porträtt  

60.    och sånt där att man (.) d det är bra i fall man får  

61.    den här (.) asså miljöns betydelse för för porträtt  

62.    (.) är ju bra så att man får en plats där dom är men  

63.    samtidigt så är det ju (0,5) personen i fråga som är  

64.   det viktigaste  

65. P:  Jaaa 

66. L: och där fyller hon ut bilden mera än den 

67. P:  Exakt jag gillar bakgrunden bättre på den  

68. P: ((pekar på vänstra bilden där personen är mindre)) 

69. P: men jag (gillalära) känna bättre på den där 

70. L: Jaa ((under inandning)) 

 

Det som hände innan bilderna öppnades har betydelse för det som sker nu, så 

kallad situationsöverskridande relevans (Melander & Sahlström, 2010). Med sina 

frågor i excerpt 5A positionerar sig Pia som mindre kunnig än läraren. Med 

frågorna bjuder Pia in läraren och ger honom epistemiskt företräde när det 

gäller kunskaper om bildbearbetning och bildkomposition. Lärarens initierande 

handling i detta excerpt är en autentisk fråga (rad 52 – 53) eftersom han inte har 

samma epistemiska tillgång som Pia om hennes projektarbete. Det borde även 

Bild 5. Läraren vid Pias dator med bilder 
upplagda som en kontaktkopia på skärmen 
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finnas framåtsyftande förväntningar från båda deltagarna eftersom den 

konventionella lärare – elev relationen är att eleven förväntas lösa uppgiften och 

att läraren förväntas hjälpa eleven att klara det (Björk, 2014, s. 178). 

Interaktionen går lugnt till med tydliga taltursväxlingar och det finns inget i 

interaktionen som visar på att något oväntat inträffar.  

 

Pia pekar på bilderna som är porträtt av samma person. Personen är lite mindre 

på den ena bilden så att mer av omgivningen syns. Läraren uttrycker sin åsikt 

och hävdar därmed ett epistemiskt företräde genom att göra en topikalisering av 

sin epistemiska position, ”jag tycker ju alltid” (rad 59). Det är ganska 

starka uttryck där ”ju” är en epistemisk markör som refererar till något 

självklart och som förstärks av ”alltid”. Sedan utvecklar läraren tankar om att 

miljön är viktig för porträttet (rad 61 och 62). Men läraren öppnar även upp för 

ett alternativ med ”samtidigt så är det ju (0,5) personen i fråga 

som är det viktigaste” (rad 63 – 64). Pia håller med (rad 65) och gör 

en epistemisk positionering med ett tydligt ”Exakt” (rad 67). Deltagarna skapar 

en gemensam förståelse om vilket förslag av bildval som är bäst. Det som 

läraren och Pia samtalar om kan ses vara porträttets criterial aspects, det som 

teckenskaparen anser vara mest lämpligt och som hen väljer ut för att visa det 

objekt (den avbildade människan) som tecknet representerar (Kress & Van 

Leeuwen, 1996, s. 6).  

Pia motiverar sin intention med sitt fotografiska uttryck 

Interaktionen fortsätter och nu får tystnaden större utrymme och därför har jag 

markerat den med fet stil i transkriptionen för att lyfta fram tystnaden. 

 

Forts. excerpt 5C: 

71.    (2,5) 

72. P: Och sen vill jag att du ska kolla också (.)  

73.   redigeringen 

74. L: De här med att du väljer att göra ut allting i  

75.   svartvitt 

76. P: Mmm ((vänder huvudet mot läraren)) 

77.   (1,0) 

78. L: Vad är anledningen 

79. P: ((Vänder tillbaka huvudet mot skärmen))  

80.    (1,7) 

81. P: För att jag tycker att det blir (0,5) mer (0,5)  

82.   intensivt ((tittar snabbt på läraren))på nåt sätt  

83.    >(eller blir)< det blir så här djupare på nåt vis 
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84.   (1,7) 

85. P:  och sen så koncentrerar man sig mer på (.) själva  

86.   innehållet (.) Jag tycker att om man har ((vänder  

87.    huvudet mot läraren)) färgbilder så blir det (.)((tar  

88.   upp vänstra handen)) rätt störande 

89. L:  ((Sträcker sig mot tangentbordet men drar tillbaka  

90.   handen))  

91.   (2,5)  

92. P: på >nåt vis< och sen tycker jag att svartvita bilder  

93.    överlag oftast är finare 

94.   (1,0) 

 

I ovanstående transkript ser vi hur läraren ger tid åt eleven att tänka innan hon 

pratar. Tystnaden i början av transkriptet ger deltagarna möjlighet att starta nya 

talturer. Pia väljer att starta en ny taltur med ett nytt innehåll. Eftersom det är 

Pias projektarbete så är det hon som har det epistemiska företrädet. Pia hade 

kunnat välja att fortsätta att prata om vilken bild hon ska välja men istället väljer 

hon att be läraren titta på redigeringen av bilden. Pias initierande handling visar 

även att hon fortsätter att driva moraliskt- och epistemiskt ansvar för projektets 

utveckling samt att hon ger läraren epistemiskt företräde. Läraren i sin tur väljer 

att starta en ny taltur med ett annat innehåll om att Pia har valt att göra 

fotografierna svartvita (rad 74). Pia vänder sig mot läraren och visar att hon 

förväntar sig något mer. När läraren ställer frågan ”Vad är anledningen” 

(rad 78) refererar det till rad 74, att bilderna är svartvita. Frågan är en öppen 

fråga som efterfrågar Pias intention med det svartvita uttrycket. Förmodligen är 

det en autentisk fråga från läraren eftersom han inte vet allt om Pias arbete och 

därmed inte har epistemisk tillgång till det.  

 

Frågan kräver reflexivt tänkande av Pia, vilket hon även får utrymme för i och 

med att läraren inte avbryter henne. Det kan underlätta för Pia att motivera sina 

val om hon har epistemisk tillgång till bildteori. I arkitekturutbildning är det 

vanligt förekommande att studenterna får frågor av reflexiv art där de ska 

motivera sina val. Dessa praktiker där lärarna avkräver förklaringar från 

studenterna konstituerar arkitekturförslag som 'reasoned objects', där 

resonemanget kring intentionen med förslaget ställs mot det designade objektet 

(Lymer, 2010).   

 

När Pia förklarar sin intention med att ha valt svartvitt fotografi använder hon 

en längre taltur. Under uppbyggnaden blir det tre tydliga taltursdelar med 

tystnad mellan dem. Pia yttrar några meningar, sedan är hon tyst ett tag för att 
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sedan fortsätta prata. Tystnaden gör att läraren har möjlighet att komma in med 

en ny taltur, men han väljer att sitta tyst och att lyssna. Den totala tystnad efter 

frågan (rad 78 – 94) är ca 8 sekunder. Under interaktionen intar Pia en 

epistemisk position med ”För att jag tycker att det blir (0,5) 

mer (0,5)” (rad 81). Sedan fortsätter Pia att motivera varför hon valde att 

göra bilderna svartvita. Tystnaden mellan motiveringarna kan ses som tid för 

tanke men också som en viss tvekan. Pia tittar två gånger på läraren, eventuellt 

för att få någon slags respons eller för att se att läraren är med och lyssnar. Att 

läraren inte säger något kan ses som att han accepterar det epistemiska 

företrädet som han gav Pia i och med den autentiska frågan (rad 78). Att läraren 

inte har några invändningar mot Pias motiveringar till varför hon valt svartvita 

bilder, blir ändå tydligare när läraren fortsätter med en ny taltur som handlar om 

teknik och balans mellan de svartvita bilderna. Pias motiveringar till varför hon 

har valt svartvita bilder ifrågasätts inte av läraren med några kroppsliga eller 

muntliga uttryck eller med någon ny taltur som ifrågasätter hennes val.  

Förhandling om tekniken för ett enat uttryck 

När interaktionen fortsätter nedan är det läraren som startar en ny taltur. 

Läraren fortsätter inte att prata om att Pia valt det svartvita bilduttrycket. Istället 

topikaliserar läraren hur Pia ska göra för att få en gemensam helhetskänsla 

mellan bilderna i bildspelet. Även här har jag fetmarkerat tystnaden för att 

tydliggöra den. 

 

Forts. excerpt 5D: 

95. L: Uti fall du ska ha ((harklar sig)) bilderna så tycker  

96.     jag att nån stans där du (bör) eftersträva de är nån  

97.    form utav så att säga gemensam linje i uttrycket och  

98.    när det gäller ljushet (och) mörkhet och kontraster i  

99.    fall det blir hårdare eller mjukare du har lite grann  

100.   (.) större kontrast i vissa bilder 

101.   (1,0) 

102. P:  Mmm 

103. L: I fall man ska liksom sätta ihop flera bilder (.) ska  

104. L: ((Rör handen långsamt som en linje på bordet)) 

105. L:  hänga samman så tycker jag att den där det känns  

106.   mycket bättre ifall man också rent (.) uttrycksmässigt  

107. L: ((Böjer sig fram något och vänder huvudet mot eleven)) 

108. L: när det gäller intensitet och kontrast att dom är (.)  

109.    liiiknande i sin utformning (om man) 

110. L: ((Lutar sig lite framåt, pekar på bilden längst ned)) 

111. L: Och den här till exempel här har du mycket större  
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112.    kontrast än i ((rör vänstra handen framför skärmen))  

113.   den där ((pekar)) och den där bilden 

114.   (0,5) 

115. P: Ja dom bilderna så är de ju dimma där bak  

116. P: ((Pekar med mot skärmen och tittar på läraren)) 

117. L: Mmm 

118. P: Så därför så (.) blir det ju ganska  

119. L: Ja (0,5) 

120. P: skumt å få kontrast där 

121. L: Ja 

122.   (1,0) 

123. L: Men ((Pekar på bilden längst ned)) det jag menar där  

124.   var att ändå (du ser int) på kontrasten 

125.  (1,0) 

126. L: För att den där starka kontrasten så där i det där  

127.   ljuset för att det ljuset där är inte speciellt  

128.   kontrastrikt heller 

129. P: Nää 

130. L: Utan där har du ökat för att du tycker att det ser  

131.   bättre ut eller att du vill ha bilden på det där  

132.   sättet 

133.   (0,5) 

134. P: mmm 

135. L:  och då kanske det är bättre att du du försöker (.)  

136.   dämpa den så om du tittar på dom här andra((pekar på  

137.   skärmen)) så har du inte alls den (.) sticker ut lite  

138.   granna 

139. P: Mmm 

140.   (3,0) 

141. P: Ja de gör den 

142.   (1,0) 

 

I ovanstående excerpt 5D tar läraren stort utrymme i första halvan av 

transkriptet. Han börjar med att ta upp Pias bildmässiga uttryck (rad 95). Pia har 

flera bilder som ska visas tillsammans och läraren säger ”...du (bör) 

eftersträva de är nån form utav så att säga gemensam linje i 

uttrycket...” (rad 96 – 97). Läraren utgår från att några av bilderna är lite 

kontrastrikare och därmed också har ett annat uttryck än de andra bilderna (rad 

99 – 100). Läraren hävdar sitt epistemiska företräde genom att göra en 

topikalisering av sin epistemiska position, när han uttrycker ”...så tycker 

jag att den där det känns mycket bättre...” (rad 105). Hela 

samtalets innehåll blir att handla om hur ett liknande uttryck mellan bilderna 
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kan åstadkommas när det gäller intensitet och kontrast. Läraren börjar med att 

jämföra en bild (inomhusbild) med två andra bilder (utomhusbilder) där det är 

skillnad i kontrasten (rad 110 – 113). Läraren utgår från bilderna som ligger 

bredvid varandra på hennes dataskärm och som han har hjälpt Pia att lägga upp 

(före excerpt 5B). 

 

I andra halvan av transkriptet, från rad 115 får Pia och läraren ungefär lika stort 

utrymme. Pia påpekar att det är dimma på de två utomhusbilderna. Pia hävdar 

sitt epistemiska företräde, om än inte så starkt, när hon tittar på läraren och 

förklarar att det är svårt att få kontrast då (rad 115 – 120). När Pia tittar på 

läraren får hon bekräftelse på att det hon säger stämmer, när läraren tyst säger 

”Mmm” och sedan ”Ja” (rad 115 och 117). Läraren pekar på inomhusbilden 

och tar upp att den är för kontrastrik. ”För att den där starka 

kontrasten så där i det där ljuset för att det ljuset där är 

inte speciellt kontrastrikt heller” (rad 126 – 128). Läraren 

refererar till det mjuka ljuset som kommer in genom fönstret. 37 Pia ger uttryck 

för acceptans av lärarens påstående med ett ”Nää” (rad 129) och håller med 

om att ljuset inte är så kontrastrikt. Läraren säger att den bilden sticker ut lite (i 

förhållande till de andra bilderna). Efter en tystnad på 3 sekunder säger Pia ”Ja 

de gör den” (rad 141). 

 

Analys av Pias förhandling 

I de förhandlingar som sker mellan läraren och Pia om hennes fotografiska 

uttryck intar deltagarna olika epistemiska positioner. Pia börjar med att 

positionera sig som mindre kunnig i och med att hon ber läraren om hjälp. Vid 

andra tillfällen under förhandlingen ges Pia ett epistemiskt företräde, till 

exempel när hon motiverar varför hon har valt svartvitt fotografi. När läraren 

sitter tyst och väntar på Pias svar visar han att han ger Pia epistemiskt företräde 

(excerpt 5C rad 84, 91 och 94). Detta företräde förstärks när läraren sedan 

bygger vidare med frågor som utgår från Pias uttalade motiveringar (början på 

excerpt 5C). När läraren fortsätter att tala lämnar han med sin tystnad, utrymme 

för Pia att komma in i samtalet (excerpt 5C rad 101, 114, 119, 122, 125, 133 och 

140). Tystnaden ger Pia möjlighet att komma med andra synpunkter, möjlighet 

att ställa frågor på sådant hon inte förstår och/eller att fundera över det som 

                                                 
37

 Om det är ett mjukt ljus som kommer in genom fönstret blir inte kontrasterna så hårda. Ett hårt 
ljus ger ett kontrastrikt motiv 
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läraren säger. I interaktionen konstituerar lärarens tystnad elevens epistemiska 

företräde och synsättet att elevens motiveringar och åsikter är viktiga. 

 

Att med blicken kunna avgöra skillnader i kontrast, ljussättning och färger är 

några av de förmågor som eleverna tränar i multimodala interaktioner under de 

fotolektioner som jag har filmat. Jämförandet mellan bilder är vanligt 

förekommande i fotografiska sammanhang och förut användes kontaktkopior 

för ett första urval av bilder. Kontaktkopian användes även som ett verktyg och 

en multimodal resurs under interaktionerna och i arbetet med att lära sig se 

jämförelser mellan olika exponerade bilder (Phillabaum, 2011). I dag används 

datorn som ett liknande verktyg för digitala fotografier, där flera bilder kan tas 

fram samtidigt för att göra jämförelser. Fotoläraren i studien väljer att lyfta fram 

skillnaden i kontrast som en av Pias bilder har, jämfört med Pias andra bilder. I 

slutet av samtalet efter en tre sekunder lång tystnad, håller Pia till slut med 

läraren. Pia ser och ger uttryck för att hon förstår de kontrastskillnader som 

läraren ser och pratar om. Detta sätt att se och lyfta fram skillnaden i kontrast, 

görs till delar av fotografens yrkeskunnande och kan liknas vid de jämförelser 

som arkeologer gör när de jämför jordprover. Seende och lärande är en 

yrkeskunskap som är socialt situerat (Goodwin 1994).   

 

Vem ska börja, elevinflytande 

När eleverna har satt sig ned i bänkarna och är klara för att redovisa frågar 

läraren vem som vill börja redovisa eller om de ska dra lott. Eftersom alla elever 

är tysta och ingen erbjuder sig att börja redovisa följer ett kort samtal där det 

ska bestämmas vem som ska börja redovisa och i vilken ordning de ska göra 

det. Videoinspelningen börjar precis när man hör läraren avsluta en mening 

med ”lotten”, som är sista ordet i frågan läraren ställer när han undrar om 

någon vill börja redovisa eller om de ska dra lott. 

 

Excerpt 6 

1. L:  … lotten   

2.    (10,0) ((Helt tyst)) 

3. L: Hur ska vi göra? 

4.   (5,0) ((Läraren tittar på eleverna och ler lite)) 

5. E?: Dra lotten 

6. L:  Ska vi lotta? 

7. L: ((Vänder sig om och tittar ned på något och kliar sig  

8.   i skägget)) 
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9. E?: Ooh hoo (.) he hee  

10. L: Ooh hoo ((tittar medkännande på eleverna )) 

11.   (3,0) 

12. L: Man skulle kunna göra de här på två sätt. (1,0) Att  

13.   man gör först ett pass (1,5) när ni redovisar (.) och  

14.   sen får dom som tycker att det där inte blev någonting  

15.   bra (.) får göra en ny redovisning i fall ni vill. 

16.    (6,0) 

17. E?: Varför dä? 

18. L: (Vrider lite på huvudet och drar in andan)) (2,0) 

19. L: I fall man skulle vilja (.) göra en ny redovisning för  

20.   att man tycker att den första inte blev så bra 

21.   utan att jag skulle ha kunna gjort sådär och  

22.   sådär i stället. 

23.    (7,0) 

24. L: ((Vänder sig om och plockar upp nycklar från bordet  

25.    framför sig (2,0) och reser sig   upp från stolen))   

26. L:             Det är en öppen  

27.   (0,5) fråga till er men jag går och fixar (1,0) öhh  

28.   lotter (0,5) så får vi dra 

 

Läraren går till sitt arbetsrum, som är vägg i vägg precis bredvid, för att fixa i 

ordning lotterna. När han har försvunnit vänder sig Pia mot Sofie och säger: 

- Det förvånar mig inte om jag får börja. Det brukar alltid hända mig.  

 

När läraren kommer tillbaka efter någon minut, har han lotterna i en 

kameraväska. Läraren berättar att lotterna är numrerade och den som tar lott 

nummer ett får börja och sedan redovisar eleverna i den nummerordning de har 

fått. De som sitter längst ned i salen får börja ta lotterna. Pia som sitter vid 

främsta raden tar den näst sista lotten. 

- Äh men för faan, jag sa ju det. Ja sa ju det. Helvete, säger Pia när hon har 

dragit lott nummer ett. Sofie skrattar. Pia tittar in i kamera, håller för 

munnen och sedan börjar även hon skratta.  

 

Analys och diskussion, elevinflytande 

Läraren börjar med en initierande handling, en taltur om hur de ska göra vid 

redovisningen. Det kan ses naturligt eftersom det tillhör lärarens ansvar att se 

till att redovisningen blir av så att eleverna får möjlighet att visa vad de kan. 

Lärarens sätt att vara tyst, lyssna och titta på eleverna, kan ses som uttryck för 

att försöka få med eleverna i förhandlingen om hur redovisningen ska gå till. 



Ola Lindholm 
 

101 
 

Frågan ”Hur ska vi göra?” (rad 3) ställs av läraren och ger eleverna 

möjlighet att vara med och fatta beslutet om vem som ska börja och i vilken 

ordning de ska redovisa. På sätt och vis är det en upprepning av frågan läraren 

avslutade med, när jag började spela in (rad 1). Han har redan gett eleverna god 

tid på sig att svara och nu får de ytterligare tid att komma med förslag. Någon 

elev kommer med ett förslag ”Dra lotten” (rad 5.) Läraren upprepar detta i 

form av en fråga (rad 6). När läraren upprepar frågan ger han fler elever 

möjlighet att yttra sig, så att fler kan bli med på beslutet. Eleverna är ganska 

passiva och inga fler elever tar något mer initiativ till att vara med och 

förhandla, än den elev som har gett förslaget om lottning.  

 

Trots elevernas avvaktande inställning finns det tre tydliga aktiviteter från 

elevernas sida i den inspelade sekvensen. Elevens förslag ”Dra lotten” 

(rad 5) kan ses som ett önskemål eller ett försök att hjälpa läraren att fatta 

beslutet. Det finns några oartikulerade ljud från eleverna som kan vara uttryck 

för deras nervösa väntan (rad 9). Det kan eventuellt vara liknande ljud från fler 

än en elev. Lätenas tonläge är mer som nervöst glatt än nervöst panik och 

ångestfyllt. Frågan från någon elev ”Varför dä?” (rad 17) kan ses som en 

önskan om att läraren ska utveckla och motivera sitt förslag, att eleverna har 

möjlighet att redovisa två gånger (rad 12 – 15). Frågan kan även ses som en icke 

prefererad handling, en mild protest och ett ifrågasättande av lärarens förslag 

(Melander & Sahlström, 2010).   

 

Läraren upprepar elevernas oartikulerade ljud som visar oro, samtidigt som han 

tittar på dem (rad 10). I transkriberingen har jag gjort en beskrivning av lärarens 

blick som medkännande (rad 10). Jag gör så för att det inte ska kunna 

misstolkas att han till exempel gör narr av eleverna. Lärarens upprepande av 

elevernas oartikulerade ljud kan ses en bekräftad alludering, att synliggöra 

elevernas nervositet (Melander & Sahlström, 2010). Samtidigt kan 

upprepningen visa på en förståelse för att eleverna är nervösa. Lärarens 

upprepning av elevernas uttryck kan också ha en social funktion. Läraren är 

med i det nervösa gänget som ska redovisa. När läraren sedan lämnar rummet 

för att fixa lotterna öppnar han upp för elevernas möjlighet att redovisa två 

gånger om de vill (rad 26).  

 

Den här sekvensen kan ses som ett försök från lärarens sida att ge eleverna 

inflytande över vem som ska börja och hur redovisningen ska gå till. Under den 

dryga minut som jag har filmat, från rad 2 – 28, upptar den sammanlagda totala 
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tystnaden halva tiden, drygt 38 sekunder. Under den tiden väntar deltagarna 

passivt. Läraren väntar och ger eleverna möjlighet att ge förslag. Eleverna 

väntar förmodligen på de andra elevernas förslag eller på att läraren ska fatta 

beslut. Under den övriga tiden i den inspelade sekvensen, är det läraren som 

pratar mer än eleverna. Läraren har ett lugnt tempo när han pratar och han har 

ganska tydliga pauseringar som ger eleverna möjlighet att komma in och bryta 

av med nya talturer, om de önskar. 

 

Eleverna har möjlighet till ett visst interaktionellt motstånd eftersom läraren ger 

eleverna möjlighet att vara med och påverka. I och för sig kan eleverna inte 

komma undan redovisningen men det finns ett uttryck ”Varför dä?”, som 

kan ses som en liten protest mot lärarens förslag att redovisa två gånger. Trots 

att eleverna har möjlighet att påverka blir det inte mycket aktivitet från 

elevernas sida. Det kan finnas flera orsaker till elevernas passivitet. En 

anledning kan vara att eleverna är lite tystlåtna och blyga. En annan anledning 

kan vara att jag är där och att samtalet spelas in. Det kan även vara så att 

eleverna inte bryr sig om hur det redovisas och att de vill att läraren ska 

bestämma. Att läraren är den som har det formella ansvaret att hålla ordning 

och styra undervisningen kan också påverka samtalet. Men i vilket fall som helst 

följs det som beslutats utan protest och eleverna redovisar i den ordning som 

de blir tilldelade.  

 

Redovisningen av elevernas bilder 

Ett viktigt moment med elevernas fotouppgifter är att fotografierna ska 

redovisas på något sätt, som en slutgiltig produkt. Vid redovisningen blir det 

inte så hög grad av interaktion eftersom det blir mer monolog från elevens sida 

när de får utrymme att berätta om sina bilder. Läraren har gett förslag på en 

struktur för vad som kan tas upp vid redovisningarna. Läraren har lämnat 

förslagen muntligt vid olika tillfällen och därför blir formuleringen lite olika. 

Strukturen innebär att ta med följande saker vid redovisningen: 

Syftet med projektet/Bakgrund till vad som gjorts och varför 

Vad det handlar om/Vad de har gjort/Vilket resultat har erhållits  

Vad de ville få fram/Vilka drivkrafter har funnits för att göra detta 

En motivering till varför de har valt sina motiv  

Metod och genomförande – hur har arbetet gått till 

Vad som gick bra samt det som inte gick så bra.Hur har problemen lösts 

Något som du är extra nöjd med 



Ola Lindholm 
 

103 
 

Pia visar att hon kan 

Pia går fram och stoppar in USB minnet i datorn och ställer sig sedan vid 

podiet bredvid duken. Pia ler stort, flätar ihop fingrarna, drar upp axlarna något 

och drar armbågarna utåt. Läraren som också kan styra datorn, frågar om det är 

rätt fil han har tagit fram. Pia svarar ja och läraren startar bildspelet och råkar få 

igång någon musik som Pia inte vill ha på ännu. Musiken tystnar och en svart 

ruta börjar bildspelet. Pia tittar på sina klasskompisar och ler. 

- Var så god och börja säger läraren 

Pia tittar ned i sitt papper och berättar att hon har porträtterat nio olika 

personer, där hälften är gamla och hälften är unga. De gamla är mellan 70 och 

90 år och de unga mellan 15 och 20 år. De skulle ha varit tio personer men den 

sista personen, som var gammal, blev sjuk och då var det för sent att ersätta 

hen. Pia har också gjort små intervjuer med personerna, om resor som de har 

gjort, och om det fanns något som de uppskattade väldigt mycket. Syftet var att 

se skillnader mellan unga och gamla, vad de uppskattade och så. Den stora 

skillnaden var deras resmål eftersom de gamla hade hållit sig mest inom Sverige. 

Anledningen till att hon valt att fråga om resor är att hon själv tycker om att 

resa väldigt mycket. Pia säger till läraren att börja visa bildspelet. Bilderna växlas 

automatiskt och de varvas med citat från intervjuerna. Citaten är med vit 

centrerad text mot svart bakgrund. Citaten handlar om resor som personerna på 

bilderna har gjort samt om saker de har tyckt om. Bildspelet är ca 3 minuter och 

50 sekunder långt. Pia är helt tyst under bildspelet och tittar på eleverna, läraren 

och bilderna. Lugn musik med engelsk sångtext hörs under hela bildspelet. 

Musiken är There is a light that never goes out med The Smiths. 

 

Gemensamt för alla bilder är det korta skärpedjupet, förutom de två första 

bilderna. Alla bilderna är också svartvita och relativt lika i kontrastrikedomen. 

De fyra första fotografierna är på de äldre människorna. Fotografierna på de 

äldre följer gyllene snittet och de skiftar inte så mycket i bildutsnitten.38 

Fotografierna på de yngre har större variation på bildutsnitt och från vilka 

vinklar de är fotograferade. Varför det är mindre variation på bilderna med de 

äldre framkommer inte under redovisningen. Senare vid det sista tillfället som 

jag träffar eleverna frågar jag Pia om detta, men hon hade inte tänkt på detta. 

 

När bildspelet är slut berättar Pia att hon valde att göra bilderna svartvita för att 

hon tyckte att det passade till ämnet, för att det är finare och för att bilderna 

passar ihop och ser bättre ut tillsammans. Det som kunde gått bättre under 

                                                 
38

 Se bilaga 4 
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arbetets gång var att det saknades en person och att det var lite ont om tid vid 

fotograferandet eftersom det blev mörkt på kvällen. Helst skulle hon också vilja 

haft en annan årstid. Under tiden Pia pratar tittar hon omväxlande på läraren, 

eleverna och ned i pappret som hon har som stöd. Kroppspråket ser 

fortfarande lite spänt ut. Hon vrider lite på kroppen och händerna pillar på 

papperet på podiet. När hon är färdig tittar hon på läraren och sedan blir det 

tyst en stund. Läraren säger ”fråga?” och Pia svarar ”ja” och ger läraren 

tillåtelse att ställa några frågor. Läraren ställer några frågor som är autentiska, 

det vill säga han vill veta något som han inte vet. Frågorna handlar om 

människorna på bilderna och de möten som Pia har haft med dem. 

Anledningen till att jag bara tar med en av lärarens frågor är för att alla frågor 

handlar om citaten och inte om bilderna, bilduttrycken eller vad bilderna 

berättar. 

 

Excerpt 7: 

1. L: Ääh dom här ä citaten som du har här från personerna  

2.   (.) när du har pratat med dem du har ju (.) liksom  

3.   intervjuat dom samtidigt som det här (.)ää (.) ää kan  

4.    du dra några (.)slutsatser runt det mer än dom här  

5.    citaten som d du sa att det var olika beroende på  

6.   vilken ålder och vart dom har rest (.) Dom äldre har  

7.    mest rest i Sverige men (.) som resor betraktat (.) 

8.   A va skillna 

9. P:  Aa jag blev ganska förvånad för dom berätta  

10.    ändå liksom (.) ja men lite samma sak alltså att det  

11.   är många som har rest med familjen och dom berättade  

12.    från när dom var unga ååh det är sånt de kommer ihåg  

13.   och det var det som de uppskattade å (.) och så där  

14.   (0,5) Mmm (.) Så ja de var inte så stor skillnad som  

15.   jag trodde (0,4) de var vad dom berättade (.) och  

16.    sen hur dom berättade (.) det var ju väldigt stor  

17.   skillnad (0,4) dom unga fick man ju mer  dra ur (.) 

18. P:                ((Rör ena   

19.  handen i en cirkelrörelse och tittar på de andra))  

20. P:  Och dom gamla bara  pratar och pratar (.) hur länge  

21. P:         (( Skakar på huvudet och ler.))  

22. P:  som helst. Jag fick liksom (.) stoppa dom (0,5) så 

 

Läraren har det formella ansvaret för hur redovisningen ska gå till och hur 

redovisnigen ska följas upp. Efter att Pia har redovisat klart säger läraren 

”fråga?” med ett tonläge som att han frågar Pia om det går bra att ställa en 

fråga. Pia svarar ”Ja” och visar att hon är beredd på frågor. Läraren ställer inga 
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frågor om tekniken, bilduttrycket eller bildinnehållet. Frågorna handlar om 

citaten, det som Pia har fått fram i sina intervjuer. Eftersom läraren inte har 

varit med vid fototillfällena har han inte träffat de personerna som Pia har 

frågat. Därför är lärarens frågor autentiska eftersom han inte vet något om det 

som han frågar om (rad 1 – 8). Autentiska frågor är centrala i en dialogisk 

undervisning, eftersom de ger eleverna möjlighet att tänka och reflektera själva, 

inte bara minnas och reproducera. De signalerar en annan inställning till vad 

som räknas som kunskap och vilken elevens roll ska vara (Dysthe, 1996).  

 

När Pia får en autentisk fråga har hon möjlighet att visa att hon kan något som 

ingen annan i klassrummet kan. Det är ju bara Pia som har erfarenhet av att ha 

träffat de människor som hon har fotograferat. Därmed är det hon som har 

epistemisk tillgång och epistemiskt företräde till det som läraren gör till topik i 

och med hans fråga. Pia visar en ökande säkerhet till exempel genom att hon 

pratar fritt och inte tittar ned i pappret. Kroppsspråket blir också allt mer säkert 

genom att det mer och mer förstärker det hon pratar om, till exempel handens 

cirkelrörelser (rad 18 – 19) förstärker ”dra ur” och huvudskakningarna (rad 

21) att de gamla pratar hur länge som helst. Pia gör en lång taltur med bara 

kortare pauseringar och hon betonar också orden tydligare än under tidigare 

redovisning (rad 15 och 16). När Pia har pratat färdigt och ingen annan har 

någon fråga så tackar läraren Pia och de andra eleverna applåderar. Pia går och 

sätter sig vid Sofie. Pia tittar på Sofie och ler glatt. Hela redovisningen från det 

att Pia började tills hon fick applåder, tog 8 minuter och 20 sekunder. 

Sofie tar kontrollen 

Sofie reser sig upp (stolen raspar mot golvet). Hon pratar lite med Pia som 

sitter bredvid. Läraren håller på att ta fram Sofies bildspel. Han frågar om det 

finns där på datorn. ”Ja” säger Sofie. ” Det ligger på Pias USB”. Sofie går 

långsamt framåt och hon tittar på filmduken, där datorns skrivbord visas. Hon 

stannar en  bit ifrån duken och det lilla podiet, som eleverna brukar stå vid när 

de redovisar. Sofie talar om vad bildspelet heter. Sofie har ett papper i handen 

som hon pekar med mot filmduken för att visa vart hennes bildspel är. Sofie 

talar om att bildspelet ligger längre ned i mappen och till slut hittar läraren 

bildspelet. Sofie fortsätter att gå mot podiet och vänder sig därmed bort från 

läraren och kameran. 

 

Excerpt 8A: 

1. S: Å dennn ((vänder sig mot läraren)) sätter du inte på  

2.   (hälften) så att du vet 
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3. L: Nej. Okey. (0,5) Jag lovar 

4. S: ((ler)) 

5. S: Bra 

6.    (8,0) 

 

Sofie snörvlar lite, drar ned tröjan, böjer sig framåt och tittar på filmduken. 

Läraren försöker få igång bildspelet. Ett problem uppstår när dokumentet ska 

öppnas. Det saknas en font. Det innebär att ett av de typsnitt som Sofie har 

haft på sin egen dator inte finns på lärarens dator. Läraren talar om vilken font 

som saknas. 

 

Forts. Excerpt 8A: 

7. S: Finns inte den fonten? 

8. L: Den fonten finns inte (0,3) på den här datorn (0,5) 

9.   så   den f 

10. S:   Den har jag på alla texter, vad blir det då? 

11. L: Ja då väljer den en   annan 

12. P:        Men du har ju inte så mycket 

13.    text 

14. S:  ((Tittar på Pia)) Nää (.)då får 

15.    (0,5)  

16. L: Då får det vara så 

17. S:  Då får det va 

18. L: Vi kan ju titta på fonten (den rätta) (1,0)  

19.    >Det kommer att se ut så< 

20. S: Ja (.) de (i  princip) 

21. L:     Okey 

22. L:  >Säger du till när  jag sätter igång< 

23. S: Ja 

 

Från det att Sofie har rest sig från stolen till det att hennes bildspel ska öppnas 

har det tagit 1 minut och 20 sekunder. En stor del av tiden har gått åt att hitta 

och öppna presentationen. Sofie har varit aktiv och instruerat läraren var 

hennes presentation finns, på Pias USB minne. När presentationen hittas tar 

Sofie kommando över situationen med ”Å dennn ((vänder sig mot 

läraren)) sätter du inte på” (rad 1). När det sedan visar sig att de 

fonter eller typsnitt som Sofie har använt inte finns på lärarens dator, uppstår 

ett problem (rad 7 – 8). I sekvensen som följer agerar tre deltagare för att lösa 

det problem som uppstått (rad 7 – 17). De turtagningar som görs kan ses som 

en liten sekventiell progression (Melander & Sahlström, 2010), där turtagningarna 

bygger på varandra mot ett gemensamt mål, att minimera problemet. Läraren 

ger i början information, Sofie frågar om konsekvensen och Pias inhopp, ”Men 
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du har ju inte så mycket text” (rad 12 – 13),  kan ses som ett stöd för 

Sofie att fatta beslut. . Läraren ger sedan Pias idé stöd med ”Då får det 

vara så” (rad 16), innan Sofie också ger uttryck för att det får vara så (rad 

17). Alla tre delagare har erfarenhet av olika typsnitt och de samarbetar för att 

Sofie ska fatta beslut. Sedan ber läraren Sofie säga till när han ska sätta igång 

bildspelet (rad 22). Men först berättar Sofie lite om sitt projektarbete. 

 

Forts. Excerpt 8B: 

24. S: Eeeh (1,0)((Tittar ned i pappret)) 

25. S:  Mitt projketarbete handlade om (.) naturen. (0,5) Eeeh  

26.   de jag ville var att fånga  

27. S:   ((Tar handen mot hårspännet och tittar på eleverna)) 

28.    övergången (.) mellan hösten och vintern på bilder.  

29.   (0,5) 

30. S: ((Tittar ned i pappret och omväxlingsvis på eleverna))  

31.   Så det jag har gjort är att vara ute i tio veckor (.)  

32.   på raken. Varje onsdag mellan två och fyra (.) och  

33.   fotograferat (.) tre olika platser. 

34. S: (1.0) ((tittar ned i pappret))   

35. S:  Eeeh (0,8) det jag ville de var att få bilderna så  

36.   lika som möjligt för att (0,5) jag skulle få (.) en  

37.   effekt av dem sen när jag la ihop det (1,0) och det  

38.   var även mitt syfte att få dem så identiska som 

39.   möjligt.  

40. S: (1,0) ((Tittar ned i pappret))   

41. S: Eeeh >det jag ville va också med det var< att (.)lära  

42.   mig själv mer om kameran om jag kunde ha fasta  

43.    inställningar efter mörkret och vädret (.) och allt  

44.   möjligt sånt (1,5) och >jag har inte redigerat  

45.   bilderna< så mycket utan jag ville >hålla dem väldigt<  

46.   (1,0) ((Tittar ned)) neutrala (.) som jag fotade dom 

47. S: (0,8) ((Tittar upp på bilderna))  

48. S: Så att man skulle se (.) vädret så exakt som möjligt 

49. S: (1,5) ((Tittar ned)) 

50. S:  Sen har jag lagt in dem i ett (.)bildspel och lagt  

51.   övergångar så att man ska försöka få (0,4) ((ler)) en  

52.   fin liten övergång där hehe (1,0) Du kan sätta på den. 

53. S: ((Ler och tittar ned)) 

   

Sofie börjar redovisningen lite tvekande med ett ”Eeeh” följt av en tystnad (rad 

24). Det sätt som Sofie använder sitt kroppspråk i början av redovisningen 

förstärker inte talet eftersom de kroppsliga uttrycken inte är kopplade till det 

hon säger (rad 27). Det kan ses som ett uttryck för nervositet, precis som 
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hummande och eeeh, kan vara. Det finns fler ställen där Sofie säger ”Eeeh” 

och där hon är tyst ett tag. Eeeh-andet, och tystnaden kan också ses som att 

hon letar efter det hon ska säga (rad 24, 25, 35och 41). Hummande av olika slag 

används ofta när talaren tänker eller letar efter planerade uttryck. Att Sofie letar 

efter vad hon  ska säga förstärks av att hon tittar ned i pappret i samband med 

Eeeh-andet (rad 24, 34, 40 och 49).  

 

Sofie är väl förberedd med ett papper och hon har en tydlig struktur när hon 

berättar om bildspelet. Vad det handlar om (rad 25 och 28), vad hon ville få 

fram (rad 26 och 28), vad hon har gjort (rad 30 – 31) samt syftet med projektet 

(rad 38 – 39). Sofie beskriver även vad hon ville lära sig (rad 41 – 43) samt 

motiveringen till att hon inte har redigerat bilderna (rad 44 – 48). Sedan Sofie 

började redovisa har det gått 1 minut och 12 sekunder. 

 

Bildspelet som heter Från höst till vinter på tio veckor, börjar med lugn pianomusik, 

River flows in you med Yurima. Sofie tittar på sina klasskompisar och ler. Bilderna 

växlar automatiskt och förmodligen har Sofie inte tänkt att prata till bildspelet 

eftersom musiken är så pass hög under hela bildspelet. Efter 16 sekunder, när 

de första stadsbildsmotiven visas, ber läraren Sofie berätta lite kort om 

miljöerna som hon har valt. Tyvärr är det svårt att höra vad de säger eftersom 

pianomusiken är ganska hög. Sofie säger något om att miljöerna skulle vara 

ungefär lika långt från skolan. Hon ville ha med lite människor på några av 

bilderna och det gav valet av den första platsen, en stadsmiljö. När de bilderna 

har visats med förändring från höst till vinter, kommer rubriken Natur, 1. Här 

säger Sofie något om att ljuset var viktigt. Bilden visar en bred stig med träd på 

båda sidor där ett starkt solljus kommer in från vänster. När rubriken Natur, 2 

kommer fram säger Sofie ytterligare något som jag ej kan höra. Bildspelet är 2 

minuter och 39 sekunder långt. 

 

Den fråga som läraren ställer när bildspelet har börjat handlar mer om 

processsen än om bildernas uttryck. När Sofie svarar så talar hon också om 

processen, hur hon valde ställena att fotografera på etcetera. Lärarens fråga och 

Sofies svar gör att fokus och interaktionens innehåll, topiken, blir mer på 

processen än bildernas uttryck och vad de berättar. Efter bildspelet fortsätter 

Sofie att prata om sitt projekt. 

 

Forts. Excerpt 8C: 

54. L: Mmm Jaa  

55. S:  Mmm och eeh anledningen till att jag valde fotografera  
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56. S: naturen ((Håller händerna framför sig på bordet tittar  

57.    upp från pappret vänder blicken mot eleverna)) därför  

58.   att jag tycker om (.) naturen >väldigt mycket att va  

59.   ute i den<  är fina färger på hösten och (0,8) >jag  

60.   tycker att det< är fint på vintern när det är fullt  

61.   med snö  

62. S: (1,0) ((Ler och tittar ne i pappret)) 

63. S: Ähh och det jag tyckte som gick bra med det här (.)  

64.   det var att (0,5) Ja i början var det svårt och ta sig  

65.  ut varje vecka ((Tittar upp på eleverna)) (.) cykla ut  

66.   dit (.) för att fota men (.)((tittar ned i pappret))  

67.  det gick bra till slut när man visste (0,5) mer  vart  

68. S: ((tittar upp på eleverna)) 

69. S: jag skulle stå (.) hur ((tittar ned i pappret)) jag 

70. S:  skulle ställa stativet och (1,0) inställningarna på   

71.   kameran (1,5) Eeh ((Tittar ned i pappret))det var inte  

72.   så lätt i början å få bilderna (.) lika men (.) efter   

73.   några gånger så hade jag (0,5)en bild (.) med mig (.)  

74. S:  ((Tar upp händerna och håller dem mot varandra som en  

75.   fyrkant, framför sig))  

76. S:  framför mig som jag kunde utgå ifrån och ha några  

77.   punkter på varje bild som jag skulle titta efter (1,0) 

78. S:  Eeh ((Tittar ned i pappret))(2,2) 

79. S:  och att ja det >också gick riktigt bra< var att det 

80.   kom så mycket snö (.)  

81. S: ((Tittar på bilderna, eleverna och läraren)) 

82.   den vintern annars hade det inte blivit lika stor 

83.   effekt utan nu såg man verkligen förändringarna (0,5) 

84.   mellan hösten och vintern (2,0) Ehh  

85. S:  ((Tittar det ned i pappret))  

86. S: det som inte gick lika bra (.) det var just att när 

87.   det blev ((Tittar på eleverna)) för mycket snö så var 

88.   det svårare att se >vart jag skulle ställa stativet<  

89.   (.)för jag hade >lite punkter på marken< som jag  

90.   tittade efter (.) när det var snö så kunde jag inte se  

91.   nånting (0,5) då var det mest å chansa sig fram (1,0) 

92.   och ((Tittar ned))även att vissa dagar var det liksom 

93.   snöstorm och det regnade väldigt mycket och det var  

94.   svårt att fota då utan att få kameran blöt. (2,5) men  

95.   eeh ja det svårare än jag trodde att få bilderna  

96.    exakta men jag är nöjd med det jag fick fram och (.)  

97.   idén blev som jag tänkt mig.  

98. S: ((Tittar på läraren))   

99. S: ((Tittar först på läraren sedan på duken och sen på  

100.   läraren igen och till slut ler Sofie))  
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101.   (5,0) 

 

Efter bildspelet pratar Sofie 1 minut och 39 sekunder. Hon fortsätter med 

hummanden och pauseringar när hon tittar ned i pappret, även om 

pauseringarna blir kortare och kortare. Kroppsspråket börjar också förstärka 

det Sofie pratar om (rad 74 – 75). Sofie har en fortsatt tydlig struktur när hon 

pratar om processen. En tydlig motivering till varför hon valt att fotografera det 

hon har (rad 55 – 61), vad som gick bra (rad 67 – 71) samt det som inte gick så 

bra (rad 86 – 94). Sofie tar även upp svårigheten med att få bilderna exakta (rad 

95 - 96). Sofie tittar på läraren och tystnar för att ge honom möjlighet att starta 

en ny taltur.  

Läraren styr innehållet med frågor 

Efter en tystnad på 5 sekunder har läraren förmodligen gjort bedömningen att 

Sofie har avslutat sin redovisning, som förstärks av att Sofie ler. Alla deltagare 

har fått möjlighet att tänka för att formulera nya talturer men det blir läraren 

som fortsätter med en ny taltur. 

 

Forts. Excerpt 8D: 

102. L: Frågor? hehe (.) hehe (0,5) Ääh skillnaden mellan att  

103.  fotografera (0,5)  motiv där människor ingår och  

104.    motiv där dom inte är med (1,0) Va är (.) fördelar  

105.   och nackdelar så att säga (när de) 

106. S:  Ä där de va människor (.) de va att dom rörde sig hela  

107.  tiden. Så dom (0,5) blir ju mer (.) suddiga Men jag  

108. S: tycker det var (.)kul att ha med lite människor med  

109.   också just för att (1,0) 

110. S:   det blir lite mer förändringar i bilden  

111. S:  ((Rör händer snabbt fram och tillbaka)) 

112.   (1,5) 

113. S:  och (1,0) när det inte var människor var det enklare  

114.   då (.)  slapp jag tänka mig för för att det kom ju  

115. S:      ((Börjar röra händerna fram och tillbaka))   

116. S:  cyklar där jag stod och fotade för jag var ju tvungen  

117.   hela tiden (.) tänka på allting runt omkring också  

118.   (1,0) När jag fotade det där med natur då var det ju  

119.   (.) då kunde jag stå lugnt för mig själv (.) och ha  

120.   den tid jag verkligen behövde 

121.    (5,0) 

122. L: Jaa  De här är ju en en uppgift där du har jobbat  

123.  med som eeh kräver ganska mycket när det gäller de  

124.    rent tekniska biten det här  med att (.) att få  
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125.   återkomma till samma plats ha samma inställning att 

126.   stå på samma   ääh Dom största problemen där du   

127. S:       ((Tittar på läraren och nickar)) 

128. L: nämnde nånting de här med att när snön  kom så var 

129.   det  svårt att placera stativet 

130. S:   ((Tittar på läraren och nickar)) 

131. S:  Mmm 

132. L:  Nånting annat där som du tyckte att de här har jag gj  

133.    lärt mig ganska mycket ut av att göra den här  

134.   upprepningen om och om igen 

135. S: Jaa jag fick ju in (2,0) (liksom) (1,0) Jag visste  

136.   vad jag skulle göra och (0,8) det var ju lättare (.)  

137.   efter att ha fotat några gånger (.) och det blev  

138.   mörkare exempelvis så  visste jag vad jag skulle  

139. S:        ((Rör högerhanden i  

140.   cirkelrörelser))  

141. S:  ändra på kameran för att (1,0) få det bättre exponerat 

142.    men det var också svårt när det var snö det blev  

143.   överexponerat så jag fick (.) ta två olika bilder och 

144.   lägga ihop dom (sen) (1,0)   

145. S:  >men för att få fram< himlen exempelvis 

146. S:  ((Tittar och pekar på bilden)) 

 

Den fråga som läraren ställer handlar mer om process än om bilduttryck (rad 

102 – 105). När Sofie svarar förstärks talet mer och mer av hennes kroppspråk 

och handrörelser (rad 111 och 115) . När Sofie har förklarat processen uppstår 

en 5 sekunder lång tystnad (rad 121). Det ger Sofie eller någon annan elev 

möjlighet att starta en ny taltur. Läraren fortsätter med att beskriva de problem 

som Sofie har löst (rad 122 – 126) och betonar det ”tekniska” (rad 124). 

Sofie tittar på läraren nickar och säger ”Mmm” , som en bekräftelse på de 

problem som läraren beskriver att hon har haft och löst (rad 127 och 130 – 

131). Frågan som läraren sedan ställer är ganska öppen, ”Nånting annat där 

som du tyckte att de här har jag gj lärt mig ganska mycket 

ut av” (rad 132 – 134). När Sofie svarar på frågan finns det ganska många 

tysta pauser (rad 135 – 144), som skulle kunna öppna upp för någon annan att 

börja en ny taltur, till exempel för att hjälpa Sofie att svara på frågorna. Men 

eftersom ingen kommer in med någon ny taltur får Sofie tid och möjlighet att 

tänka innan hon svarar. Kroppspråket förstärker också det hon talar om, dels 

med en vevande rörelse (rad 139 – 140) samt att hon pekar på bilden när hon 

talar om den (rad 146). Att peka på saker i kontexten gör att sakerna som det 

pekas på blir tydliga multimodala uttryck i interaktionen (Goodwin, 2000). 
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När Sofie har pratat klart väntar läraren nästan tio sekunder på att de andra 

eleverna ska ställa några frågor. Ingen annan elev säger något trots att tystnaden 

ger möjlighet till att starta en ny taltur för alla deltagare. Att ingen elev ställer 

någon fråga kan också bero på att jag och kameran är närvarande. Efter 

ytterligare fem sekunder frågar läraren Sofie, om hon skulle förändra något om 

uppgift skulle göras igen. Jag har svårt att höra Sofies svar när hon säger något 

om att hon bara skulle ändra något lite och försöka få det mer exakt. Läraren 

ställer någon fråga till och då handlar det om tekniken att hantera stativ, 

etcetera. Läraren frågar också om motiv och Sofie säger att hon kanske skulle 

välja något mer med människor. Efter det får Sofie applåder av sina 

klasskamrater. 

 

Analys och diskussion av redovisningarna 

Vid redovisningen får eleverna epistemiskt företräde i och med att de ska 

redovisa vad de har gjort och därmed bör ha epistemisk tillgång när det gäller 

deras eget projektarbete och hur det ska redovisas. Läraren och de andra 

eleverna förväntar sig att den elev som redovisar har bestämt vilka fotografier 

som ska visas upp och vad som ska sägas om dem. Till hjälp för detta har 

läraren gett eleverna förslag på en tydlig struktur, som de kan använda vid 

redovisningarna.  

 

De elever som har tagit till sig och följer strukturen bäst är de som har förberett 

och skrivit stödanteckningar, som de tittar i när de redovisar. Både Pia och 

Sofie har papper och de följer strukturen vid sina redovisningar. Pia och Sofie 

visar att de vill ha kontroll i och med att de är tydliga med att säga till att de 

bestämmer när bildspelet ska starta. Sofie börjar redovisningen lite tvekande 

med ett ”Eeeh” följt av en tystnad (excerpt 8B rad 24). Det sätt som Sofie 

använder sitt kroppspråk i början av redovisningen förstärker inte talet 

eftersom de kroppsliga uttrycken inte är kopplade till det hon säger (rad 27). Pia 

har också ett liknande agerande i början av hennes redovisning, om än inte lika 

tydligt som Sofie. När redovisningarna pågått ett tag använder både Pia och 

Sofie kroppspråket mer och mer till att förstärka det som de talar om, till 

exempel när Sofie pratar om en bild och visar en fyrkant med händerna 

(excerpt 8C rad 74 – 75). Detta blir ändå tydligare i slutet av redovisningarna 

när eleverna svarar på lärarens frågor, till exempel när Pia  pratar om hur olika 

de unga och gamla var där hennes handrörelser och huvudskakning visar det 

som hon pratar om (excerpt 7 rad 18 – 19 och 21). När eleverna svarar på 
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lärarens frågor pratar de mer fritt utan papper och deras talturer blir ganska 

långa med bara kortare pauser för att sedan fortsätta. Pia betonar också orden 

tydligare än tidigare under redovisningen (excerpt 7 rad 15 och 16). 

Kroppspråket förstärker också tydligare det som de talar om, vilket kan tyda på 

en större säkerhet (excerpt 8D rad 111 och 115). Att kroppsspråket utvecklas 

från nervöst till säkert under redovisningen, kan också visa på att eleverna har 

blivit utmanade inom den optimala eller nära utvecklingszonen och att de har 

klarat utmaningarna (Dysthe, 1996; Lindqvist, 1996; Greiffenhagen, 2011).  

 

När eleverna har redovisat har de framför allt hållit sig till den struktur och de 

saker som läraren rekommenderat att de ska ta upp. När Pia visar sitt bildspel är 

hon helt tyst och musiken förstärker stämningen som skapas. När Sofie visar 

sitt bildspel får hon frågor från läraren om processen. Det gör att musiken inte 

får samma chans att förstärka bilderna eftersom både läraren och Sofie pratar. 

Pratet kan också ta lite uppmärksamhet från bilderna och vad de berättar. 

Lärarens frågor handlar mer om processen än om bildernas uttryck. Det är 

också processen med fotograferandet som Sofie pratar mest om. Hon pratar 

också lite om att hantera redskapen, kameran och stativet. Det enda Sofie säger 

om bilderna och det motiv hon valt att fotografera är att hon gillar naturen och 

färgerna på hösten (excerpt 8C rad 58 – 59). Trots det väljer Sofie att göra 

bilderna svartvita, utan att motivera det.  

 

Inom klassrumsinteraktion är ett vanligt turtagningsmönster IRE (eller IRF, det 

vill säga Initiering – Respons – Evaluering/feedback (Waring, 2008; Tanner, 

2014, s. 52). Oftast är det en form av kontrollfrågor där läraren redan vet svaret 

och frågan ställs för att kontollera att eleverna har förstått. Vid redovisningarna 

i min studie blir det inget tydlligt IRE- mönster eftersom eleverna har det 

epistemiska företrädet. Det visar sig även i att de flesta frågorna från läraren är 

autentiska. De frågor som läraren ställer handlar inte om vad eleverna vill säga 

med bilderna eller vilka känslor de vill skapa. Pia får autentiska frågor om de 

som är porträtterade och Pia får berätta mer om vad hon vet. Sofie får frågor 

om tekniken och processen (excerpt 8B rad 102 – 105). Eftersom läraren sedan 

har förstärkt det ”tekniska”   (excerpt 8D rad 124) när han beskriver de 

problem som Sofie har löst så kan det diskuteras om det var en autentiska fråga 

som läraren ställde från början eller om det var mer en kontrollfråga. Däremot 

kan den mer öppna frågan på rad 132 – 134 ses som en mer autentisk fråga 

eftersom frågan är ställd på ett sådant sätt att den kan besvaras på flera olika 

sätt. Att redovisningarna och de efterföljande frågorna till stor del blir att 
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handla om teknik och process beror till stor del på att läraren gör det till 

innehållet med sina frågor. Men även den struktur som läraren har gett eleverna 

lyfter delvis fram processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ola Lindholm 
 

115 
 

7 Sammanfattande diskussion 

I svensk skolforskning finns det bara någon enstaka studie om 

Medieprogrammets karaktärsämnen. Det finns inte heller många studier om 

fotoutbildningar, vare sig de räknas som yrkesutbildningar eller konstnärliga 

utbildningar. Därför behövs det fler studier med beskrivningar och analyser av 

vad som sker inom medieutbildningar och fotokurser. Min forskning tar upp ett 

unikt fall med en lärare och en elevgrupp. Att göra generaliseringar genom 

kontextlikheter är inte möjligt eftersom undervisning är starkt kontextbundet 

med olika miljöer, olika lärare, elever med olika förutsättningar, förväntningar 

etcetera. Däremot har jag fått syn på mönster när det gäller interaktion mellan 

lärare och elever när de interagerar kring fotografiernas kommunikativa 

bilduttryck. Att sätta fokus på det som sker istället för kontexten kan göra det 

möjligt att generalisera genom erkännande av mönster (Larsson, 2009). Mönster 

som kanske kan vara möjliga att upptäcka i andra kontexter och andra 

kommunikativa ämnen, om vidare forskning kring liknande företeelser 

genomförs.  

 

Den tid jag var hos eleverna och läraren var så kort att jag egentligen inte kan 

uttala mig om något annat än just de tillfällen som jag studerade. Jag kan inte 

hävda att det jag sett i min studie är generellt för lärarens sätt att undervisa eller 

att andra samtal under terminen gått till på liknande sätt. Min forskning kan 

ändå skapa fördjupad förståelse för just dessa enskilda didaktiska konkreta 

situationer. Att studera och forska om didaktiska situationer och de handlingar 

som lärare och elever gör dagligen och sedan göra den tillgänglig för lärare, är 

ett sätt att utveckla lärarnas professionella kunskapsbas. ”Lärarna måste ges 

förutsättningar att beforska sin praktik och därmed vinna en djupare kunskap 

och få nya verktyg, som kan medverka till förbättringar i den pedagogiska 

yrkesverksamheten” (Carlgren, 2009b). 

 

Interaktionen och det sociala samspelets organisation  

En del av samtalen i studien har jag beskrivit som institutionella samtal med 

inslag av informell karaktär.39 Med det menar jag att samtalen har ett drag av 

vardaglig och jämlik karaktär med ett tillåtande och fritt spelrum, där det inte är 

så styrt och tvingande. Goffman (1982) menar att de informella samtalen skiljer 

                                                 
39

 Synonymer till informell; ledig, personlig, otvungen, fri, enkel, anspråkslös, okonventionell, 
inofficiell. (Walter, 2000) 
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sig från institutionella samtal både till innehåll och form, men även att 

institutionella samtal kan skilja sig från varandra. Familjeterapisamtal sker på 

annorlunda sätt än till exempel samtal i klassrum eller vid rättegångar 

(Goffman, 1982). I interaktionen upprätthålls och produceras kontinuerligt 

normer för vad som är tillåtet och vem som har företräde (Goodwin, 2007; 

Tholander, 2011). Detta sker både i vardagliga och i institutionella samtal. I de 

institutionella interaktioner som jag följde såg jag olika agerande som kan sägas 

skapade en informell karaktär. Det var en social och vänskaplig stämning i 

klassrummet mellan läraren och eleverna. Det förstärktes till exempel när 

läraren bjuder en elev på en apelsinklyfta eller när läraren ”busar” och tar 

elevens mobil. Eleverna kunde även visa läraren någon rolig bild eller kort film 

som de hittat på nätet, när de pausade från arbetet. Läraren kände sina elever 

ganska väl och kunde fråga eleverna om saker som skedde utanför skolan. En 

elev var med i en fotoklubb i en närliggande stad, en elev hade en mängd 

husdjur, en annan elev hade varit på semester med sin pappa etcetera. De här 

spontana enskilda samtalen skedde samtidigt som de andra eleverna jobbade 

självständigt i klassrummet vid datorerna med sina fotografier.  

 

Det var en liten grupp elever som jobbade under eget ansvar och stor frihet. De 

kunde när som helst avbryta sitt arbete för att göra något annat. Eleverna 

bestämde själva när de ville ha hjälp av läraren och vilken typ av hjälp de ville 

ha. De frågor som eleverna ställde till läraren handlade om att få instruktioner 

och/eller råd från läraren. När läraren gav råd gav han ibland olika förslag så att 

eleverna ställdes inför olika valmöjligheter. Instruktionerna rörde ofta tekniken, 

att hantera verktyget, hur de ska lösa problem i dataprogrammet för att få 

bilden som de ville. De återkommande instruktionerna visade på hur processen 

med bildredigering är cyklisk. Läraren och eleven samtalade om bilden där 

läraren bedömde/värderade och gav instruktioner. Eleven arbetade vidare enligt 

instruktionerna för att sedan åter samtala med läraren för att bli bedömd och få 

ytterligare instruktioner, för att sedan arbeta vidare, etcetera.  

 

Eleverna positionerade sig också som kunniga när de interagerade med läraren 

om sina bilder och hur de skulle lösa bildmässiga- och tekniska problem. En 

anledning till det kan vara att dagens elever har en hög mediekompetens som de 

har skaffat sig utanför skolan, både som konsumenter och producenter. (Erstad, 

m.fl. 2007b). De gånger eleverna intog epistemiska positioner eller hävdade 

epistemiskt företräde förhandlade de med läraren och försökte motivera och 

hävda att deras kunskap var den mest relevanta i just detta sammanhang. I 
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projektarbetsformen med kollaborativa och elevaktiva inslag har eleven 

epistemiskt ansvar och till viss del epistemiskt företräde till sitt eget 

projektarbete och de fotografier hen arbetar med. Med ett elevaktivt arbetssätt 

överförs viss del av ansvar och auktoritet från läraren till eleven (Greiffenhagen, 

2011). Det innebär också att läraren måste ställa autentiska frågor för att kunna 

sätta sig in i det arbete som eleverna håller på med även om läraren har 

kännedom om betygskriterierna. Läraren är ansvarig för elevens möjlighet att 

tillgodogöra sig ett kunskapsstoff och hen blir en vägledare istället för en 

förmedlare genom att stödja, coacha och lotsa eleven mot målet med projektet 

(Greiffenhagen, 2011; Björk, 2014, s. 63).  

 

De mer formella samtalen var i lärarens rum vid lärarens dator, när han 

kontrollerade hur långt eleverna har kommit med sina fotografier och vad de 

borde förbättra. De samtalen hade en struktur där läraren bestämde vilken elev 

han ville prata med, vilka bilder de skulle titta på och vad de skulle prata om. 

Men även här fanns det en viss frihet för eleverna och möjlighet att påverka 

interaktionen. Eleven kunde välja själv hur nära läraren och dataskärmen hen 

ville sitta. Ibland avbröt även eleverna lärarens taltur för att ställa frågor, föra 

fram sina egna åsikter eller för att protestera mot det som läraren sa. Dessa 

avbrott behandlas inte som ett normbrytande agerande av läraren eller eleverna. 

Att läraren och eleverna inte hanterar detta agerande som ett normbrott 

konstituerar normen att det går bra att avbryta varandra i interaktionen.  

 

Andra formella samtal skedde vid redovisningen och de efterföljande frågorna 

från läraren. Redovisningen var tydligt strukturerad där det förväntades att 

eleven skulle prata om sina bilder. Därför blev det nästan en form av monolog 

när eleven redovisade. Eleverna hade fått ett förslag på en tydlig struktur för 

innehållet i redovisningen, även om inte alla elever hade tagit till sig den 

strukturen. Strukturen lyfter fram processen och de flesta eleverna valde att 

prata mer om processen än vad de ville få fram med sina foton. Läraren ställde 

frågor efter redovisningen men vid något tillfälle gjorde han det även under 

redovisningen. När läraren ställde frågor under redovisningen bröts strukturen 

delvis och en del av uppmärksamheten flyttades från själva bilderna.  

 

Både vid redovisningen och vid datorerna ställde läraren frågor om tekniken, 

frågor som kan ses som kontrollfrågor. Vid kontrollfrågor vet läraren redan 

svaret och frågan ställs för att kontollera att eleverna har förstått. Detta sker 

ofta med turtagningsmönster i form av en IRE- struktur, Initiering – Respons – 



Ola Lindholm 
 

118 
 

Evaluering/feedback (Melander & Sahlström, 2010; Lundström, 2012; Tanner, 

2014). Vid IRE- strukturen blir den epistemiska assymetrin tydlig. I den 

undersökta interaktionen i min studie är dock IRE-strukturen otydlig, även när 

läraren ställer kontrollfrågor. Läraren lyssnade och lät eleverna utveckla sina 

svar. I interaktionen konstituerar lärarens tystnad elevens epistemiska företräde 

och att elevens svar är värda att vänta på. När läraren inte motsatte sig elevernas 

svar gick han vidare och utvecklade diskussionen om teknik och process kring 

fotograferandet. Det blev en form av positiv bedömning som innebar att 

läraren byggde vidare på elevens svar i den fortsatta undervisningen. Det 

innebar också att läraren visade att han tog elevens svar och innehållet på allvar 

när han använde sig av det i den fortsatta undervisningen (Dysthe, 1996; Björk, 

2014).  

 

Läraren ställde även autentiska frågor till eleven, frågor som läraren inte vet 

svaret på. ”Autentiska frågor är centrala i en dialogisk undervisning, eftersom 

de ger eleverna möjlighet att tänka och reflektera själva, inte bara minnas och 

producera. De signalerar en annan inställning till vad som räknas som kunskap 

och vilken elevens roll ska vara” (Dysthe, 1996, s. 59). När fotoläraren ställde 

autentiska frågor rörde de ofta processen, till exempel mötet med personerna 

på bilden eller hur det gick till att välja platserna vid fotograferandet. Läraren 

ställde även en del frågor om tekniken, till exempel hur kamera och stativ 

hanterades, som eleven fick svara på och utveckla. Vid redovisningarna gav de 

autentiska frågorna eleverna möjlighet att visa vad de kunde, framför allt om 

processen och de personer som eleverna hade fotograferat. ”Det blir aldrig 

någon reell dialog i ett klassrum, om inte läraren betraktar eleven som en 

kunskapskälla och tar elevens bidrag i klassen på allvar” (Dysthe, 1996, s. 60). 

Datormusen och bildskärmen som organiserande resurs 

De samtal som skedde vid datorn blev lite speciella när det gäller interaktionen. 

När det var en elevdator satt eleven närmast datorn och när det var lärarens 

dator satt han närmast datorn. Den andre deltagaren satt oftast lite snett 

bakom, vilket medförde att deltagarna inte såg varandras mimik och 

kroppsspråk om inte den som satt närmast datorn vände sig om. Liknande 

situationer där deltagarnas kroppar inte vänds mot varandra när eleven sitter vid 

skärm har noterats av andra forskare (Björk, 2014; Greiffenhagen, 2011). 

Deltagarnas instrumentella hållning blev mer mot det som händer på skärmen 

och inte så tydligt mot varandra, som brukligt i bänkinteraktioner. De viktigaste 

kommunikativa resurserna blev de verbala uttrycken, bilden eller fotografiet 
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samt pekandet på skärmen med datamusen/markören och händer/fingrar. Den 

deltagare som har kontroll över datormusen kan ta ett topikaliseringsföreträde i 

och med att hen kan peka på det som deltagarna ska samtala om. Med 

datormusen kan även fotografiet förändras, till exempel genom beskärning, 

förändrat skärpedjup, exponering, kontrast, färgbalans etcetera. Det gör att den 

som har kontroll över datormusen även har större möjlighet att använda bilden 

som en viktig semiotiks och kommunikativ resurs.  

 

När interaktionen skedde vid elevens dator hade oftast eleven kontroll över 

datormusen och därmed oftast ett topikaliseringsföreträde i och med att 

eleverna ställde frågor.  Under interaktionerna i lärarens rum var det han som 

hade kontroll över datormusen och därmed möjlighet att visa vad och hur 

eleverna kunde göra för att finjustera sina fotografier. Eleverna förväntade sig 

också att läraren skulle driva interaktionen och styra innehållet. Den epistemiska 

asymmetrin blev därmed något tydligare än vid elevens dator eftersom 

situationen gav läraren både topikaliseringsföreträde, epistemiskt företräde och 

epistemisk tillgång. Men om eleven ville fråga om något eller prata om någon 

annan bild så fanns den möjligheten också, genom att säga till och/eller peka på 

skärmen. Eleverna hade därmed möjlighet till visst interaktionellt motstånd 

eftersom de till viss del kunde påverka vad aktiviteten i lärarens rum ledde till.  

Arbetssätt som framträder i interaktionen 

De ovan beskrivna faktorerna skapade flera olika handlingsmöjligheter för 

eleverna, som kan sägas skapa en viss jämlikhet i klassrummet där balansen när 

det gäller epistemisk status inte blir allt för asymmetrisk. Arbetssätten, 

lektionernas upplägg och den informella strukturen på samtalen under 

lektionstid kan vara en bidragande orsak till det som tidigare forskning noterat, 

när det gäller Medieprogrammet; att undervisningssätten är annorlunda och att 

verksamheten på lektionstid innehåller mycket interaktion för eleverna så att 

undervisningen blir som en social aktivitet för dem (Persson Thunqvist & 

Axelsson, 2012b). Även Phillabaum beskriver att miljön tillåter att olika 

aktiviteter samexisterar och att eleverna när som helst har möjlighet till 

”multiple courses of action” (Phillabaum, 2005, s. 150).  

 

This environment differs greatly from the traditional teacher-fronted classroom in 

which knowledge is purportedly transferred from teacher to student. Instead, 

because students occupy a more central and active role in the activities that take 

place in class, they assume a greater role in their own learning and engage in a 
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number of practices that shape and contribute to their learning and development 

as members of this community. (Phillabaum, 2005, s. 151) 

 

Eleverna visar att de är kunniga, de tar ansvar och lektionerna är strukturerade 

för att eleverna ska få möjlighet att visa det. Strukturen stöder även elevernas 

möjligheter att utvecklas individuellt eftersom de har möjlighet att arbeta med 

det de själva vill och behöver. Lektionerna och arbetssättet skiljer sig från 

traditionell katederundervisning där läraren vet de rätta svaren och instruerar 

eleverna för att nå målet, där eleverna arbetar med identiska uppgifter samt 

förväntas lösa uppgiften på ett visst sätt (Greiffenhagen, 2011; Björk, 2014, s. 

178). Arbetssätten som framträder i studien blir mer en form av kollaborativt 

arbetssätt, även om eleverna arbetar själva vid datorn. Det kollaborativa 

arbetssättet är mer elevcentrerat och baseras på synen att eleven är aktiv och 

konstruerar kunskap. Lärarens uppgift blir att stötta och coacha eleven 

(Greiffenhagen, 2011).  

 

I de lektioner som jag följt är denna form av arbetssätt tydlig. Eleverna utmanas 

även i sina optimala utvecklinszoner i och med att de hela tiden coachas framåt 

utifrån där de befinner sig kunskapsmässigt. Det sker till exempel i 

bildredigering när eleverna ställer frågor till läraren för att få hjälp att lösa 

problem som de arbetar med. Det är elevens egna problemställningar, val och 

tankar som är det centrala och som ska diskuteras så att det blir elevens egen 

kunskap (Hiim & Hippe, 2004, s. 173). När läraren ger förslag på vad som ska 

göras är det ofta mer utmanande än det som eleven föreslår (Greiffenhagen, 

2011). Läraren vill oftast att eleverna ska finjustera ytterligare lite mer innan de 

är klara med fotografiet. Även redovisningarna ligger inom elevernas optimala 

utvecklingszoner där eleverna har kunskaper om sina egna bilder och läraren 

coachar dem för att göra en bra redovisning även om eleverna helst inte vill 

redovisa. 

 

Det som görs viktigt och relevant 

Det som gjordes viktigt var tekniken, oavsett vilken typ av samtal det var. 

Processen fick också viss betydelse, speciellt vid redovisningarna. Ibland 

pratade deltagarna om vad som hände med uttrycket, till exempel att bilderna i 

en bildserie bör ha liknande kontrast, för att få ett enhetligt uttryck. Däremot 

gjordes det nästan aldrig några kopplingar till vad som hände innehållsmässigt 

med bilden, om det blev någon skillnad i vad bilden berättade, när skärpedjup, 

exponering, kontrast etcetera förändrades samt när bilderna beskars. Att 
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beskärning av en bild kan förändra innehållet visar bildanalysen av Karins bild 

Sorg. Även tekniska ingrepp som ett kortare skärpedjup kan förändra 

innehållet, eftersom det kan förändra vad som är viktigt i bilden. Vid de samtal 

som jag har följt har deltagarna nästan inte alls diskuterat den kommunikativa 

intentionen med bilden, vad bilden berättar och förmedlar. Det har inte heller 

varit någon ingående diskussion om vad som händer med det som bilden 

berättar, när förändringarna görs. 

 

När läraren och eleverna pratade om tekniken, refererade de nästan alltid till att 

det ska se naturligt ut. Det kan bero på att kamerabilden alltid är förknippad 

med det som ljuset kan förmedla. Det ljus som släpps in genom kameralinsen 

och blir en fotografisk kamerabild speglar alltid det som finns framför linsen 

(Lindgren, 2005). Läraren kallar det för naturligt eftersom det oftast stämmer 

överens med det människan kan se själv vid samma plats. De tekniska 

kvalitéerna kan då röra sig om att fotografiet ska överensstämma med 

verkligheten. En fotografisk kamerabild med ett kort skärpedjup kan till 

exempel inte ha skärpa på vissa detaljer i förgrunden och samtidigt skärpa på 

andra detaljer i mellanplan eller bakgrunden. Om det är ett mjukt ljus, till 

exempel vid lätt dis eller dimma, kan inte vissa delar i fotografiet ha hårt ljus 

med skarpa kontraster, om det ska se naturligt ut. Detta beror på kameran och 

objektivets begränsningar. Fotografiet bör även förmedla alla de valörer och det 

tonomfång som finns i motivet, etcetera.  

 

Samtalen vid datorerna rörde ofta tekniken, att hantera verktyget, hur eleverna 

skulle lösa problem i dataprogrammet för att få bilden som de ville. Lärarens 

instruktioner handlade ofta om den fotografiska tekniken, till exempel om 

skärpedjupet, om kontrast och exponeringsnivåer etcetera. Ibland ville eleverna 

ha råd om vilken bild de ska välja eller om de ska beskära bilden. Även då 

pratades det oftare om bildens kvalité rent tekniskt än om vad bilden berättade.  

 

Vid de tillfällen jag besökte fotoläraren och hans elever förekom det några 

interaktioner kring bildkomposition och bildens uttryck. Det handlade om hur 

vissa delar i bilden kan dra till sig för stor uppmärksamhet och hur det kan 

åtgärdas (excerpt 2 och 4B), varför eleven har valt ett svartvitt uttryck (excerpt 

5C) samt hur flera bilder skulle få ett gemensamt uttryck när det gäller 

exponering och kontrast (excerpt 5D). Däremot samtalades det inte om bildens 

kommunikativa intention eller vad bilden berättar.  
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Att det inte pratades om vad bilderna berättar kan naturligtvis ha berott på att 

jag kom in i klassrummet med kameran. En annan anledning kan vara att när 

eleverna arbetar med bildredigering är motivet redan klart. Det kan vara så att 

bildens budskap bestäms mest vid fotograferandet och att det är mer det 

tekniska som ska bearbetas vid redigeringen. När jag kom in i projektet hade 

redan alla elever fotograferat klart och det kan förklara att samtalen inte 

handlade om motivet. Jag var i och för sig med på en naturfotografering och 

där blev det heller inget prat om bildernas innehåll, om inte jag ställde frågor 

om det till eleverna. Vid redovisningarna pratades det inte heller om bildernas 

innehåll. Att eleverna inte pratade om bildernas innehåll kan bero på att de inte 

är vana att prata om bildinnehållet. Det stärks också av resultatet, att det som 

bilderna berättar, inte gjordes viktigt i samtalen och interaktionen.  

 

Hur de bildteoretiska- och yrkesmässiga kunskaperna framträder 

Teorierna om kameran och dess funktion, att avbilda det som ljuset förmedlar, 

framträder tydligt i interaktionerna. Framförallt i samtalen om skärpedjup och 

exponering samt i fotografierna när eleverna arbetar med bildredigering. 

Läraren försöker till exempel få Karin att hantera skärpedjupet på ett korrekt 

sätt (excerpt 3). Karin visar i processen med bildredigeringen av sitt fotografi att 

hon har svårt att hantera det korta skärpedjupet på ett naturligt sätt. I samtalet 

med Pia strävar läraren efter att Pia ska se de skillnader som finns i exponering 

och kontrast, i hennes bildserie (excerpt 5D). När Pia efter en tystnad på 3 

sekunder säger Pia ”Ja de gör den” (excerpt 5D, rad 141) ger hon uttryck 

för att hon har insett hur skillnader i exponering och kontrast framträder i 

fotografierna.  

 

Vid redovisningarna framträder även processen som viktig. Eleverna fick råd att 

följa en struktur för redovisningen där processen ses som en viktig del. Det var 

även några frågor från läraren om processen där eleverna fick berätta hur de 

hade gått tillväga när de fotograferade. Tekniken och kunskapen om processen 

samt förmågan att hantera kameran och de dataprogram som används vid 

bildredigering är viktiga delar i utbildningen. För att lära sig fotografera måste 

eleverna lära sig att hantera kameran och tekniken. Alla dessa delar framträder 

tydligt i de interaktioner som jag har följt. 
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Bildteorierna om bildkomposition blir inte riktigt lika tydligt framträdande som 

teknik och process, i de exempel jag har tagit fram.40 I förhandlingen om Karins 

fotografi och bildbeskärningen, framträder delar av bildteorin utifrån 

deltagarnas olika intentioner, när deltagarna motiverar sina åsikter om att 

beskära eller att inte beskära bilden (excerpt 4B och 4C). Läraren uttalar 

intentionen att få mer fokus på mannen i mitten. I interaktionen framträder de 

bildteoretiska kunskaperna i lärarens verbala motiveringar och i det han gör 

med fotografiet. När läraren visar sitt förslag till beskärning av bilden, blir 

mannen i mitten mer i fokus. Karin har en annan intention, att få mannen i 

mitten att kännas mer ensam. De bildteoretiska kopplingarna till Karins 

intention framträder tydligare i hennes fotografiska uttryck än i hennes verbala 

formuleringar. Karins bild är mer aktiv och dramatisk där riktningarna och 

rörelser gör mannen i mitten mer ensam. 

 

De bildteoretiska kunskaperna framträder i fotografierna och i interaktionen 

även om en del av de teoretiska begreppen om bildkomposition som finns med 

i bilaga 4 inte används i samtalen om fotografierna, till exempel Information value 

och Salience (Kress & Van Leeuwen, 1996). Fotoläraren pratar om det som 

begreppen innebär men han använder sig inte av begreppen. Begreppet framing 

som Kress & Van Leeuwen (1996) använder, är ett begrepp som har en annan 

innebörd när fotografer brukar använda begreppet. När framing används i 

fotografiska sammanhang kan det innebära att rama in ett motiv, till exempel 

genom att oskarpa löv i förgrunden ramar in ett ansikte, helt eller delvis. I TV- 

produktion har det med hur mycket motivet fyller ut bildskärmen. ”Tightly 

framed” innebär till exempel att en person fyller ut bilden helt och ”loosely 

framed” innebär att det är en del luft runt omkring (Millerson, 1983, s. 155). Att 

läraren inte använder begreppen visar på diskrepansen mellan beprövad 

erfarenhet och akademiska bildteoribegrepp, till exempel de som kommer från 

Kress & Van Leeuwen, (1996). 

 

Att tekniken och processen gjordes viktig i interaktionerna kan ses som att det 

konstituerar vad som är viktiga yrkeskunskaper för en fotograf. Interaktionerna 

kring bildkomposition och bildens uttryck konstituerar också att detta är 

yrkeskunskaper. Alla dessa delar framträder även i elevernas fotografier, till 

exempel vid redovisningarna där bilderserierna har ett gemensamt uttryck och 

där fokus blir på det som är viktigt i bilden etcetera. Däremot samtalades det 

                                                 
40

 Det finns ytterligare exempel i mitt material där Sofie frågar om råd med bildbeskärning, som 
jag ej har tagit med på grund av begränsat utrymme. 
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väldigt lite om det bildspråkliga och kommunikativa, vad eleverna ville förmedla 

och berätta med sina bilder. Elevernas kommunikativa intentioner med sina 

fotografier topikaliserades inte i interaktionerna. De semiotiska bildteorierna 

och det som kompositionen kan förstärka, konstitueras därmed inte som 

yrkesteoretiska kunskaper.  

 

Inom arkitekturutbildning finns en praxis att göra topikalisering av intentionen, 

som skapar möjligheter att problematisera relationen mellan skrivna eller 

uttalade intentioner och tolkningarna av studenternas fysiska designobjekt. 

”First formulation of end, then selection of means according to norms, then 

realization as observable action” (Lymer, 2013, s. 538). När det uppstår obalans 

mellan intention och design, görs relevanta undervisningssekvenser, som 

utvecklar alternativa sätt att förstå design samt se att möjliga vägar för hur de 

formulerade intentionerna kunde ha realiserats. Bedömning, resonemang och 

instruktioner handlar om topikalisering av detaljer och helhet (Lymer 2013). På 

ett liknande sätt skulle undervisning kunna ske i alla ämnen där elever hanterar 

kommunikativa uttryck. Intentionen handlar då om vad eleven vill uppnå och 

uttrycket blir det som eleven gör för att nå dit. 

 

Communication requires that participants make their messages maximally 

understandable in a particular context. They therefore choose forms of expression 

which they believe to be maximally transparent to other participants. (Kress & Van 

Leeuwen, 1996) 

 

När ett bilduttryck förändras, till exempel ett kortare skärpedjup, kontraster 

eller en bildbeskärning, förändras även bildens kommunikativa innehåll. Detta 

blev väldigt tydligt när läraren och eleven Karin samtalade om beskärningen av 

Karins bild. Läraren har ett förslag om att bilden ska beskäras medan eleven 

tycker att bilden är bra som den är. Vid analysen av bilden synliggörs två olika 

versioner av bilden som också realiserar två olika intentioner med bilden. 

Lärarens förslag, att beskära bilden, ändrar både uttrycket och innehållet i 

bilden till en lugnare bild med mer fokus på mannen i mitten. Karins förslag att 

inte beskära bilden ger en mer aktiv och dramatisk bild. Läraren och eleven 

pratar väldigt lite om vad beskärningen gör med innehållet och det som bilden 

berättar. Ett sätt är att lyfta fram elevens kommunikativa intention. Vilka 

känslor vill Karin förmedla och vad vill hon berätta med bilden? Vilket syfte 

och vilken funktion har bilden? I vilket sammanhang och för vem ska bilden 

visas? Det är först när elevens kommunikativa intention har diskuterats och 
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lyfts fram, som det går att avgöra om lärarens eller elevens förslag gör att bilden 

svarar upp mot svaren på frågorna om bildens syfte, karaktär och funktion. 

 

Slutord 

Under den korta tid jag var hos läraren och eleverna samtalades det väldigt lite 

om vad eleverna ville förmedla och berätta med sina bilder, till vem de ville 

vända sig, i vilket syfte och i vilket sammanhang bilden skulle visas. Min studie 

visar på ett fenomen i ett kommunikativt ämne, att innehållet inte görs viktigt. 

Samma fenomen framkommer i forskning om bildämnet (Lind, 2010; 

Malmström, 2013). Synen på bild som ett kommunikativt ämne, har funnits i 

många år och det avspeglar sig också i styrdokumenten, som poängterar att 

elever på alla nivåer ska erbjudas möjlighet att uttrycka sig med andra språkliga 

resurser än de verbala och skriftliga (Malmström, 2013, s. 125). Trots 

styrdokumentens syn på bild som ett kommunikativt ämne, finns det 

fortfarande olika åsikter eller traditioner om vad bildämnet bör arbeta med. 

Bildämnets praxis innebär att den bildspråkliga sidan med bland annat 

bildanalys, får ganska litet utrymme medan färdighetsträningen får stort 

utrymme (Lind, 2010; Malmström, 2013). 

 

Mitt arbete ger exempel på hur interaktion kan gå till i några konkreta didaktiska 

situationer i ett estetiskt, praktisk och teoretiskt ämne. Det elevaktiva arbetssätt 

som framträder ger eleverna ansvar och möjlighet att visa vad de kan. Jag ger 

även förslag på hur elevens kommunikativa intention kan lyfta berättandet. Min 

förhoppning är att både bild- och fotolärare samt lärare i andra ämnen kan 

känna igen sig i hur lärare och elever kan interagera. Förmågan att 

kommunicera och prata om det man gör, ska göra eller det man har gjort är 

viktiga förmågor i många ämnen och yrken. En viktig kunskap för läraren är att 

veta hur hen kan utveckla elevens förmåga att kommunicera. Att ha förmågan 

att kommunicera är viktigt för självkänslan och för att kunna påverka sin egen 

situation. Min studie kan skapa en grund och en ökad medvetenhet bland 

lärarna, om hur de och kontexten kan stimulera eller minimera elevernas 

kommunikativa möjligheter. Det i sin tur kan leda till bättre förutsättningar för 

att eleverna kan utveckla och höja sin kommunikativa kompetens. 
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  Bilagor 

Bilaga 1: 

 

 

Informationsbrev till skolledning och fotolärare 

Hej! 
Jag heter Ola Lindholm och vi pratades vid i telefon idag. Jag är forskarstuderande i 
yrkesämnenas didaktik vid Karlstad Universitet. Jag är även lärare på Medieprogrammet vid 
Sundstagymnasiet i Karlstad. Där har jag framför allt undervisat i Mediekommunikation och 
Rörlig bild. Jag har även undervisat i yrkeslärarutbildningen på distans vid Karlstad Universitet 
de senaste fyra åren. Jag skriver till er eftersom jag ska göra en studie på Medieprogrammets 
sista årskurs. Studien ska fokusera på interaktionen i klassrummet när medieeleverna redovisar 
sina fotografiska bilder. Det jag vill se på är hur och vad medieelever säger (kommunicerar) 
om och med sina bilder. Använder de begrepp och språket (bild och tal) på ett nära 
professionellt sätt? (Vad nu det är.) På vilket sätt uttrycker sig deras yrkeskunskaper i 
kommunikationen med och om sina och varandras bilder? Finns det något i kontexten och 
strukturen som underlättar eller försvårar kommunikationen? 
 
Jag vill helst följa elever i Fotografisk bild C. Tanken är att jag ska vara med några gånger för 
att få förståelse för uppgiften och hur eleverna arbetar. Sedan ska jag vara med vid 
redovisningen av bilderna. Jag kommer att använda mig av videokamera för att dokumentera 
det som händer. Materialet kommer endast att användas i forskningssammanhang. 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt. 
 
Det finns väldigt få studier som är gjorda på medieprogrammet och det är en anledning till att 
det är viktigt. Medieprogrammet finns i och för sig inte kvar i Gy -11 men många av de inslag 
som finns i kurserna på Medieprogrammet kommer att finnas i Estetik och Media. Det finns 
även något unikt med arbetssätten på Medieprogrammet som är bra för många av dessa 
elever. Detta unika vill jag få tag på för att tydliggöra och formulera det så att det eventuellt 
kan användas i fler sammanhang än bara vid fotoredovisningar.  
 
Jag besöker gärna er skola och fotokursens elever några veckor innan Foto C börjar. Då kan 
jag berätta mer om mitt projekt och ge ut den information som eleverna behöver. Hör gärna 
av dig via mejl om du som lärare kan tänka dig att låta mig göra min studie i dina kurser. Om 
eleverna vill vara med kan jag ta upp när jag träffar dem. De kommer då att få någon vecka på 
sig att bestämma sig om de vill vara med eller inte.  
 

M.v.h! Ola Lindholm 
 

För mer information kontakta: 

Ola Lindholm, doktorand i    Hector Perez, professor i pedagogiskt 
yrkesämnenas didaktik    arbete samt huvudhandledare och ansvarig 
ola.lindholm@kau.se     för projektet. 
       hector.perez@kau.se  
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 
information@kau.se 
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Bilaga2:  

 

 

 

Brev till elever i Foto C på Medieprogrammet. 

Jag heter Ola Lindholm och är doktorand i yrkesämnenas didaktik vid Karlstad Universitet. 

Under läsåret 2012 – 2013 ska jag göra en forskningsstudie om vad medieelever säger om och 

med sina fotografiska bilder, samt vad i klassrumssituationen som har betydelse för elevernas 

möjlighet att kommunicera och berätta med och om sina bilder? Du som får detta brev kan bli 

berörd på ett eller annat sätt. Därför vill jag att du läser vidare. 

 

För att jag ska kunna genomföra min studie krävs det att flera elever kan tänka sig att vara 

med och att jag får dokumentera det som görs. Detta innebär att jag kommer att vara med på 

flera av era lektioner i Foto och videofilma undervisningen. Jag kommer att fokusera mest på 

när ni arbetar med era bilder och när ni redovisar dem. Det blir bilderna och samtalet kring 

dem som blir det viktiga i min studie.  

 

Det jag videofilmar kommer bara att användas av mig eller andra forskare och alla forskare har 

skyldighet att behandla materialet konfidentiellt (att hantera materialet varsamt och inte sprida 

det). Ingen annan än jag kommer att veta vilka ni är. Om filmerna visas för andra forskare så 

kommer det att läggas på ett filter, så att ingen annan kan känna igen er.  

Det inspelade materialet kommer att analyseras och publiceras i en avhandling och eventuellt i 

pedagogiska tidskrifter. Resultaten av studien kommer att redovisas på ett sådant sätt att det 

blir omöjligt för utomstående att identifiera och känna igen enskilda individer. Själva filmerna 

kommer inte att redovisas offentligt, utan allt kommer att göras om till skriftlig text. 

 

De som inte vill vara med kommer jag att undvika att filma. Om de ändå råkar bli med så 

kommer jag inte att ta med det som de säger i analysen. Vid redovisningarna av era bilder så 

slår jag av kameran och lämnar rummet när de som inte vill vara med ska redovisa. Om ni är 

med i studien eller inte kommer inte att ha någon som helst betydelse för ert betyg i kursen. 

 

Ett godkännande från deltagarna är något som krävs vid forskning där människor deltar. 

Eftersom ni är över 16 år så behöver inte era målsmän ge tillstånd för att ni ska vara med i 

studien. Men jag tycker ändå att det är bra om de vet om att ni är med i studien. Även om ni 

är med i studien så kan ni när som helst tala om för mig att ni inte vill bli filmade. Ni kan även 

hoppa av studien helt. 
 

För mer information kontakta:  

Ola Lindholm, doktorand i     Hector Perez, professor i pedagogiskt 

yrkesämnenas didaktik     arbete samt huvudhandledare och ansvarig 

ola.lindholm@kau.se      för projektet. 

        hector.perez@kau.se  

Karlstads universitet 

651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 

information@kau.se 
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Bilaga 3: 

             

   

 

 

 

Kontrakt för deltagande i forskningsprojekt 

 

Under läsåret 2012 – 2013 ska jag göra en forskningsstudie om vad medieelever säger om och 

med sina fotografiska bilder, samt vad i klassrumssituationen som har betydelse för elevernas 

möjlighet att kommunicera och berätta med och om sina bilder? Du som får detta kontrakt 

har fått ett informationsbrev som du har tagit del av. Om du vill vara med eller inte 

bestämmer du genom att fylla i detta kontrakt. Du har möjlighet att avbryta deltagandet 

tillfälligt eller helt, när du vill under studiens gång 

 

 

   Nej, Jag vill inte vara med i studien 

Ja, jag är med i studien. De filmade materialet som jag är med i får 

endast användas i detta projekt. 

Ja, jag är med i studien. De filmade materialet som jag är med i får 

användas i detta projekt samt i utbildning och vid 

forskningskonferenser. 

 

 _____________________________________________________ 

 Namn och klass 

 

 ______________________________________________________ 

 Underskrift 

 

 

 

För mer information kontakta: 

  

Ola Lindholm, doktorand i   Hector Perez, professor i pedagogiskt  

yrkesämnenas didaktik   arbete samt huvudhandledare och ansvarig 

ola.lindholm@kau.se    för projektet. 
       hector.perez@kau.se  

 

 

Karlstads universitet 

651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 

information@kau.se 
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Bilaga 4: 

Yrkesdidaktiska- och teoretiska begrepp för bild och fotografi   

De begrepp jag tar upp här kan kopplas till samtal om och analys av bilder och 

fotografier. Begreppen kan därmed anses vara yrkesdidaktiska begrepp inom 

fotoutbildningar. Begreppen kan även ge en förståelse för vad deltagarna 

samtalar om under interaktionerna i studien. Jag tar dock inte upp alla de 

begrepp som är specifikt kopplade till kamerans funktioner. 

 

Visuella element eller bildelement är olika linjer och ytor i bilden som oftast är 

sammanhållna. Bildelement kan vara olika objekt, till exempel himmel, träd, 

väggar, människa, etcetera. Ytor som skiljer sig åt blir olika bildelement. Därför 

kan ett objekt, till exempel en människa bestå av fler olika bildelement, till 

exempel kavaj, slips, ansikte etcetera om de särskiljer sig tydligt. Bild-

komposition handlar om hur olika bildelement är placerade i relation till 

varandra och till helheten. Jag vill dock poängtera att bildkompositionen är 

beroende av de andra tecknen och dess betydelser. Bildkomposition är den 

typen av tecken som inte bär egen betydelse utan ”bara” förstärker andra 

tecken. Därmed kan bildkompositionen förstärka känslor och stämningar i 

bilden. Kress & van Leuven (1996) delar upp bildkomposition i tre olika 

kategorier som samverkar och ger de olika bildelementen olika betydelse. 

 

1. Information value. Beroende på var och hur bildelementen placeras i bilden kan 

de förstärkas eller försvagas. Kress & van Leuven kopplar det till olika "zoner" i 

bilden: vänster och höger, topp och botten, mitten och marginal. Placering till 

höger och i mitten ger högre värde som passar för det obekanta nya. Den övre 

delen av bilden brukar användas för att visa fantasi och drömmar eller hur bra 

något kan vara. Nedre delen av bilden visar fakta och verklighet. 

2. Salience.  Hur de olika bildelementen framhävs i olika grader för att locka 

betraktarens uppmärksamhet. Kan vara sådana faktorer som ljussättning, 

placering i förgrunden eller bakgrunden, relativa storlek, kontraster i valörer 

eller färg, kort skärpedjup, etcetera.  

3. Framing.41 Hur olika objekt eller bildelement ramas in för att skapa känsla av 

samhörighet eller åtskillnad. Det kan röra sig om linjer eller ytor som delar upp 

bilden och till exempel särskiljer objekt från varandra. Kan användas för att 

förstärka motsättningar eller samhörighet.  (Kress & Van Leeuwen, 1996) 

                                                 
41

 Framing är ett begrepp som används i fotografiska sammanhang. I TV- produktion har det med 
hur mycket motivet fyller ut bildskärmen. ”Tightly framed” innebär att t.ex. en person fyller ut 
bilden helt och ”loosely framed” innebär att det är en del luft runt omkring (Millerson, 1983, s. 
155). Framing kan även innebära att rama i ett motiv, t.ex. genom att oskarpa löv i förgrunden 
ramar in ett ansikte, helt eller delvis. 
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Den tvådimensionella bilden är egentligen platt men den kan ändå ge en illusion 

av att ha ett djup. Några begrepp som har med bildens djup att göra (Langford, 

1980; Millerson, 1983). 

                  

Förgrund: Det som är längst fram i bilden. Kan också förklaras som det som är 

närmast kamerans objektiv vid fotograferandet. 

Bakgrund: Det som är längst bort i bilden och därmed även längst bort från 

kamerans objektiv vid fotograferandet. Skärpan kan ställas på oändlighet för att 

få en skarp bakgrund. 

Mellanplan: Det som är mellan bakgrund och förgrund. 

Skärpedjup: Hur stor del av bilden som är skarp i förhållande till förgrund och 

bakgrund. 

Stort eller långt skärpedjup: Både bakgrund och förgrund är skarpa. 

Kort skärpedjup: Det är bara förgrunden eller mellanplanet som är skarpt. Flyttas 

det som ska fotograferas någon centimeter närmare eller längre från kameran 

blir det oskarpt om inte skärpan ställs om. Att ställa om skärpan kallas också för 

att fokusera. 

Närgräns: Det närmaste ett föremål kan vara kamerans objektiv och ändå vara 

skarpt. 

Kamerans objektiv är konstruerat så att det blir kortare skärpedjup ju närmare 

objektivets närgräns ett föremål är. Det innebär att det är svårare att skapa ett 

kort skärpedjup i bakgrunden och därför blir det korta skärpedjupet i 

förgrunden eller möjligtvis i mellanplanet. Ett kort skärpedjup lyfter fram det 

som är skarpt och ger det mer uppmärksamhet. Ett kort skärpedjup kan skapa 

lugn eftersom det inte är så många andra saker som är skarpa och som drar till 

sig blicken.   

 

Det som är i förgrunden får oftast större uppmärksamhet eftersom det oftast 

även är större.42 Att sätta något i förgrunden kan förstärka att det är viktigt, om 

det är i fokus och skarpt (salience.) Förgrund kan även stå som kontrast till 

bakgrund eller mellanplan och skapa ett djup i bilden. Det innebär att om 

fotografen vill förstärka en motsättning kan de saker som står mot varandra 

vara i förgrund respektive mellanplan eller bakgrund. Diagonala linjer eller 

blickriktningar i bilden kan också förstärka motsättningar. (Kan liknas vid 

framing.) 

  

                                                 
42

 Perspektivlagarna gör att det som är närmare tar upp en större yta av bilden än det som är 
längre bort. 
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En fotografisk bild bygger på att det finns ljus som kameran kan registrera. 

Eftersom det naturliga ljuset kommer ovanifrån bildas oftast skuggor på 

undersidan av föremål. Därför brukar mörka ytor i nedre delen av en bild skapa 

en tyngd och ett lugn åt bilden (Stenholm, 1991). Att låta ljuset komma 

underifrån kan förstärka det otäcka och hotfulla, speciellt om det är ett hårt ljus. 

En mörk yta upplevs oftast som tung och i en ljus bild kan den dra till sig 

blicken. På samma sätt kan en ljus yta dra till sig blicken i en mörk bild. Den 

ljusa ytan drar dock blicken till sig mer än den mörka eftersom det finns en 

kulturell överenskommelse inom fotografi att det viktiga ska ha ljus på sig. 

Ljuset är ju en förutsättning för att det ska bli ett fotografi. Ljussättningen kan 

också lyfta fram viktiga saker och/eller förstärka känslor. Blicken dras oftast till 

det som är ljust i ett fotografi och därmed får det större uppmärksamhet. Att 

fotografera när det är molnigt, disigt eller i regn kan ge en mjukare känsla med 

lägre kontrast och mer dämpade färger (Langford, 1980).  

Ljussättning: Att använda ljus för att lyfta fram vissa saker eller känslor. Ljusets 

riktning, styrka, hårdhet och färg påverkar stämningar och känslor. 

Mjukt ljus ger mjuka fina skuggor med lägre kontrast, fler valörer och 

mellantoner som skapar en mjuk och finstämd känsla.  

Hårt ljus ger hårda skuggor med större kontrast och färre mellantoner, som 

skapar en hårdare och kallare känsla samt lyfter fram detaljer.  

Exponering: Hur mycket ljus som släpps in i kameran. Kontrolleras med 

bländare och slutare. 

En överexponerad bild blir väldigt ljus och en underexponerad bild blir mörk. 

 

I bilder med människor, ansikten och ögon, drar dessa blicken till sig (Kress & 

Van Leeuwen, 1996). Ett ansikte i skärpa drar till sig blicken mer än ett ansikte i 

oskärpa. Blickriktningar skapas av människors eller djurs ögon och det håll som 

de tittar åt i bilden. Rörelseriktningar kan skapas av smala eller spetsiga 

bildelement eller objekt som ger sken av att vara i rörelse. Blickriktningar och 

rörelseriktningar kan förstärka en bilds lugn eller aktivitet. Om riktningarna är 

åt samma håll kan de förstärka lugnet samt ge hjälp till betraktaren att upptäcka 

det som är viktigt. Gemensamma blickriktningar kan i så fall räknas till Kress & 

van Leuvens salience. Om riktningarna är åt motsatt håll kan det förstärka 

bildens aktivitet. Riktningar åt motsatt håll kan även ge liknande effekt som 

Kress & van Leuvens framing, att olika objekt i bilden hålls isär. Olika blick- 

och rörelseriktningar kan förstärka motsättningar i en bild. 
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I den västerländska kulturen brukar bilder läsas från vänster till höger, uppifrån 

och ned, precis som skriven text. Oftast slutar blicken vid det nedre högra 

hörnet, där det brukar finnas en logga, om det är en reklambild. För att bilden 

ska bli mer intressant bör det finnas ett motstånd för blicken, eller något 

intressant som blicken kan fastna på, innan blicken går ut ur bilden mot höger. 

Kress & van Leuven (1996) skriver att den vänstra delen av bilden ofta används 

för det redan kända medan den högra sidan används för det nya som kräver 

mer uppmärksamhet. Denna vänstra – högra strukturen kallar de för Given – 

New structure. Att den högra sidan används för det nya är just för att blicken går 

mot höger och då upplever betraktaren att hen möter det nya framifrån. En 

person som ska porträtteras positivt ska ha mer luft framför ansiktet än bakom. 

Det innebär att personen bör avporträtteras något lite snett framifrån så att 

ansiktet får en liten riktning åt höger eller vänster. Om personen finns till höger 

i bilden och tittar åt vänster i bilden så möter betraktaren personens blick när 

hen läser av bilden (från vänster till höger). Om den avbildade personen istället 

är till vänster i bilden så tittar personen åt höger och då möter inte betraktaren 

den personen framifrån på samma sätt när hen läser av bilden. Därför upplevs 

oftast en person till höger som mer tillmötesgående och sympatisk eftersom 

betraktaren möter dennes blick mer än om personen är placerad till vänster. 

 

Om det finns många saker och ytor som är utspridda i bilden och som drar 

blicken till sig, kommer blicken att röra sig fram och tillbaka över bilden. På 

filmspråk kallas det för eye scanning. Med mycket eye scanning blir upplevelsen av 

bilden mer aktiv eller orolig. Om ytorna istället är samlade och ligger nära 

varandra kommer blicken att röra sig lugnare och bli mer koncentrerad på de 

ytorna. En sådan bild upplevs oftast mer lugn och harmonisk. Ett annat sätt att 

få en lugn och harmonisk bild är att komponera bilden efter gyllene snittet. I 

bildsammanhang kan det innebära att någon sak, till exempel en människa eller 

en stolpe, delar upp bilden så att vi får en stor och en mindre yta i bilden. 

Gyllene snittet brukar förklaras som att den lilla ytan ska förhålla sig till den 

stora ytan som den stora ytan förhåller sig till helheten (Cornell, 1988). Det som 

är placerat i gyllene snittet får oftast större uppmärksamhet. Gyllene snittet är 

vanligt i den västerländska kulturen medan symmetriska bilder är vanligare i 

andra kulturer. Den symmetriska bildkompositionen är relativt ovanlig i den 

västerländska bildkulturen (Kress & Van Leeuwen, 1996). 
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Hur kameran placeras har också betydelse för känslan i fotografiets uttryck. Här 

finns även en del gemensamma nämnare med den rörliga bildens språk, 

filmspråket. Att jag tar upp lite om filmens språk beror dels på de likheter som 

finns med stillbilden men också för att jag har använt mig av en videokamera 

för att samla in data. När jag analyserar det insamlade videomaterialet måste jag 

vara medveten om filmens språk så att dess konventioner inte påverkar min 

analys. När det gäller filmspråk finns det både utvecklade teorier och väl 

beprövad erfarenhet, som fortfarande är aktuella, trots att filmens klassiska 

berättande sträcker sig bakåt till ca 1915 (Braaten, Kulset, & Solum, 1997, s. 75). 

Filmens språk kan förstärka känslor och händelser så att de känns mer än vad 

de faktiskt är. En närbild gör att betraktaren känner sig närmare det som sker 

och personens känslor, eftersom det är lättare att se ansiktsuttryck. En helbild 

visar hela människan och där blir inte ansiktsuttryck lika tydliga. En inåkning 

med kameran gör att betraktaren kommer närmare människan och då förstärks 

de känslor och uttryck som människan visar. En utåkning innebär att människan 

tar upp en allt mindre del av bildytan och människan kan kännas övergiven eller 

lämnad.  

 

Att gå nära och använda sig av vidvinkel samt en rörlig kamera förstärker 

dramatiken och känslan av att betraktaren befinner sig närmare och mitt i det 

som händer (Millerson, 1983). En fast kamera och teleobjektiv förstärker 

känslan av att betraktaren av filmen observerar på avstånd. Med teleobjektiv 

förstärks känslan av att vara en osynlig åskådare som inte ”stör” det som sker 

lika mycket som om det filmas med vidvinkel. Dessa skillnader blir tydligast om 

personerna upptar lika stor yta av bilden. Enligt filmens konvention innebär det 

också att en låg kamera förstärker att någon är i överläge och en hög kamera 

förstärker att någon är i underläge. Filmens språk kan också förstärka känslan 

av att filmens betraktare är en osynlig åskådare som kan vara med mitt i det 

som händer. Det förstärks bland annat när kameran hanteras så att betraktaren 

inte tänker på att det är en kamera. När kameran ska vara objektiv och 

”osynlig” ska den helst vara fast och det ska klippas mitt i rörelser, så att 

klippen inte märks. När något intressant och dramatiskt händer kan det 

förstärkas av att kameran rör sig och det används fler närbilder.  
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Transkriptionsnyckel. 

 

E: = Eleven (I excerpt 1 är E: = Emelie elev) 

E?: = Någon elev som jag ej vet vem det är. 

L: = Läraren   

O: = Ola, forskaren  

K: = Karin elev 

P: = Pia elev 

S: = Sofie elev 

?: = Någon vuxen eller elev 

(.) = Kort mikropaus 

(0,5) = En kort paus i talet. Siffrorna markerar tid i sekunder. 

 

    = Något sker samtidigt och det samtida, till exempel talet, börjar där 

symbolen kommer in 

   = Något sker samtidigt och avslutas där symbolen kommer in. 

 

(text) = En enkel parentes innebär osäkerhet på att jag har uppfattat ord rätt 

((text)) = Dubbla parenteser runt sådant som beskriver vad deltagarna gör 

text = Ett gradtecken på var sida innebär att något sägs tyst 

text = Det sägs med betoning 

>text< = Snabbare tal 

VERSALER = Talar med stark röst 

text    = Uppåtgående tonfall 

text   = Nedåtgående tonfall 
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Karins bild Sorg            

 

 
 

Den svarta linjen är lärarens förslag till beskärning. 
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