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Vad anser
a
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Låt den rätte komm
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ör vill vi belysa betydelssen av kunskap
Digitala medier inklluderas allt mer i skolan
ng i skolans bildämne. P
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ungas biilder på faceebook med fokus
Vi har in
ntervjuat tree 16‐åringarr om deras eegen publiceering av bild
der på faceboook.
Sunna L
Lundqvist, Ellisabeth Gra
antelius
Onsdag
gen den 7 mars
m
Dom Levver i En Ann
nan Värld. Identitetsskap
I
pande i onliinespel som alternativa
a
vvärldar
Vi har unndersökt onllinespel. I ettt samhälle däär interaktivaa kulturer speelar allt störrre roll har vi tittat
närmare på en mångffasetterad väärld – en misssförstådd och
h ofta förbiseedd visuell kkultur. Vi harr tittat
närmare på klyftan mellan
m
spelarre och ickesppelare. På vilken sida stå
år du?
Johannaa Flygare, Jullia Therén, Samuel
S
Nils son, Sofia Sv
värdshammar, Ylva Hennnix, Anderss
Eriksson
n
Vad speelar det för roll hur en skolentré sser ut?
Elever b
beskriver sin
na upplevelsser, förväntn
ningar och berättar
b
om sin syn på fframtiden.
Intervju
uer från tre gymnasiesko
g
olor i Stockh
holmsområd
det.
Amandaa de Frumerrie, Kristian Larsson, Jossephine Olssson Forsströ
öm, Maria Brrodén, Sara
Johansen
Torsdag
gen den 8 mars
m
På Gott & Ont – nya
anser av färrg, etik och filosofi
Hur gesttaltas och up
pplevs godh
het och ondsska i barn occh ungdoma
ars visuella kkulturer?

Vi har valt att undersöka hur barn och ungdomar ser på godhet och ondska i visuella kulturer,
samt gråskalan där i mellan. Vi har varit på fyra olika skolor och en förskola där vi har genomfört
workshops och intervjuer.
Frida Gustavsson, Natalie Gatenland, Sibel Norman, Agnes Brandels, Emma Bengtsson
Fredagen den 9 mars
TV ‐ Vanor & bildseende hos barn & unga
Tittar barn idag på TV? Och i så fall hur? Vad tycker de om att titta på? Vi har genomfört fältstudier
med barn och ungdomar i olika åldrar för att få en uppfattning om hur de tittar på TV. Vi har även
genomfört en workshop där de fick skapa egna bilder utifrån ett tecknat Barnprogram.
Sofia Johansson, Ellinor Vestman, Madeleine Dahlström, Matilda Evertsson
Döden – på riktigt och på låtsas
En undersökning riktad mot ungdomars tankar kring döden, hur den framställs i den visuella
ungdomskulturen samt glappet mellan den fiktiva och verkliga döden. Vi frågar oss om det är
möjligt att samtala om död i skolan. Finns det behov att arbeta med döden som tema hos
ungdomarna och hur skulle man i så fall kunna lägga upp dessa lektioner?
Sofia Åkerstedt, Kristina Wassel, Lisa Ljungman, Lovisa Hammar, Cornelia Sjöbäck Sjölin,
Fanny Hyrske

