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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på 

bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade 

sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. 

Studien inriktade sig mer specifikt på svensklärares arbete med bilder idag och vad det 

retoriska perspektivet på bilden kan erbjuda svensklärares undervisning och arbete. För 

att uppfylla syftet utgick studien från kvalitativ intervjumetod med fyra verksamma 

svensklärare. Intervjuerna fokuserade på lärarnas reflektioner om det egna arbetet med 

bilden samt bildens roll i samhället. Insamlat material analyserades enligt innehållsanalys 

och i huvudsak applicerades perspektiv på retorisk vetenskap på informanternas 

reflektioner. Uppsatsen kommer primärt fram till tre slutsatser. Den första är att samtliga 

informanter arbetar med bilder i svenskämnet idag. Den andra är att det idag saknas en 

gemensam vetenskaplig grund för lärarna att relatera sitt eget arbete med bilden till. Den 

tredje slutsatsen är att retorikens perspektiv på bilden erbjuder ett möjligt redskap för 

svensklärare att förstå och tala om bilder. Uppsatsen uttrycker således ett behov av att 

tillämpa en vetenskaplig grund till ämneslärares arbete med bilder och föreslår retorikens 

metaspråk som ett användbart redskap.  

Nyckelord: bilder, gymnasiet, metaspråk, retorik, svenska,  

Abstract: English translation 
Title: Speaking of images: A qualitative study of the applicability of Rhetoric science on 

teacher´s work with pictures in the subject Swedish at upper secondary school level 

The purpose of this thesis is to deepen the understanding of how a rhetorical perspective 

on pictures can promote the work of upper secondary school teachers in the Swedish 

subject. The thesis was based on an experienced lack of a scientific base to anchor the 

image in the Swedish subject. The study focused more specifically on Swedish teacher´s 

work with images today, and what the rhetorical perspective on the picture could offer 

Swedish teacher’s teaching and work. Qualitative interviews were chosen as the 

methodology and comprises of four interviews with active Swedish teachers. The 

interviews focused on teacher’s reflections of their own work with images, and how 

images work in society. Collected data was analyzed according to content analysis and 

mainly perspectives on rhetorical science applied to the informant´s reflections. The 

thesis primarily comes to three conclusions. Firstly, all informants are working with 



 
 

pictures in the Swedish subject today. Secondly, today, there is no common scientific 

base which can be related to the teacher’s work with images. Finally, it can be concluded 

that the rhetoric's perspective on the picture can offer a new tool for Swedish teachers to 

understand and talk about pictures. This thesis expresses the need of an applied and 

scientific basis for the teacher’s work with pictures, and proposes the meta language of 

rhetoric as a useful tool 

Keywords: images, metalanguage, rhetoric, Swedish subject, upper secondary school.  
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1. Inledning  

Bildmediet är en del av många människors kommunikativa vardag och många av oss är 

både konsumenter och producenter av bilder dagligen (Stenliden, 2016:3). Bilder ges ett 

stort utrymme i till exempel sociala medier och reklam, och i takt med samhällets 

digitalisering kan bildmediet sägas ha fått en mer omfattande betydelse för vår 

kommunikation än förut. Inte mycket tyder på trenden ska byta riktning. Läroplanen för 

gymnasieskolan formulerar under rubriken, Gymnasieskolans uppdrag, att det är skolans 

uppgift att förbereda elever för att verka i rådande samhälle (Gy11, 2011). Det innebär 

bland annat att eleverna efter avslutad utbildning ska kunna ”orientera sig och agera i en 

komplex verklighet med stort informationsflöde” (ibid.) samt ”träna sig att tänka kritiskt, 

att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 

(ibid.). På detta sätt ska eleverna tillägna sig ett vetenskapligt sätt att tänka och verka. 

Med utgångspunkt i bildmediets kvantitativa roll i samhället och formuleringarna i 

läroplanen bör bilden rimligtvis utgöra en del av det innehåll som ska behandlas i 

undervisningen på gymnasiet. Som snart nyutexaminerad svensklärare saknar jag dock 

en stabil vetenskaplig grund att förankra till bilden. Den skrivna texten har analyserats 

från minsta morfem till avancerad litterär tolkning, medan bildens komplexitet enbart 

belysts ett fåtal gånger. Att besitta omfattande kunskaper och förmågor relaterat till text 

är givetvis centralt för både lärare och elever. Tanken på en svenskundervisning utan hjälp 

av alla de begrepp som används för att förstå och tala om texter skulle förmodligen 

skrämma de flesta svensklärare. I dagens multimodala kommunikations- och 

kunskapssamhälle blir ett insnärjt perspektiv på enbart skriven text dock begränsat. 

Ninni Wahlström (2019) hävdar att forskning om hur modaliteter, utöver texten, fungerar 

och främjar undervisningen idag är begränsad (s. 129). Således kan vi konstatera att det 

idag finns ett glapp mellan vår kommunikativa verklighet och kunskapen vi har om den. 

Jag har en fördom att fler svensklärarstudenter och verksamma svensklärare delar min 

upplevelse av att idag sakna en vetenskaplig grund och begreppsapparat att relatera till 

sitt arbete med bilder. Att förstå och tolka en bild kan verka till synes enkelt, det är ju 

bara att titta på vad den föreställer. Men likt ordens kraft kanske även bilden kan komma 

att påverka sin mottagare på sätt som inte går att förstå med blotta ögat. Med denna 

uppsats väljer jag därför att ge bilden den uppmärksamhet jag tror att den förtjänar, med 

förhoppning om att vidga synen på vad svenskundervisning kan och bör innebära. 
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Retorik utgör ett av de ämnesområden som ska undervisas i svenskämnet och den 

retoriska vetenskapen bidrar med perspektiv för att förstå och tala om påverkande 

kommunikation (Sigrell, 2015:24). Med retorikens vetenskap kommer flera begrepp, 

vilka är möjliga att applicera på bilden. Jag väljer därför att tillämpa just denna vetenskap 

på bildmediet, med en förhoppning om att finna en möjlig plats för bilden i svenskämnet. 

Förstår vi bilden och hur den kommunicerar med oss kanske vi till och med kommer till 

en slutsats att kunskapen om den är något som vi utan tvekan bör förmedla vidare till våra 

elever.  

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på 

bilder eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. För att uppfylla syftet 

kommer olika perspektiv på bilder undersökas och diskuteras och detta kommer ske både 

utifrån teori och praktik. I huvudsak kommer fokus ägnas åt ett vetenskapligt perspektiv 

på bilder, primärt förankrat till retorikens vetenskap, samt den verksamma svensklärarens 

reflektioner om bilder. Studien utgår från följande forskningsfrågor:  

 Hur kan svensklärares arbete med bilder beskrivas utifrån ett retoriskt vetenskapligt 

perspektiv? 

 Vad kan ett retoriskt vetenskapligt perspektiv på bilder erbjuda svensklärares arbete 

och undervisning? 

3. Teoretisk utgångspunkt   
I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. 

Kapitlet består av tre avsnitt med varierade omfattning och olika funktioner. Inledningsvis 

berörs avsnittet Begreppsdefinitioner. Därefter följer avsnittet Bild och skola som lyfter 

aktuell forskning om bildens roll i samhället, skolan och svenskämnet. Detta avsnitt kan 

ses som en didaktisk ingång till nästföljande avsnitt Retorik. Detta tredje avsnitt har inte 

en genomgående explicit koppling till skolan. Avsnittet avser istället fördjupa förståelsen 

för bildens kommunikation och bidra med vetenskapliga perspektiv som kan vara 

användbara inom ramarna för svenskämnet. Efter denna fördjupning följer ett tydligare 

fokus på retorik och didaktik, vars syfte är att belysa bildens roll i didaktisk retorik idag. 

Avsnittet om retorik kommer spela en överhängande roll i den analys som vidare förs i 

kapitel Resultat och analys.    
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3.1 Begreppsdefinitioner  
I detta avsnitt definieras begreppen bild och text. Givetvis kommer en rad begrepp att 

diskuteras i teorikapitlet. Begreppen som definieras i detta kapitel är vardagliga och kan 

användas med varierade definitioner. Således följer här den definition som tillämpas i 

denna uppsats.   

3.1.1 Bild  
Begreppet bild kommer i denna uppsats syfta på den stilla bilden i form av exempelvis 

fotografier, illustrationer och målningar. Dessa underkategorier kommer inte att skiljas 

åt, såvida det inte bär betydelse för kontexten. Begreppet bild kan till exempel, utöver 

stillbilder, åsyfta bildspråk som är ett retoriskt stildrag samt rörlig bild. Dessa faller inte 

inom ramarna för uppsatsens definition av begreppet. Rörlig bild kommer, när den 

diskuteras, benämnas film.  

3.1.2 Text 
I vardagligt tal används textbegreppet för både skriven text och multimodala texter, alltså 

texter där flera medier samspelar. Således kommer begreppet text användas på samma 

sätt även i denna uppsats. Vid de tillfällen där det inte är av kontexten givet, kommer typ 

av text förtydligas. Under en intervju kommer det vidgade textbegreppet på tal. Detta 

begrepp har använts i en tidigare upplaga av läroplanen (Skolverket, 2020a) och enligt 

det vidgade textbegreppet är text inte bara de skrivna orden, utan även medier som bild, 

film och ljud. Idag använder läroplanen andra formuleringar, vilka beskrivs mer ingående 

i nästa avsnitt.  

3.2 Bild och skola 
Detta avsnitt belyser perspektiv på bild och skola idag. Begreppet multimodalitet står i 

fokus och bildens roll belyses därigenom. Vidare beskrivs vilka konsekvenser ett 

multimodalt kommunikationssamhälle har för skola och svenskämne. Därefter belyses 

bildens roll i styrdokumenten och slutligen berörs tidigare forskning förankrat till 

multimodalitet, bild och skola.   

3.2.1 En multimodal kommunikation   
Dagens kommunikativa samhälle är långt ifrån ensidigt och förpassat till ett uttryckssätt. 

Människor kommunicerar genom flera olika typer av tecken vilket också gör att 

kommunikation ges flera uttryck. Vi lever helt enkelt i ett multimodalt 

kommunikationssamhälle. Begreppet multimodalitet utgår från ett semiotiskt perspektiv 

där flera olika resurser eller tecken ses som bärare av mening och betydelse (Selander & 
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Kress, 2017:26, Stenliden, 2016:4). Den semiotiska vetenskapen beskrivs av 

Nationalencyklopedin [NE] som ”det systematiska studiet av tecken och andra 

betydelser, inklusive de icke-språkliga” (NE, u.å.). Dessa tecken kan vara exempelvis 

skriven text, bilder, ljud, gester etcetera och vi använder dem för att kommunicera med 

varandra. Multimodal kommunikation är så klart inte något nytt, människan har 

kommunicerat med hjälp av olika teckensystem sedan långt tillbaka i historien. Däremot 

tyder mycket på att vi i modern tid kommunicerar med fler teckensystem, och i 

kombination av flera tecken på ett mer omfattande sätt än förut. Vi lever helt enkelt i en 

ny mediekultur där den tryckta boken som förut stod stadigt högst upp på prispallen, idag 

utmanas av andra medier med andra uttryckssätt (Stenliden, 2016:2). Det innebär bland 

annat att ett medium inte längre har mandat inom ett visst område. Denna utveckling kan 

på många sätt förankras till digitaliseringen av samhället.  

Staffan Selander och Gunther Kress (2017) talar om en ny textpraktik som ställer långt 

högre krav än läsförmåga enligt traditionell betydelse. Eftersom vi idag kommunicerar 

genom flera teckensystem på samma gång, kräver läsförmågan mer än vad den gjorde 

förut (s. 30). Även Linnéa Stenliden (2016) lyfter att texter ställer olika krav på läsaren 

beroende på om den sker offline eller online, monomodalt eller multimodalt. En texts 

olika delar, såsom text, bilder, filmer etcetera, måste granskas enskilt och jämföras med 

varandra (s. 6). Vidare lyfter Stenliden den källkritiska aspekten av granskningen och 

menar att denna är central vid digital läsning och det omfattande informationsflöde den 

innebär. Även Caroline Liberg och Roger Säljö (2017) skriver om nya krav på 

läsförmågan och lyfter flera skilda förmågor förankrade till läsning: ”förmåga att själv 

kunna skapa mening, med kritisk såväl som kreativ blick […]”, ”förmåga att kunna gå in 

i, bearbeta och förstå innehållet […] utifrån olika positioner” samt ”förmåga att kunna 

hantera olika symbolsystem som den visuella koden och skriftkoden” (s. 387). Liberg och 

Säljö lyfter metaspråket och metakognitionen som avgörande faktorer för hur mötet med 

ett textinnehåll ter sig. Dessa faktorer menar de i stor grad påverkar hur förmögen en 

mottagare är att röra sig tal-, skrift-, och bildspråkliga världar (s. 382).  

3.2.2 Kommunikation och demokrati  
Att behärska de förmågor som är förknippade med den kommunikation som är aktuell i 

dagens samhälle kan på många sätt ses som en fråga om demokrati. Ninni Wahlström 

(2019) ser det som en nödvändig förmåga att kunna tolka underliggande budskap och 

kritisk granska texter av mångfacetterad karaktär (s. 132). Liberg och Säljö (2017) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tecken
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uttrycker: ”Ett fullvärdigt liv i ett demokratiskt och informationsrikt samhälle förutsätter 

att man kan orientera sig i texter och andra källor och använda sig av denna information” 

(s. 374). De menar vidare att förmågan att navigera bland de oändliga resurser av 

information som erbjuds idag både är viktigt för den enskilda individens möjligheter att 

delta i samhället, men också för individens möjlighet att vara en del i samhällets 

utveckling (s. 375). Den digitala världen och sätten vi kommunicerar på, är inte anpassade 

efter skola och utbildning, vilket de flesta verksamma lärare förmodligen är högst 

medvetna om. Samhällets kommunikativa kultur behöver dock vara en del av 

undervisningen, eftersom den ska återspegla samhället (Säljö et al., 2017). Att undervisa 

digital kompetens, menar Säljö et al., är således inte enbart en fråga om didaktiska 

möjligheter utan också en fråga om demokrati. Den som inte behärskar den digitala 

världen undgår tillgång till en mängd information och möjligheter (s. 193).  

3.2.3 Förändrat samhälle, förändrad skola  
Skola och samhälle är beroende av varandra. Hur utbildningen utformas och vad som är 

relevant att undervisa i är starkt förankrat med ett samhälles ekonomiska, kulturella och 

sociala strukturer. Utbildning blir således en komplex fråga av vad som är värt att veta 

och den sociala innebörden av detta vetande (Lundgren, 2017:266). Att utveckla elevers 

kunskaper och förmågor gällande multimodal kommunikation bör ses som en av skolans 

viktiga uppgifter utifrån de perspektiv som presenterats i avsnitten ovan. Skolan ska vila 

på en demokratisk grund där eleverna förbereds att delta i samhällslivet (SFS 2010:800 

2010, 1 kap. 5 §); Gy11, 2011). Selander och Kress (2017) menar att skolan på många 

sätt lever kvar i en gammal tradition där texten har en särprägel, och hävdar att en breddad 

textvärld bör tas på allvar när man talar om kommunikation och lärande (s. 27). Även 

Stenliden (2016) belyser detta, förankrat till digitala medel. Hon menar att det för skolan 

inte bara handlar om att ha tillgång till interaktiva medier, utan också att ha kunskap om 

skilda medier och hur de fungerar. Wahlström (2019) talar om samhällets kommunikativa 

förändring i relation till svenskämnet och menar att ämnet måste anpassas efter de 

omfattande krav som kommer med ett multimodalt samhälle (s. 128). Även Wahlström 

påpekar dock att skolan är starkt präglad av gamla traditioner och konstaterar därmed att 

svenskämnet idag befinner sig i en skärningspunkt mellan att vara ett ämne som 

karakteriseras av att skriva med penna och läsa böcker, och ett ämne i en digitaliserad 

värld med varierade uttrycksformer (s. 121). För att de kunskaper eleverna utvecklar ska 

vara relevanta behöver undervisningen anpassas efter den språknorm och kommunikativa 
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verklighet som existerar i samhället. Således bör svenskundervisningen anpassas efter de 

förmågor som är relevanta förankrat till de kommunikationsformer som är aktuella idag. 

3.2.4 Svenskämnets läroplan  
Syftesbeskrivningen i ämnesplanen för svenska på gymnasiet går i delvis i samklang med 

ovanstående resonemang och uttrycker bland annat följande: ”Samhällets utveckling och 

digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, 

läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld […].” (Skolverket, 2011). Det 

står också att elever ska ges möjlighet att ”tillägna sig de språkliga redskap som krävs för 

vardags- och samhällsliv” (ibid.). Citaten, i kombination med exempelvis Wahlströms 

perspektiv, talar för att svenskämnet bör behandla omfattande kommunikation i flera 

uttrycksformer, däribland bilden. Syftesbeskrivningen har en avsaknad av både begreppet 

multimodalitet och bild. De två begreppen nämns inte heller i det centrala innehållet. 

Uttrycket andra medier återkommer ett antal gånger i det centrala innehållet, men 

definieras inte vidare. I tillhörande kommentarmaterial definieras textbegreppet som 

primärt fokuserat på skriven text, men även den multimodala texten beskrivs som viktig 

(Skolverket, 2020a:3). Att begrepp inte representeras uttryckligen i styrdokumenten 

innebär givetvis inte att lärare inte kan läsa in deras betydelse i andra formuleringar eller 

på andra sätt implementera dem i sin undervisning. Dock kan formuleringen som den ser 

ut idag, inte heller sägas explicit uppmana till arbetet. 

3.2.5 Den vetenskaplig grunden 
Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800 2010, 

1 kap. 5 §). Tidigare avsnitt tyder dock på att svenskämnet idag befinner sig i ett glapp 

mellan två kommunikativa traditioner och att kunskapen om hur nya 

kommunikationsformer bör bemötas ur undervisningssynpunkt är begränsad. Även 

Wahlström (2019) belyser detta glapp och menar att det behövs mer forskning om hur 

modaliteter utöver text fungerar och främjar undervisningen (s. 129). Även 

Vetenskapsrådet (2019) uttrycker att det finns ett stort behov av breddad forskning i 

många områden anslutna till den digitala utvecklingen. En viktig aspekt är hanteringen 

av all den information som de digitala medierna erbjuder. Med digitalisering kommer 

många grundläggande förutsättningar att förändras och Vetenskapsrådet uttrycker ett 

behov ”av att ompröva, specificera och definiera skolans och utbildningens uppgifter, 
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med avseende på processer och innehåll såväl som i relation till olika elevgruppers 

förutsättningar för lärande” (s. 23).  

För att ett område ska kunna utvecklas med en gedigen forskningsgrund krävs att det 

beaktas som ett vetenskapsfält (Skolverket, 2020b). Skolan förhåller sig till vetenskapliga 

traditioner och är samtidigt i behov av ny vetenskap förankrat till den utveckling som sker 

inom samhällets olika instanser. Wahlström (2019) belyser vikten av vetenskaplig 

kunskap i skolan förankrat till begreppet episteme. Epistemologi menar Wahlström får en 

allt mer omfattande roll i ett samhälle som utvecklas i snabb takt. Aktivt deltagande i det 

samhälle som dagens elever kommer möta efter avslutad utbildning kräver en väl 

underbyggd kunskapsgrund. Wahlström menar att den evidensbaserade kunskapen bör 

förankras till såväl undervisningsinnehåll som lärarens arbete med kritisk granskning, val 

av metoder etcetera (s. 14). All kunskap som existerar i skolan är givetvis inte byggd på 

en epistemologisk grund och kan inte heller vara det. Kunskaper finns i flera former och 

skapas i olika sammanhang. Wahlström menar dock att ”Det är först när den tysta 

kunskapen blir föremål för reflektion inom en individ eller mellan individer som den 

praktiska erfarenheten kan utvecklas till en kunskap som bidrar till en fördjupad 

professionalitet” (s. 15).  

3.2.6 Tidigare studier 
Petra Magnusson (2014) undersöker i sin avhandling didaktiska förutsättningar för 

undervisning av meningsskapande i en multimodal teckenvärld. Magnusson undersöker 

multimodalitet utifrån ett elev- och lärarfokus och relaterar även till nuvarande 

formuleringar av läroplanen. Magnusson kommer fram till flera slutsatser. En av dessa är 

att den multimodala begreppsvärlden erbjuder didaktiska förutsättningar för att tala om 

meningsskapande ur flera aspekter. Hon lyfter därmed att skolan bör arbeta med 

teckenvärldar ur en ickehierarkisk synpunkt (s. 242). Magnusson lyfter även en kritik mot 

dagens formulering i styrdokumenten och menar att den möjliggör en multimodal 

utgångspunkt, men att formuleringen inte motsvarar den omfattning som multimodalitet 

utgör i samhället. Därtill saknas en begreppsapparat förankrat till det multimodala arbetet 

(s. 241). Magnusson lyfter även att en multimodal blick kan ”öppna nya möjligheter när 

undervisningen kan diskuteras ur ett vidare perspektiv” (s. 248). 

Studier med enbart fokus på bildmediets roll i skolan tycks vara någorlunda begränsade. 

Ett exempel är dock Sabina Nordén (2017) som i sitt examensarbete, med omfattning 15 

högskolepoäng, syftar till att synliggöra vad svensklärare uttrycker om sin användning av 
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stilla bilder. Studien är begränsad i både teoretisk omfattning och informantantal, men 

tycks till viss del påvisa sambandet som Magnusson lyfter, nämligen ett begränsat arbete 

med bilder i svenskundervisningen relaterat till bristande formulering i ämnesplanen (s. 

33). Studien är relevant att lyfta i anknytning till min studie, dels då den belyser detta 

samband, dels för att den intresserar sig för samma studieobjekt.      

3.2.7 Sammanfattning  
Avsnittet Bild och skola har belyst bilden i ett didaktiskt sammanhang ur olika aspekter. 

Röster har lyfts som talar för att bilder spelar en omfattande roll i samhället och att 

förmågan att förstå olika medier, och däribland bilder, således är en viktig fråga för 

människan och det demokratiska samhället. Bland nämnda förmågor ingår bland annat 

kritisk granskning och förmågan att tolka budskap. Avsnittet har belyst vikten av att ett 

område betraktas som ett vetenskapsfält för att kunna utvecklas i takt med samhällets 

behov. Vidare har avsnittet lyft perspektiv som talar för att skolan och svenskämnet idag 

inte är anpassat till det multimodala kommunikationssamhället, men att denna anpassning 

bör ske. Tidigare forskning inom området är förhållandevis begränsad, men efterfrågar 

bland annat en konkret begreppsapparat och högra grad av representation av 

multimodalitet i styrdokumenten.  

3.3 Retorik  
Föregående avsnitt belyser vikten av att bildmediet ges utrymme i skolan. Med 

utgångspunkt i det uttryckta behovet av en vetenskaplig grund att förankra till bildmediet 

kommer detta avsnitt presentera teorier om bilden i anslutning till retorikens vetenskap. 

Syftet med detta avsnitt är alltså att belysa och erbjuda ett möjligt perspektiv för 

svensklärare att använda för att förstå bildens kommunikation. Många av de perspektiv 

som lyfts är inte skrivna anpassade till en skolkontext. Dock kommer relevanta texter med 

didaktiskt perspektiv på retoriken lyftas senare i detta avsnitt, men i dessa kommer den 

visuella aspekten vara begränsad. Hade ett omfattande retoriskt perspektiv på bilden, 

anpassat till en skolkontext, redan funnits skulle denna uppsats förmodligen vara 

överflödig. Kopplingen mellan visuell retorik och skola kommer således, i huvudsak, ske 

först i kapitlet Resultat och analys.  

I detta avsnitt förs inledningsvis en kort diskussion om vad retorik är och varför denna 

vetenskap kan vara en tillgång till föreliggande avsnitt om bild och skola. Retorikens 

vetenskap må föra tankarna till ett föregånget samhälle. Således handlar nästa avsnitt om 

retorik i dagens kommunikativa kontext. Därefter följer en fördjupning av visuell retorik, 
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alltså bildens kommunikation utifrån olika retoriska perspektiv. Vidare belyses retorik 

utifrån en skolkontext, vilken kommer betraktas utifrån de avsnitt om retorik som föregår.  

3.3.1 Varför retorik  
Retorik och svensk skola är inte ett obekant möte. Retorik utgör ett av de obligatoriska 

ämnesområden som svensklärare ska undervisa i på gymnasiet, enligt ämnesplanen i 

svenska (Skolverket, 2011). Dessutom är retorikens kommunikativa förutsättningar högst 

applicerbara på lärarens yrkesutövning (Littlejohn & Foss, 2010:61; Sigrell, 2015). De 

flesta lärare skulle förmodligen hålla med om att Jens E. Kjeldsens (2008) definition av 

en retorisk situation stämmer väl in på en undervisningssituation: ”rymmer problem eller 

utmaningar som kan lösas eller modifieras genom effektiv kommunikation.” (s. 84). 

Eleverna ska utveckla förmågor till ett visst ämnesinnehåll, och för att göra det behöver 

läraren kommunicera på ett effektivt sätt med eleverna. Att anamma ett retoriskt 

perspektiv för att tala om bilder i svenskundervisning är alltså inte ologiskt. Med det sagt 

kan bilder givetvis beskrivas med begrepp från andra vetenskapliga traditioner, 

Magnussons (2014) avhandling är ett exempel på detta. En bild skulle också kunna 

beskrivas utifrån grammatiska termer som subjekt, objekt, verb etcetera.  

Vad retorikens vetenskap erbjuder, till skillnad från övriga vetenskaper, är en lång och 

beprövad tradition av kommunikation med syfte att påverka (Aristoteles, 2012:1356a; 

Sigrell, 2015:24). Påverkande kommunikation genom bilder ligger i uppsatsens intresse. 

Dels då vi som samhällsmedborgare påverkas av bilder i relativt stor omfattning, dels då 

läraryrket i sig utgör en typ av påverkande kommunikation. Således anses retorikens 

vetenskap vara välförankrat till både studiens syfte och relevans, och därför anammas 

detta perspektiv på bilden för att se vad den kan tillföra i ett didaktiskt sammanhang. Med 

detta sagt är det inte studiens avsikt att konstatera retorikens perspektiv på bilden som det 

enda rätta eller det enfaldigt bästa sättet.     

3.3.2 Retorik i dagens kommunikativa samhälle  
Termen retorik må föra tankarna till antikens Grekland och det klassiska talet. Somliga 

vetenskapskvinnor och -män väljer därför att begränsa det retoriska studiet till just tal och 

skrift (Mehrens, 2014: 319). Aristoteles (384 - 322 f.Kr.), som konstateras vara en av 

historiens tidiga retoriker, talar om retorik som ”att i varje enskilt fall uppfatta det som 

kan vara övertygande eller övertalande” (Aristoteles, 2012:1356a). Citatet i sig låser sig 

inte till tal och skrift som kommunikativt medium, även om sociala medier fanns långt 

från Aristoteles verklighet. En annan central utgångspunkt för retoriken som kan 
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appliceras på såväl tal som bild är att det finns en sändarsida, ett budskap och en 

mottagarsida i kommunikationen. Syftet från sändarens håll är att påverka mottagaren till 

ett meningsdelande av det budskap som förmedlas (Sigrell, 2015:24). Denna praxis är 

grundläggande för att en kommunikationssituation ska klassas som retorisk och således 

är begreppen sändare, mottagare och budskap alltid applicerbara på en retorisk situation.  

Retorik som vetenskapsfält tillåter alltså en vidgad syn på påverkande kommunikation 

anpassad till den kommunikativa kontext vi lever i idag och därför anammar flera av 

dagens retorikforskare just denna syn.  Birgitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms 

(2016) beskriver den retoriska vetenskapen som intresset att förstå det övertygande i ett 

budskap, ”det vill säga tecken och symboler som är till för avsedda för att övertyga om 

något eller som befinner sig i en retorisk övertygande kontext” (s. 13). Även Janne 

Lindqvist (2016) definierar retoriken med anpassning till dagens kommunikativa kontext: 

”studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att påverka” (s. 15). 

Likaså gör Kjeldsen (2008) som argumenterar för att retorik kan förekomma i flera 

arenor, till exempel tal, musik, bild, ljud. I samklang med den multimodala diskursen talar 

han för att vi idag rör oss i en kommunikativ värld med andra förutsättningar och under 

mer dynamiska förhållanden (Kjeldsen, 2008:59).  

Detta faktum förändrar, enligt Kjeldsens perspektiv, hur vi kommunicerar med varandra, 

eller som han uttrycker det: ”de kommunikationsformer som dominerar ett samhälle både 

påverkar kommunikationens innehåll och har betydelse utöver det enskilda budskapet” 

(s. 62). Nya former av möte mellan sändare och mottagare skapar helt enkelt nya sätt att 

föra över budskap. Innan digitala mediers intåg behövde åskådare befinna sig på plats för 

att exempelvis bevittna ett politiskt tal. I dagens skärmsamhälle betraktar vi ofta politiker 

på nära håll hemma i vardagsrummet. Ansiktsuttrycket betraktas och tolkas till skillnad 

från dåtida retorikers teatraliska gester (Kjeldsen, 2014:339).  

3.3.3 Visuell retorik  
För att förstå dagens retoriska kommunikativa kontext räcker det givetvis inte att 

konstatera att den existerar. Vi måste också förstå hur den fungerar. Syftet med detta 

avsnitt, Visuell retorik, är just att beskriva olika perspektiv på hur vi kan förstå och tala 

om bilder. Perspektiven kommer, på grund av studiens ringa omfång, beskrivas begränsat. 

Den visuella retoriken har främst studerat bilder med tydligt retoriskt syfte, alltså politik 

och retorik. Dessa utgör kommunikativa kontexter där sändare, budskap och mottagare 

för det mesta är lätta att identifiera. Utförliga bildanalyser av reklamannonser går, för den 
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som är intresserad, att finna i flera av de verk som benämns i detta avsnitt, till exempel 

Bröms (2015), Kjeldsen (2008), Mral, et al. (2016), Mehrens (2014).   

3.3.3.1 En semiotisk utgångspunkt  

Semiotikens vetenskap definierades i avsnittet Multimodal kommunikation. Även inom 

visuell retorik anammas semiotikens förklaringsmodell av olika tecken. De semiotiska 

begrepp som står i fokus med anknytning till bilden är symboliska, ikoniska och 

indexikala tecken och beskrivs i bland annat Kjeldsen (2008:284–286), Mehrens 

(2014:322) och Mral, et al. (2016:90–93). Låt oss ta boken som exempel för att förstå 

semiotikens teckenbegrepp! En bok som du läser och bläddrar i är ett fysiskt objekt. För 

att kunna tala om boken har människan konstruerat olika tecken som kan representera 

den. Ett tecken är den muntliga ljudformationen av ordet, ett annat är 

bokstavskombinationen b-o-k. Dessa tecken har inga egentliga gemensamma egenskaper 

med det objekt de beskriver. Kausaliteten bygger istället på en överenskommelse, 

människor emellan. Även bilden är en form av tecken och semiotiken erbjuder således ett 

sätt att tala om bilder ur ett retoriskt perspektiv. Enligt det semiotiska perspektivet är de 

ovan beskrivna tecknen i bokexemplet exempel symboliska tecken. Det är även tecken i 

form av pilar, landsflaggor och vägskyltar. Kausaliteten mellan symboliska tecken och 

objekt är bortom det konkreta, vilket blir tydligt av tanken på att köra bil i ett trafikerat 

parallellt universum med ett annat symbolsystem.  

Ett ikoniskt tecken liknar sitt objekt och har således vissa gemensamma drag med detta. 

Konstnären Giuseppe Arcimboldos (1526 – 1593) många verk på fruktformationer är 

varken frukter eller människor, även om de tycks se ut så. De är enbart representationer 

av verkliga objekt. Indexikala tecken har, till skillnad från de andra två, en fysisk kausal 

koppling till det objekt det representerar. Objektet är en förutsättning för att tecknet ska 

kunna existera. Ett skoavtryck i snön är ett tecken på att en sko befunnit sig på platsen 

och stigande rök är ett tecken på eld. Ett fotografi är ett tecken på att objektet som 

avbildats befunnit sig i formationen så som den avbildades. Objektet och tecknet är dock 

inte detsamma. En person på ett fotografi är helt enkelt inte den verkliga personen. 

De semiotiska tecknens kommunikativa uttryck ställer, utifrån nämnda teorier, olika krav 

på mottagaren. Alla som kan läsa skriven text har en gång lärt sig det och för att uppfatta 

en text behöver läsaren gå in i ett aktivt avkodningsarbete. Bilden sänder däremot ut en 

mängd information på samma gång. Kjeldsen talar om detta som retorisk förtätning (s. 

306) och Mral et al. talar om detsamma som en komprimerad argumentation (s. 88). Tack 
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vare bildens kommunikativa uttryck har den vissa retoriska egenskaper som skiljer sig 

från texten.   

3.3.3.2 Evedentia  

En central funktion för att ett argument ska kunna övertyga åskådaren är att det upplevs 

som trovärdigt. Åskådaren söker evedentia, vilket kan beskrivas som en indikator eller 

ett bevis för att något förefaller sig vara på ett visst sätt (Kjeldsen, 2008:288, Mral et 

al.,2016:86). I ett retoriskt tal försöker talaren vanligen uppnå detta genom att skapa en 

visualiserande effekt med hjälp av språkliga medel. Ett målande språk som skapar bilder 

ger en känsla av närvaro, vilket gör att vi tenderar att tro på innehållet. En bild med 

ikonisk funktion skapar detta per automatik eftersom mottagaren inte själv behöver skapa 

en visualisering i sitt huvud. Det visuella beviset finns helt enkelt framför mottagarens 

ögon. Kjeldsen och Mral et al. menar därför att bilden har en inneboende evedentia. 

Jämfört med kommunikation med till exempel en text, hävdar detta perspektiv, att 

mottagaren upplever sig vara nära objektet som bilden representerar. Vi ser helt enkelt på 

objektet i bilden som om det befann sig framför våra egna ögon. Även William John 

Thomas Mitchell (2005) diskuterar den personifiering människan tycks göra av 

bildmediet. En bild är ett medel för kommunikation och den kräver, precis som en text, 

en skapare eller sändare. Mitchells diskussion tyder dock på att bildens mottagare tenderar 

att behandla den som om den bär på en egen vilja och har egna intentioner med sin 

existens (s. 7). Perspektivet talar alltså för att människor i sin kommunikation med bilder 

tenderar att likställa sändare och budskap, vilket är intressant i en diskussion om 

källkritik. Samtidigt som dessa egenskaper tillskrivs är bilden, ur en objektiv synvinkel, 

inte mer än just ett objekt. Mitchell menar därför att vi måste behandla bilden utifrån båda 

sidor av paradoxen av meningsfull och meningslös, levande och död (s. 10).    

3.3.3.3 Bilden som argument  

Den upplevda närheten till bilden skapar en rad kommunikativa möjligheter utifrån ett 

retoriskt perspektiv, vilka kan utnyttjas av en sändare. Begreppen ethos, logos och pathos 

är grundläggande i den retoriska diskussionen och används ofta när man talar om 

argumentation. Pathos vänder sig till människans känslor och beröringspunkter och kan 

beskrivas som de känslor som påverkar (Lindqvist, 2016:82). Kjeldsen (2008) menar att 

vi, då vi upplever oss vara nära objektet på bilden, även känner liknande känslor som vi 

skulle har känt om vi bevittnade objektet eller situationen på bilden på riktigt (s. 287). 

Det är så klart inte av slumpmässiga skäl som välgörenhetsinsamlingar marknadsförs med 

bilder från den verkliga scenen. Ethos handlar om mottagarens tilltro till sändaren och 



13 
 

beskrivs som ”hur varje aspekt av just texten och dess framförande påverkar förtroendet 

för dess författare eller för talaren som framför den” (Lindqvist, 2016:84). Logos vänder 

sig till mottagarens förnuft och går, enligt Lindqvists beskrivning, ut på att ge bevis eller 

sakskäl för ett visst påstående (s. 82). Utifrån perspektivet på bildens evedentia kan både 

ethos och logos sägas finnas naturligt i bildmediet. Mral et al. (2016) belyser just detta 

och menar att det ofta är svårt att argumentera emot en bild som inte är uppenbart 

fabricerad (s. 88). Det är inte utan anledning som bevisning i form av 

övervakningskameror väger tyngre än ord.  

Man skulle lätt kunna tro att ethos-, logos- och pathos-argument genom bild enbart skulle 

fungera om mottagaren verkligen trodde på bilden. En bild är trots allt inte en förläning 

av verkligen, utan enbart en visuell representation av ett objekt. Manipulation av bilder 

är en så naturlig del av vardagen att en referens är överflödig. En bild i ett Instagram-

flöde visar inte alla sidor av en människas liv och är dessutom ofta manipulerad med hjälp 

av filter. Trots att de flesta människor är medvetna om Instagram-bildens relation till 

verkligheten tenderar vi att bevittna bilden som om den motsvarade sanningen. Enligt de 

perspektiv som presenteras i Kjeldsen och Mral et al. kan bilden helt enkelt ha en tydlig 

argumenterande funktion oavsett om vi tror på den eller inte. Scenen i Disneys film 

Lejonkungen när Simba hittar sin döde far utgör ett gott exempel. Åtminstone bland 90-

taliseter refereras denna scen till som en klassisk gråtscen, trots att varken tecknade 

figurer eller lejon med humana egenskaper är något vi stöter på i vår vardag. Enligt 

Kjeldsens perspektiv kan detta förklaras med att det räcker att vi kan identifiera oss med 

en bild för att vi ska påverkas av den (s. 297). 

3.3.3.4 Analys ur olika perspektiv  

Den direkta upplevelse som skapas vid mötet med bilden och den nära relation som det 

tycks skapa mellan bild och mottagare kräver ett specifikt analytiskt förhållningssätt. 

Mral et al. (2016) beskriver olika perspektiv att utgå från vid en visuell analys. För att 

skilja mellan bildens faktiska innehåll och de associationer bilden väcker är begreppen 

denotation och konnotation användbara (s. 95). Enkelt beskrivet är denotationen det 

direkt avläsbara, alltså bildens bokstavliga uttryck som går att utläsa genom att endast 

titta på det som finns.  Konnotationen utgörs av de tankar som väcks hos mottagaren 

utifrån referensramar och associationer. Många av dessa sker utan reflektion och det finns 

en hög risk att vi utgår från en selektiv perception. Det innebär att vi bevittnar bilden 

utifrån ett särskilt förhållningssätt, snarare än objektivt (ibid:95). Mral et al. beskriver att 
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även rent personliga konnotationer påverkar hur vi uppfattar bilder. För dem som 

utvecklat en rädsla för fladdermöss väcker en sådan bild direkt obehagliga känslor, trots 

att det kanske inte är bildens syfte. Konnotationen behöver därmed inte innebära något 

negativt. För att återgå till ett tidigare exempel är det just den som gör att vi förstår logiken 

i trafiken i vårt kända universum. Dock behöver vi i ett analytiskt skede ställa oss utanför 

den egna upplevelsen för att förstå bildens budskap och dess argumentation.  

3.3.3.5 Mottagarens meningsskapande   

Mral et als. (2016) analysexempel belyser inte enbart de olika perspektiv som kan 

appliceras vid analys. Det belyser även att mottagaren är en del av bildens 

meningsskapande. Detta perspektiv har varit begränsat i den teorigenomgång som skett 

hitintills. Kjeldsen (2008) ägnar mottagarens tolkningsarbete ett begränsat utrymme men 

lyfter att mottagaren spelar en central roll i meningsskapandet. Då bilden inte 

kommunicerar med ord måste mottagaren själv sätta ord på innehållet, vilket gör denna 

aktion delvis subjektiv (s. 292). Den begränsade forskningen gällande mottagarens 

perspektiv problematiseras av Kjeldsen (2015) som menar att retorikens vetenskap 

traditionellt sett haft ett tydligt fokus på just sändarens perspektiv. I den retoriska 

diskursen är mottagaren ofta ”en konstruktion skabt af taleren” (s. 265). Retorisk analys 

handlar, utifrån detta perspektiv, snarast om hur väl sändaren anpassar sina argument till 

den tänkta mottagaren. Det finns dock perspektiv på visuell retorik där mottagaren har en 

större funktion i den meningsskapande processen.  

Återgår vi till Mitchells (2005) perspektiv på bilden, att den är så förblindande i sin retorik 

att mottagaren inte ens tänker att den är medium för en sändares budskap, skulle detta 

snarast kunna tala för att mottagarens egen meningsskapandeprocess sker helt och hållet 

omedvetet. Synsättet går i enighet med Emelie Bröms (2015) analys av Ikeas 

reklamkatalog. I sin artikel lyfter Bröms mottagarens applicering av sitt eget liv i 

katalogens bilder som en viktig grund i att den övertygande processen äger rum. Bröms 

menar att appliceringen av det egna stökiga livspusslet på Ikeas välorganiserade bilder 

sker utan mottagarens medvetenhet, och i mötet föds behovet av konsumtion. Även Lisa 

Källström (2020) har ett primärt fokus på mottagarens meningsskapandeprocess, i sin 

avhandling om retorik. Hon menar förvisso att mottagaren utgår från sociala normer i sin 

tolkningsprocess men lyfter också att ”bilden skapas två gånger, en gång när bildskaparen 

ger sig i kast med färg och pensel och en gång när betraktaren följer materialets spår med 

sin blick och hand.” (s. 42). Källström utgår, till skillnad från de flesta återgivna titlar, 
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inte från reklamgenren utan från illustrationer i böcker om Pippi Långstrump. Källström 

menar att även dessa har en retorisk funktion då de har effekter på sin betraktare (s. 106). 

Det är mottagaren som ger rörelse till de statiska teckningarna, hör en häst gnägga och 

tillåter historien att leva (s. 107). En illustratör, eller sändare kan skapa en bild, men ”[…] 

betydelseskapande processer förutsätter mottagarens förmåga att minnas, associera, 

kombinera och sammankoppla” (Källström, 2020:107). Källströms perspektiv motsätter 

sig inte till exempel Kjeldsen och Mral et als. syn på visuell retorik, däremot analyseras 

mottagaren som subjekt i den retoriska dialogen. Tillsammans med övriga representerade 

perspektiv ger Källströms syn på retorik och bilder både bredd och djup i den 

visuellretoriska analysen.   

3.3.4 Retorik i en skolkontext 
De vetenskapliga perspektiv på retorik som presenterats hitintills erbjuder en 

förhållandevis bred syn på vad retorisk kommunikation är hur retorik kan ges uttryck. 

Bilden kan, enligt återgivna perspektiv, i högsta grad vara medium för retorik. Således är 

det vidare av vikt att se vilka möjligheter arbete med visuell retorik ges i texter om retorik 

och skola, och om dessa texter erbjuder en bred förståelse för bildens retorik. Detta 

kommer göras utifrån ett lärar- och läromedelsperspektiv samt utifrån styrdokument och 

tidigare studier.   

3.3.4.1 Lärarens retorik  

Anders Sigrell (2015) och Hans Gunnarsson (2012) är båda sändare av budskapet att 

läraryrket är retoriskt, med lärare och lärarstudenter som tänkta mottagare till sina böcker. 

Sigrell definierar retoriken som ”konsten att välja språk konstruktivt” (s. 48), och menar 

alltså att en lärares lyckade övertalningshandling i stora drag går ut på just detta. För att 

kunna reflektera över och tala om språket krävs en begreppsapparat och det är där Sigrell 

menar att retoriken spelar en viktig roll. Gunnarsson (2012) applicerar genomgående 

retorikens begrepp på läroplanen och argumenterar således för att läraryrket kräver 

retoriska färdigheter, oavsett undervisningsämne (s. 206). Författarna håller således med 

varandra om att retoriken inte enbart är förankrat till svenskämnet, men att retoriken har 

en särskilt viktig roll i svenska eftersom ämnet innehåller explicit retorikundervisning. 

Den retoriska kunskap som förmedlas blir således användbar både för läraren som 

kommunikatör och även som konkret verktyg och arbetsmodell för retorisk undervisning 

med eleverna.    
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Vad texterna har gemensamt är att de kontinuerligt fokuserar på retorik i text och tal. 

Sigrell berör inte bildmediets retorik annat än för att definiera språket som tecken, vilket 

beskrivs närmre i kapitlet om visuell retorik. Genom att referera till Rene Magrittes bild 

på en pipa, som inte är en pipa, förklarar Sigrell att språk och bild endast är tecken för 

någonting annat. Således utesluts inte att även bilden är ett språk, vilket dock inte är 

samma sak som att läraren uppmanas att aktivt arbeta med visuell retorik. Utifrån Sigrells 

vidgade definition av språk och retorik i kombination med det ringa utrymme bilden ges, 

kan Sigrell varken sägas bekräfta eller dementera att bilden som visuellt medium bör vara 

en del av retorisk undervisning. 

Gunnarsson, å andra sidan, kan tyckas nedvärdera bildmediet då han benämner den som 

ett hjälpmedel till talet, enligt definition ”bara komplement, men bra komplement” (s. 

144). Gunnarsson beskriver i kapitlet att bilden har positiva effekter som underlättar för 

minnet, samtidigt hävdar han att den innebär en risk för ökad kognitiv belastning hos 

mottagaren. Gunnarsson påtalar att bildmediet kan sända ut egna budskap som inte 

förefaller sig stämma överens med talets, och att sändaren därför måste vara vaksam över 

vilka bilder. Annars finns en risk att hen förvillar åhörarna med sina bildval. Samtidigt 

förespråkar Gunnarsson bildmediet som stöd, snarare än stödord, då bilden kan skapa 

känslor som kan ge positiva effekter på kommunikationen. Utifrån denna ringa 

beskrivning öppnar Gunnarsson upp för att bilden är mångfacetterad och att den har flera 

unika egenskaper, men dessa varken fördjupas eller hyllas.   

Tar vi oss över till Norge erbjuder Jonas Bakken (2020) litteratur om visuell retorik 

ämnad för lärare. Bakken menar att bilden har retoriska funktioner som skiljer sig från 

texten och talar om vilka retoriska konsekvenser det ger. Diskussionen utgår från exempel 

inom reklamgenren med anknytning till begreppen ethos, logos och pathos (s. 132 - 133). 

Bakkens text är utgiven samma år som denna uppsats, vilket talar för att den visuella 

aspekten av retoriken är aktuell i vår samtid och skola. Dock är det visuella perspektivet 

som Bakken presenterar på bilden förhållandevis ytligt och kortfattat och ger inte läsaren 

en förståelse för visuell retorik som kan jämföras med perspektiven som återgivits 

tidigare.  

3.3.4.2 Lärobokens retorik  

Ett annat material värt att se till i en skolkontext är den litteratur som riktas till elever som 

studerar retorik. Det gör bland annat Henrik Gustavsson (2014) som anpassar sin bok 

efter svenskämnets retorikkurs med omfattning 100 poäng. Gustavsson definierar 
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retoriken som ”läran om talekonsten” (s. 7). Vidare förklarar han att retoriken är 

tillämpbart i samtliga kommunikationssituationer och dialogen sker både utifrån ett 

sändar- och mottagarperspektiv. Precis som i litteraturen riktad till lärare och 

lärarstudenter förhåller sig även denna bok till kommunikation i form av att tala och 

lyssna. Bildens komplexa kommunikation behandlas helt enkelt inte. 

3.3.4.3 Läroplanens retorik 

Svenska 3 på gymnasiet behandlar retorikämnet explicit. Precis som i Sigrell (2015), och 

Gustavsson (2014) råder ett fokus på den muntliga framställningen, vilket också 

tydliggörs i tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, 2020a). Innebörden av 

begreppen mottagare, sändare, argument och budskap berörs i det centrala innehållet, 

även om alla begrepp inte är explicit utskrivna. Det står också att retoriska begrepp ska 

användas för att ”på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig 

framställning”, vilket talar för en retorisk analys där begrepp appliceras. Dock förankras 

detta, som tidigare poängterats, till just den muntliga framställningen. Kunskapen att 

metaspråkligt kunna diskutera ett budskap utifrån ett sändar- och mottagarperspektiv 

förekommer alltså, men liksom tidigare refererade texter, varken förespråkar eller hindrar 

läroplanen en retorisk analys och arbete med bildmediet.  

3.3.4.4 Tidigare studier  

Denna uppsats grundar sig i ett upplevt vetenskapligt glapp, vilket gör det relevant att se 

till de tidigare studier som gjorts inom ämnet. Som bidrag i Nordiska konferensen för 

retorikforskning 2014 (Sigrell & Qvarnström, 2015) diskuterar Anna Lyngfelt (2015) 

möjligheten att utgå från retorikens partheslära vid argumentationsanalys av multimodala 

texter. Den studie som beskrivs i artikeln utgår från elevarbete och pågick under sex 

veckor. Inledningsvis bedrevs undervisning om dialogisk strategiundervisning med fokus 

på bland annat analys av argument och värdering och ställningstagande av argument (s. 

59). Därefter fick eleverna diskutera en film om värnplikt med syfte att marknadsföra. 

Lyngfelt belyser att metaspråklig kompetens, utvecklade tankar om påverkan och ett 

källkritiskt perspektiv i hög grad saknas hos eleverna, trots föreliggande undervisning (s. 

63). Lyngfelt menar vidare att de former för argumentationsanalys som används idag 

kanske inte är tillräckliga och tar upp retorikens möjligheter i anslutning till detta (s. 65). 

I samstämmighet med min uppsats lyfter Lyngfelt retorisk analys av multimodala medier, 

däribland bilder. Studiens omfattning, metod och valet av retoriska analysbegrepp skiljer 

sig åt, men den teoretiska utgångspunkten är på många sätt samstämmig. 
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Studier med tillämpning av visuell retorik i en skolkontext tycks vidare vara något av en 

bristvara. Genomsökning bland tillgängligt material har skett med hjälp av Erik 

Swanström, bibliotekarie i retorik, vid Lunds universitet, på flera webtjänster, däribland 

Libris, uppsats.se och Lubsearch. Trenden av retorik i förhållande till muntlighet lyser 

stark i de genomsökningar som gjorts på ämnet. Även studier inriktade på svensklärares 

inställning till retorikämnet tycks visa ett liknande mönster. Selim Ece (2013) utgör ett 

exempel. I sitt examensarbete, med omfattning 15 högskolepoäng, undersöker hon 

svensklärares uppfattning av begreppet retorik. Resultatet visar att denna skiljer sig något 

lärarna mellan. Trots den oenighet som råder om vad begreppet betyder, och trots att de 

intervjuade lärarna tycks arbeta med retorik på olika sätt i sin undervisning, har de dock 

en sak gemensamt: samtliga informanter förankrat retoriken till just tal och skrift (s. 41). 

Resultatet är relevant för min studie då den talar för att svensklärare inte väger in den 

visuella aspekten i sin retorikundervisning.  

Sandra Ekman och Sandra Holmgren (2018) undersöker i sitt examensarbete, omfattning 

30 högskolepoäng, sambandet mellan retorik och demokrati utifrån en gymnasiekontext. 

De belyser att det är möjligt att arbeta med det demokratiska uppdraget inom ramarna för 

retorikundervisningen. Genom innehållsanalyser av intervjuer med gymnasielärare 

belyser de hur det demokratiska uppdraget verkställs i praktiken med utgångspunkt i 

informanternas förkunskaper om retorik samt tankar om det egna arbetet. Ekman och 

Holmgren kommer till slutsatsen att lärare ser positivt på retorikundervisningens 

möjlighet att utveckla elevernas förmåga att tala väl, vilket kan anknytas till demokrati. 

Vidare belyser de att det hos lärarna saknas ett perspektiv på kopplingen mellan den 

källkritiska analytiska förmågan och demokrati, vilken Ekman och Holmgren menar är 

en viktig aspekt av retoriken ur ett demokratiskt perspektiv (s. 63). Examensarbetet bidrar 

med relevanta perspektiv att tillämpa min studie, framförallt vad gäller vikten av den 

retoriska analysen och att denna tycks lyftas med begränsad omfattning i lärares 

reflektioner om retorik.  

3.3.5 Sammanfattning 
Avsnittet Retorik har belyst perspektiv på retorik, med fokus på visuell retorik. En 

diskussion om valet av retorik som vetenskaplig ram har först med utgångspunkt i att 

retoriken har en naturlig plats i svenskämnet, att läraryrket i sig är retoriskt samt att 

retorikens vetenskap erbjuder en lång tradition med begrepp för att förstå påverkande 

kommunikation. Perspektiv på visuell retorik har presenterats och talar för att bilden i 
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högsta grad kan vara retorisk, och att retorik i bilder ges ett annorlunda uttryck än retorik 

i tal och text. Vidare har didaktiska exempel på retorik belysts, som påvisar ett muntligt 

och skriftligt fokus relaterat till dagens retorikundervisning. Tidigare presenterade 

retorikstudier med ett svenskämnesfokus bekräftar i huvudsak den begränsade synen på 

vilka medier som bör ingå i retorikundervisning, samt hur dessa bör bemötas. 

4. Metod  
I detta kapitel diskuteras metodval, vilket är kvalitativ intervju. Till en början förs en mer 

generell diskussion av metodval. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av etiska 

överväganden, urval, genomförande av intervjuer och hur jag gått till väga vid 

transkribering och analys av insamlade data. Slutligen förs en diskussion om studiens 

reliabilitet och validitet.  

4.1 Intervju  
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilder 

eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Då lärare står i fokus, är 

samtal med lärare, alltså kvalitativa intervjuer, en lämplig metod. Den kvalitativa 

intervjun menas kunna belysa hur lärare reflekterar och talar om bildmediet, vilket bör 

skapa goda förutsättningar för att uppfylla syftet. Studien utgår från en hermeneutisk 

vetenskapstradition. Denna metod lämpar sig när forskaren intresserar sig för subjektets 

tankar och upplevelser gentemot ett visst fenomen (Brinkkjaer & Høyen, 2013:59). 

Metodvalet är alltså inte ämnat att ge ett epistemologiskt perspektiv på svensklärares 

arbete. Snarare ämnar metodvalet genera material för att belysa svensklärares reflektioner 

om sitt arbete med bilder.  

4.2 Urval 
Fyra informanter medverkade i intervjustudien och samtliga uppfyller kriterierna: 

utbildad gymnasielärare i svenska samt yrkesverksam idag. Således kan urvalsprocessen 

relateras till Line Christoffersen och Asbjørn Johannessens (2015) beskrivning av ett 

kriteriebaserat urval (s. 56). Att få tag på informanter kan vara svårt och så föreföll det 

sig även vara inför denna studie. Kontakten med medverkande informanter inleddes 

antingen via gemensamma kontakter eller via informantens uttrycka intresse i en 

Facebookgrupp relaterat till ett inlägg där jag förklarade studiens område och 

förväntningarna på den medverkande. Jag tog även kontakt med flera rektorer på skolor i 

närområdet, men det gav inget resultat. Medverkande informanter motsvarar således det 
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antal uttryckte intresse för medverkan, och således kan urvalet även relateras till 

beskrivningen av bekvämlighetsurval (ibid.). Samtliga informanter är unika vad gäller 

undervisningsämne utöver svenska. Dessutom är informanterna verksamma med viss 

geografisk spridning. Samtliga informanter har tagit examen efter införandet av läroplan 

Gy11. 

Antalet informanter var inte helt och hållet fastställt vid arbetets början. Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann hävdar att ett lämpligt antal informanter helt och hållet förhåller 

sig till vad forskaren ämnar uppnå med det insamlade materialet (s. 156). Syftet med 

intervjuerna är att belysa ett samtal om bildmediet, inte att representera samtliga 

förhållningssätt till bilden som finns hos svensklärare. Då intervjuerna gav varierade svar 

anses ett större informantantal inte vara nödvändigt, i förhållande till möjligheterna att 

uppfylla studiens syfte. Med det sagt kan det givetvis finnas (och finns säkerligen) många 

fler intressanta perspektiv att addera till det insamlade materialet.   

4.3 Genomförande av intervjuer  
Inför samtliga intervjuer tilldelades informanterna ett skriftligt brev innehållandes 

omständigheter för intervjun samt det rättigheter de har som medverkande (se bilaga 1). 

Således gavs informanterna möjlighet att ställa eventuella frågor eller ta tillbaka sin 

medverkan innan det tänkta intervjutillfället ägde rum. Samtliga intervjuer inleddes med 

att säkerställa att informanten tagit del av och var införstådd med den information som 

givits. Utöver rent juridiska omständigheter togs även aspekter som intervjupersonens 

roll i beaktning. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar vikten av att intervjupersonen 

känner sig uppmuntrad och menar att intervjuaren bör sträva efter att skapa en god 

relation med informanten (s. 170). För informantens bekvämlighet fick hen vara styrande 

i tid och plats för intervjun. Två av intervjuerna kom av geografiska omständigheter att 

genomföras via videolänk. De båda drabbades begränsat av störningsmoment, vilket inte 

anses ha påverkat intervjuernas innehållsmässiga kvalitet.  

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2), utformad enligt 

Kavle och Brinkmanns förslag (s. 174). Kvale och Brinkmann föreslår en guide bestående 

av teman och direkta frågor till informanten. Detta för att lättare kunna kontrollera att 

samtliga aspekter berörs under samtalet. Intervjufrågor och teman är inte direkt anpassade 

till vare sig multimodal eller retorisk vetenskap. Detta val grundar sig i två 

utgångspunkter. För det första bygger studien på en fördom av avsaknad vetenskaplig 

grund för arbete med bilder. Ett allt för omfattande fokus på vetenskaplig princip skulle 



21 
 

kunna hämma lärarna i samtalen och snarare skapa missförstånd än möjligheter. För det 

andra infann sig en rädsla att informanterna, om frågorna skulle ställas fokuserat, skulle 

försöka hitta ett bra svar på frågan, snarare än att svara på det sätt som de tänker stämmer 

bäst med verkligheten. Genom att ställa icke preciserade frågor där min intention inte 

framgår torde svaren förhålla sig närmre lärarnas verkliga reflektioner.  

Samtliga intervjuer följde guiden, men då strukturen i övrigt förhöll sig relativt fritt kom 

kronologin i frågorna att skifta något mellan de olika intervjuerna. Dessutom resulterade 

samtliga intervjuer i olika sidospår bortom de bestämda frågorna, vilket ledde till flera 

oplanerade följdfrågor. Således kom intervjuernas innehåll och tidsomfattning att variera 

från ca 30 till 50 minuter. Strukturen tillät informantens funderingar och erfarenheter att 

få en central roll i samtalet, vilket också var syftet med metodvalet.  

4.4 Transkribering och analys av data 
Beslut kring transkriberingen av det insamlade materialet har utgått från den diskussion 

som förs av Catrin Norrby (2014, s.99). Hon menar att val av tillämpad 

transkriptionsmetod helt och hållet beror på studiens syfte och vilken typ av fråga som 

ämnar besvaras med hjälp av det insamlade materialet. I denna studie ligger intresse i 

innehållet i informanternas uttalanden, snarare än exakt uttal av det som sägs. Stavningen 

i transkriberingarna är därför i stora drag anpassad till skriftspråket. Ordföljden är dock 

densamma som vid informanternas uttalanden. Pauser är inte inkluderade och 

utfyllnadsord har plockats bort vid de fall då de stör läsupplevelsen. Vid samtliga av dessa 

tillfällen har noggranna överväganden gjorts för att säkerställa att anpassningarna inte 

omformar innehållet i informanternas uttalanden. I transkriberingen förekommer ibland 

kommentering av innehållet. Det rör sig antingen om information som avbrott i samtal, 

eller tillagda ord med funktion att öka läsbarheten. Kommentarerna står genomgående 

inom klamrar. Vid transkriberingen och framskrivning av resultat har informanterna 

anonymiserats och tilldelats andra namn. 

Analys och kategorisering av de färdiga transkriberingarna har med lösa ramar utgått från 

Virginia Braun och Victoria Clarke (2006). De menar att en innehållsanalys kan te sig på 

många olika sätt och att det inte finns några egentliga rätt och fel, således har stegen 

nödvändigtvis inte följts med fullständig saklighet (s. 79). Efter att ha transkriberat och 

bekantat mig med innehållet (s. 87) markerades intressanta uttalanden med färgkoder för 

möjliga teman (s. 88). Vid detta steg ämnade jag bevittna materialet som ett vitt papper. 

Varken forskningsfrågor eller förutbestämda teman togs här i beaktande. Vidare 
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definierade jag och namngav de teman som jag fann intressanta och tillräckligt fylliga för 

analys, vilka i stora drag föreföll sig stämma väl överens med på förhand satta teman i 

intervjuguiden (s. 92). För att säkerställa att de citat som valdes är representativa för 

informanternas uttalande i stort skedde flera läsningar av samtliga transkriberingar 

parallellt med framskrivning av resultatet. Efter framskrivning av resultat kopplades det 

insamlade materialet till teori (s. 93). Den slutgiltiga kronologin som återfinns i Resultat 

och analys är anpassad efter de teman som identifierats. Kronologin är vidare anpassad 

efter vad som anses främja läsbarheten och förståelsen för innehållet på bästa vis.   

4.5 Etiska överväganden  
Etiska överväganden har gjorts utifrån Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer 

och arbetet kring genomförande, insamling och förvarande av data har genomförts på så 

vis att informantkravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

uppfyllts. Hur detta skett i praktiken framkommer i bilaga 1. Jag har också tagit Kvale 

och Brinkmann (s. 105) i beaktande vid reflektion och beslut kring etik. Denna studie har 

varken på förhand eller under pågående arbetes gång betraktats kunna komma att belasta 

informanten genom sin medverkan. Medverkan i studie har inte heller förutspåtts kunna 

innebära några risker. Snarare anade jag att medverkan skulle kunna leda till nya 

intressanta reflektioner om svenskämnet hos den medverkande. Informantens trygghet 

och anonymitet har dock värderats högt vid kontakt, genomförande och fortlöpande 

arbete av det insamlade materialet.  

4.6 Reliabilitet och validitet  
Begreppen reliabilitet och validitet har tagits under beaktande genomgående under arbetet 

med data (Christoffersen & Johannessen, 2015:21ff). Begreppen har bland annat tagits i 

beaktning vid urval. Informanterna uppgår i fyra till antalet, vilket gör att flera röster kan 

jämföras med varandra. Detta gynnar validiteten, då det ger en möjlighet att föra en 

generell diskussion. Informanterna representerar dessutom delvis geografisk spridning, 

vilket förmodligen ger fler röster än om samtliga arbetat på samma skola. Informanternas 

medverkan bygger på uppvisat intresse och som tidigare nämnts föreföll sig detta vara 

begränsat hos de verksamma lärare som förmodas ha nått information om studien. En kort 

beskrivning av studien tillgavs möjliga informanter för att öka intresset, vilket givetvis 

kan ha kommit att påverka vilka som önskade medverka. De lärare som medverkar i 

intervjun representerar förmodligen långt ifrån samtliga svensklärare. Det är dock inte 

heller studiens syfte. Om fallet vore så hade en kvantitativ metod varit lämplig.  
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Arbetet har, som presenterat ovan, utgått från en hermeneutisk metod, och förståelse har 

skapats genom att pendla mellan del och helhet. Om intervjuerna genomförts med den 

kunskapsbas som föreligger efter genomarbetning av materialet hade dessa kunnat 

preciseras ytterligare för att generera tydligare svar. Det hade kunnat öka graden av 

validitet. För att öka reliabiliteten undveks ledande frågor vid formulering av 

intervjufrågor samt vid genomförande av intervjuer. Vid transkriberingen kunde vissa 

frågor trots det tolkas som ledande, vilket är en brist ur reliabilitetssynpunkt. Vid analys 

har svaren på dessa frågor därför betraktats i ljuset av detta. Även vid framskrivning av 

resultatet har reliabilitetsbegreppet tagits i beaktande och för att upprätthålla transparens 

består resultaten mestadels av citat från intervjuerna.  

5. Resultat och analys  
Till att börja med beskrivs relevant information om medverkande informanter. 

Presentationen görs enligt bokstavsordning. Vidare presenteras identifierade teman som 

identifierats vid analys. Analys utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, med fokus på 

retorik, sker i direkt anslutning till resultaten. Den ordning i vilken informanternas 

uttalanden presenteras kommer skilja sig mellan de olika teman. Denna anpassning har 

gjorts för att underlätta läsningen och för att resultat- och analysframskrivningen i så hög 

grad som möjligt ska motsvara de reflektioner som nåtts i analysarbetet.       

5.1 Informanter  
Amina är legitimerad gymnasielärare i svenska och bild och har varit verksam i två år. Hon 

arbetar på en gymnasieskola Västra Götaland.  

Elin är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och har varit verksam i fyra år. Hon 

arbetar på en gymnasieskola i Skåne.  

Henrik är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska och har varit verksam i fem år. Han 

arbetar på vuxenutbildning i sydvästra Sverige och har tidigare undervisat på gymnasiet.  

Stina är legitimerad gymnasielärare i svenska och tyska och har varit verksam i 1,5 år. Hon arbetar 

på en gymnasieskola i Skåne.  

5.2 Lärarnas arbete med bilden 
Under denna rubrik presenteras de spontana tankar lärarna har om sitt arbete med bilden, 

följt av deras tankar bakom arbetet. Att ta reda på lärarnas praktiska och teoretiska 

tillämpning på arbetet med bilden är mycket centralt för studien. Syftet med 

presentationen av detta resultat är att ge en bild av vad lärare spontant tänker att de gör 
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med bildmediet idag och vilken didaktisk blick de tillämpar bilden. Informanternas 

uttalanden om det egna arbetet med bilder under denna rubrik representerar alltså 

nödvändigtvis inte samtligt arbete lärarna gör med till bilder.    

Stina säger till en början att hon inte arbetar med bilder alls i sin undervisning. Vid frågan 

om hon på något sätt använder bilder i sin undervisning berättar hon att hon gör det i sina 

digitala presentationer:  

Om jag har en Powerpoint, där jag ska gå igenom kanske hur man… bygger 

ett tal, eller skriver en text… så lägger jag gärna in någon bild. Och även om 

jag har en Kahoot så har jag ofta en bild. […] Då brukar bilden ha med frågan 

att göra. Alltså till exempel när jag förklarar hur ett tal ska se ut så kanske jag 

säger ”du kan inleda med att visa en bild på det du ska tala om” […] då brukar 

jag ta till exempel, om man ska prata om Berlin så kan man ha en bild på 

någonting i Berlin, till exempel. […] Nu kom jag på en sak. När jag 

undervisade […] litteraturvetenskap, den här dramaturgiska kurvan. Då har 

jag haft en bild på den. Sen under har jag beskrivit samma sak som de visas 

på bilden. 

Samtalet leder därefter in på den funktion Stina ser att bildmediet kan ha. Vid de tillfällen 

hon använder bilden gör hon det för att det ska fungera som ett bra stöd och för att 

eleverna ska uppfatta innehållet som roligare:   

Jag tänker stöd, ja tydliggöra, det bli roligare, lättare att komma ihåg. Det är 

nog därför jag lägger in bilder tror jag. […] Jag tänker att, som elev man ser 

en hel A4-text och tänker ”Usch, det där orkar inte jag ta mig igenom”. Men 

om du redan har sett bilden, så kan du ju på något sätt redan det, eller har 

redan kommit i kontakt med det.  

För Elin ligger bilden nära till hands i reflektionen över det egna arbetet och hon svarar 

direkt jakande på frågan om hon använder sig utav bilder:  

Ja, absolut. Mer eller mindre skulle jag väl vilja säga. Mindre som kanske just 

ett verktyg att vi kanske diskuterar en specifik bild och dess innebörd, men 

mer utifrån... i samband med textläsning, kanske en framsida. Bilder på en 

PowerPoint för att förstärka eller förklara någonting till exempel.  
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Elin berättar vidare om en uppgift hon brukar använda sig förankrat till sociolingvistik. 

Uppgiften går ut på att eleverna får hitta på personlighetsdrag, ursprung, dialekt etcetera 

med utgångpunkt i bilder på olika personer. Elevernas tankar lyfts sedan till diskussion 

där de får jämföra sina tankar med varandra. Elin menar att detta arbete med bilden är en 

bra ingång till det tyngre textinnehållet:  

Där är det ju bara utifrån fördomar, förutsättningslöst. Det är ett väldigt 

kreativt sätt att jobba på för de känner ju att det inte finns några riktiga krav 

[…] det finns inga rätt eller fel. Och det är ganska avväpnande. För på 

gymnasiet så är det ganska mycket krav. Så sådana övningar där man kan få 

in bilder blir lite mer lugna och en annan typ av situation. 

Elin återkommer till bildernas funktion av att förstärka innehållet och återkommer vid ett 

flertal gånger under samtalet till att bilden kan användas som en bra ingång till arbetet 

med texten. Elin menar, precis som Stina, att bilden är en bra hjälp för lässvaga elever:  

hm, jag tänker att den ska förstärka, definitivt. Jag tycker att bilden kan vara 

en bra ingång till att prata om någonting, exempelvis en text. ”Vad kan den 

handla om? Vad tror du att det kommer vara för budskap?”. Just på denna 

skola så har vi ganska lässvaga elever… och då upplever jag att om man hittar 

en ingång till texten innan man bara sätter sig och läser… […] Då tror jag 

också de kommer tänka att texten kan vara lite lättare kanske. Och jag tror 

också att de kanske känner på ett annat sätt, att de får en... om de får en 

förförståelse. Det säger ju forskningen också, att får man en känsla och en 

förförståelse för en text så tar man lättare sig an den sen. Om man bara öppnar 

upp, där är inga bilder, där är liksom massa brödtext, då är det vissa elever 

då, enligt vad jag har förstått av forskningen som orkar inte… liksom ”det här 

går inte”. Om man hittar en gemensam ingång exempelvis då en bild så är det 

fler elever som orkar att ta till sig något och då skapas läslust.  

Både Stina och Elin uttrycker att bilden är ett bra medel för att göra ett textarbete roligare 

eller för att det ska upplevas enklare. Elin ger förvisso exempel på arbete med bilden där 

eleverna får analysera bilder, dock benämns exemplet just som ett sätt att underlätta 

arbetet med texten. Arbetet med bilden menar hon ska vara kravlöst. Stina och Elins 

uttalanden kan alltså tolkas som att de använder bilder i sin undervisning för att nå det 

egentliga innehåll som förmedlas via text eller tal, alltså det arbete som i huvudsak ska 



26 
 

bedömas. Bilden används, men verkar inte ges likvärdig uppmärksamhet och komplexitet 

som det skrivna och talade språket. Detta tyder på att bilden som kommunikativ resurs 

inte ges ett lika omfattande utrymme som texten, och bekräftar Selander och Kress (2017) 

samt Wahlgrens (2019) ord relaterat till textens särställning i skolan.  

Henrik har, liksom Stina, till en början inte en klar tanke om hur han använder sig av 

bilder i sin undervisning, och upprepar vid flera tillfällen under intervjun att han inte 

reflekterat särskilt mycket över bildmediet. Vid frågan om han använder bilder i digitala 

presentationer framkommer det att det hänt vid enstaka tillfällen:  

Mm, då måste jag tänka efter här. Jag tror att jag gjort det i någon enstaka 

moment. Det är ingenting som jag återkommande har gjort, utan jag vet att 

jag har gjort det vid ett tillfälle i alla fall. Men som sagt, det är inget som jag 

övervägt vid flera tillfällen kan jag inte säga. […] Och ja! När du säger... även 

där [i Powerpoints] har jag använt mig av bilder. Där hade jag faktiskt en gång 

en genomgång som handlar om kreativt skrivande. Och där utgick jag från ett 

antal bilder som jag tänkte skulle fungera som… det skulle ge eleverna 

inspiration att skriva om precis det som de reagerade över och då var tanken 

att bilderna skulle väcka deras nyfikenhet och kanske ibland provocera dem 

också. Det var bilder som var lite halvt utmanande och lite provokativa på 

något sätt och det skulle göra att deras tankeverksamhet kom igång och de 

skulle skriva precis det som direkt kom till tanken.  

Henrik lyfter en annan didaktisk tanke än den som presenterades i Stina och Elins 

uttalanden ovan. Vidare leder samtalet in på vilken funktion Henrik ser i bildmediet:  

Ja, spontant så tänker jag att det är framförallt för inspiration. För att väcka 

egentligen tankar kring hur man skulle kunna skapa någonting. Men även 

väcka till diskussion. För väldigt mycket inom svenskämnet som jag har 

jobbat med, har varit att jobba med att diskutera saker och alltså det, många 

ämnen, eller många kurser och många ämnen har något element av 

diskussion. […] Och man kan få in väldigt många intressanta samtal som inte 

nödvändigtvis måste fokusera in på en speciell sak. 

Henrik lyfter bilden som ett bra medium för att skapa provokation, inspiration och 

diskussion. Henrik nämner liksom Elin att han använt bilder med syfte att eleverna ska 

tolka innehållet. Henrik har en tanke om att bilden ska kunna sätta igång en tankeprocess, 
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vilket kan tolkas som att bilden används i ett kommunikativt syfte. Henrik försöker väcka 

reaktion för att skapa diskussion och till sin hjälp använder han bilder. Situationen kan 

således beskrivas som retorisk (Sigrell, 2015), där bilden utgör ett argument för att 

förmedla ett tänkt budskap och således uppnå syftet med den didaktiska situationen. 

Henrik lyfter dock inte själv retorik med anslutning till den funktion han ser hos bilden. 

Amina har utbildning i både svenska och bild, vilket hon utnyttjat genom att arbeta 

ämnesöverskridande med ämnena. Amina kommer efter en kort stund på att hon även 

arbetat med bildmediet förankrat till retorik, grundat i att bilden är ett sätt att 

kommunicera:  

Ja, det gör jag […] Delvis så har jag jobbat väldigt mycket ämnesöversidande 

med både bilden och svenska där jag har, fört ihop, litteraturhistoria och 

konsthistoria. Mycket för jag tycker att det väldigt mycket hand i hand, och 

jag då som är väldigt estetiskt lagd tycker också att… att det kan vara ett 

ytterligare sätt att lära sig på och tillgodogöra sig, att man skaffar någon typ 

av kunskap genom association. Att man istället för att bara prata om hur det 

var och varför böcker skrevs på ett specifikt sätt så kan man också se bilder, 

eller då målningar exempelvis från den tiden som kan förklara hur exempelvis 

det som pågick just där och då påverkade litteraturen. Så som en slags 

associations…grej kanske man skulle kunna kalla det. […] Ja, men Gud, det 

tänkte jag inte på. I retoriken har jag ju pratat mycket om bilder också. När vi 

haft retorik-block liksom. Det är ju, alltså ett utav våra absolut största, som 

sagt, kommunikationssätt. Så där har jag använd mig av och kommer fortsätta 

använda mig av bilder. Delvis för att prata om hur vi kan nå ut med vad vi 

vill genom bilder, hur vi kan påverka folk genom bilder. Jag tror att många 

låser sig till att svenska just handlar om det skrivna ordet. Eller just det orala 

ordet och inte kommunikation i stort.  

Samtalet leder vidare in på funktionen av bildens roll i svenskan. Amina menar att bilden 

har en självklar roll i svenskämnet, mycket på grund av det digitaliserade samhället. 

Amina ser också bildmediet som ett annat sätt för eleverna att tillägna sig information, 

vilket hon utnyttjar didaktiskt:  

Ja, och jag tycker att det är en självklar del utav svenskundervisningen också. 

För att det är ju ett…vi har ju liksom moderniserat ämnet i takt med att det 
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har blivit ett mer, vad ska man säga? Sociala-medier-samhället, och det har 

ju också… det syns ju i kursplanen. […] Ja, men det är för att vi lever i en 

digitaliserad värld, delvis. Och sen också för att, och det är så himla klyschigt 

verkligen, men jag kommer lägga den här kommentaren nu… Alltså en bild 

säger ju mer än tusen ord. Det gör den. Jag kan sitta och rabbla på om hur det 

var under romantiken i två timmar. Men jag kan också visa en bild från 

romantiken som ger dem (eleverna) allt det här också. Så det är nog mina 

största argument. 

Aminas uttalande tyder på att hon har en syn på bilden som skiljer sig jämfört med övriga 

informanter. Amina presenterar en syn på bildmediet och svenskämnet som går väl i 

samklang med avsnittet om multimodal teori (Wahlström, 2019; Selander & Kress, 2017). 

Amina är den enda av lärarna som talar om bilden som ett kommunikativt redskap. Hon 

lyfter även bildens påverkande funktion vilket stämmer väl med den syn som presenteras 

av bland annat Kjeldsen (2008), Mral el al (2016), Lindqvist (2016). Amina talar om 

arbete med bilden både i anslutning till retorik och litteratur, vilket går att tolka som att 

hon erhåller en bred syn på bildens kommunikativa funktioner. Amina tycks arbeta med 

bilden just för att det är en bild, medan de andar informanterna använder bildmediet för 

att uppnå ett externt syfte. 

5.2.1 Elevernas arbete med bilder  

I anslutning till lärarnas arbete med bildmediet ingår även det arbete som eleverna får 

göra med bilder. En del aktiva elevarbeten har redan berörts i föregående fråga.  

Amina som själv nämnde retoriken vid sitt arbete med bilder berättar att hon låter eleverna 

göra bildanalyser av bilder i retoriken. Analysen sker främst i anslutningen till filmade 

tal, men även bilder som Amina tolkar som retoriska:  

När det har varit retorik, jo, då har det varit bilder. Och det har ju också varit 

[…] i affischformer, exempelvis […] mestadels är det ju inte stillbilder utan 

då brukar det ju vara filmer., men när jag har arbetat med bilder så har det ju 

oftast varit någon typ av propagandabilder eller också har det mycket varit. 

Jag räknar in det i propaganda faktiskt, du vet när det är så här politiker eller 

partifoton.  

När Amina pratar om bildanalys berättar hon att eleverna får leta efter bildernas sändare, 

mottagare och budskap. Hon tycker att dessa fungerar både i bild och text:  
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Det blir ju just en bildanalys de får när de pratar om bilder och visar bilder, 

tycker jag. På samma sätt som vi i svenskan ska lära ut exempelvis 

textanalyser, så tycker jag ju att mycket av det går hand i hand. Bland annat 

det här jag sa med sändare, budskap, mottagare. Också så här, hur har jag 

utformat det här, varför har jag gjort det? Egentligen tycker jag att det två 

typerna av analysmodeller är ju väldigt lika. Så på så sätt tycker jag att jag 

har sett att det har varit en fördel för många elever medan vissa elever inte 

heller har fattat varför vi pratar om bilder i svenskan. Så, ah, jag hoppas och 

tror att det har varit en någonting som de kan använda sig utav i många delar 

utav svenskan. På egen hand också, utan att jag behöver visa bilder till allting. 

Även om det inte uttrycks explicit tyder Aminas uttalande starkt på att hon ser en retorisk 

funktion i bilden, vilket går i samklang med perspektiven som lyfts av bland annat 

Kjeldsen (2008), Mral et al. (2016), Mehrens (2014). Amina lyfter en aspekt av bilden, 

förankrat till retoriken som är typiskt retoriskt. Det råder dock oklarhet i om den retoriska 

diskussionen i anslutning till bild även tillämpas på andra retoriska situationer, eller om 

den begränsas till just politik, som ju kan konstateras vara en typiskt retorisk situation.   

Stina tänker till en början att hennes elever inte arbetar med bilder. Vid eftertanke kommer 

hon dock att tänka på att bilden används när eleverna håller tal i svenskämnets retorikdel:   

Nej… eller jo. När det håller tal […] så säger jag att de ska ha en PowerPoint 

och då brukar de lägga in några bilder där, vilket jag uppmanar dem till. För 

att det blir intressant för den som lyssnar. 

Henrik återkopplar till tidigare resonemang om diskussioner vid frågan om han låter 

eleverna arbeta med bilder. Henrik nämner även tal-situationen som ett tillfälle då 

eleverna fått använda sig av bilder, och att frågor om argumentation och budskap kommit 

upp till diskussion vid dessa tillfällen:  

Det skulle väl i så fall vara det som jag nog nämnde då. Alltså mer att jag har 

lagt upp en bild för dem och att de ska diskutera bilden och sådär. Men inte 

att de själva har behövt söka upp bilder att jag har ombett att de ska söka upp 

bilder och själva använda det i sin egen verksamhet. Utan då har det väl 

kanske snarare varit att de, när vi håller på med till exempel retorik och de 

ska göra olika bildspel och liknande. Då händer det ju rätt ofta att de väljer 

bilder efter en tanke som de har att de vill förmedla ett budskap och då har vi 



30 
 

kanske pratat mycket om argumentation och hur man kan övertyga folk med 

hjälp av bilder och liknande, och då finns det ju vissa som har varit ganska 

duktiga med att använda [ohörbart] med bilder och så vidare. Så ja, det kan 

man väl kanske säga. Och så har vi också pratat om hur mycket en bild kan, i 

såna sammanhang, ibland att det kan stjäla uppmärksamhet och att den kan 

förstöra budskapet för att man kan fokusera för mycket på bilden och kanske 

inte på talaren. Och åt andra hållet också. 

Henrik tar upp talsituation förankrat till retoriken och berättar att han tagit upp begreppen 

argument och budskap förankrat till detta. Eleverna uppmanas, i Henriks klassrum, att 

använda bilder som retoriskt medel för att förmedla ett budskap, något som han dessutom 

menar att vissa elever gör med skicklighet. Hur omfattande diskussionerna är går inte att 

säga utifrån Henriks uttalande. Henriks resonemang påminner om det som lyfts i 

anslutning till bilden i Gunnarsson (2012), nämligen att bilden kan riskera att stjäla 

uppmärksamheten och förstöra budskapet. Uttalandet tyder på traditionen som nämnts 

förut, att bilden ses som ett komplement till texten, vilket även är så den benämns i 

Gunnarsson.  

Även samtalet med Elin leder in på retorik och bildens funktion. Precis som det 

framkommit tidigare i samtalet med Elin, ser hon bilden som ett bra sätt att förstärka 

innehållet i talet. Hon nämner patos-begreppet i diskussionen:  

Men just när det kommer till kanske argumentation, retorik, där är ju väldigt, 

väldigt intressant att ha med bilder till exempel, för att förstärka sitt budskap. 

Klassikern att ha med en bild på ett kanske, gråtande barn om man ska prata 

om kanske att man vill att människor ska skänka mer pengar till välgörenhet 

eller ett par förskrumpnande lungor om man ska prata om att sluta röka, 

exempelvis. Så där kan man ju verkligen förstärka ett budskap. […] Du 

kommer ju fånga din publik på ett helt annat sätt om du har en hjärtskärande 

bild. Då skapar du ju pathos gånger 10. […] det pratar vi om jättemycket 

absolut. I en argumenterande text och den bearbetningen så jobbar man ju 

också med, då vill jag ju egentligen att de ska ha en PowerPoint eller Prezi, 

liksom för att de ska kunna använda sig av det aktivt. Och det är också ett av 

våra mål här att elever ska bli mer digitala. Och då pratar vi om ”okej, men, 

liksom den här sliden vad ska den ha för bild? Hur kan du förstärka? Jo, men 
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här har du ju ett pathos-argument. Då ska du ha en bild som förstärker det 

ännu mer. Nu ska vi liksom gråta här nästan. När de lägger ihop bilden och 

din hjärtskärande text. Så det är ju jätteviktigt. Absolut.  

Elin ser att bilden, i anslutning till ett retoriskt tal, har en funktion av att fånga 

publiken och förstärka talets pathos. Perspektivet Elin lyfter kan relateras till 

Kjeldsen (2008) och Mral et als. (2016) perspektiv på bildens argumenterande 

funktioner, nämligen att bilden tack vare sin evedentia skapar en närhetsrelation till 

publiken vilket kan leda till en starkare upplevelse. Diskussion av pathos i ett 

didaktiskt sammanhang förespråkas även av Bakken (2020). Dock fokuserar Elins 

uttalande enbart på pathos och inte ethos och logos.  

Samtliga lärare lyfter exempel där eleverna får arbeta med bilden utifrån ett retoriskt 

perspektiv. Dock lyfter de delvis olika begrepp och olika aspekter av vilken funktion 

bilden har i det retoriska sammanhanget. Stina, Henrik och Elin tycks, så som det 

framkommer i deras uttalanden, se talet som det primära kommunikationsmediet i 

retorikämnet, vilket stämmer väl överens med de fokus som föreligger i Sigrell (2015), 

Gustavsson (2014) och Gunnarsson (2012). Amina är återigen den lärare som tycks ägna 

bilden störst egenvärde.   

5.2.2 Metaspråk, verktyg och strategier 

Föregående avsnitt berör det arbete eleverna låts göra med bilder. Utifrån informanternas 

formuleringar tycks det förekomma en del begrepp i anslutning till bilden. Således är det 

vidare intressant att se hur informanterna reflekterar över sitt metaspråk, verktyg och 

strategier att tillämpa vid arbetet med bilder.  

Amina har först inte ett tydligt svar på hur hon talar med elever om bilder. Hon ser sig 

själv som en snackig person och har inte riktigt reflekterat över hur hon talar med elever 

i den didaktiska diskussionen om bilden i svenskämnet. Hon nämner dock, vilket 

framkom i föregående avsnitt, att hon talat om begreppen sändare, mottagare och 

budskap. Dessa menar hon är återkommande i hennes ämnesundervisning i både svenska 

och bild. Det framkommer inte om Amina använder sig av andra retoriska begrepp, som 

exempelvis ethos, logos och pathos. Stina, som inte nämnde begrepp i anslutning till 

bilden på föregående fråga, svarar kort och gott nej på frågan om hon har något speciellt 

metaspråk förankrat till bilden. Elin menar att hon saknar ett pedagogiskt språk kopplat 

till bilden, men menar att hon pratat på det sätt hon ansett varit lämpligt:  
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Alltså […] det är ingenting jag fått lära mig så att säga. Det har ju inte varit 

någon pedagogisk genomgång på ämneslärarutbildningen, absolut inte. Utan 

det är ju mer som jag själv har känt att det anpassas, det är lättare att anpassa 

och lättare som ingång till exempel. Men nej, jag känner ju inte att jag har 

någon form av vokabulär där att diskutera egentligen, mer än att man kanske 

pratar lite om att en ingång till textläsning kan vara att diskutera framsidan på 

boken. […] alltså det är väl kanske det litteraturkurserna har snuddat vid, ”vad 

kan vi säga om den här boken?”. Inte mer än så. De har jag ju hittat på själv 

eller vad man ska säga, eller hittat.  

Elin menar dock att hon ändå besitter viss kunskap i att förstå bilder och att hon som 

vuxen har en förmåga att analysera sådant som eleverna kanske inte ser. Hon ser på 

bildanalys på ett liknande sätt som textanalys, men att en bildanalys går lite snabbare att 

göra: 

Ja det får jag nog ändå säga. Kritiskt förhållningssätt överlag. Att se en bild, 

tänka på innebörden. En reklambild till exempel. [Att] Kunna kritiskt granska 

av det man ser själv, tänker jag ju själv att vi vuxna har mer utvecklad syn på 

än eleverna. Och när man sätter sig när och definierar vad man vill fråga en 

bild. Då går det ju oftast ganska lätt. Ja men vad har den för budskap, varför 

har den de här färgerna, varför den här modellen? Vad säger texten till? 

Texten och bilden ihop. Ja men oftast när man bara sätter sig ner och börjar 

tänka på bilden så dyker det upp jättemånga frågor i huvudet av sig själv. 

Precis som man skulle ställt egentligen till en text, men lite mer snabbare. Det 

går ju snabbare att jobba med det [bilden].  

Henrik har inte heller fått redskap eller språk för att diskutera bilder i sin utbildning. När 

han talar om bilder med sina elever försöker han tänka på samma sätt som han gör när 

han diskuterar texter. Ofta har han en idé om vad som ett viktigt med den valda bilden, 

men samtidigt har han ingen förutbestämd tanke om vad som är rätt och fel i en tolkning:  

Det är i så fall om det handlar om just det här med tolkningen av en bild. Då 

kan det oftast komma så här att jag precis som jag har med en text egentligen 

tänker jag nästan samma sak, att jag har oftast en egen tanke om hur jag tolkar 

texten och på samma sätt har jag en tanke om hur jag tolkar bilden och då är 

jag kanske lite nyfiken att se hur eleverna tolkar. […] för att liksom pröva 
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deras tankegångar för att se.… hur tolkar de det? hur gör de? […] Men samma 

sak kan det ju även vara i en bild då, att de kanske fokuserar jättemycket på 

en detalj medan jag vill få de att.... ja men ”vad händer här borta på den här 

delen av bilden, har ni funderat någonting på det?”. Att man hela tiden har en 

strategi om att försöka att leda de in på ett spår som de kanske inte har sett för 

att de är förblindande av någonting annat. 

Även Henriks uppfattning är samstämmig med Elins och han menar att förståelsen för att 

analysera en bild ställer likande krav som en textanalys. Han ser därför att han haft hjälp 

av utbildning som berör textarbete:  

Utan där har det väl snarare varit, om man ska koppla det till det som jag 

pratade om innan det här med tolkning av text så tror jag nog att man har lärt 

sig att förstå hur man kan tolka en idé, hur man kan tolka en text till exempel 

och då tror jag nog att man genom att ha haft mycket diskussioner för att 

genom att ha läst hade vi ju under litteraturstudierna väldigt många seminarier 

där vi diskuterade en bok till exempel. Och då var det hela tiden det här att vi 

presenterade flera olika tankar och funderingar och olika synvinklar och 

sådär. Och jag tror nog att just den typen av verksamhet har gjort att man 

blivit mer och mer redo från att se många olika perspektiv, i många tolkningar, 

skulle jag säga.  

Henrik nämner även tolkningsarbetet av texten i en fråga som berör bildens funktion 

jämfört med texten. Han ser, precis som Elin, att bilden talar ett tydligare språk än texten:   

Ja, då tänker jag nog att det mycket bygger på, alltså det här man säger att en 

bild säger mer än 1000 ord. Och att man genom bilden kan försöka berätta 

någonting som man oftast måste försöka leta efter i en text. Ofta när man letar 

efter ett budskap i texter så står det oftast inte svart på vitt. Utan mycket 

handlar om personlig tolkning och när man då ska tolka en text så kan mycket 

förvanskas. Ord betyder olika och uttryck betyder olika för olika människor. 

Och det tänker jag att en bild är på något sätt tydligare. Även fast man kan 

tolka den på olika sätt så känns det som att det ändå finns någon typ av 

bildspråk. Det beror ju givetvis på vad det är för bild man väljer. Men lite 

beroende på vad man väljer så kan det finnas en lite tydligare kommunikation 

i bilden. 
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Det råder viss samstämmighet i Elins och Henriks uttalanden. Elin refererat till sin 

utbildning och menar att hon inte fått något pedagogiskt språk förankrat till bilden där. 

Hon menar dock att hon i egenskap av att vara kritiskt granskande kan ha ganska lätt att 

förstå bilder ändå, och att det går snabbare att förstå en bild än en text. Det går att dra 

paralleller mellan Elins upplevelse av bilden och den närhetsrelation som beskrivs av 

bland annat Kjeldsen (2008). Att bilden sänder ut hela sitt budskap i ett, medan 

textläsning kräver en mer omfattande process, gör enligt den visuella retorikens 

perspektiv att mottagaren kan uppleva budskapet som tydligt. Det skulle kunna vara en 

förklaring till Elins upplevelse av att bilden går snabbt att tolka och förstå. Henrik tycks 

gå i tankebanor som liknar Elins och menar att han genom sin utbildning lärt sig att förstå 

olika idéer och att han på så vis även kan göra ett tolkningsarbete med bilden. Han lyfter 

även vikten av att uppmärksamma eleverna om bildens samtliga delar. Denna typ av 

analys går att förankra till begreppen denotation och konnotation som ämnar 

uppmärksamma mottagaren på bildens olika delar (Mral et al., 2016).   

Huruvida Elin och Henrik gör skarpa analyser av bilden eller inte, går inte att förtälja av 

deras uttalanden. Främst Elins uttalande tyder på att analytisk reflektion är tillräcklig för 

att kunna förstå en bild. Detta förefaller sig inte stämma överens med exempelvis Bröms 

(2015) och Källström (2020) som lyfter mottagarens meningsskapande process som 

central för bildens betydelse. Snarare tyder upplevelsen på den diskussion som förs i 

Mitchell (2005), nämligen att bildens kommunikation och retorik är så trollbindande, att 

vi glömmer bort vår egen roll i den meningsskapande processen.  

5.3 Bilden i svensklärarutbildningen   
Föregående avsnitt om metaspråk, verktyg och strategier, tyder på en avsaknad av 

didaktiska tillämpbara medel på bilden. Svensklärares utbildning bör rimligtvis motsvara 

det innehåll som ska undervisas och betraktas som relevant i svenskämnet. Således är det 

vidare av intresse att se till vilken utbildning informanterna fått om bilden i sin 

svensklärarutbildning.   

Stina minns inte att bilden kommit på tal i utbildningen. Det närmsta innehåll hon minns 

tillbaka till är en kurs om film. Det hon minns som användbart förankrat till bilden från 

den kursen handlar om representation av stereotyper: 

 Ja, men det är lite det jag tänker på. Fick vi ens någon kunskap? Eller fick 

jag någon kunskap i det?... Jag vet inte. Vi hade någon kurs om filmvetenskap. 
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Det är nog det jag har haft. […] Då var det mycket det här med stereotyper. 

För då kommer jag ihåg att jag analyserade någon reklamfilm om Yes-

diskmedel. Typ så här att det är kvinnan som står och diskar. Och det var 

någon Disneyfilm om prinsessor. Så mm, det är nog det jag tagit med mig 

därifrån.  

Elin kan inte heller minnas att hon fått utbildning i svenskämnet. Den utbildning om 

bilden hon kan minnas har hon fått i historieämnet, då fokuserat på propaganda. Elin 

tycker det är tråkigt att hon inte fått mer utbildning om bildmediet, vilket hon återkommer 

till flera gånger under samtalet:  

Nä, jag måste tänka […] nej, alltså, Nej jag kan inte minnas att vi suttit ner 

konkret och sagt, så här jobbar du med bilder. […] det tycker jag överlag 

lärarutbildningen saknade. Sitta ner konkret, titta på ett kunskapskrav, hur 

skulle vi kunna göra detta? Hur skulle vi kunna bedöma det här? Hand on 

skapa uppgifter? Då hade vi ju säkert kommit in på att diskutera bilder eller 

diskutera de här personerna som ska bli språksociologi på något sätt. Men det 

utrymmet gavs ju inte så mycket på utbildningen. Så att det kanske vi hade 

skapat fler sådana förutsättningar om det hade funnits. Börja prata om 

bildernas betydelse mer då […] Ja, jag hade ju önskat att jag hade haft mer 

kunskap om det. absolut, mm. Det känner jag inte riktigt är någon. Jag kan 

inte liksom nu säga, titta tillbaka på att vi har forskat eller pratat om det på 

universitetet.  

Henrik minns inte någon direkt utbildning förankrad till bilden i svenskan, men kommer 

att tänka på en kurs om estetiska lärprocesser som ägde rum i början av utbildningen:  

Nej, det kan jag inte säga att jag har. Jag funderar just på tidigt i utbildningen 

när vi höll på med estetisk kommunikation. Då hade vi ett inslag av det, men 

det var inte som svenska utan det var som allmänt utbildningsområde. Då kan 

det hända att vi vidrörde kanske just bildaspekten. Vi var på Hallands 

konstmuseum och diskuterade väldigt mycket konst och hade även något 

besök på en gymnasieskola där vi höll på med bilder och färg och såna här 

saker, men då är vi väl mer inne på det här med estetiska aspekten av lärandet, 

hur man kan få in det i sin undervisning tror jag. Så det är väl det närmsta jag 

kan komma som jag tror ratt man rent specifikt har riktat sig mot bilder. 
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Amina, kan inte minnas ett enda till då bilden varit i fokus i svenskutbildningen. Däremot 

har hon utbildning i bildämnet, då hon även är legitimerad i detta ämne:  

Ingenting! Ingenting över huvud taget. Jag kan inte… jag försöker tänka nu 

på när jag läste svenska på universitetet. För jag kan inte minnas att vi såg en 

enda bild. Det enda var väl omslaget till alla tusen böcker vi skulle läsa. Men 

de pratade vi ju aldrig om heller. Så att nej, ingenting. 

Den utbildning om bilden som informanterna kan relatera till sin ämnesutbildning i 

svenska tycks vara mycket begränsad, om inte obefintlig. Inom ramarna för svenskämnet 

relaterar endast Stina till en kurs som har att göra med bilden, även om denna inte varit i 

fokus. Eftersom Amina har utbildning i bildmediet leder samtalet med henne vidare in på 

hur hon ser på svenskämnesutbildningens avsaknad av bildmediet:  

Nä, men jag tycker att det är jättesynd. Och jag tycker att det knyter an lite 

till det jag sa förut. I mångt och mycket så kan vissa se svenska på ett ganska 

smalt sett. Att det är liksom det skrivna ordet, eller det muntliga ordet, att det 

är den typen av kommunikation det handlar om. Så jag tycker att det är 

jättesynd. Särskilt med tanke på hur vi ser att det är färre och färre faktiskt 

kommunicerar oralt. Visserligen är det ju väldigt mycket skriftligt också, sms 

och sociala medier, men det är ju liksom… vi har fått massor nya sätt att 

kommunicera på senaste jag vet inte, jag vill säga tusen åren, jag vet inte… 

konst har ju funnit länge, men i alla fall sedan vi blev mer digitaliserade. Så 

jag tycker att det är en lite gammal förlegad syn faktiskt. Tyvärr.  

Aminas resonemang knyter återigen an till bildens funktion i samhället, framförallt med 

fokus på den digitala utvecklingen. Amina tycks således vara samstämmig med 

Wahlströms (2019) resonemang om att svenskämnet bör anpassas till dagens 

kommunikativa verkligheter. Detta resonemang samstämmer också med 

syftesbeskrivningen i svenskämnets ämnesplan som uttrycker att 

kommunikationsformerna inom ämnet ska anpassas till den kommunikation som är 

aktuell i samhället (Skolverket, 2011).   

5.4 Lärarnas syn på bilden i läroplanen   

Föregående avsnitt visar att lärarna inte fått utbildning inom bildmediet. I ljuset av detta 

och den varierade omfattning som bilden tycks få  i informanternas  klassrum är det vidare 
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intressant att se till hur lärarna reflekterar kring bildens roll och omfattning i läroplanen. 

Läroplanens ska trots allt vara en central utgångspunkt för lärarens arbete och 

undervisning.  

Varken Stina, Elin eller Henrik har en upplevelse av att bilden har en särskilt betydelsefull 

roll i läroplanen i svenska. Stina har en tanke om att det säkert går att anknyta ett arbete 

med bilder till det innehåll som redan står, men ser inte att det är ett krav. Stina upplever 

dessutom att det redan är mycket innehåll som ska fyllas och har svårt att se hur hon 

skulle få plats med ytterligare moment i sina kurser: 

Problemet är nog att det står liksom inte på Skolverkets hemsida […] nä men 

det står ju inte, inte vad jag… nä det gör ju inte det. Inte i det centrala 

innehållet och det finns inte med i kunskapskraven. Och det är ju det, man 

försöker kämpa för att få in allting. Särskilt i svenska 2. Det är så himla 

mycket man ska göra. Jag hade nog inte fått plats med någonting annat. 

Elin upplever att bilden, i den mån den uttrycks, gör det i form av bisats till övrigt innehåll 

och lyfter till exempel att den definieras som stöd i anslutning till presentationstekniska 

hjälpmedel för muntliga presentationer. Det upplever hon dock inte heller som ett uttryckt 

krav på bildanvändning, utan att det snarare öppnar upp för en möjlighet. Elin menar att 

ett förtydligande av innehållet skulle behöva göras, om det vore så att bilden skulle ges 

ett större utrymme:  

Då känner jag väl också att skulle de lägga in det mer specifikt så skulle de 

nog behöva fortbilda lite mer om vad de mer och hur de tänker sig att det 

skulle använda och förstärka. För att till exempel jobba med film, det känner 

jag att jag har fått. […] Där känner jag mer att man har kött på benen. 

Diskutera och ha det didaktiska bakom sig. Med bilden, då hade de som 

skriver kursplanerna fått definiera lite kanske vad de menar för att det ska bli 

bra. 

Henrik har inte heller en konkret bild av vilken funktion bildmediet har i läroplanen. Han 

kopplar bilden till det vidgade textbegreppet, men menar att det inte uttrycks mer tydligt 

än så:  

Jag måste tänka efter egentligen exakt vad det står. Rent i kunskapskraven 

står det ju inte så mycket. Och i centrala innehållet funderar jag på i vilken 
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utsträckning det står där. Jag har inte det i huvudet... jag tänker ändå att 

mycket av det som står i läroplanen är väldigt tolkningsbart och om man bara 

vill och är tillräckligt kreativ så kan man få in det, om man nu ska kalla det 

explicit i så fall. Men jag måste nästan tänka efter så här. Jag är nästan säker 

på att de pratar om text som ett vidgat begrepp. Det har jag för mig, att det 

förekommer. 

Amina som intervjuas på videolänk har läroplanen nära till hands och gör en snabb 

överblick. Hon menar att bilden uttrycks relativt omfattande och nämner exempelvis det 

centrala innehåll som berör genrer och berättartekniska drag i ämnesplanen för svenska 

(Skolverket, 2011). Utifrån Aminas perspektiv är bildens roll tillräckligt omfattande i 

läroplanen. Hon menar dock, liksom Henrik, att det mycket är upp till betraktarens att 

läsa in vad som ingår. 

Amina, som har utbildning i bildämnet, är den enda som ser att den har en tydlig plats i 

svenskämnet. Amina nämner inte retorikämnet i anslutning till denna fråga, men har i 

tidigare frågor pratat explicit om bildmediets värde ur ett retoriskt perspektiv, och 

återkommit till bilders påverkande funktion. Stina, Elin och Henrik har en upplevelse av 

att bilden antingen saknas helt eller befinner sig i periferin. Det innebär förmodligen att 

de inte upplever att den representeras som bärande av egenvärde i retorikens 

kunskapskrav. Detta antagande förefaller sig stämma väl med det fokus på muntlighet 

som är genomgående i Sigrell (2015), Gunnarsson (2012) och Gustavsson (2014). Det 

bekräftar även att formuleringarna i den svenska ämnesplanen är förhållandevis vag 

(Skolverket, 2011). Detta samband förefaller sig även stämma väl med Magnussons 

(2014) slutsats, att läroplanens formulering idag inte är tillräckligt omfattande för att 

bjuda in till ett omfattande arbete med flera medier.  

5.5 Lärarnas syn på bildens roll i samhället  
Eftersom en av uppsatsens centrala utgångspunkter är att bilden har en kommunikativ 

betydelse i samhället är det vidare intressant att se hur informanterna reflekterar om 

bildens roll i samhället.  

Amina relaterar bilden till dess funktion i samhället återkommande under hela samtalet. 

Hon gör det bland annat utifrån ett multimodalt perspektiv, där hon ser bild och text som 

två sätt att kommunicera. Hon nämner även bilders påverkan på människan och att det 

kan ha båda positiva och negativa konsekvenser. Stina tänker att bilder påverkar 
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människan på flera sätt och att vi påverkas utan att tänka på det. Hon ger ett exempel 

relaterat till ett analysarbete som skolans estetelever har gjort. Stina tycker att ämnet är 

intressant, men menar att hon själv saknar kunskaper i det:  

Väldigt mycket utan att tänka på det. Typ reklam. Jag tror man tar in 

jättemycket utan att själv veta om det. Och det är just det med de som pluggar 

på estetprogrammet, håller ju på med massa sånt här… hur påverkar medier 

oss? Det är ju jätteintressant! […] För de som läser estetprogrammet 

djupdyker ju verkligen i det här. Analyserar, ja men typ så här, vi säger… en 

katalog vi har här på skolan, alltså för att marknadsföra, då sitter de ju och 

analyserar. Varför har estetprogrammet den rosa färgen? Jo för att det är 

tjejigt. Varför ska vi ha det så? Varför är teknikprogrammet en bild på en 

kille? Färgen är blå i bakgrunden. Jag tycker det är jätteintressant. Jag har inte 

så mycket kunskap om det.  

Samtalet går vidare in på vilka konsekvenser som skapas av att bilder används på ett 

omfattande sätt. Stina tänker då på sin egen lärarroll och lyfter att detta kommer med visst 

ansvar som hon inte tycker har helt och hållet enkla svar:  

Jag tänker att man kanske måste, ibland kanske akta sig vad man väljer för 

bilder. Beroende på vad en bild förmedlar. Just med den här tidningen jag 

nämnde. Där har man förmodligen bara valt en bild utan att tänka sig för. Men 

när man väl djupdyker i det så bara ”Jaha, finns det någon tanke bakom det 

här?” och samma om jag som lärare väljer bilder i min undervisning så måste 

jag kanske tänka lite vad jag tar för bilder… Jag kan ju inte bara ta något som 

ser kul ut. Det har jag faktiskt tänkt på när jag haft Kahoot. Och när jag gått 

igenom dialekter, sociolekter, idiolekter, så har jag velat välja någon bild 

kanske på, vi säger en familj. Vilken familj ska jag välja? […] Vad vill jag 

förmedla här, så bara… jag vet inte. Alltså det blir jättesvårt. 

Stina talar här om aspekter av bilden som hon inte lyft under tidigare samtal. Stina tar upp 

bilden i en kontext som på flera sätt går att förklara som en en retorisk situation. 

Analysarbetet av tidningen som är till för att marknadsföra skolan har en tydlig sändare, 

mottagare och budskap och är så till vida retorisk (Sigrell, 2015). Skolan som sändare vill 

genom innehållet i sin katalog charma en viss typ av publik i form av framtida 

gymnasieelever. Bilderna i katalogen skulle således kunna analyseras utifrån en retorisk 
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analytisk modell. Uppgiften påminner dessutom delvis om den uppgift som presenterades 

och förankrades till retorik i Lyngfelt (2015), vilket ytterligare talar för den retoriska 

kopplingen. Stina tar alltså upp ett typiskt retoriskt analysexempel, men utan att själv 

förankra det till retorik. 

Det framgår även att Stina reflekterat över sin egen roll som sändare av ett budskap i 

bilder, och att det är någonting hon tycker är svårt att kontrollera. I enighet med Sigrell 

(2015), Gunnarsson (2012) och Littlejohn och Foss (2010) beskriver Stina ett typiskt 

exempel där hon själv utför en retorisk handling. Stina är mån om att signalera ut ”rätt” 

budskap, men upplever inte fullständig självsäkerhet i frågan. Gemensamt kan Stinas 

uttalanden tolkas som att hon upplever en svårighet i att analysera bilders 

kommunikation, vilket gör att hon upplever en osäkerhet vid eget arbete med bilder.     

Även Henrik tar upp reklamgenren som ett sätt där bilder påverkar människan i samhället. 

Precis som Henrik talat om i anslutning till sin egen undervisning med bilden, ser han att 

bilden även i samhället har en funktion av att skapa tankar och väcka reaktioner hos 

människor:  

Mm där tror jag också litegrann […] [att] det ska väcka reaktioner. 

Framförallt om man tittar på reklam så ser man ju hur företag jobbar väldigt 

effektivt med bilder. Att det kan göra liksom att en hel kampanj kan bli 

jätteuppmärksammad bara på grund av en bild. Och det kan vara, framförallt 

[ohörbart] tider när det finns mycket går ut på att väcka folks uppmärksamhet, 

både på positiva och negativa sätt 

Samtalet leder vidare in på om detta fenomen skulle kunna vara ett innehåll att beröra 

inom ramarna för svenskämnet. Henrik ser möjligheter att beröra det ur ett källkritiskt 

perspektiv, men menar att det inte är en koppling han har gjort förut:  

Ja, det tror jag. Om man ska prata om det här med reklam till exempel så är 

ju det här starkt förknippat med det här med källkritik egentligen. Som är en 

ganska så… det genomsyrar ju egentligen alla kurser i svenskan, det här med 

att man ska träna elever på att vara källkritiska, och då tror jag nog att man 

kan lära dem det här med budskap och reklambudskap och att man inte ska 

köpa vad som helst som prackas på dem för de överöses ju av information 

och bilder och sånt hela tiden och det kan vara bra att diskutera såna saker. 
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[…] Jag har nog inte reflekterat över det på det sättet innan men när du säger 

det så jag tycker jag liksom absolut att den har en stark roll.   

Henrik nämner, precis som Stina, en typisk retorisk situation. Reklamgenren och dess 

budskap förefaller sig vara ett vanligt förekommande analysredskap inom den visuella 

retorikens vetenskap (Bröms, 2015; Kjeldsen, 2008; Mral et al., 2016; med flera). Henrik 

gör dock inte en koppling mellan reklam, svenska och retorik, utan tänker att ämnet 

förankras till det centrala innehåll som berör källkritik. Dock uttrycker Henrik att han 

tidigare inte reflekterat särskilt mycket över denna funktion för bilden inom ramarna för 

svenskämnet.  

Elin tänker, likt övriga informanter, att människan påverkas mycket av bilder i samhället. 

Hon nämner sociala medier som exempel på hur bilden spelar en roll, och tänker 

framförallt i banor av vem och vilka som representeras i dessa sammanhang. Hon nämner 

även att det är något som hon talar om med sina elever:   

Jättemycket! Gud ja, det är väl det vi matas med hela tiden. Alltså jag tänker 

bara, all redigering av till exempel hur en kvinnokropp ska se ut nu […] Att 

vi jättemycket påverkas av de bilderna vi matas med om hur människor ska 

se ut, vad människor ska göra, hur lyckliga vi ska vara till exempel, och de 

pratar vi om på svenskan. Definitivt. Där pratar vi om sociala medier 

inverkan, psykisk ohälsa, definitionen av vem som får syna till exempel […] 

Vad är det vi ser när vi scrollar i vårt feed. Filterbubblan till exempel. Vilka 

bilder vi väljer och mer eller mindre medvetet att se. Utifrån vilka vi följer till 

exempel, så får vi en viss typ av bilder bara. Och att det handlar ju om att 

vidga sina egna vyer jättemycket för att få en bredare syn på, ja, exempelvis 

psykisk ohälsa, vilka kroppar som får representeras, synas, och så… det pratar 

vi om. Mycket.  

Samtalet leder vidare till Elins syn på att lyfta denna typ av påverkan i klassrummet. Hon 

menar att det är viktigt att eleverna förstår att bilder manipuleras och lyfter vikten av att 

inte enbart vara källkritisk till text, utan även till bild:   

ja absolut. Helt klart! Om vi liksom kommer in på någon form av liksom 

källkritisk diskussion så är det väl jätteviktigt att förstå att bara för att vi ser 

en bild betyder inte det att den är sanning. Det finns ju otroligt mycket 

intelligenta sätt att manipulera bilder, manipulera filmer till exempel. Vi kan 
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inte bara vara källkritiska till det som står i text, utan även de bilderna som vi 

matas med när vi öppnar upp vår mobil eller läser nyheterna eller läser på 

Facebook. Vi kanske behöver diskutera också mer inverkan på oss och också 

det kritiska förhållningssättet, inte endast till text utan också till bilder.  

Även Elin lyfter en typisk retorisk situation och tar upp risken att mottagaren tror på en 

bild trots att den inte återspeglar verkligheten. Elins reflektion liknar den diskussion som 

förs om bildens evedentia i bland annat Kjeldsen (2008), Mral et al. (2016) och Mitchell 

(2005).  Elin lyfter även att vi inte enbart bör vara källkritiska till text, utan även till bilder, 

vilket närmar sig ett samstämmigt perspektiv med exempelvis Wahlström (2019) och 

Bakken (2020). Den retoriska förankringen görs inte av Elin själv, precis som vid Stina 

och Henriks uttalanden.  

5.5.1 Elever som sändare av bilder 

Att bilden har en omfattande roll i samhället och att sociala medier har en påverkan 

belyses i föregående avsnitt. Informanterna lyfter typiska exempel där eleverna är 

mottagare av bilder i retorisk kommunikation. Retorikämnet har dock även ett fokus på 

sändarperspektivet och därför är det vidare värdefullt att se hur lärarna reflekterar över 

elever som sändare av bilder. 

Amina tycker det är positivt att eleverna producerar egna bilder. Hon tar inte upp det med 

anknytning till sociala medier eller retorik, men lyfter att elevernas uppvisade intresse för 

fotografisk dokumentation går att utnyttja då det gör att de lättare kan relatera till ett 

innehåll:  

Jag tänker delvis att det är jättebra! Men jag, och jag tycker också att så här… 

det här är ju en fantastisk möjlighet att ta in det, för jag kan nog säga att, jag 

menar att de flesta i gymnasieåldern fotar ju med sin mobil lite då och då och 

verkar uppenbarligen ganska intresserade av att göra det. Oavsett om det är 

att fota mackan eller en solnedgång eller vad som helst. Men då tycker jag att, 

då är det ju ett jättebra tillfälle att föra in, eller ta in det i undervisningen 

också. Det kan ju vara att man skriver en text och sen liksom fotar en bild 

som får in, vad ska man säga? Jag men säg att du skriver en text om känslan 

av sorg, exempelvis. Så kan du ju också fota en bild som förmedlar sorg, alltså 

att man kombinerar de grejerna för att också göra det mer vardagligt och jobba 

lite med 
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Henrik har inte reflekterat över elevers produktion av bilder tidigare. Anknutet till ämnet 

lyfter han frågor om exempelvis yttrandefrihet, risk för kränkningar etcetera. Henrik 

tänker att det är en viktig diskussion som bör föras på skolan, men ser nödvändigtvis inte 

att den hör hemma i svenskämnet. Stina har inte heller reflekterat över en konkret 

koppling mellan svenskämnet och elevernas egna bilder förut, men har lyft diskussionen 

om sociala medier med sina elever: 

Hm, jag måste tänka. Källkritik. Där passar det in tycker jag. Vi har gått 

igenom detta. Just att ”har du tänkt på vad du själv lägger ut på sociala 

medier? Hur det påverkar andra?”. Så där tycker jag ändå att man får in det. 

Sen kan det bli att man bara jobbar med texten där och att man granskar den 

kritiskt, men man kan ju också granska bilder. […] Det passar ju faktiskt lite 

in på källkritik. Det har jag inte ens tänkt på. Men lite passar det in där. Lite, 

lite, lite.  

Denna diskussion har även förts i Elins klassrum, och hon har låtit sina elever reflektera 

över vilken verklighet de väljer att visa och varför de resonerar som de gör. Hon lyfter 

återigen frågor som rör representation på sociala medier:   

Jag tror jag någon gång har pratat om hur ser ditt feed ut (till) exempel på 

Instagram. Eller vad lägger du upp? […] ja men då diskuterar vi ju ”Ja men 

lägger du upp bilder? När? När jag är lycklig, När jag gör någonting 

speciellt?” […] Ja, men vilken del av ens verklighet är det man lägger upp? 

Och då brukar de får titta i sitt feed, har jag gjort en gång då. Men när mådde 

ni dåligt senast då? […] La du upp det? […] det tycker de ju är intressant att 

diskutera också… Eller bara diskutera vad som är tabu att lägga upp. Får du 

se en manlig bröstvårta, men inte en kvinnlig. Gud förbjude att du lägger upp 

en amningsbild. Men en man får stå utan tröja. ”Varför är det så? Vad har de 

för regler på Instagram?”  

Elin relaterar inte diskussionen till något speciellt område i svenskan, men menar att det 

är något som hon i alla fall tagit upp vid ett tillfälle. Både Elin och Stina lyfter ett 

Instagram-feed som exempel. När vi väljer en viss typ av bild för att representera våra liv 

på sociala medier, skulle de kunna ses som ett argument för att vi lever ett visst liv. 

Således kan denna situation uppfattas som retorisk (Sigrell, 2015). Stina nämner 
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dessutom påverkan explicit. Dock uteblir en koppling till retoriken hos båda 

informanterna.  

5.6 Lärarnas avslutande reflektioner  
Vid intervjuernas slutskede fick informanterna möjlighet att lyfta en reflektion eller insikt 

som de nåtts av under samtalen. Stina, Henrik och Elin tycks ha reflekterat relativt 

omfattande om bilden på ett sätt som kanske inte erbjudits tillfälle förut. Stina fick idéer 

om hur hon skulle kunna arbeta mer med påverkan av reklam och medier. Det är något 

Stina tänker att hon skulle kunna lyfta förankrat till källkritik.  

Henrik uttrycker sig positivt om sin medverkan i studien och säger att han kommit på 

många nya idéer under samtalets gång. Henrik lyfter även sambandet mellan teori och 

praktik och att den verksamma läraren tenderar att fokusera på enbart det praktiska 

tillämpandet:   

Jag är ändå liksom glad att jag fick prata lite granna om det här för det fick 

mig att komma på många idéer som jag inte reflekterat över ganska länge. Så 

jag är liksom tacksam för det och jag ska direkt liksom börja fundera över lite 

olika framtida planer för vad jag skulle kunna hitta på. Ibland och det har jag 

märkt många gånger när det kommit studenter, som VFU-studenter att de har 

ju oftast, för de har ju ena foten i högskolevärlden där det föds mycket idéer 

och diskussioner och likande, och där man är mer intuned med hela vad ska 

vi säga, den teoretiska världen, medan i lärarvärdlen är mer fokuserad på det 

praktiska arbetet och ibland kommer av visionen av vad just svenskämnet kan 

vara och likande. Och då kan det vara rätt kul ändå när man får olika tankar 

och idéer och sådär från studenter. Ja, kul! 

Elin konstaterar vid samtalets slut att hon tycker att bildmediet är viktigare än vad hon 

reflekterat över tidigare. Hon reflekterar på ett liknande sätt som Henrik gällande den 

vetenskapliga aspekten av undervisning:  

Absolut, nu upptäcker jag att jag tycker det är viktigt. Jag tror vi sätter fingret 

på något att många gör det, många använder sig av det. Man ser det som en 

självklarhet som en ingång till litteraturläsning eller läsa en artikel, eller en 

rolig ingång till en uppgift. Men att definiera det och förstå varför man gör 

det? Det är det här med den vetenskapliga grunden och den praktiska 

erfarenheten tänker jag. 
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Elin nämner en avsaknad av vetenskaplig grund och samtalet går således vidare in på om 

det är något Elin önskar att svenskutbildningen erbjudit gällande bilden: 

Jo men den didaktiska infallsvinkeln tycker jag sakandes överlag. [..] men 

just det här konkreta. Hur gör vi egentligen det här intressant? Hur anknyter 

vi det här till elevernas verklighet. Där tänker jag att det här med bilder 

kommer in jättemycket. Det är ju bilder de möter varje dag. Och om vi inte 

försöker landa där eleverna är så har vi tappat dem. I alla fall många av våra 

elever. Där måste vi försöka möta dem. Och är det bilder de möter varje dag, 

då är det ju också det vi måste kritiskt granska, diskutera och hjälpa dem att 

skapa ett kritiskt förhållningssätt till. 

Både Elin och Henrik reflekterar över den vetenskapliga aspekten av utbildningen. 

Relaterat till Wahlströms (2019) syn på kunskapsbegreppet bekräftar Elin och Henrik 

delvis att det saknas en epistemologisk vetenskap förankrat till bilden. Utifrån 

Wahlströms perspektiv leder en avsaknad uttalad kunskap till att det är svårt att föra en 

utvecklande diskussion om ämnet. Elins andra uttalande tyder på att hon under samtalets 

gång kommit till en insikt att bilden bör ha en större funktion i svenskämnet än vad den 

har idag. Eftersom eleverna möter bilderna varje dag, menar Elin att undervisningen bör 

sträva efter att utveckla kritisk granskning relaterat till bilden. Resonemanget stämmer 

överens med svenskämnets syftesbeskrivning enligt vilken eleverna ska ”tillägna sig de 

språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” (Skolverket, 2011). Elins 

uttalande tyder även på tankegångar som kan liknas vid Lundgrens (2017) perspektiv på 

utbildningens utformning, nämligen att den bör anpassas till samhällets sociala och 

kulturella strukturer.  

6. Diskussion, sammanfattning och vidare 

forskning  
I detta avslutande kapitel diskuteras och besvaras studiens forskningsfrågor samt hur 

studiens syfte uppfyllts förankrat till dessa. Kapitlet kommer i huvudsak utgå från 

relevanta delar av studiens teoretiska utgångspunkt samt Resultat och analys, men även 

metodval kommer belysas. Därefter följer en diskussion av studiens valda perspektiv, 

följt av förslag på vidare forskning.  
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6.1 Sammanfattning och slutsatser  
Studiens resultat och analys belyser att svensklärare arbetar med bilder på olika sätt, både 

vad gäller den tidsomfattning bildmediet ägnas och de reflektioner som ligger till grund 

för arbetet. Amina tycks vara den enda informanten som arbetar med bilder just för att 

det är bilder och hon är den läraren i studien som på eget initiativ sammanlänkar bildens 

roll i svenskämnet med dess roll i samhället (Wahlström, 2019; Stenliden, 2016; Selander 

& Kress, 2017). Samtliga informanters reflektioner om bilden och arbetet med den kan 

förankras till den visuella retorikens vetenskap, vilket framgår av studiens presenterade 

analys. Det gäller både det egna arbetet och tankar om bildens roll i samhället. Vad gäller 

informanternas arbete blir det kanske som tydligast i avsnittet Elevernas arbete med 

bilder som belyser att samtliga informanter på något sätt använder bilder i sin 

undervisning om retorikämnet. Vid samtal om bildens roll i samhället nämner samtliga 

lärare exempel förankrade till bildens påverkande kommunikation, exempelvis i 

anslutning till reklam och sociala medier. Trots bildens tydliga funktion i samhället ser 

inte samtliga informanter hur arbetet ska kunna appliceras i svenskundervisningen.    

Sett till lärarnas reflektioner om bildmediet kan även dessa på många sätt kopplas till ett 

retoriskt ramverk. Studien visar att reflektionerna om liksom arbete med bilden, skiljer 

sig åt mellan informanterna. I avsnittet Lärarnas syn på bildens roll i samhället, uttrycker 

Stina att hon saknar kunskap för att analysera bilder, vilket hon menar försvårar det egna 

arbetet. I avsnittet Metaspråk, verktyg och strategier belyses Elin och Henriks syn på 

tolkningsarbetet av bilden, vilken inte förfaller sig stämma med studiens presenterade 

teori om visuell retorik. Både Elin och Henrik har en upplevelse av att det teoretiska 

ramverk de redan besitter för analytiskt arbete är mer eller mindre applicerbart på bilder, 

vilket inte tar hänsyn till bildens kommunikativa unika egenskaper (Kjeldsen, 2008; 

Mehrens, 2014; Mral et al., 2016). Elins upplevelse av att bilden är enkel att förstå, talar 

enligt studiens teoretiska ramverk snarare för bildens komplexitet än dess enkelhet 

(Kjeldsen, 2008; Mral et al., 2016; Mitchell, 2004). Stina, Elin och Henriks samlade 

uttalanden tyder på att de saknar ett vetenskapligt ramverk att förankra till sitt arbete med 

bilder. Amina har utbildning i bildämnet och är den enda informanten som inte uttrycker 

att hon själv saknar kunskap om bilden. Amina är också den enda informanten som ser 

att bilden har en självklar plats i svenskämnets läroplan. Analys av Aminas uttalande ger 

inte tillräckligt belägg för att varken tala om hon tolkar eller talar om bilder i sin 

undervisning och vilken vetenskaplig bas det i så fall kan förankras till.  
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Följande slutsatser kan dras utifrån studiens analyserade material:    

 Samtliga medverkande lärare arbetar med bilder i sin svenskundervisning idag  

 Lärarna har idag inte en gemensam vetenskaplig grund att falla tillbaka på för det 

egna arbetet med bilden  

 Retorikens perspektiv på bilden erbjuder ett möjligt redskap för svensklärare att 

förstå och tala om bilder  

Sammanfattning och stora delar av analyserat resultat ger belägg för att besvara studiens 

forskningsfråga som berör hur svensklärares arbete med bilder kan beskrivas utifrån ett 

retoriskt vetenskapligt perspektiv. Då informanterna ger flera exempel på arbete med 

bilder som kan förankras till retorikens vetenskap, vore ett fullständigt svar på frågan 

alldeles för omfattande att återge. Ett något kortfattat svar på frågan lyder således som 

följer: Samtliga informanter arbetar med bilder på sätt som kan beskrivas med hjälp av 

retorikens vetenskap på flera sätt. Arbetet sker dels genom lärarnas egna användande av 

bilder i sin kommunikation med eleverna, dels i elevernas aktiva arbete. När lärarna 

använder bilder som material i undervisningen föreligger planering och tankeverksamhet 

kring valet av bilder, vilket i sig bör innefatta en form av tolkning av bildmediet. Således 

kan även detta arbete räknas in för att besvara frågan. Utifrån detta kan både lärare och 

elever sägas vara sändare och mottagare av bilder relaterat till informanternas arbete.  

Studiens andra forskningsfråga berör vad ett retoriskt vetenskapligt perspektiv på bilder 

kan erbjuda svensklärares arbete och undervisning. Även svaret på denna fråga går att 

finna i sammanfattning och analys. Som beskrivet ovan erbjuder retorikens perspektiv på 

bilden möjligheter för svensklärare att förstå bildens kommunikativa egenskaper. 

Retoriken erbjuder därtill ett metaspråk. Relaterat till svaret på den första 

forskningsfrågan, kan retorikens perspektiv dessutom sägas vara användbart i både 

planeringsstadium och didaktisk tillämpning i klassrummet. Retorikens vetenskapliga 

perspektiv på bilden erbjuder även ett möjligt sätt att tala om bilder utifrån de funktioner 

som lyfts förankrat till dess roll i samhället. Då retorikämnet ingår i svenskämnet 

ämnesplan erbjuds här dessutom ett möjligt tillfälle för lärarna att bemöta bildens 

påverkande kommunikation i undervisningen.  

Med forskningsfrågorna besvarade kan studiens syfte, att fördjupa förståelsen för hur ett 

retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i 
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svenskämnet, sägas vara uppfyllt. Det finns dock några aspekter på retorikens perspektiv 

på bilden förankrat till svenskämnet som vidare är intressant att diskutera förankrat till 

det teoretiska perspektiv i studien som inte återspeglas i Resultat och analys. Således bör 

diskussionsavsnittet som följer ses som ett ytterligare sätt att fördjupa förståelsen för hur 

ett retoriskt perspektiv på bilden kan främja svensklärares arbete och undervisning.  

6.2 Diskussion av slutsatser  
Tillkomsten av denna uppsats har utgått från en upplevelse av att bilden kommit att spela 

en allt viktigare kommunikativ roll i samhället, och att en vetenskaplig grund som 

motsvarar detta har saknats inom ramarna för svensklärarutbildningen. Genomförd studie 

visar att verksamma svensklärare i mångt och mycket delar denna upplevelse. Samtidigt 

visar studiens resultat att lärare arbetar med bilden i sin undervisning, om än med olika 

tidsomfattning och med olika syften. Vad gäller bilden tycks vi alltså, sett till denna 

studie, befinna oss i en situation där lärare har erfarenhet av att arbeta med bilder, men 

inte en vetenskaplig grund att relatera den till. Det innebär vidare att lärarnas erfarenheter 

inte kan bli beprövade. Detta är klandervärt, dels då utbildning enligt lag ska bygga på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800 2010, 1 kap. 5 §), dels då 

dessa grunder beskrivs som en kärna för framgångsrik utbildning (Skolverket, 2020b). 

Lagar är givetvis till för att följas och gör de inte det kan vi konstatera ett problem. Den 

problematiska faktorn i att bildens roll negligeras i skolan stannar dock inte där. En central 

aspekt i frågan, som belysts i Teoretisk utgångspunkt, är kopplingen mellan 

kommunikation och demokrati (Wahlström, 2019; Liberg och Säljö, 2017; Säljö et al., 

2017). Att samhällets kommunikativa kultur vad gäller bilden, inte är anpassad efter 

skolan blir tydligt i denna studie (Säljö et al., 2017). Bildens omfattande kommunikativa 

roll i samhället återspeglas inte i informanternas reflektioner om sin egen undervisning. 

Relaterat till studiens resultat är detta som tydligast vid jämförelse av den funktion Stina, 

Henrik och Elin ser hos bilden i sin undervisning, kontra i samhället. Även det faktum att 

uppsatsens presenterade teori om bildens funktion i samhället inte återspeglas i lärarnas 

svar, ger belägg för påståendet. Relaterat till bildens roll i samhället lyfter alla tre en 

förmåga att kritisk granska ett innehåll, vilket genom studiens teoretiska ramverk kan 

förankras till en grundläggande demokratisk uppgift, och något som elever bör få 

möjlighet att tillägna sig i skolan (Skolverket, 2011; Wahlström, 2019; Stenliden, 2016). 

Wahlström lyfter bland annat förmågan att tolka underliggande budskap i olika medier, 

vilket tydligt kan förankras till retorikens vetenskap. 
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Lärarna tycks besitta begränsade perspektiv vad gäller att förstå och tolka bilder på ett 

sätt som motsvarar den funktion bilder har i samhället vilket gör det svårt, om inte 

omöjligt, att lyfta diskussionen i klassrummet. Inte mycket i denna studie talar för att 

avsaknaden av perspektiv skulle bero på ett ointresse hos läraren. I avsnittet Lärarnas 

avslutande reflektioner uttrycker Henrik till och med en glädje över sin medverkan i 

studien, då denna inneburit en möjlighet till reflektion. Problemet ligger inte heller i att 

bilden överhuvudtaget inte betraktas som ett vetenskapsfält, vilket avsnittet Visuell 

retorik i teorigenomgången ger exempel på. Problemet ligger snarast i att lärarna inte har 

en vetenskaplig grund att utgå från i sitt arbete.  

Om svensklärare ska arbeta med bildmediet på ett sätt som kan förankras till vetenskap, 

vilket denna studie förespråkar, behöver vetenskapen på något sätt få ta plats i skola och 

undervisning. Denna uppsats föreslår den visuella retorikens metaspråk som ett möjligt 

redskap för att förstå och tala om bilder, vilket sker i enighet med Lyngfelt (2015) och 

Bakken (2020). Ser vi till retorikens vetenskapliga grund i avsnittet Retorik erbjuder den 

ett brett perspektiv att förstå och tala om bilder i svenskundervisning. Kjeldsen (2008) 

och Mral er al (2016) erbjuder begrepp för att förstå och tala om bilder utifrån sändarens 

intentioner. Källströms (2020) perspektiv erbjuder förståelse för mottagarens bärande roll 

i meningsskapandet. Retorikens vetenskap begreppslig gör även hur vi, oavsett om det är 

en medveten aktivitet eller inte, tenderar att tro på bilder i den grad att vi till och med 

glömmer bort att de är medium för kommunikation (Mitchell, 2005; Kjeldsen, 2008). 

Därtill ger vetenskapen perspektiv på hur vi deltar i en påverkande kommunikation med 

bilder där vi kanske inte förväntar oss att möta retorik (Källström, 2020).  

Vad denna diskussion ämnar belysa är att retorikens perspektiv på bilden förmodligen har 

potential att främja flera aspekter av lärarens undervisning och arbete, även aspekter som 

denna studie inte har tillräcklig evidens för att kunna bevisa. Vad retoriken också erbjuder 

är en språklig begreppsapparat för att kunna tala om bilder. Det uttrycks som en 

avgörande förmåga för individens möjlighet att reflektera över och hantera olika medier 

(Liberg & Säljö, 2017).  

Att vi bör tala om bild och kommunikation i skola och svenskämne anser jag inte längre 

en fråga om, utan snarare en fråga hur. Med retoriken kommer vi inte kunna hitta vad som 

är rätt och fel, det är inte det som är målet med retorikens vetenskap (Sigrell, 2015:13). 

Med hjälp av retorikens vetenskapliga ram och metaspråkliga begreppsapparat kan 
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svensklärare få verktyg för att reflektera kring och kommunicera om bilder. Dessa verktyg 

kan användas dels för att främja elevers kunskapsutveckling, dels för att utveckla 

kunskapen förankrat till bildmediet inom professionen. Det kan vara ett sätt till att bygga 

en bro mellan en vetenskaplig grund och svensklärares erfarenheter, så att denna kan bli 

beprövad. Retoriken må inte täcka alla aspekter av bildmediet. Det ger oss dock 

användbara redskap för att komma en god bit på vägen, vilket med utgångspunkt i denna 

studie är ett ganska stort steg utifrån var vi tycks stå idag. 

6.3 Diskussion om studiens valda perspektiv 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på 

bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. I detta avslutande 

skede av arbetet bör några av studiens valda perspektiv diskuteras. Till att börja med går 

det att ifrågasätta valet av retorik som teoretisk tillämpning. Studien kan tyckas lyfta 

retoriken som ett mycket lättillgängligt redskap för att tala om bilder, med utgångpunkt i 

att vetenskapstraditionen redan ingår i svenskämnet på gymnasiet. Av tidigare studier att 

döma, exempelvis Ece (2013) och Ekman och Holmgren (2018) tycks svensklärare ha en 

begränsad syn på vad retorikämnet kan och bör innebära. Huruvida retorikens perspektiv 

på visuella medel är lättillgängligt eller inte är upp till läraren själv och ju mer begränsad 

kunskapen är från början, desto mer omfattande blir det att sätta sig in i det teoretiska 

perspektivet. Kanske finner svensklärare andra vetenskapstraditioners perspektiv på 

bilder som mer lättillgängliga, till exempel grammatikens. Till studiens försvar menar jag 

dock att studien inte ämnar hitta det rätta eller det bästa sättet att förstå och tala om bilder. 

Precis som retorikens vetenskapsfält, ämnar denna studie snarare att lyfta ett perspektiv 

att tillämpa bilden (Sigrell, 2015).  

Vidare är det också värt att lyfta andra möjliga perspektiv för att anamma det konstaterade 

problemet. Syftesbeskrivningen är formulerad på ett sätt som möjliggör olika metoder 

och tillvägagångssätt. En observationsstudie hade kunnat ge en mer distinkt bild av hur 

svensklärare arbetar med bilder och en intervjustudie med specifika bilder för diskussion 

hade kunnat explicitgöra lärarnas tolkning på ett tydligare sätt. En detaljerad 

innehållsanalys av styrdokumenten hade kunnat explicitgöra vilka förutsättningar den ger 

för arbetet med bilden idag. Dessa tillvägagångssätt hade givetvis kunnat addera 

intressanta perspektiv till det insamlade materialet. Som nämnts i uppsatsens 

metodkapitel har dessa perspektiv bekräftats tack vare intervjuguidens (se bilaga 2) lösa 

ramar. Således har de perspektiv som menas vara mest intressanta framkommit först 
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under analysarbetet. Dessa perspektiv hade således inte varit möjliga att identifiera innan 

ett förhållandevis sent skede av arbetsprocessen. Eller som Mitchell (2005:5) uttrycker 

det:” One do not know what a book is about until it is too late”. Således ses dessa 

konstateranden snarare som möjligheter för framtida studier än en brist för denna uppsats.   

6.4. Förslag på framtida forskning  
Denna studie har belyst hur ett retoriskt perspektiv på bilden kan främja gymnasielärares 

arbete i svenskämnet. Diskussionsavsnitten ovan har belyst flera potentiella följder av 

implementering av detta perspektiv i svenskämnet. För att bringa en starkare 

evidensbaserad grund att stå på i det praktiska och teoretiska arbetet är forskningsfältet 

förankrat till visuell retorik i svenskämnet dock i behov av fler studier med större 

omfattning.  

Min studie presenterar endast ett axplock av den visuella retorikforskning som finns. Den 

visuella retoriken bidrar alltså med långt fler perspektiv och analyspunkter, vilka skulle 

kunnat testas inom ramarna för framtida studier. Dessutom fokuserar denna studie enbart 

på ett lärarperspektiv. Elevernas perspektiv har inte getts utrymme. Detta förefaller, ur 

egen synpunkt, inte vara något negativt. Ett enfaldigt lärarfokus har gett möjlighet att 

belysa det glapp som råder mellan lärarens vetenskapliga grund och det praktiska arbetet 

och givetvis är lärarens kunskaper och arbete en viktig grund för att eleverna ska kunna 

tillägna sig särskilda kunskaper och förmågor. Dock vore det av värde att i framtida 

studier pröva den visuella retorikens praktiska möjligheter i ett 

undervisningssammanhang, exempelvis genom att undersöka hur tolkningsarbete utifrån 

visuell retorik kan ske utifrån ett elevperspektiv och vilka didaktiska möjligheter det ger. 
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Bilaga 1: Informantbrev  

 
Till dig som medverkar, 

Tack för ditt val att medverka i min intervjustudie om bilder i svenskundervisning. Nedan 

presenteras omständigheterna för intervjun och de rättigheter du har i din roll som 

medverkande.  

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan.  

Intervjun kommer att spelas in på en mobiltelefon och sedan transkriberas. Inspelat 

material kommer hanteras på en extern hårddisk under arbetets gång och raderas när 

arbetet är slutfört. Material kommer inte användas utanför ramarna för denna studie.  

Du kommer att vara och förbli anonym under hela processen och ditt namn kommer 

fingeras vid framskrivning av arbetet. Information om dig eller din arbetsplats kommer 

inte presenteras på ett sätt som riskerar avslöja din identitet. Etiska överväganden har 

tagits i beaktning för din trygghet som medverkande.  

 

Martina Eriksson  

[kontaktuppgifter] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Intervjuguide  
 

 

 Presentera min definition av bilden  

▪ Vad har du för utbildning? Vilka ämnen undervisar du? 

Hur länge har du varit verksam?  

 

▪ Arbetar du med bilder i din undervisning?  

▪ Vilka funktioner kan bilder ha i svenskundervisning?  

▪ Arbetar dina elever med bilder i svenskundervisning?  

▪ Hur pratar du med dina elever om bilder? 

▪ Har du strategier och/eller metaspråk kopplat till bilden? 

▪ Tror du att bilden kan ha andra funktioner än texten?  

 

▪ Är det viktigt att ha kunskap om bildmediet?  

▪ Vad tror du att bilder har för funktion i samhället? /Hur 

tror du att vi påverkas av bilder i samhället? 

 

▪ Upplever du att du idag har konkreta verktyg för att arbeta 

med bilder?  

▪ Vad har du fått för utbildning om bilden?  

 

▪ Ser du att det finns utrymme för att inkludera arbete med 

bilder i svenskundervisningen?  

▪ Hur uppfattar du bildens roll i läroplanen?  

▪ Anser du att en bredare kunskap om bilden kan höra 

hemma i svenskundervisningen?  

 

▪ Har du några övriga synpunkter eller tillägg till samtalet?  

 

 

 

Arbete med 

bilden i 

skola 

Bilden i 

samhället 

Utbildning 

och kunskap 

Bildens 

potential i 

skolan 


