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Abstract 
Detta examensarbete har haft som syfte att undersöka hur bildlärare tolkar sitt uppdrag att 

undervisa med digitala medier, verktyg och tekniker i bildämnet och vad dessa digitala delar 

kan innebära för bildundervisningen samt kunskapsutvecklingen hos elever i åk 1–6.  Detta 

görs genom fyra kvalitativa intervjuer. Hela studien grundar sig i det sociokulturella 

perspektivet samt det designteoretiska perspektivet för att få en helhetssyn av lärarnas 

upplevelser av sin digitala bildundervisning. Resultatet av de fyra intervjuerna visar att 

lärarnas upplevelser skiljer sig samt att det finns vissa gemensamma synsätt. Dessa grundar 

sig i att lärarna upplever att de förutsättningar som lärare har till sitt förfogande inte är 

tillräckliga för att upptäcka och ta till vara på de möjligheter som digital bildundervisning kan 

innebära. Enligt lärarna i denna studie så brister det i rektorernas ansvar att se till att dessa 

förutsättningar finns. Vilket resulterar i att nästintill alla av de intervjuade lärarna inte heller 

upplever att de kan och förmår att undervisa med digitala medier, verktyg och tekniker.   
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Inledning  

De digitala mediernas framfart innebär att förutsättningarna för framtidens samhällsmedborgare 

har ändrats då det krävs att alla människor har digital kompetens för att aktivt kunna delta i vårt 

samhälle (UNESCO 2011:16). Därav har Läroplanen för grundskolan, förskolan och 

fritidshemmet 2011 [Lgr 11] (Skolverket 2017a) reviderats och fått tillägg som gäller digitala 

medier, vilket enligt vetenskapsjournalisten Dag Kättström (2016), ställer nya krav på skolors 

resurser och att lärare har relevant kompetens för att undervisa med och om digitala verktyg 

och digitala medier. 

 

Mina erfarenheter är att lärares syn på användandet av digitala medier, verktyg och tekniker 

skiljer sig på skolorna som jag besökt under VFU-perioder samt när jag vikarierat, vilket 

eventuellt kan påverka den likvärdighet som 1 kap. 8§ och 9§ av Skollagen (SFS 2010:800) slår 

fast att skolan ska vara. Det har väckt funderingar om hur bildlärare i årskurs 1–6, arbetar med 

de digitala delar som Lgr 11 (Skolverket 2017a) slår fast att eleverna ska få möjlighet att arbeta 

med. Flera av de bildlärare som jag mött, har inte uttryckt möjligheterna med digital 

bildundervisning utan istället valt att fokusera på de hinder som finns, i form av resurser och 

kompetens. Dessa hinder kan vara en bidragande faktor till att det är svårt att se det positiva 

och de möjligheter som digitala medier kan medföra. Därav vill jag undersöka bildlärares 

uppfattningar och hur de i sin bildundervisning arbetar med de digitala medier som Lgr 11 lyfter 

fram.   

 

Utifrån det faktum att digitaliseringen av samhället fortskrider så har regeringen beslutat om att 

ta fram en strategi för att Sverige ska fortsätta ligga i framkant när det gäller den digitala 

utvecklingen. Strategin, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet 2017:4) statuerar att skolan är av största vikt för att detta ska vara 

möjligt, då det är där framtida generationer utbildas. Vidare så slår strategin fast att det är viktigt 

att det finns en gemensam plan och målsättning för att skolan ska kunna bidra till en likvärdig 

digital kunskapsutveckling hos eleverna samt att det finns förutsättningar för att detta ska bli 

verklighet (Utbildningsdepartementet 2017:4). Även om strategin från 

Utbildningsdepartementet syftar till skolornas helhet och inte bara på bildämnet så bidrar den 

till att synliggöra vikten av att medvetandegöra hur arbetet i skolorna ser ut just nu. Som 

forskarna Marléne Johansson och Mia Porko-Hudd (2013:114) poängterar så kan digitala 

medier och verktyg möjliggöra flera sätt för elever att lära sig på, som inte enbart innefattar 

traditionella läromedel eller undervisningssituationer. Bildpedagogikforskarna Anders Marner 

och Hans Örtegren (2015: 162) menar att lärares arbete kan förenklas med hjälp av datorer, 

smartboards eller liknande. Vidare så poängterar de att vid användande av digital teknik så blir 

didaktiska överväganden viktiga. 

 

I den reviderade läroplanen uttrycks det att skolan ansvarar för att elevernas digitala kompetens 

utvecklas (Skolverket 2017a:9). Det specificeras i de övergripande kunskapsmålen; att elever 

ska kunna använda digitala verktyg och andra medier för bland annat skapande, kommunikation 

och lärande (Skolverket 2017a:13). Vidare beskrivs det att det är lärarens ansvar att organisera 

och genomföra undervisningen så att eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg för att 
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utvecklas (Skolverket 2017a:13–14). I slutändan är det dock rektorn som har det övergripande 

ansvaret för att tillgången och förutsättningarna för detta arbete finns (Skolverket 2017a:18). 

Genom alla dessa skrivningar i läroplanen så synliggörs det att det är ett gemensamt ansvar att 

digitala medier används i undervisningen.  

 

Bildämnets kursplan i Lgr 11 (Skolverket 2017a:28–29) förtydligar att undervisningen i bild 

för åk 1–6, ska utformas så att alla elever får möjlighet att bland annat utveckla sin förmåga att 

använda digitala tekniker och verktyg. I det centrala innehållet beskrivs att eleverna ska få 

arbeta med bland annat fotografering, filmning och digitala bildbehandlingsprogram. Detta 

innebär att skolorna behöver ha resurser och lärarna kompetens för att detta ska vara möjligt. 

Om inte det finns dessa förutsättningar för bildundervisningen så kan heller inte skolans 

uppdrag som beskrivs i Lgr 11 uppfyllas. Vidare så har det precis som tidigare beskrivits, 

fastslagits i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet 2017) 

att digitaliseringen ska främjas likvärdigt. 

 

Skolverket har utfört en nationell ämnesutvärdering i bland annat bild, under 2013 och 2014, i 

årskurs 6 och 9. Där poängteras att kursplanen för bild integrerar digital bild med 

bildundervisningen och att det därför kan anses att ämnet bild är i fas med tiden, då 

digitaliseringen av samhället är på framfart. Den faktiska utvecklingen när det gäller 

användandet av digitala verktyg och medier i bildämnet har dock varit långsam i jämförelse 

med andra ämnen (Marner och Örtegren 2015:27). Detta trots att Skolverket (2017c:5) i sitt 

kommentarmaterial för bildämnet presenterar att dagens vardagliga bildflöde har stort 

inflytande på ungdomar. Visuell kultur i form av hela samhällets kommunikation via text, bild 

och ljud anses ha stor betydelse för att kunna förstå och kommunicera med omvärlden.   

 

De ovanstående infallsvinklarna visar på att digitaliseringen är en relevant del av bildämnet att 

studera. Trots detta så finns det ej så många studier som rör digitala medier i bildundervisningen 

att ta del av. Då vikten av att elever får tillägna sig kunskaper som hör till digitala medier 

tydliggörs i fler av de styrdokument som skolan och lärare ska förhålla sig till så borde det 

finnas fler aktuella undersökningar. Därav är det är en viktig aspekt för mig som blivande 

bildlärare och andra redan yrkesverksamma lärare, att synliggöra arbetet med digitala medier, 

verktyg och tekniker samt få förståelse för hur lärare implementerar och använder dessa digitala 

delar i bildundervisningen.   

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur bildlärare i årskurs 1–6 tolkar sitt uppdrag att undervisa 

med digitala medier, verktyg och tekniker i bildämnet och vad dessa digitala delar kan innebära 

för bildundervisningen samt kunskapsutvecklingen hos elever i åk 1–6.  Detta ska ske i 

förhållande till det som står i kursplanens syfte, mål och kunskapskrav i årskurs 6. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar som studien avser att besvara är: 

• Hur upplever lärarna bildundervisning med digitala medier, verktyg och tekniker? 
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• Hur upplever bildlärarna att deras kompetens möjliggör för dem att undervisa med 

digitala medier, verktyg och tekniker? 

• Hur organiseras bildundervisningen med digitala medier, verktyg och tekniker för att 

eleverna ska nå kunskapskraven i bild? 

 

Bakgrund  

Denna bakgrundsdel kommer att beskriva vad digital kompetens kan innebära samt hur digitala 

medier och verktyg kan främja kunskapsutvecklingen. För att ge en inblick i hur skolan som 

helhet ska förhålla sig till digitaliseringen så kommer läroplanens övergripande mål som kan 

kopplas till digitala medier verktyg och tekniker, att behandlas.  För att få en övergripande 

förståelse för hur bildundervisningen har förändrats till att inkludera digitala medier, verktyg 

och tekniker, så kommer detta avsnitt även ge en historisk tillbakablick av bildämnet för att 

slutligen gå in på hur arbetet med digitala verktyg och medier framhävs i den aktuella 

kursplanen och kunskapskraven för bild. Undervisning med digitala medier, verktyg och 

tekniker kommer att benämnas med digital bildundervisning i denna studie.  

 

Digitala medier och ungdomar 

Statens medieråd (2017) har för sjunde gången utfört en enkätundersökning av ungas vanor och 

förutsättningar kring digitala verktyg och medier. Denna undersökning har utförts i olika åldrar, 

9–12 år och 13–16 år. I detta examensarbete används resultaten för åldrarna 9–12 år, då de är 

de mest relevanta eftersom examensarbetet fokuserar på årskurs 1–6.  Resultaten från den 

senaste undersökningen visar tydligt på att utvecklingen kring användandet och möjligheterna 

för användande av medier har gått snabbt framåt och ökningen är stor jämfört med tidigare 

undersökningar som gjorts (Statens medieråd 2017:3). Ökningen för de som använder tv, mobil, 

dator och internet mer än tre timmar per dag har nästan fyrdubblats under det sista decenniet 

(Statens Medieråd 2017:7).  Mediekonsumtionen hos svenskar i åldern 7–79 år är ungefär sex 

timmar per dygn (Danielsson och Sommanson 2014:97). Detta betyder att dator och 

internetanvändning är integrerade i vardagen för dagens unga (Björck 2014:25). 

 

Digital kompetens  

När läroplanen reviderades 2017, tillkom det delar som behandlar digitaliseringen i 

övergripande mål och vissa specifika skolämnen, dock ej bild. Detta har förstärkt hur viktigt 

det är att eleverna får utveckla kunskaper om och med hjälp av digitala verktyg och medier. I 

ett kommentarmaterial från Skolverket som ska vara till stöd och hjälp för lärare och 

yrkesverksamma i skolan i digitaliseringsarbetet, så beskrivs och definieras digital kompetens 

som en nyckelkompetens (Skolverket 2017b:7). Där redogörs det att digital kompetens handlar 

om att kunna använda digitala verktyg och tjänster, att man kan följa med i den digitala 

utvecklingen samt vara medveten om den påverkan som detta har på ens liv och samhället 

(Skolverket 2017b:8). Vidare ska man ha förståelse för hur tekniken kan främja kreativiteten 

och nya sätt att tänka. Digital kompetens innebär även att vara källkritisk, att fundera över 

tillförlitligheten i det som presenteras digitalt samt att vara medveten om etiska aspekter som 

användandet av digitala medier innebär (Skolverket 2017b:8).  
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De grekiska datavetenskaps- och pedagogikforskarna Demetriadis m.fl. (2003:33) skriver att 

dagens samhälle ställer nya krav på medborgare och därför måste synen på undervisningen 

omformuleras för att lärandet i skolan ska kunna anpassas till de nya behov som finns. Som 

tidigare nämnts i denna text så har även UNESCO (2011:16) statuerat att det krävs nya 

kunskaper som rör digitala verktyg och medier för att delta i samhället. Skolverkets 

kommentarmaterial (2017b:13) beskriver att ”Digitalisering har en central betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling och finns därför framskriven på flera ställen i läroplanerna.”.  

Vidare menar Skolverket (2017b:11) att elevers möjligheter att utveckla nya kunskaper kan 

förstärkas om de får chans att utveckla sin kompetens att använda digitala verktyg och medier.  

 

Catrine Björck (2014:16–17), som forskat i utbildningsvetenskap, förklarar att begreppet digital 

kompetens handlar om förmågan att förstå och läsa olika medieuttryck samt att kunna använda 

teknik för att uttrycka sig själv via medier. Vidare beskriver Björck (2014:16–17) att dessa 

förmågor kan eleverna utveckla genom att arbeta med hur bilder och visuella uttryck 

kommunicerar. Dan Åkerlund (2011:25), pedagogik och medieforskare, menar att de medier 

som enligt Björck (2014:16–17) används för att uttrycka sig, är bärare av texter, såväl skrivna 

som muntliga eller förmedlade via bilder. Skolverkets (2017b:8) definition av begreppet 

digitala medier visar på att det är ett vidare begrepp som innefattar de digitala verktyg och 

plattformar som används för kommunikation och skapande. I denna studie kommer även IKT, 

informations- och kommunikationsteknik att tillhöra begreppet digitala medier, då det också 

handlar om teknik för att kommunicera och informera (UNESCO 2011:183).  

 

Digitalisering och lärande i grundskolan 

I Skolverkets Uppdrag om främjande av digitaliseringen av skolväsendet (2018) presenteras de 

åtgärder som gjorts för att säkerställa digitaliseringsarbetet i skolan. Dessa åtgärder handlar om 

revideringen av läroplanen som nämnts tidigare samt kompetenshöjande åtgärder (Skolverket 

2018:1). De kompetenshöjande åtgärderna innebär att Skolverket på sin hemsida erbjuder 

diskussionsunderlag och kommentarmaterial samt annan information om digitaliseringen i 

skolan. Detta kan vara en tillgång för de verksamma lärare som känner sig osäkra eller behöver 

stöttning i den digitala bildundervisningen även om inte allt gäller bild som enskilt ämne. Med 

hjälp av de åtgärder som Skolverket gjort anser de att förståelsen för digitaliseringen i skolan 

har ökat (Skolverket 2018:12).  

 

Som Marner och Örtegren (2015:27) beskriver det, och som även konstateras i Skolverkets 

diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande - digitala verktyg, lärande och 

kommunikation (Skolverket 2017d:6) så har digitala medier, trots tidiga satsningar och 

investeringar inte utnyttjats effektivt i undervisningen. Flertalet av skolorna har inte strategier 

för hur undervisningen med digitala medier ska bedrivas och därför vilar ansvaret på enskilda 

lärare och deras intresse och kunskap. Vidare menar Marner och Örtegren (2015:39) att lärarna 

utsätts från ett tryck från flera håll för att utöka den digitala bildundervisningen. Eftersom en-

till-en-skolor blir fler och fler och att kursplanen för bild förtydligar det digitala arbetet, inser 

många lärare att det krävs ny eller annan kompetens för att deras undervisning ska möta det 

centrala innehållet och kunskapskraven för bild (Marner och Örtegren 2015:39). 
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Pedagogik forskaren John Steinberg (2013:7) pekar på att lärare, genom digitalisering av 

undervisningen och användandet av digitala verktyg, kan utveckla sina lektioner och dra fördel 

av datorer, surfplattor etc. för att eleverna ska nå ökad kunskap och deras lärande underlättas. 

Skolverket (2017b:8) beskriver att begreppet digitala verktyg, förutom datorer, kameror eller 

andra fysiska apparater, även innebär olika programvaror eller liknande. I läroplanens 

övergripande mål (Skolverket 2017a:13) står det att skolan ska se till att varje elev ska kunna 

”använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” samt att 

läraren ska organisera undervisningen så att eleverna får använda digitala medier som ett medel 

för att stödja kunskapsutvecklingen (Skolverket 2017a:15). Det betyder enligt 

kommentarmaterialet för skolans digitala arbete att det är viktigt som lärare att se på digitala 

verktyg som redskap för lärande samt att kunnande om dem och att använda dem också är ett 

mål (Skolverket 2017b:14). Därmed blir organisationen och genomförandet av undervisningen 

viktig för att säkerhetsställa att de digitala verktygen används på ett sätt som stödjer elevernas 

kunskapsutveckling. Om detta inte görs, om de digitala verktygen används utan syfte och mål, 

riskerar det att försämra lärandet (Skolverket 2017b:14). Detta bekräftas även av Steinberg 

(2013:22–24) som förklarar att, för att digitaliseringen och utvecklingen i skolan ska bli en 

verklighet så krävs det mer än att bara de digitala verktygen finns tillgängliga. Det måste finnas 

en medveten tanke om varför och hur digitala verktyg ska användas (Steinberg 2013:24). I 

tillägg till detta så menar Steinberg (2013:23) att det måste finnas kompetens och infrastruktur 

på skolorna, annars blir troligtvis de digitala verktygen dammsamlare som ej används  

 

Lgr 11 (Skolverket 2017a:13) uttrycker även mål som inte precist handlar om digital utveckling 

men som enligt kommentarmaterialet dock kan ses som en viktig del i elevernas digitala 

kompetens. Ett sådant mål är att skolan ansvarar för att eleverna utvecklar kunskaper som är 

nödvändiga för dem som individer och samhällsmedborgare (Skolverket 2017b:14). Dessa 

nödvändiga kunskaper handlar enligt UNESCO (2011:25) om medier, för att kunna tolka, 

värdera och förmedla information och kommunikation via olika medier, eleverna behöver 

utveckla en digital kompetens. Därför är detta mål ej knutet till ett specifikt ämne, ansvaret 

ligger på skolan som helhet och alla som är verksamma i den att eleverna får med sig denna 

digitala kompetens (Skolverket 2017b:14). Vidare så står det i Lgr11, även om de resurser som 

krävs för att detta ska bli möjligt och att det är rektorns ansvar ”att eleverna får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg.” (Skolverket 2017a:18). Det står 

också att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”  (Skolverket 2017a:19). Rektorn måste 

därför se till att den utrustning och de resurser som finns, är bra och ändamålsenliga, för brist 

på användbar utrustning kan begränsa elevernas kunskapsutveckling utifrån målen och 

kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket 2017b:15).  

 

Historisk tillbakablick 

Att bildämnet har innefattat en tradition av att konst är unika alster, teckningar och målningar, 

är något som Marner och Örtegren (2013:35) beskriver i en av sina forskningsrapporter. Detta 

bekräftas i äldre läroplaner då bildämnet har ansetts vara ett estetiskt-praktiskt ämne, där 
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hantverket och det konstnärliga har legat i fokus. Trots att estetiskt-praktiskt inte har varit ett 

uttalat begrepp i styrdokumenten sedan Lgr 69 så är det ett begrepp som fortfarande används 

av nästintill hälften av de bildlärare som Marner och Örtegren (2015:32) intervjuade i sin studie 

2013. Den kommunikativa aspekten av bildämnet som beskrevs redan i Lgr 69 har i många fall 

inte fått lika stor plats i undervisningen eller i ämneskonceptionen. Marner och Örtegren 

(2015:23) menar att i och med inrättandet av den nuvarande kursplanen för bild så blir 

bildämnets kommunikativa egenskaper än mer betonat. Ett ömsesidigt samspel mellan 

bildframställning, presentation och bildkunskap resulterar i en kommunikationsprocess, enligt 

Marner och Örtegren (2015:23). Vidare skriver de att den traditionella synen på bildämnet som 

konstnärligt med betoning på teckning och målning samt att dessa skapas av traditionella 

verktyg, utmanas av de digitala bildmedierna (Marner och Örtegren 2013:35).  

 

Digitalisering i ämnet bild 

Digitaliseringsarbetet i skolan har som tidigare nämnts förstärkts genom den reviderade 

läroplanen. Dock så har kursplanen för bild innefattat digitala medier och verktyg redan innan 

den nya läroplanen kom 2011. Trots detta så har det bland lärare i ämnet bild, funnits ett 

motstånd mot användandet av digitala medier då det anses kunna hämma elevernas kreativitet 

eftersom digitala medier anses underlätta reproduktion istället för eget skapande (Marner och 

Örtegren 2015:34). Att digitala medier har sitt ursprung i populärkulturen och därmed utanför 

skolans värld, kan enligt Marner (2013:356) och Demetriadis m.fl. (2003:32) bidra till de 

spänningar och motsättningar som finns, när det gäller digital bildundervisning. 

 

Digitaliseringen i bildämnet synliggörs direkt under syftesrubriken i kursplanen för bild, där 

det står att: 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder 

skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell 

kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. 

                                                                                              (Skolverket 2017a: 29–30) 

I ovanstående citat påträffas begreppet visuell kultur i ett sammanhang som förutsätter 

inkludering av digitala verktyg och medier i form av fotografi och film i undervisningen. 

Visuell kultur är därför ännu ett begrepp som kan kopplas till digitalisering och dess innebörd 

för bildämnet. Enligt barn och visualitetsforskaren Anna Sparrman (2006:10–11), så innefattar 

visuell kultur, sättet att se och kommunicera saker på i olika kontexter och i samspel med andra 

människor. Björck (2014:41) skriver att ungdomar och barn får ta del av visuell kultur genom 

digitala arenor. Hon menar även att barnen är medskapare, då många väljer att uttrycka sig 

genom olika medier. Det är i det visuella som kommunikationen sker, då eleverna ska förstå 

och även kunna uttrycka sig själva genom visuell kommunikation (Björck 2014:42). Detta 

innebär en förändrad syn på bildundervisningen.  

Arbete med visuell kultur och användandet av digital teknik innebär en förändring av 

undervisningen där nya möjligheter kan skapas, inte bara en ny teknik där kända 

visuella uttryck används. Det genererar möjligheter för lärare att på nya sätt arbeta med  
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vad visuella uttryck gör och hur de skapar mening förutom att lära sig tekniken. 

                                                                                                   (Björck 2014:18) 

Därav kan visuell kultur i viss mån kopplas till IKT kulturen som Demetriadis m.fl. (2003:32) 

presenterar i en rapport utifrån en grekisk studie. De menar att dem som genom IKT förmedlar 

kommunikation och interaktion, är förenade i kunskapsprocesser. Om man utgår från begreppet 

mediekunnighet som innebär att kunna förstå olika medieuttryck på till exempel internet, samt 

att behärska teknik för att själv kunna uttrycka sig via medier (UNESCO 2011:18), så blir det 

enligt Björck (2014:45) tydligt att det bör behandlas i bildämnet eftersom det handlar om 

kommunikation genom visuella uttryck.  

 

I kursplanen för bild, uttrycks digitaliseringen specifikt i det centrala innehållet, som är det som 

anger vad undervisningen ska behandla (Skolverket 2017a:4).  För elever i årskurs 1–3 så är 

det framförallt fotografering samt att överföra bilder med datorprogram som handlar specifikt 

om digitala medier och verktyg (Skolverket 2017a:29). Sedan sker en progression och i årskurs 

4–6 står det att undervisningen ska avhandla ”Fotografering och filmande samt redigering i 

datorprogram.” ”Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, 

fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.” (Skolverket 

2017a:29).  Dessa formuleringar visar på att digitala medier, verktyg och tekniker ska vara en 

del av bildundervisningen. Det finns även andra innehållsdelar i kursplanen för bild, som kan 

kopplas till digital bildundervisning. Eleverna kan till exempel arbeta med de delar av bildämnet 

som handlar om reklam- och nyhetsbilder samt konst, dokumentärbilder och arkitektoniska 

verk (Skolverket 2017a:29, 28), genom filmer eller andra digitala medier. Likväl så kan 

bildkollage och montage som också står med i årskurs 4–6 centrala innehåll för bildämnet, 

skapas med hjälp av datorprogram eller andra digitala verktyg. 

 

Kunskapskraven som presenteras i kursplanen för bild är övergripande och grundar sig på 

förmågorna som eleverna ska utveckla genom att arbeta med det centrala innehållet (Skolverket 

2017c:17). Vid planering och genomförande av undervisningen samt bedömning av eleverna 

så ska lärare utgå från vad som står i kursplanen samt läroplanens övergripande mål och på så 

sätt kommer den digitala kompetensen bli en del av bildundervisningen som helhet (Skolverket 

207b:26). I bildämnets kunskapskrav E för årskurs 6 så ska eleven till exempel kunna:  

framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 

erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade 

uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika 

tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika 

uttryck.                                                                              (Skolverket 2017a:31) 

Då de digitala medierna inte är specifikt utskrivna i kunskapskraven så bör lärare fundera vilken 

eller vilka förmågor som är utgångspunkter i den beskrivning som finns i kunskapskraven 

(Skolverket 2017c:17).  I ovanstående kunskapskrav för årskurs 6, menar Skolverket 

(2017c:17) till exempel att eleverna kan visa förmågan att använda digitala och andra 

hantverksmässiga tekniker och verktyg för att skapa bilder.          
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Teori 

Eftersom denna studie har fokus på lärande med digitala medier och verktyg i 

bildundervisningen, som kommunikativt ämne så kommer studien utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv i kombination med det designteoretiska perspektivet. På så sätt kan studien ses 

utifrån ett helhetsperspektiv då ett designteoretiskt perspektiv fokuserar på hur lärande via 

redskap kan ”designas” medan det sociokulturella perspektivet synliggör vikten av interaktion, 

kommunikation och det sociala i undervisningen.  

 

Det sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, menar att i det sociokulturella 

perspektivet finns det tre olika företeelser som samverkar. Dessa är:  

 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika 

kollektiva verksamheter.                                                                       (Säljö 2000:22–23)  

 

Framförallt så blir studiens koppling till det sociokulturella perspektivet tydlig i punkt två och 

tre, då de fysiska redskapen i bildämnet, i form av kameror, datorer, och Ipads med deras appar 

kan kommunicera något som elever vill förmedla. Samtidigt så sker lärandet i kommunikation 

och interaktion med lärare och andra elever. Detta kan sammanlänkas till det som tidigare 

nämnts om Sparrmans (2006: 10–11) syn på visuell kultur, att det handlar om att kommunicera 

något i olika sammanhang, i samspel med andra människor. Säljö (2000:43–44) beskriver att 

det är genom de kulturella redskapen, som språk och fysiska artefakter som vi interagerar med 

omvärlden, vilket gör att människan kan ses som en hybridvarelse som ständigt samverkar med 

teknik (Säljö 2015:93). Han menar att lärande till stor del handlar om att behärska de fysiska 

redskap vi omgärdas av och att teknik på så sätt en viktig del av människors kunskaper (Säljö 

2015:97). Vidare så beskriver Säljö (2015:97) att lärande idag handlar mycket om att utveckla 

förståelse och kunskap om användande av olika digitala redskap för att detta är en förutsättning 

i dagens samhälle, vilket även UNESCO (2011:16,25) och Skolverket (2017b:14) lyfter fram.  

Bild- och pedagogikforskaren Marie Bendroth Karlsson (2014:17) beskriver att fokuset på 

lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, har flyttats från begåvning hos det enskilda barnet 

till att det numera handlar om att barn får tillgång till kulturella redskap samt vilken sorts 

redskap det faktiskt är. Säljö (2015:92) menar att kulturella redskap är kombinationen av fysiska 

och mentala resurser som används för att mediera en mening. Eftersom utvecklingen av digital 

teknik och medier sker i stadig takt så måste även undervisningen och skolan utvecklas, vilket 

ställer stora krav på lärarna (Säljö 2015:106). Vidare poängterar Säljö (2015:106) att i 

utvecklingsarbetet på skolor blir det sociokulturella perspektivet och dess insikter om 

medieringens roll för lärande viktigt, vilket sammanfattar och beskriver varför detta perspektiv 

är aktuellt för denna studie. 

 

Det designteoretiska perspektivet 

Det designteoretiska perspektivet handlar enligt pedagogikforskaren Anna-Lena Rostvall och 

didaktikprofessorn Staffan Selander (2010:22) om att ge tillgång till redskap och villkor för 
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kommunikation som bidrar till sociala handlingar och miljö. Säljö (2000:21) menar att vi gör 

erfarenheter utifrån de redskap som vi omgärdas av från födseln samt att vi lär oss använda dem 

i sociala kontexter. Vartefter det utvecklas nya redskap så integreras dessa i våra aktiviteter. 

Därav så bör man som Rostvall och Selander (2010:23) beskriver det, fundera på hur man som 

lärare ger förutsättningar för lärande i sin undervisning, med hjälp av redskap, som i denna 

studie är digitala medier och verktyg. Pedagogikforskaren Jörgen Tholin (2010:97) menar att 

lärares beskrivning av sin egen undervisning, som är det essentiella i denna studie, är intressant 

att studera utifrån ett designteoretiskt perspektiv.  

 

Tidigare forskning  

I denna del kommer forskning som behandlar digitaliseringen i skolan som helhet och 

bildämnet, att presenteras, då detta kan ge en grund till förståelse för bildlärares förutsättningar 

till digital bildundervisning. Vidare kommer tidigare forskning om lärares arbete med digitala 

medier och verktyg i bildämnet synliggöras. 

 

Skolans möjligheter till digitalt arbete 

Då det står i Lgr 11 (Skolverket 2017a:12–19), övergripande mål och riktlinjer, om lärare och 

rektorers ansvar i undervisningen, så är det intressant att Demetriadis m. fl. (2003:27) i deras 

enkät- och intervjustudie av grekiska skolors arbete som presenterades i en internationell 

tidskrift, har upptäckt vilken vikt rektorns roll har för implementeringen av IKT i skolan. 

Studien visar att en positiv attityd hos rektorn betyder att hen ser vikten av att själv hjälpa till 

att lösa eventuella problem eller situationer som kan uppstå i uppstarten. Detta kan vara i form 

av att ge lärare handledningstid. En sådan attityd förstärker och synliggör vikten av att skolan 

arbetar aktivt med att använda digitala medier i undervisningen (Demetriadis m. fl. 2003:27). 

Även Marner och Örtegren (2015:37) som har utfört många studier som handlar om digitalt 

användande i skolan och i bildämnet, har sett att rektorers attityd till bildämnet påverkar dess 

förutsättningar och status på skolan, baserat på lärares uppfattningar om rektorernas 

inställningar. Dock så finns det motsättningar i enkätsvaren från rektorerna, då dessa visar på 

att rektorerna själva inte anser att deras inställning till bildämnet är av vikt. De anser istället att 

svårighet att rekrytera kompetenta bildlärare är det främsta hindret samt brist på lokaler och 

utrustning (Marner och Örtegren 2015:106). 

 

Demetriadis m.fl. (2003:22) presenterar de tre största identifierade hindren för använda digitala 

medier i undervisningen, att det inte finns tillräckligt med datorer eller liknande digitala 

verktyg, att kompetensen hos lärare är bristfällig samt att det är svårt att integrera i 

undervisningen.  Även Björcks (2014:178) studie visar på liknande resultat i Sverige, att 

ramfaktorer som de ovan nämnda, påverkar lärarnas möjligheter att använda digitala medier i 

bildundervisningen. Datortillgång, i form av antal samt programvaror och lagringsutrymme 

samt administrativa behörigheter då lärare inte kan hjälpa eleverna med sina datorer, är några 

av de ramfaktorer som exemplifieras av Björck (2014:102, 178).  Pedagogik forskaren Ching-

Chiu Lin (2011:16) presenterar också brist på resurser som en påverkansfaktor men lägger till 

att det bör finnas support och tid för lärare om användandet av digitala medier och verktyg ska 

fungera i undervisningen. Den generella uppfattningen som lärare har, enligt Marner och 

Örtegren (2015:148) är att även om resurser och utrustning finns för användande av digitala 
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medier i bildundervisningen så kan det brista i andra olika tekniska problem som till exempel 

tomma batterier, tillfälliga problem med nätverk eller trasiga datorer. 

 

De svar som Marner och Örtegren (2015:39) fått från bildlärare i årskurs 6, visar att fyra av fem 

lärare anser att de är i behov av eller till och med stort behov av kompetensutveckling för 

digitala områden som rörlig bild, bildbehandling samt bedömning och betygssättning. Detta 

visar enligt Marner och Örtegren (2015:162) på att bildlärarna kan antas sakna kunskap om 

dessa bitar och att fortbildning i användandet av digitala medier och verktyg bör vara en viktig 

fråga för att användandet ska främja nya möjligheter till kunskapsutveckling hos eleverna. I 

detta avseende har rektorn en viktig roll då det enligt Lgr 11 (Skolverket 2017a:19) är hen som 

ska se till att lärarna får kompetens för att utföra de uppgifter de ska.  

 

Implementering av digitala medier i skolan 

Zhao och Cziko (2001:6) presenterar tankar om att det finns tre faktorer som är av vikt vid 

introduceringen och implementering av IKT i undervisningen. Dessa faktorer handlar om att 

(a), lärarna ska känna sig kompetenta och ha självförtroende samt att det digitala arbetet kan 

effektivisera undervisningen. Lärarna bör även känna att (b), de har kontroll över tekniken samt 

att resurserna finns tillgängliga. Den tredje faktorn (c) innebär att lärare bör anse att 

användandet av tekniken inte stör andra, enligt lärarna, viktigare mål (Zhao och Cziko 2001:6). 

Vidare menar Zhao och Cziko (2001:6) att dessa faktorer kan användas för att få förståelse för 

lärarnas beteende när det gäller introducerandet och användandet av IKT i undervisningen. 

Demetriadis m.fl. (2003:30) använder sig av de faktorer som Zhao och Cziko presenterar, och 

förklarar att effektiviseringen (a), av undervisningen hänvisar till att lärarna ska fundera över 

vilka mål de kan uppnå med digitala medier i undervisningen. Generellt så har lärare som mål 

att dels stärka sin professionella status och öka kvaliteten på sin undervisning. Dock så finns 

det indikationer på att lärarna anser att övergripande baskunskaper är tillräckligt för detta. När 

det gäller kontroll på tekniken (b), handlar det också om att ha kunskapen om tekniken, vilket 

många lärare inte upplever att de har. Därför menar Demetriadis m.fl. (2003:32) att det är av 

stor vikt att support finns som stöttar och hjälper till när lärare känner sig osäkra. Om inte denna 

support finns så kommer lärares motivation för att arbeta med digitala medier, drastiskt minska 

(Demetriadis m.fl. 2003:32). Den sista faktorn (c) som Demetriadis m.fl. (2003:32) avhandlar 

gäller eventuella oförenligheter mellan digital bildundervisning och traditionella undervisning, 

att tekniken kan störa eller hindra undervisningen. 

 

Den första faktorn, effektivisering, kan kopplas till det som pedagogikforskarna Sutherland m. 

fl. (2004) presenterar i sin undersökning. De har iakttagit att det är viktigt att lärare förstår hur 

undervisningen kan effektiviseras av implementeringen av digitala medier (Sutherland m.fl. 

2004:420). Vidare så visar deras analyser att det är när lärare inte styr lärotillfällena utan tror 

att programvaran i sig, ska utföra lärandet, som implementeringen av digitala medier inte blir 

lyckad (Sutherland m.fl. 2004:422). Även Marner (2013:363) presenterar att hans studie av 

bildämnet utifrån intervjuer och observationer av lärare och elever visar på att argumenten för 

att använda digitala medier är att de förenklar och snabbar på delar av den skapande processen. 

En lärare i Marners studie förklarar att det är bra att det går att effektivisera bildundervisningen 

då ämnet ofta har en begränsad timplan. Marner (2013:363)   menar även att det finns estetiska 
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argument då förmågor, kunskap och slutfinishen på verken som skapas, förbättras genom 

användandet av digitala medier och verktyg. 

 

Steinberg (2013:17–19) presenterar EUMO, en modell med fyra steg för lärande med digitala 

verktyg, som kan kopplas samman med de faktorer som Zhao och Cziko (2001) presenterat och 

som Demetriadis m.fl. (2003) exemplifierat. EUMO:s fyra steg handlar om ersättning, 

utveckling, modifiering och omdefiniering. Ersättandet som är den första nivån, handlar om att 

använda de digitala verktygen till att göra samma saker som man kan göra utan dem. Man 

ersätter till exempel penna och papper med en dator för att skriva en text (Steinberg 2013:18). 

I nästa nivå, utveckling, exemplifierar Steinberg (2013:18) att man kan förenkla och förbättra 

arbetet med teknik i form av till exempel en Powerpoint. Det tredje steget, modifiering, innebär 

att lärprocessen kan utformas på nya sätt då digitala medier kan användas på ett mer avancerat 

sätt, till exempel att göra en film med olika beståndsdelar som presenterar flera delar av ett 

grupparbetes resultat (Steinberg 2013:19). Den sista men enligt Steinberg (2013:19) den högst 

rangordnade nivån handlar om att omdefiniera lärandet och ta tillvara på tekniken för att kunna 

skapa nya uppgifter och undervisningssätt som utan digitala verktyg hade varit omöjliga. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att genom digitala medier samarbeta med elever i ett annat 

land under lektionerna i ett projekt om fotografering. Därmed kan eleverna lära om 

fotograferingen i sig samt att detta görs med hjälp av uppkoppling på nätet ger förutsättningar 

för videosamtal live med elever i andra länder. Steinberg (2013:17) menar att på detta sätt sker 

lärandet i flera nivåer under ett och samma projekt. Vidare påpekar Steinberg (2013:21–22) att 

de första två nivåerna, ersättning och utveckling är de vanligaste förekommande i skolan, de 

andra två är sällsynta. Steinberg (2013:22) menar att en anledning till det, kan vara att det krävs 

ett nytänkande kring undervisningen, både vad det gäller genomförande och förberedelser, 

vilket även påpekas av Marner (2013:370). 

 

Marner och Örtegren (2013:38) menar att det finns fyra synsättsätt som bildundervisning och 

digitala medier kan förhålla sig till varandra. Dessa fyra steg handlar om motstånd, addering, 

inbäddning och digitala mediers dominans (Marner och Örtegren 2013:38).  

• Motstånd: De digitala verktygen och medierna anses inte vara relevanta för 

bildundervisningen. Lärarnas inställning utgår i många fall från att digitala medier hotar 

bildämnet då det ses som ett traditionellt tecknings- och målningsämne (Marner och 

Örtegren 2013:38). Vetenskapsrådets Resultatdialog (2012:7) menar att sådant 

motstånd resulterar i att bildläraren inte tar tillvara på elevernas intressen, då det visar 

sig många elever använder digitala verktyg och medier på sin fritid (Statens Medieråd 

2017:7). Marner och Örtegren (2013:39) beskriver att det bildas en dikotomi, då digitala 

medier och bildämnet inte kopplas till varandra. 

• Addering: De digitala medierna infogas försiktigt, adderas, genom att de används som 

ett verktyg i den traditionella hantverksundervisningen (Marner och Örtegren 2013:39). 

Marner och Örtegrens (2013:39) studier visar att lärarna som adderar digitala medier i 

undervisningen, är tveksamma till digitalisering och därför sker ofta användandet av 

digitala verktyg och medier som ett tillägg, till exempel under en begränsad tid i en 

datorsal.  
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• Inbäddning: Marner och Örtegren (2013:41) beskriver att detta steg innebär att de 

digitala mediernas användning i bildämnet påverkar ämnet som helhet. De integreras 

och blir en del av bildämnets olika didaktiska och kommunikativa faser, de digitala 

medierna används naturligt i bildundervisningen. Vidare menar Marner och Örtegren 

(2013:42) att lärarna upplever att detta arbetssätt ökar elevernas motivation, detta gäller 

även för svagpresterande elever. Lärarna menar även att undervisningen har 

effektiviserats då eleverna kan, om de vill, fortsätta arbetet på fritiden eftersom de även 

har tillgång till de digitala medierna hemma (Marner och Örtegren 2013:42). En 

intressant infallsvinkel, enligt Marner och Örtegren (2013:42) är att i de skolor som 

visade ett motstånd till digitaliseringen, ansågs det vara tidskrävande att arbeta med 

digitala medier i bildundervisningen. 

• Digitala mediers dominans: Om digitala medier framhålls som de viktigaste verktygen 

i bildundervisningen så blir teknologin det viktigaste medan de gestaltande och 

kommunikativa aspekterna försvinner (Marner och Örtegren 2013:43). Detta synsätt är 

allt för ensidigt och kan innebära ett minskat engagemang och motivation i bildämnet, 

därav är detta inte ett adekvat sätt att implementera digitala medier i bildundervisningen 

(Marner och Örtegren 2013:43). 

 

Digitaliseringen i ämnet bild  

Enligt Catrine Björck (2014:16), så kan bildämnet starkt bidra till att eleverna utvecklar en 

digital kompetens. Vidare så menar Björck (2014:34) att digital bildundervisning kan gynna de 

elever som kanske har haft svårt att skapa via traditionella tekniker så som teckning. Digitala 

medier och verktyg i form av bidlbearbetningsprogram och appar möjliggör för dessa elever att 

använda andra kompetenser för att uttrycka sig genom sitt skapande.  
 

I en fördjupningsstudie av Marner och Örtegren (2015: 147) så presenteras resultat som visar 

på att användande av digitala verktyg och medier kan effektivisera och främja 

bildundervisningen. Vid till exempel fotografering så slipper man de kemiska processer som 

den tidigare fotoframkallningen krävde. Trots detta så visar utvärderingen av bildämnet som 

Marner och Örtegren utförde 2013, att fotografering, filmning samt redigering var något som 

80% av de tillfrågade eleverna ansåg att de sällan eller aldrig arbetat med under mellanstadiet 

(Marner och Örtegren 2015:76). Hälften av eleverna i årskurs 6 hade heller aldrig använt en 

digital systemkamera i bildundervisningen (Marner och Örtegren 2015:75). Det är enligt 

Marner och Örtegren (2015:76) en stark indikation på att de digitala mediernas implementering 

i den vardagliga bildundervisningen inte har lyckats. Detta var även något som Marners 

(2013:359,369–370) studie visade, att implementeringen av digitala medier i 

bildundervisningen inte lyckas på grund av att det ej finns resurser/verktyg som räcker till stora 

elevgrupper.  Marner (2013:359) menar dock att detta kan avhjälpas genom att låta eleverna 

arbeta parallellt med olika bilduppgifter, vilket även Björck (2014:195) uppmärksammade i sin 

studie. 

  

Marner och Örtegren (2015:159) slår fast att lärare bör fundera över syftet med det bildarbete 

som eleverna ska arbeta med när lärarna ska välja vilka digitala medier som ska användas. 

Björck (2014:179) synliggör liknande tankar ur ett annat perspektiv, hon menar att uppgifterna 
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i undervisningen bör utgå från möjligheterna som datorer eller liknande digitala verktyg 

erbjuder. Dock så har Björcks (2014:179) forskning visat att uppgifterna istället utgår från 

traditionell undervisning.   En anledning till detta kan vara att arbetssituationen för lärare gör 

att de ej har tiden till att sätta sig in och planera för hur digitala medier ska/kan användas i 

bildundervisningen (Björck 2014:179). 

 

Björcks (2014:196) studie visade att lärare behöver ta vissa hänsynstagande när det gäller 

elevers bildarbete med datorer, till exempel så kan skärmens vinkel försvåra lärarens överblick 

och på så sätt kan även läraren missa steg i arbetsprocessen. En annan aspekt är att 

arbetsprocessen går fortare då det är enkelt för eleverna att till exempel byta färger eller 

placeringar av föremål i sina digitala bilder, vilket gör att de inte kommunicerar sina val med 

andra. För att undvika detta och ta tillvara på datorernas möjligheter när det gäller 

arbetsprocessen så beskriver Björck (2014:196) att eleverna kan spara olika varianter av sina 

digitala bilder för att kunna diskutera dem med läraren och övriga elever, samt att på så sätt 

också synliggöra och spara processens delar. Vidare beskriver Björk (2014:198) att när eleverna 

får reflektera och samtala om sina bilder och sitt skapande så får de möjlighet att nå ny kunskap 

i interaktion med andra. I dessa gemensamma reflektioner och samtal så blir läraren 

uppmärksammad på elevernas processer vilket enligt Björck (2014: 198) kan underlätta vid 

bedömning av elevernas arbete. 

 

Skolverkets utvärdering påvisade att trots att det i kursplanen för bildämnet står om 

användandet av digitala verktyg och tekniker så är digital bildframställning i undervisningen 

ovanlig (Marner och Örtegren 2015:8). Marner och Örtegren (2015:101) presenterar att när de 

utförde sin undersökning 2013 så ansåg lärare att de inte kunde ge förutsättningar för eleverna 

att utveckla förmågan att skapa bilder med hjälp av digitala tekniker. I kontrast till detta så 

visade samma undersökning att lärarna ansåg att de allra flesta elever skulle nå kunskapskravet 

”I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak 

fungerande sätt för att skapa olika uttryck.” (Skolverket 2017a:31).  Enligt Marner och 

Örtegrens (2015:105) studie så ansåg ca 75% av de tillfrågade lärarna att det är brist på lokaler, 

resurser och utrustning som är stora hinder för bildundervisningen. En lärare menade att det 

inte fanns utrustning för att uppfylla det som ska göras enligt kursplanen för bild. När läraren 

påpekade detta till rektorn så fick hen inget gehör (Marner och Örtegren 2015:148). Marner och 

Örtegren (2015:33) menar att faktorer som brist på lokaler, resurser och utrustning kan bidra 

till att kunskapskraven för bild inte nås av elever i årskurs 6. 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer val av metod att presenteras och motiveras. Hur urvalet av deltagare 

utförts samt tillvägagångssätt och analysmetod behandlas även under denna rubrik. Slutligen 

presenteras kvalité och de forskningsetiska hänsynstaganden som bör tas i studien, i detta 

avsnitt.  

 

Val av metod 

Då syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt och ett designteoretiskt perspektiv 

undersöka hur bildlärare tolkar  sitt uppdrag att undervisa med digitala medier och verktyg, så 
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har detta undersökts genom en kvalitativ studie som har baserats på intervjuer. Larsen (2009:23) 

menar att kvalitativ metod är den bästa då studien handlar om att få en helhetsförståelse för ett 

specifikt fenomen, digital bildundervisning. Det empiriska material som samlas in kan inte 

redovisas med siffror, då den inte mäts utan visar på att något finns, hur det fungerar samt i 

vilka kontexter fenomenet förekommer (Ahrne och Svensson 2015:10).  Eftersom denna studies 

fokus ligger på lärares subjektiva erfarenheter och upplevelser består det empiriska materialet 

av intervjuer. Tankar och upplevelser kan enligt Ahrne och Svensson (2015:20–21) förmedlas 

språkligt, därför är intervju ett bra sätt att få tillgång till bildlärarnas uppfattningar. Kvalitativa 

studier beskrivs av Holme och Solvang (1997:78) samt Larsen (2009:24), vara lämpliga att 

använda när det som ska studeras handlar om det unika och att undersöka på djupet, genom till 

exempel intervjuer utan fasta formulerade frågor och svarsalternativ. En fördel med en 

kvalitativ studie av detta slag är att nya insikter kan komma av de svar som studien genererar 

men det ställer också höga krav på den som utför studien, då kvaliteten och analyserna som 

görs är beroende på hen som människa (Fejes & Thornberg. 2015:36 - 37). Undersökarens vana 

och kunskap om utförande av studier kan påverka resultatet. Larsen (2009:27) beskriver även 

att den som utför studien med till exempel intervjuer, kan påverka resultatet då den som 

intervjuas kanske inte svarar ärligt utan ger ett svar som hen antar att intervjuaren vill ha. 

Denscombe (2016:270–271) menar att respondenterna uppfattningar om undersökarens 

identitet till exempel ålder, kön och etnicitet kan påverka hur respondenterna svarar. Därför 

finns det enligt Denscombe (2016:271) aspekter som den som utför studien bör ta i beaktning. 

Dessa aspekter som handlar om hur intervjuarens utbildning, ålder, etniska bakgrund och 

sociala status stämmer överens med deltagarna och om detta kan påverka relationen positivt 

eller negativt är sådant som intervjuaren behöver fundera på. Hur jag som utfört studien har 

förhållit mig till detta, presenteras nedan, under rubriken Kvalité. 

Holme och Solvang (1997:99) menar tvärtom, att styrkan i kvalitativa intervjuer, är att 

intervjuaren inte har stor påverkan på vad respondenterna vill ta upp när det gäller deras syn på 

det som faller inom ramen för studien. Denscombe (2016:287–288) påpekar att vid kvalitativa 

intervjuer kan de som deltar i studien utveckla och förklara sina uppfattningar samt att 

intervjuaren också kan be om förtydliganden om det anses behövas. Detta är ett bra sätt att 

utforska komplexa frågor enligt Denscombe (2016:265). Intervjun ska ”vaska fram” det som är 

relevant för att nå studiens syfte och besvara frågeställningarna (Holme och Solvang 1997:99). 

Därav kan kvalitativa intervjuer synliggöra lärarnas egna uppfattningar, upplevelser och tankar 

om bildundervisning med digitala medier, tekniker och verktyg, som är det essentiella för denna 

studie.  

 

Urval 

När det gäller att välja ut deltagare i en kvalitativ studie så finns det enligt Eriksson – Zetterquist 

och Ahrne (2015:40) inte några strikta regler så som det gör för kvantitativa studier men urvalet 

måste ändå göras medvetet vilket även Holme och Solvang (1997:101) beskriver. Eftersom 

denna studie gäller bildlärare i årskurs 1–6 så var det första kriteriet att de som deltog skulle 

vara behöriga bildlärare som undervisar i någon av de ovan nämnda årskurserna. Att lärarna 

har behörighet är av vikt då denna studie även syftar på betyg som enbart får sättas av behöriga 

lärare (SFS 2010:800 kapitel 3 §16). För att få ett varierat urval av bildlärare på det sätt som 
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Larsen (2009:77, 78) beskriver det så har det gjorts ett godtyckligt urval av respondenter som 

har varit yrkesverksamma olika länge, istället för ålder, eftersom lärare kan vara nyexaminerade 

oavsett hur gammal de är. I tillägg till detta så arbetar de utvalda lärarna på olika skolor i olika 

städer i mellersta Sverige.  

 

När det gäller antal deltagare i en studie så är det enligt Trost (2010:144) bättre att kvaliteten 

på de utförda intervjuerna är av god karaktär, än att utföra många intervjuer som inte blir bra. 

Trost (2010:143) menar att mängden av intervjumaterial kan bli övermäktigt och svårt att 

hantera om det är många som deltar, då kan den som utför studien gå miste om väsentliga delar 

i materialet. Vidare påpekar Trost (2010:144) att det alltid finns en möjlighet att utöka antalet 

respondenter om jag som utför studien anser att det behövs. För att hitta deltagare till studien 

så skickades förfrågningar via mejl till rektorerna på nio olika skolor. I mejlet till rektorerna 

beskrevs studien kortfattat samt så fick de en förfrågan om det fanns någon behörig bildlärare 

på skolan som kunde kontaktas. Av dessa nio rektorer så svarade sex stycken med ett mejl med 

bifogade kontaktuppgifter till bildlärare som kunde tänkas delta.  Dessa bildlärare kontaktades 

via mejl med informations och samtyckesbrevet (se bilaga 1) bifogat i mejlet samt en önskan 

om att de skulle återkoppla inom kort om de ville eller inte vill delta i studien. En rektor av de 

nio rektorer som fick mejl, ringde upp och talade om att hen skulle vidarebefordra intervjuarens 

kontaktuppgifter till skolans bildlärare, för att hen skulle kunna ta kontakt med intervjuaren, då 

lagen GDPR förbjöd rektorn att lämna ut lärares kontaktuppgifter. Denna bildlärare hörde dock 

aldrig av sig. Detsamma gällde även en av de som först visade intresse vid mejlkontakt. Hen 

hörde inte av sig trots att intervjuaren skickade fler förfrågningar via mejl.  Förutom dessa två 

så var det en bildlärare som visade intresse men som efter att hen läst informations och 

samtyckesbrevet, var tvungen att tacka nej då hen ej var behörig lärare i bild.  

 

Tillvägagångssätt  

De fyra lärare som valde att delta, kontaktades för att bestämma när och var intervjun skulle 

genomföras. Denna första kontakt kan enligt Denscombe (2016:276) ge den som ska bli 

intervjuad chans att ställa eventuella frågor om intervjun. Vidare beskriver både Denscombe 

(2016:276) och Trost (2010:65) att val av plats för intervjutillfället är viktigt, då det kan påverka 

resultatet om platsen till exempel inte är ostörd. Platsen bör därför tänkas över och erbjuda 

avskildhet. Dessutom så ska miljön som intervjun sker i kännas bekväm och trygg för den som 

ska intervjuas samt erbjuda placering för intervjuaren och den som intervjuas att sitta så de har 

möjlighet att ha ögonkontakt. På så sätt ges bästa möjligheter till en bra interaktion mellan 

intervjuare och respondent (Denscombe 2016:277). De fyra intervjuerna utfördes på lärarnas 

respektive skolor i antingen bildsalarna eller små grupprum. Jag som intervjuade och läraren 

som blev intervjuad kunde sitta mittemot eller snett mittemot varandra under alla intervjuer.  

Under en av intervjuerna ringde det en gång i deltagarens telefon, i övrigt så satt vi ostört.  

 

För att intervjuerna skulle få en bra start så fick deltagarna börja med att berätta lite om sig 

själva, bakgrund, utbildning samt hur länge de varit yrkesverksamma. Genom att starta en 

intervju som beskrivs ovan kan det, enligt Repstad (2007:96) bygga upp en positiv interaktion 

mellan intervjuare och den som intervjuas.  Denscombe (2016:277–278) menar att när de som 

intervjuas, får påbörja intervjun att berätta om något bekant så slappnar de av och därmed blir 
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det en bra grund för intervjun. Att lärarna fick chans att berätta om sin egen bakgrund och 

liknande information var bra för denna studie då det visade sig att de hade olika utbildningar 

och att detta påverkade deras upplevelser av sin egen kompetens och arbetet med digital 

undervisning.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt och var semistrukturerade, där ett samspel mellan mig som 

intervjuare och läraren som intervjuades stimulerades, så som Szklarski (2015:136) beskriver 

det. Det var dock viktigt att det var läraren som intervjuades som var i centrum och att mina 

tankar och känslor inte speglades i intervjun (Trost 2010:54–55). Detta var dock svårt då ett 

tyst nickande och följdfrågor som ”Varför” eller ”Hur menar du då?” lätt uppfattades som 

ifrågasättanden av deltagarnas åsikter. Detta var något som jag som intervjuare framför allt lade 

märke till vid den tredje intervjun där läraren som intervjuades blev defensiv och kort i sina 

svar och dessutom efterfrågade mina upplevelser. Därav så blev resterande av den intervjun 

samt den fjärde och sista lite annorlunda då jag kände att jag behövde ge mer bekräftelse i det 

som lärarna tog upp och som jag själv upplevt eller läst om i tidigare forskning.   Det är enligt 

Kihlström (2007:48, 49), respondentens tankar och svar som styr följdfrågor men det är 

intervjuaren som ser till att intervjun bibehåller fokus på det som intervjuaren vill undersöka, i 

detta fall upplevelsen av digital bildundervisning. Därför var utgångspunkten för intervjuerna 

en intervjuguide (se bilaga 2), som Trost (2010:68) beskriver ska bestå av en lista med teman 

utifrån studiens syfte, frågeställningar och perspektiv. I denna studie bestod intervjuguiden av 

temana: kompetens, möjligheter och hinder, resurser/ utrustning, attityder, organisera, centralt 

innehåll samt kunskapskrav och måluppfyllelse. Dessa teman valdes ut då de utifrån ett 

sociokulturellt och ett designteoretiskt perspektiv skulle kunna besvara denna studies 

frågeställningar. För att lärarna som intervjuades skulle ha det centrala innehållet samt 

kunskapskraven tillgängliga under intervjun, så fanns även de med i intervjuguiden. En aspekt 

som både Trost (2010:72) och Repstad (2007:86) påpekar är att intervjuguiden kan ändras om 

intervjuaren efter ett par intervjuer utvärderar den och därefter märker att den behöver revideras. 

Trost (2010:72) menar att en eventuell revidering av intervjuguiden är viktig om den tar upp fel 

områden eller att något verkar fattas, och att en förändring av den är en del av studiens process. 

I denna studie så reviderades intervjuguiden efter den första intervjun och ett förtydligande av 

temat resurser gjordes. I tillägg till resurser så användes begreppet utrustning då resurser kunde 

uppfattas som stödpersoner i klassrummet. Dessutom så blev den första intervjun kort då läraren 

pratade kortfattat om alla teman, trots att följdfrågor ställdes så var läraren begränsad i sina 

svar. Därför startades övriga intervjuer med att deltagarna tillfrågades om de ville prata fritt 

eller ha stödfrågor under intervjuns gång. Eftersom de övriga deltagarna ville ha frågor så 

utfördes resterande intervjuer genom att jag som intervjuare ställde frågor som lärarna sedan 

kunde besvara. Ibland gav lärarna ett så omfattande svar att de besvarade fler av frågorna i 

intervjuguiden samtidigt.   Genom att intervjuns upplägg omstrukturerades så blev intervjuerna 

längre och vissa av svaren mer ingående. Dock var det trots mer uppstyrning av intervjun, flera 

av lärarna som hade svårt att hålla sig till den digitala bildundervisningen. Det var lätt att de 

halkade in på annat. När lärarna gled iväg i sina svar så lät jag dem prata vidare för att höra om 

de skulle dra paralleller eller koppla det till digital bildundervisning, vilket de gjorde ibland. 

Om jag hade avbrutit dem så hade vissa infallsvinklar fallit bort. Dock så var det vissa tillfällen 

som jag som intervjuare fick styra in samtalet på digitala aspekter igen, när jag upplevde att 



 

17 
 

läraren gled in på helt andra delar.  Dessa svar som inte behöll fokus på digital bildundervisning 

fick sedan under analysen antingen plockas bort om det var helt irrelevant, till exempel 

handlade om konstnärer eller elevers uppförande i skolan generellt. Andra delar som först kunde 

tyckas vara irrelevanta men som efter några lyssningar av den inspelade intervjun, kunde 

uppfattas som motsägelser till resten av svaren i intervjun, kunde därmed analyseras djupare. 

Genom att vara uppmärksam och lyhörd även för dessa delar så har materialet som intervjuerna 

gett, bidragit till en vidare inblick i bildlärarens upplevelse av bildundervisning med digitala 

medier, verktyg och tekniker. 

 

Enligt Trost (2010:97) är det viktigt att inte vara rädd för tystnaden i en kvalitativ intervju då 

tystnaden kan vara ett tecken på att den som intervjuas behöver tänka över svaret eller tänka 

över frågan även om hen redan gett ett svar. Om intervjuaren då fortsätter till nästa fråga, för 

att undvika tystnad så kan hen gå miste om mer utvecklade svar eller riskera att verka 

ointresserad av respondentens svar (Trost 2010:97). Detta var något som jag var noga med 

under intervjuerna, vilket också resulterade i att studien fick ett material som troligtvis annars 

inte hade lyfts. Exempelvis så var det flera av lärarnas tankar som utvecklades efter en längre 

tyst paus. Vidare menar Trost (2010:107–109) att intervjuare inte ska anta att de förstår något 

som respondenten pratar om utan verkligen ta reda på vad respondenten menar genom att vara 

nyfiken och visa intresse. Detta var något som jag som intervjuare försökte att ha i åtanke hela 

tiden men trots det så uppenbarade det sig under transkriptionerna att vissa tankar som lärarna 

lyft inte blev färdiguttalade, utan att det hade blivit en tyst överenskommelse mellan mig och 

lärarna om vad de syftat till. För att försöka försäkra mig om att jag förstått dessa tysta 

överenskommelser så gick jag tillbaka i inspelningarna flera gånger för att få en uppfattning om 

att jag förstått rätt. När jag som intervjuare ansåg att lärarnas syn på bildundervisning med 

digitala medier, verktyg och tekniker hade synliggjorts så fick de intervjuade lärarna förfrågan 

om de hade något mer som de vill lyfta fram, som de upplevde att de hade missat att ge sin syn 

på. Därefter tackade jag för lärarens tid och vilja att delta i studien, vilket Denscombe 

(2016:279) menar är ett bra sätt att avsluta en intervju.  

 

För att jag som intervjuare skulle kunna lyssna uppmärksammat och vara närvarande så 

spelades intervjun in med en app på min mobiltelefon, eftersom Bell (2006:165) menar att om 

intervjun spelas in så kan intervjuaren fokusera på samtalet och interaktionen istället för att 

anteckna allt som sägs. Det inspelade materialet innebar att jag som intervjuare kunde lyssna i 

efterhand så många gånger jag ville eller behövde och som enligt Trost (2010:74) kan vara 

nödvändigt. Inspelningar kan enligt Repstad (2007:93) och Trost (2010:74) även användas för 

att synliggöra hur en intervjuare kan förbättra sig, vilket det visade sig att jag behövde efter att 

jag hade lyssnat och transkriberat den första intervjun. Allt inspelat materialet har transkriberats 

för att kunna analyseras. Trost (2010:149) menar att transkriberingen tar väldigt mycket tid och 

menar att det räcker att transkribera det som är väsentligt och syftar till studiens frågeställningar 

och syfte. Widerberg (2002:115) samt Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2015: 52) beskriver 

dock att även om det är tidsödande så är fördelarna med att transkribera intervjuerna i sin helhet 

stora. Om intervjuerna transkriberas helt så kan intervjuaren lättare analysera materialet och 

förstå svaren i sin helhet (Widerberg 2002:115). Därav har intervjuerna som utförts i denna 

studie transkriberats i sin helhet.  I transkriberingarna gjordes delvis anteckningar om lärarnas 



 

18 
 

kroppsspråk. Detta gjordes då de ibland utelämnade ord och istället visade med kroppen. Därav 

finns det sådana anteckningar inom hakparentes i några av de citat som finns med i 

resultatdelen.  Alla transkriberingar gjordes på dator så att allt material fanns digitalt för att 

underlätta när analysen skulle göras. Att lyssna på och transkribera materialet, så som jag har 

gjort,  innebär att intervjuaren blir väl insatt i materialet och detta underlättar också i 

analysarbetet (Denscombe 2016:385).  

 

Analysmetod 

Analysen av det empiriska materialet, som i denna studie är de transkriberade intervjuerna har 

utförts utifrån teman på ett empirinära förhållningssätt så som Widerberg (2002:144–145) 

beskriver att en tematisk analys kan utföras. Viktigt att tänka på enligt Widerberg (2002: 144) 

är att tänka igenom och veta vilka teman som ska användas innan man påbörjar att göra 

temaanalysen och att det inte blir varken för många eller för få teman. Trost (2010:153) 

exemplifierar att dessa teman kan grunda sig i de rubriker eller områden i intervjuguiden. 

Widerberg (2002:144) menar däremot att en sortering är nödvändig för att kunna reflektera och 

på så sätt få en överblick på vilka teman som kan passa att använda i analysarbetet.  I denna 

studie har  materialet i form av transkriberingarna har bearbetats utifrån de teman som 

intervjuguiden bestod av. Eftersom det fanns tidsbegränsningar i denna studie, så har allt 

material gåtts igenom grundligt under transkriberingen och sedan lästs igenom några gånger 

när transkriberingen var klar. Genom att färgkoda teman i transkriberingarna på datorn och att 

ta en transkriberad intervju i taget så behöver inte undersökaren söka igenom intervjuerna 

upprepade tillfällen (Widerberg 2002:144). Utifrån dessa färgkodade teman så har jag som 

utfört studien kunnat synliggöra likheter och skillnader som finns när det gäller lärares 

upplevelse av att undervisa med digitala medier, verktyg och tekniker i förhållande till elevers 

kunskapsutveckling. På så sätt har analysen kunnat bidra till större förståelse om det som för 

denna studie är essentiellt.   

 

Kvalité  

Något som har beaktats vid genomförandet och analysarbetet var hur validitet och reliabilitet 

skulle kunna påverka synen på studien och dess användbarhet. Validitet innebär enligt Larsen 

(2009:80) att den undersökning som gjorts har utifrån studiens syfte och frågeställningar samlat 

in data som är relevanta och hjälper till att besvara frågeställningarna. Därför har syftet och 

frågeställningarna legat till grund för den intervjuguide som intervjuerna utgick från. 

Frågeställningarna har även modifierats under studiens gång för att bli tydligare. Vidare handlar 

reliabiliteten enligt Eliasson (2013:14) om att undersökningen är pålitlig vilket innebär att till 

exempel tid och rum eller den som utför studien ska ej påverka det resultat som studien ger. I 

denna studie har intervjuerna utförts inom några veckor, alla på förmiddagar samt i en för 

deltagande lärare bekant miljö. Detta var ett medvetet val för att intervjuerna skulle ha liknande 

förutsättningar. Dock menar Holme och Solvang (1997:94) att reliabiliteten i kvalitativa studier 

inte är av så stor vikt, då de inte är representativa och generaliserbara på samma sätt som 

kvantitativa studier. Även Trost (2010:132) pekar på att kvalitativa intervjuer inte är så 

standardiserade som reliabilitet grundar sig på. De svar som en kvalitativ intervju ger, behöver 

inte bli samma om frågan ställs igen, då nya erfarenheter och situationer förändrar åsikterna 

som respondenter har (Trost 2010:132–133). Om dessa intervjuer skulle ske om några år så kan 
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resultatet med stor sannolikhet bli ett annat, vilket läsare bör vara medvetna om, på samma sätt 

som jag som utfört studien, har den förståelsen. Trost (2010:133) menar dock att kvalitativa 

studier ska utföras så att de blir relevanta och trovärdiga genom att samla in data och analysera 

dem med en medvetenhet om vad som kan påverka dessa steg. Därför har jag funderat mycket 

på min egen roll vid intervjuerna och hur jag eventuellt har påverkat lärarna som intervjuats 

och svaren de gett. Eftersom jag som utfört studien inte har någon vana av att utföra liknande 

studier så kan det ha betydelse för resultatet. Jag har dock försökt att läsa litteratur för att försöka 

bli insatt i vad kvalitativa intervjuer innebär och vad jag som intervjuare behöver tänka på 

En annan aspekt som eventuellt har haft en positiv inverkan är att jag som intervjuare har ett 

gemensamt intresse för bildämnet med de lärare som deltagit. Om det hade varit en person utan 

intresse och inblick i bildämnet så hade svaren kanske inte blivit lika ingående eller utvecklade.   

Jag anser att lärarna har uttryckt sina egna åsikter men att i vissa fall så har jag varit tvungen 

att ge exempel på vad som menats med de olika teman som tankekartan och intervjuguiden 

bestod av. Detta kan eventuellt ha gett vissa vinklingar som hade blivit annorlunda om jag till 

exempel gett andra exempel. I tillägg till detta så har jag försökt att förhålla mig så objektiv 

som möjligt för att uppmärksamma olika perspektiv på denna studies frågeställningar under 

hela processen. Val av deltagare är en annan aspekt som kan ha påverkat resultatet i denna 

studie och som läsare bör vara medvetna om. Om det hade varit helt andra lärare som deltog i 

studien så hade eventuellt deras erfarenheter gjort att de tolkat sitt uppdrag att undervisa med 

digitala medier, verktyg och tekniker, på ett annat sätt än vad denna studie och resultat visar. 

 

Genom att belysa saker som kan påverka studien i de olika delarna under metodrubriken som 

gjorts ovan, så visar det på att den medvetenhet som Trost (2010:133) beskriver. Eriksson 

Barjas, Forsberg och Wengström (2013:145) beskriver att man genom sunt förnuft och en 

allmän bedömning av helheten kan avgöra kvaliteten på kvalitativa studier. Eftersom studien 

presenteras med en transparens och öppenhet så kan var och en som läser den, själv avgöra hur 

de väljer att se på den.  

 
 

Forskningsetik 

Studien grundar sig i individskyddskravet som innebär att personer inte ska komma till skada, 

varken fysiskt eller psykiskt. Personer ska heller inte utsättas för förödmjukelse eller kränkning 

(Björkdahl Ordell 2007:27). Individskyskravet är nedbrutet i fyra huvudkrav som beskrivs 

kortfattat av Björkdahl Ordell (2007:26–27) och mer ingående i Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). De fyra 

huvudkraven som ska uppfyllas är: 

• Informationskravet, vilket innebär att deltagarna i studien ska informeras om syftet med 

den aktuella forskningen. 

• Samtyckeskravet går ut på att de som deltar i studien har fått en förfrågan om att delta, 

där de har haft möjlighet att tacka nej. 

• Konfidentialitetskravet medför att studiens deltagare hålls anonyma samt att uppgifter 

om dem förvaras och hanteras så att inte någon annan än undersökaren har tillgång till 

dem. 



 

20 
 

• Nyttjandekravet innebär att det material om enskilda individer som studien inbringar, 

endast får användas i undersökningssyfte. 

När det gäller de två första huvudkraven så har, som nämnts tidigare, ett informationsbrev (se 

bilaga 1), skickats ut till utvalda lärare via mejl. Brevet informerade om studiens syfte och 

upplägg och utifrån det kunde den som blivit utvald, att ge sitt samtycke eller ej till att delta. 

För att konfidentialitetskravet skulle uppfyllas så har alla uppgifter som berör deltagarna, 

förvarats i ett låst skåp samt en lösenordskyddad dator som enbart jag som utfört studien har 

haft tillgång till. I texten så har de intervjuade lärarna aldrig nämnts vid deras riktiga namn. 

Namnen figurerades redan vid transkriberingen för att undvika att någon skulle kunna få tag på 

lärarnas namnuppgifter. Det har även varit viktigt att inte beskriva de intervjuade lärarna så att 

någon ska kunna ta reda på vilka de är.  Denna information stod även med i informationsbrevet 

som skickades ut så att de berörda fick information om hur uppgifterna skulle hanteras, redan 

innan de bestämde om de ville delta. Det sistnämnda kravet, nyttjandekravet uppfylldes i och 

med att det var enbart jag som utfört studien som har haft tillgång till materialet och att det 

insamlade materialet enbart använts i denna studie. När studien var klar och examensarbetet 

godkänt så raderades och förstördes det insamlade materialet och uppgifterna.  

 

Resultat 

I denna del redovisas resultatet av de fyra intervjuerna. Inledningsvis presenteras de fyra 

intervjuade lärarna lite kort för att få en överblick över deras utbildningar och hur länge det 

jobbat som lärare etcetera. Därefter följer underrubriker som bygger på de sju teman som 

intervjuguidens tankekarta bestod av, för att sammanfatta vad de fyra lärarna förmedlade kring 

dessa teman. 

 

Presentation av deltagande lärare 

De fyra lärarna som deltog i studien har tilldelats namnen Anita, Lena, Vera och Kerstin.  

Anita utbildade sig vid ett universitet och tog sin examen 2012, vilket innebär att hon blev klar 

med sin utbildning efter att den nya läroplanen togs i bruk 2011. Hon har behörighet att 

undervisa i bild upp till och med högstadiet. Hon undervisar i årskurs sex på en kommunal skola 

som hon arbetat på i ungefär fyra år.   

 

Lena har läst två terminer på Konstfack som en del av lärarlyftet och blev även hon klar 2012. 

Utbildningen ger henne behörighet att undervisa upp till högstadiet. Lena arbetar i årskurs 4–6 

på en friskola och förutom bild så undervisar hon även i syslöjd och hemkunskap. Hon har 

arbetat som bildlärare sedan början av 2000-talet vilket innebär att hon arbetade som lärare även 

innan hon fick sin legitimation.  

 

Även Vera utbildade sig på Konstfack men hon blev klar 2014. Hon har en bakgrund inom 

textilarbete och har även utbildat sig och arbetar som syslöjdslärare samt trä- och 

metallslöjdslärare på en kommunal skola. Vera undervisar elever i årskurs 3–6 som bussas till 

skolan från en annan ort för att ha bildundervisning. Även Vera arbetade som bildlärare innan 

hon fick behörighet. 
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Kerstin har en universitetsutbildning, som hon tog examen från 2009, vilket innebär att hon är 

den enda av de intervjuade lärarna som blev klar innan Lgr 11 började gälla. Kerstin har 

behörighet till och med gymnasiet. Just nu undervisar hon på högstadiet men har tidigare 

undervisat årskurs 4–6 under flera år. Skolan hon arbetar på är en kommunal skola och hon har 

arbetat där sedan hon tog sin examen.  

 

Kompetens 

När det gäller utbildning i bildundervisning med digitala medier, verktyg och tekniker så har 

de med liknande utbildningar också liknande syn på sina kompetenser. Detta  innebär att Vera 

och Lena som utbildats på Konstfack, har fått sin digitala kompetens i form av att de under 

utbildningen skulle skapa och skriva blogg, göra en Youtube-kanal samt en egen hemsida. Anita 

och Kerstin som har utbildats på universitet och har en längre utbildning har fått en digital 

kompetens som de båda anser är bra även om Kerstin gärna önskar sig mer. Även Lena anser 

att hon har fått en bra kompetens för att kunna arbeta med digitala medier, verktyg och tekniker 

i sin bildundervisning men att det är nödvändigt att hon får repetera hur de digitala verktygen 

fungerar, för att hålla kunskapen vid liv. Detta tar även Vera upp som något hon upplever är 

jobbigt, att det hon lärt sig faller i glömska om hon inte arbetar med det samt att de digitala 

medierna och verktygen är snabbt föränderliga vilket stressar Vera 

 …så det är väl svårt att det händer så mycket. Man har lärt sig nått program och sen 

om man inte sitter… om det går två månader, ja då är det nått annat…det stressar mig 

liksom.  (Vera)                                                                                                                                                                                                  

Kerstin upplever också att olika digitala verktyg och medier förändras och att kompetensen 

behöver förnyas men hon känner att utbildningen som hon gått, har gett henne ”en 

grundtrygghet i att hantera digitala verktyg”.  

 

Två av de intervjuade lärarna har, trots att de anser att de har fått en kompetens som har gett 

dem förutsättningar för att arbeta med digital bildundervisning även indikerat antingen uttalat 

eller indirekt, att de saknar kunskaper om den utrustning som de använder. Bland annat så 

uttrycker sig Lena att hon ibland uppfattas som hon kan mer än vad hon egentligen kan, att hon 

enbart kan vissa program och att hon inte är någon som använder datorn. Vera är mer direkt när 

hon pratar om temat resurser och säger att ”jag måste ju erkänna att de har ju tillgång till datorer 

men jag vet ju inte hur det funkar”. 

 

Lena, Vera och Kerstin lyfter att de upplever att mycket ligger på dem själva att lära sig och att 

lösa det som de inte kan eller får att fungera i den digitala bildundervisningen. Lena och Vera 

känner då att de får ta hjälp av elevernas kunnande, men att det också kräver att de kan släppa 

på prestigen och medge för eleverna att de som lärare inte kan allt. Kerstin pratade också om 

detta men valde att lägga fokus på att hon som lärare inte kan lita på att eleverna kan och att 

hon måste vara förberedd och ha koll på utrustningen och vad som eventuellt kan gå fel så hon 

slipper ta hjälp av eleverna. En annan faktor som Lena, Vera och Kerstin tar upp när det gäller 

kompetensen och att försöka lära sig själva är tidsbristen. Vilket Vera och Kerstin uttrycker att 
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det ofta innebär att de då istället väljer att planera för traditionell bildundervisning, som de 

känner är mer bekant och enklare att planera och undervisa i. Vera uttrycker att: 

… det blir ju ganska mycket merarbete för mig som lärare just när man ska lägga över 

bilderna på datorn … och om jag har kort om tid och jag måste välja på att plocka undan 

och organisera efter slöjden eller sitta vid datorn då hamnar jag i det där oldschool 

[uttalas på engelska] …   (Vera) 

 

Kerstin sammanfattar det så här: 

…men sen så har man kanske inte haft förutsättningarna för att uppdatera den här 

mjukvaru-sidan för det tar ju tid att sätta sig in i nya program och idéutveckling och 

hela den biten … är jag inte insatt i ett program eller om  jag inte har program, så då 

kan jag inte jobba med de här delarna och då blir det lätt att man kör nått analogt istället.    

(Kerstin) 

 

Möjligheter och hinder 

De möjligheter som digital bildundervisning kan innebära och som inte kan nås med den 

traditionella bildundervisningen kan enligt Kerstin ses i olika dimensioner. Hon uttrycker att 

visionärt så kan man göra hur mycket som helst, allt från att titta på bilder gemensamt via 

projektor till att använda tekniken till att fotografera och redigera samt kunna göra virtuella 

besök på platser som annars inte är möjligt. Vidare anser Kerstin att detta dock kräver research 

och tid att orientera sig i en otrolig mängd information. Dessutom krävs det enkla saker som att 

tekniken fungerar. Därför kan det trots de digitala mediernas möjligheter resultera i att den 

traditionella bildundervisningen känns enklare och att det landar i den sortens lektioner i alla 

fall.  

…där är det också väldigt lätt att min bildsal, den vet jag var de fyra väggarna är 

någonstans, den är väldigt [Kerstin gör en ram med händerna]. Jag behöver inte tänka 

så mycket på det, jag vet var pennorna står någonstans och det kräver inte så mycket 

förarbete.    (Kerstin) 

 

Alla fyra bildlärare anser att den digitala bildundervisningen kan innebära nya möjligheter för 

de elever som annars kanske anser att bildämnet är svårt eller ett prestationsämne där du 

antingen kan eller inte. Anita upplever att digital bildundervisning är positivt för att man har ett 

större spelrum samt att det tar bort lite prestationsångest. Anita exemplifierar att detta kan bero 

på att elever idag är så vana vid att arbeta med digitala medier och verktyg. Vera och Lena anser 

också att det är bra men att det kräver att de som lärare vågar sig in i det och att eleverna får 

upptäcka sin egen bild. Vera exemplifierar att man på så sätt kan möta eleverna där de befinner 

sig men att det också kräver att man är lite opretentiös som lärare och vågar fråga ” hur har du 

gjort och kan du visa mig”, om man själv inte är så kunnig. Kerstin förmedlade en annan syn, 

då hon ansåg att de digitala delarna kan underlätta för elever men att eleverna ändå måste ha en 

teoretisk bakgrund ”…det är ju inte liksom självskrivet att eleverna klarar digital bild bättre, 

om man säger så eller att det blir lättare för de måste ändå ha med sig de teoretiska 

kunskaperna.”. 
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Vidare upplever alla tillfrågade lärare att det är mer eller mindre tidsödande att användanda 

digitala medier, verktyg och tekniker i bildundervisningen. Tiden är en återkommande faktor 

som alla lärare tar upp, att det är tidsödande att jobba med digitala medier under lektionerna, i 

planeringsarbetet då man ska komma på vad man ska jobba med och hur, samt att sätta sig in i 

program och mjukvaror. Även tiden efter en lektion blir mer tidsödande anser Vera då hon 

måste ta reda på alla foton eller liknande i iPadsen. Lärarna, även Anita som anser att hon har 

en bred kompetens, påpekar att detta hör ihop med en osäkerhet hos dem själva, att de inte har 

koll på utrustningen. 

Alltid när man går in på sådant som man inte  är bekväm med eller med sådant som 

man inte har jobbat så mycket med så blir man osäker och det tar längre tid för en själv 

att förstå och så känner man att det tar längre tid…   (Anita) 

Kerstin uttryckte ett önskemål, som ingen av de andra intervjuade lärarna lyfte, nämligen att få 

veta vad syftet är med att undervisa med digitala medier, verktyg och tekniker. Hon anser att 

implementeringen av dessa har skett oreflekterat och att hon har en känsla av att det är inskrivet 

i läroplanen bara för att ”…det är ett tecken i tiden, att det ska matcha med samhället idag…”. 

Detta var något som Kerstin återkom till, flera gånger under intervjun. 

 

Lena upplever att digitala medier underlättar och ger stora möjligheter till undervisningen. Hon 

exemplifierade detta med att eleverna genom fotografering även kan använda fotografierna när 

de ska avbilda något med blyerts eller andra tekniker. Vidare anser Lena att fotograferingen 

kan leda till andra saker i form av samtal om bilders uppbyggnad och att man med hjälp av en 

Activeboard kan projicera ett fotografi som alla i klassen kan se och därför prata om. 

Så då visade jag upp på Activeboarden ett fotografi som var taget här utanför och så 

gick vi igenom var man kan börja, med horisonten även om man inte ser den speciellt 

mycket i bilden. Sen så vi bygger fotografiet med penna längst bak och så liksom lägger 

vi det lager på lager....   (Lena) 

På så sätt upplever Lena att digitala verktyg och medier bidrar till att det är lättare att få klassen 

att delta som helhet och ta tillvara på varandras erfarenheter.  

 

Vera är kluven i sina svar då hon ena stunden säger att hon anser att det är en tröskel för henne 

att arbeta med digitala medier, verktyg och tekniker men att hon även skulle vilja ta till vara på 

elevernas intresse för bild och förmedlande av mening i forma av de foton och bilder de tar och 

möter varje dag i till exempel sociala medier.  

…för jag känner ju att man behöver ju vara där mer, jag skulle önska att jag var där 

mer. För det säger jag till eleverna  att ni kan ju, ni har ju kunskaperna.  Det har ju inte 

levt människor som har så mycket bildintryck, ever [ord som uttalas på engelska] som 

de har.  Det vi ska träna på mycket är att sätta ord på, vad är det här för bild, vem har 

skickat den var kommer den ifrån, sitter den ihop med en text, kan jag lita på...? alla de 

där bitarna men själva det här att [Vera knäpper med fingrarna] ta och se en bild och 

haja, det är de ju så tränade på.   (Vera) 

 



 

24 
 

Resurser/ utrustning 

De intervjuade bildlärarna har olika resurser till sitt förfogande och deras upplevelser av dessa 

resurser skiljer sig också. Inledningsvis så redogörs nedan för de förutsättningar som bildlärarna 

i har form av teknisk utrustning samt bildsal. Därefter följer lärarnas upplevelser av den 

utrustning och support som finns samt önskas. 

 

Anita undervisar i en nybyggd bildsal och har 4 iPads per klass (25–26 elever) till sitt 

förfogande, med appar som hon anser är användbara i bildundervisningen. I bildsalen finns 

även en projektor. Lenas bildundervisning sker i en kombinerad bild och syslöjdssal. Den 

utrustning som hon kan använda i sin undervisning är datorer, som finns en per elev. Dessa 

delas på tre klasser och är därmed även tillgängliga för andra ämnen. Därför gäller det att Lena 

bokar in när hon behöver dem så de inte är uppbokade av någon annan lärare. Tyvärr så upplever 

Lena att datorerna har en förmåga att lagga men då löser hon det så att eleverna får arbeta 

tillsammans med någon som har en fungerande dator. Förutom datorerna så finns det även tre 

digitalkameror som tillhör skolan och som Lena är den enda som använder i sin undervisning. 

Bildsalen erbjuder ingen projektor men om det behövs så kan Lena alltid låna ett närliggande 

klassrum för att visa bilder eller filmer. Även Veras bildsal används som syslöjdssal. Dessutom 

är en del av salen ett mindre kök som används av årskurs sex till hemkunskapsundervisning. 

Vera berättade att salen inte ens har tillräckligt många platser så att det räcker till alla elever. 

Grupperna som Vera undervisar består av 15–19 elever, så i de större grupperna får tre elever 

sitta vid ett litet provisoriskt bord i ett hörn. När det gäller teknisk utrustning så berättade Vera 

att tidigare fanns det enbart iPads på en vagn som hon kunde hämta två våningar upp. Eftersom 

hon upplevde detta som besvärligt så har hon nyligen tjatat till sig 4 iPads som bara är till 

bildundervisningen. Förutom iPads har eleverna egna datorer men dessa används aldrig då Vera 

inte vet hur det fungerar med att använda dem i undervisningen. I bildsalen finns det en 

projektor som Vera påpekar att hon uppskattar ”Sen är jag otroligt tacksam för att den här salen 

har den här projektorn och den här tavlan, de använder jag jättemycket.”. Kerstin undervisar i 

en bildsal. Eleverna har varsin dator från årskurs sex. I bildsalen finns en projektor men ingen 

adapter så Kerstin kan inte koppla ihop projektorn med sin dator, så därför kan hon ej använda 

projektorn. 
 

Supporten på skolorna är undermålig, enligt tre av lärarna. Lena är den enda som känner att hon 

verkligen har tillgång till en bra support. Det finns flera It-tekniker i en närliggande byggnad så 

för Lena är det enkelt att få hjälp. Hon har till och med kunnat få stöd och hjälp av It-tekniker 

under lektionerna för att visa hur eleverna ska göra för att till exempel göra om filformat eller 

liknande. Enligt Lena så gör detta henne och eleverna väldigt trygga samt att det inte blir onödig 

tid som försvinner för att laga trasig utrustning eller få den hjälp som behövs. De övriga tre 

lärarna upplever att om något strular eller inte fungerar så kan det ta väldigt lång tid innan det 

åtgärdas. Vera vet knappt till vem hon ska vända sig till, då de som har hand om supporten på 

skolan inte ens finns i samma kommun vilket också innebär att om något är trasigt och måste 

lagas så ska det skickas iväg flera mil. Kerstin upplever att hon som bildlärare anses ska kunna 

lösa problem själv, eftersom hon undervisar i ett ämne som ligger nära det digitala området. 

Det är väldigt frustrerande, otroligt frustrerande när det inte funkar […] Men det där är 

ju också en sådan där, inte uttalat men någon slags… jag vet inte om det har att göra 
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med att man är bildlärare, att det finns en stämpel att hon kan nog… Bara för att man 

har ett intresse av digitala verktyg och redskap så kan man datorer… så då blir det, gå 

till Kerstin hon kanske kan hjälpa dig och jag har ingen aning, jag är ju ingen It-tekniker. 

Jag är en pedagog som har i mitt uppdrag att jobba med digitala verktyg och redskap… 

jag kan inte mer än vad de i maten kan, när det gäller varför funkar inte ljudet på den 

här enheten.   (Kerstin) 

Vidare så berättade Kerstin att det är när det inte fungerar som hon ”tappar sugen” och därför 

väljer att göra något annat som är mer traditionellt. 

 

Frustration var något som nästintill alla av de intervjuade lärarna uttryckte när det gäller 

utrustning och resurser, att den inte fungerar och brist på support är bara en anledning till 

frustrationen. Vera exemplifierade en annan aspekt när hon berättade om att de fyra iPads som 

hon har till sin bildundervisning ska räcka till elevgrupper om 15–19 elever. ”Och jag är ju av 

den uppfattningen att barnen är av samma värde som andra i vårt samhälle men det har de ju 

inte... det är ju bara att se hur de ska sitta”. Vera anser att detta visar på att rektorn inte har 

tillräckligt med kunskap om bildämnet och att det istället fokuseras på teoretiska ämnen. ”Nu 

är det ju jätteskillnader på skolor och för att göra det bra så måste man kämpa supermycket 

själv”. 

 

Även Anita berättade att hon upplever att ledningen satsar på annat än den digitala 

bildundervisningen ”… det har varit mycket läs, skriv och matte istället och det är ju på grund 

av hur det ser ut här.”. Hon vidareutvecklade detta och berättade att skolan hon arbetar på har 

många nyanlända elever och att hon därför kan förstå, till viss del att det satsas på annat än 

bilden. Hon skulle dock önska att hon skulle kunna få ett program eller utrustning så att hon 

skulle kunna arbeta mer med bildredigering och andra digitala delar i det centrala innehållet. 

De har dock precis fått en bildsal, så hon har vissa förhoppningar att det är på väg att vända och 

att det ska satsas mer på bildämnet. I motsägelse till detta så berättade Anita att ”det hade ju 

varit väldigt trevligt önskemål om att få en till en, antingen med paddor eller skoldatorer men 

det lär ju inte hända inom en framtid.”.  Anita önskar att de åtminstone skulle kunna få några 

iPads som bara var för bilden, eftersom det är så mycket som ska få plats i de iPads som används 

nu och att lagringsutrymmet därför tar slut.  Hon önskar även att de hade möjlighet att arbeta 

med Photoshop och menar att detta skulle vara användbart i fler ämnen än bilden. I motsägelse 

till detta så anser hon att de appar som finns i iPadsen är tillräckliga och användbara för 

bildundervisningen.  

Ja de appar som finns på iPadsen är användbara. Och under min föräldraledighet så 

jobbade en annan lärare med stopmotion på iPadsen så de har fått in mycket sådant så 

det känns skönt. Så det finns…   (Anita) 

Vidare anser Anita att eftersom hon har kompetensen så skulle hon kunna arbeta mycket med 

digitala medier, tekniker och verktyg men säger även att ”man måste ju sen få redskapen att 

kunna göra något med det sen, så man får nyttja sina kunskaper.”. 
 

Två av lärarna som deltog i studien hade inga önskemål om mer utrustning och resurser för att 

kunna arbeta med digital bildundervisning. Lena var en av dem som inte uttryckte några 
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specifika önskemål, Hon menar att om datorerna skulle vara uppbokade när hon spontant tänkt 

använda dem eller att det blivit en dubbelbokning så kan hon lösa det genom att göra något 

annat istället. 

Så för mig har det inte varit någon stress och datorerna finns och jag vet på ett ungefär 

när vi ska dra igång och då bokar jag på. Det som kan vara problemet är ju att de [Lena 

snurrar med fingret i luften] bara står så där och det tekniska strular men då kan jag bara 

säga att vet ni vad, sätt dig med grannen så kan ni turas om 10 minuter var eller så 

fortsätter vi nästa vecka. Jag tror inte att de har haft någon stress över att det varit 

tekniskt strul det är väl kanske mer jag men då får jag andas lite grann.   (Lena) 

Vera hade heller inga konkreta förslag på utrustning som hon önskade. Hennes fokus låg istället 

på att hennes bildsal var undermålig. Vera uttryckte att hon skulle uppskatta att ha någon att 

bolla idéer med och få inputs, vilket även Kerstin ansåg skulle underlätta och därför saknade. 

Dock så berättade båda att deras skolor har fler bildlärare men som varken Kerstin eller Vera 

verkade ta stöd från. Vera upplevde att de var för olika och att det finns en mentalitet bland 

lärare att man tänker ”…bara jag får ordning på mitt liksom. Man försöker klara sig och saker 

på egen hand. ” 

 

Attityder 

Anita upplever att rektorn och övriga lärares attityd till bildämnet är positiv, att de kan säga att 

det är kul med bild och viktigt. Detta visas dock inte när det gäller att prioritera bildämnet, då 

upplever Anita att det alltid finns annat att prioritera vilket hon tycker känns fel. 

Jag tror att man uppskattar bildlärare och bildämnet och tycker att det är viktigt men 

man prioriterar inte att utrusta bildsalen så att det ska finnas så att alla ska kunna nå 

målen och få rättvisa bedömningar och betyg.   (Anita) 

Ett annat sätt som Anita anser att rektor och övriga lärare visar att bilden inte är viktig är när 

det planeras friluftsdagar eller andra skoldagar där det inte sker vanliga lektioner.  

Jag har ju märkt det också att om det är någon idrottsdag eller något sådant där, så blir 

det oftast att idrottslärare eller rektor bestämmer att den dagen kan ni ta för då har ni ju 

bara bild, musik och svenska eller så där, som om det inte är något viktigt. Det tycker 

jag inte heller är helt rätt så…  (Anita) 

 

Trots att Lena uttryckte att rektor och övriga lärare anser att bilden är viktig och att de pratar 

positivt om henne som bildlärare och om det hon gör på lektionerna, så uppfattar Lena att bilden 

inte prioriteras eller att det är ett ämne som skolan satsar på.  

Jag vet ju att min rektor ser mig som så kunnig så ja jag vet inte hur…  det är klart att 

jag skulle kunna fråga om jag skulle kunna få gå någon kurs men jag tror inte att jag 

prioriteras eller att man lägger pengar på mitt ämne.   (Lena) 

 

Vera upplever att det inte visas nått intresse för bildämnet alls. Hon uttryckte att rektorer knappt 

vet var bildsalen ligger och att bildämnet inte alls är lika viktig som andra ämnen, till exempel 

svenskan, vilket hon har en viss förståelse för  
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…det är klart att det finns en nervositet i hela systemet med tanke på att kunskaperna 

sjunker generellt... och det förstår jag. Jag tycker ju också att svenskan och matten 

är superviktig, det är inte det liksom.   (Vera) 

Eftersom Vera upplever att det är bara hon som tycker bildämnet är viktigt och att ingen ser det 

hon gör, så leder det till att hon heller inte känner att hon orkar ta till vara på elevernas intressen 

vad det gäller de digitala medierna.   

 

Kerstin tror att bildämnet alltid har haft låg status och att det inte är ett ämne som skolor satsar 

på. Däremot så upplever hon att den digitala satsningen på programmering, i till exempel 

matematiken och NO, har inneburit att lärare och rektorer upptäckt att ”jaha shit bildämnet, ni 

har redan jobbat med det här”.  Detta upplever Kerstin har inneburit att bildlärare ibland ses 

som experter och att det har resulterat i att övriga lärare och rektorer tror att bildlärare kan mer 

än de faktiskt kan, på det sätt som Kerstin upplever att hon uppfattas på skolan hon arbetar på.  

Organisera 

Anita jobbar och organiserar sin digitala bildundervisning som projekt som löper under längre 

tid. Eftersom det inte finns utrustning så att eleverna kan jobba enskilt sker det i form av 

grupparbeten, vilket Anita tycker är synd då hon anser att eleverna behöver få utforska den 

digitala bilden individuellt ibland. Anita har funderat på om det skulle vara bra att låta några 

elever arbeta enskilt med de iPads som finns tillgängliga medan de andra eleverna gör något 

annat. Hon anser dock att det skulle bli ”hattigt” och att ”då blir det ju lite mer att man försöker 

checka av att man har gjort det och det känns inte riktigt rätt det heller, inte för mig i alla fall.”. 

Dock så berättar Anita att hon och en annan lärare ska arbeta tillsammans i höst. Då är tanken 

att de ska dela upp klassen så ena halvan har teori, faktasökningar och textskrivande om till 

exempel en konstnär medan den andra halvan har mer praktik och målar eller jobbar med 

bildredigering, om de får tillgång till det på iPadsen.  

 

Lena försöker att planera och undervisa så att eleverna får möjlighet att jobba med digital och 

traditionell blindundervisning integrerat. Eleverna har tidigare turats om att dokumentera 

lektionerna och bilduppgifter med digitalkameror. Bilderna har de sedan lagt in på skolans 

hemsida tillsammans och skrivit kortare beskrivande texter till. Genom att göra det så anser 

Lena att eleverna får chans att dels arbeta med digitala delar samt även samtala och lära sig om 

olika begrepp och tekniker som hör till den traditionella bildundervisningen.  Detta sätt innebär 

att de digitala medierna, verktygen och teknikerna blir ”en del av helheten” berättade Lena. 

Dokumentationen blir enligt Lena användbar när hon planerar inför nya läsår, eftersom hon kan 

gå tillbaka och se vad elever gjort tidigare. Lena sa att hon tyvärr la ner denna slags 

dokumentation då hon fick mycket att göra med ett annat ämne men eftersom det är så bra med 

elevers egen dokumentation så vill hon gärna ta upp det igen.  Vidare berättade Lena att hon 

försöker vara flexibel om elever till exempel vill gå ut och fotografera  

Jag är ju så kreativ om vi bara pratar om penna, papper, sax och penslar då skulle vi 

kunna hålla på i evigheter. Min utmaning har ju varit med datorerna och kameror och 

filma och så där men ändå inget som varit fy, utan vill de gå ut och fotografera istället 

om det är svårt med pennan så det har jag heller inga problem med.  (Lena) 
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Vera berättade att hon fortsatt med sin blogg och hemsida som hon startade på Konstfack. 

Hemsidan använder hon som dokumentationsverktyg för sig själv, där hon samlar elevarbeten, 

utan att visa vilka eleverna är vilket Vera är tydlig med att poängtera. Förutom detta så har hon 

även Youtube-kanalen som hon använder till att göra instruktionsfilmer som hon kan visa för 

eleverna. När Vera skulle berätta hur hon tänker kring hur hon låter eleverna arbeta med de 

digitala delarna så upplever hon att det är mycket svårare.  

Sen när det gäller hur jag jobbar med eleverna så blir det genast mycket svårare tycker 

jag… jag tror ju att många av dem håller ju på med och gör sådant som man kunde 

presentera som ett arbete i bild som de här små filmerna som så många håller på med 

nu… men jag har liksom inte riktigt fångat upp det heller tyvärr.   (Vera) 

En uppgift som Vera berättade att eleverna har fått arbeta med var porträtt genom att fotografera 

och förmedla vem de vill vara eller bli. Samt att genom fotografi fundera på bildkomposition 

och vad bilder förmedlar. Vera har inte arbetat med att integrera olika tekniker på den skolan 

hon jobbar nu men har arbetat lite så tidigare. Anledningen till att hon ej gjort det nu, är att hon 

upplever att det tar för lång tid.  

Det gjorde jag nog lite på mitt förra jobb med äldre ungdomar för där hade jag så få 

elever. Här känner man lite att allting… att det ska gå… [Vera knäpper med fingrarna 

snabbt] det ska helst vara klart innan man har börjat.   (Vera) 

 

Kerstin tänker att den digitala bildundervisningen i årskurs 4–6 ska handla om grunderna och 

att lära känna program som till exempel Gimp (ett bildredigeringsprogram). Dock så berättade 

Kerstin att film har varit svårt att inkludera i undervisningen  

Film är väl en sådan där… en blindtarm som man liksom inte har fått till i 4-6an i alla 

fall… alltså det tar ju väldigt lång tid det här med… att lära sig ett 

bildbehandlingsprogram kan ju liksom… Eleverna skulle kunna jobba en hel termin för 

att bli skickliga på det, man är ju bara där och liksom nosar lite grand och då har man 

liksom tänkt att då har vi jobbat med det.  Då behöver man väga upp det med någon 

annan teknik… så att det inte bara hamnar i digital bildproduktion, utan att de som är 

starka analogt också får en chans…   (Kerstin) 

Kerstin anser att det inte får bli för stora projekt utan att undervisningen i varje moment ska ske 

under några få veckor för att bli mer överskådligt för eleverna och att det är många elever som 

inte klarar av större projekt. Därför väljer hon att inte integrera fler delar av det centrala 

innehållet med varandra när hon planerar undervisningen. Kerstin berättade att hon utgår från 

kunskapskraven, vad det är eleverna ska kunna och utifrån det planerar hon sin undervisning.  
 

 

Centralt innehåll 

Alla intervjuade lärare, utom Lena upplever att det är svårt att kunna arbeta med det centrala 

innehållet som rör digitala medier, verktyg och tekniker. Ingen av dem anser dock att det beror 

på att de själva inte har kompetens eller brist på idéer utan att det är brist på utrustning som gör 

det svårt. Vilket temat utrustning visade på men som även Anita uttryckte så här  
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Det står ju med… här står det ju om fotografering [pekar på det centrala innehållet för 

åk 1–3 på det papper hon har framför sig] och här står det ju fotografering och filmande 

samt redigering i datorprogram [pekar på det som står för åk 4–6] så det står ju en massa 

hela tiden som de ska göra. Tredimensionellt arbete kan de ju också göra digitalt. Så det 

är ju synd att inte hela läroplanen får uppfyllas på grund av att man inte utrustar 

klassrummen och bildsalen.   (Anita) 

Vera uttrycker att gruppernas storlek och tidsbrist också bidrar till att det kan vara svårt att 

arbeta utifrån det centrala innehållet 

Ja det är ju inga tvivel om vad man ska arbeta med… för jag menar i årskurs ett står det 

ju fotografering… och jag möter dem ju i trean och ja…. Jag kan tycka att det känns 

svårt i trean mest för att de är så många liksom… och när man inte har utrustning…och 

sen har man haft lektion men då har man 18 iPads som det ligger massor med bilder i 

och då ska man sitta med det…    (Vera) 

Ovan stående citat visar på att Vera även upplever att kombinerade lärartjänster där man har 

flera ämnen som ska bedömas och betygssättas också bidrar till att tiden inte räcker till och att 

lärare därför måste välja bort vissa delar för att hinna med.  Film är en sådan sak som Vera 

menar att hon prioriterat bort och som eleverna inte arbetat med någon gång sen hon började 

jobba på skolan. Senare i intervjun så säger Vera även att ” vi jobbar ju inte så mycket med det 

digitala…”. 

 

Kerstin berättade att hon sätter sig ner och funderar över vad definitionerna av begreppen i det 

centrala innehållet är.  

Jag känner att man får dra ner ambitionerna väldigt mycket och så här. vad räknas som 

fotografering? När har jag liksom uppfyllt den delen av det centrala innehållet, även om 

min vision skulle vara en fotoserie.   (Kerstin) 

Vidare så påpekade Kerstin att hon ifrågasätter och funderar mycket på syftet med 

undervisningen med digitala medier, verktyg och tekniker. Hon menar att syftet inte kan vara 

att eleverna ska lära sig olika program, eftersom programmen ständigt förändras, försvinner och 

byts ut mot andra. Därför funderar hon på ” vad är det vi ska rusta våra elever med?” ”På vilka 

sätt kan eleverna få den kunskapen?”. Kerstin anser att det är ett sätt att se på det centrala 

innehållet. Utifrån detta så funderar hon vidare om hon har utrustningen och  vad som är möjligt 

för henne att genomföra. I hennes fall så innebär det att den digitala bildundervisningen främst 

sker i årskurs sex eftersom det är då eleverna får sina skoldatorer. I årskurs fyra och fem, 

uttryckte Kerstin att det är mest hon som använder digitala medier till att visa bilder eller film, 

eller att eleverna får dokumentera egna bilder. På så sätt upplever Kerstin att hon nätt och jämnt 

uppfyller det centrala innehållet. Hon beskrev det så här ”… man funderar ju på vad innebär 

det och vad är möjligt för mig o genomföra så…. Ja det är en sådan här sten i skon absolut.”. 
 

Lena berättar att hon får massor med inspiration till olika uppgifter som hon anser uppfyller det 

centrala innehållet, via Facebook och olika grupper. 

Så det finns ju oändligt mycket men vissa saker tycker jag att jag får med, eller jag vet 

ju att jag får med det i alla fall. Vissa saker måste man göra och utvärdera, hur tyckte 
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jag att jag nådde eleverna eller det var inte så populärt, men då tar jag bort det till en 

annan gång men att man i alla fall kan prova på.   (Lena) 

 

Kunskapskrav och måluppfyllelse 

De intervjuade lärarna förmedlade en liknande syn på elevernas möjligheter att nå 

kunskapskraven i bildämnet. Alla anser att det finns en stor risk att eleverna får betyg som 

grundar sig i den traditionella bildundervisningen, med analoga verktyg och tekniker. Samtidigt 

så poängterade lärarna att de digitala delarna som återfinns i det centrala innehållet heller inte 

finns specificerade i kunskapskraven. Detta upplever lärarna som att det ger ett stort utrymme 

för att ge betyg som inte inkluderar digital bildundervisning. Kerstin exemplifierade att vissa 

delar hamnar på undantag när det gäller undervisning och bedömning.  

…det är klart att det står ju liksom inte uttryckligen att de ska jobba med digitala 

tekniker i kunskapskraven utan de är ju mer generella och det ger ju i och för sig ett 

utrymme att liksom minimera det digitala arbetet […] jag tror att risken är ganska stor 

att det hamnar på lite undantag för att det inte finns resurser som jag som lärare har 

översikt över, kanske.    (Kerstin) 

 

Anita anser att bedömningen blir ett dilemma och att det därför inte blir rättvisa omdömen och  

betyg.   

… ja men de har ju inte gjort det, de här grejerna så hur ska jag bedöma. Så då får man 

ju nästan bara bedöma det som de har gjort och hoppa över de saker som de inte kunnat 

göra och det blir ju inte heller rätt. Så kan man ju inte göra egentligen, det ska man ju 

inte göra utan man ska ju låta dem åtminstone prova på allting.   (Anita) 

 

Vera som undervisar i flera ämnen och som har elever som bussas från annan ort anser att dessa 

faktorer samt att skolan teoretiseras bidrar till att lärare hoppar över delar både i undervisning 

och i bedömning för att man är tvungen. En annan anledning enligt Vera är de stora 

undervisningsgrupperna.  

Jag känner att den nya läroplanen, skolan teoretiseras ju mer och mer och som jag då 

som har textilslöjd, trä och metallslöjd och bild. Och sen har jag stora grupper, främst 

beroende på att jag har elever som bussas från annan ort och de måste ha undervisningen 

i helklass. [Vera frågar vilka ämnen jag blir behörig till] Men som för din del som har 

matte svenska, engelska och bild, då kommer du ha nationella prov i flera ämnen och 

så…. Så jag tror att många lärare måste välja bort saker.   (Vera) 

 

Lena som anser att hon inte har svårt att få med det som står i det centrala innehållet, pratade 

mycket om att kunskapskraven i bildämnet handlar om att det räcker att eleven gör sitt bästa. 

Därför anser hon att det egentligen bara handlar om att ge eleverna möjligheter att prova på och 

utforska bildämnets delar. Men även hon anser att det finns en risk att lärare inte inkluderar de 

digitala delarna när bedömningar görs eftersom dessa delar inte står med i kunskapskraven 

”…jag tror att eftersom det inte står i klartext så kan det digital nog lätt hoppas över när man 

gör bedömningar.”. 
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Diskussion 

I denna del diskuteras och kopplas resultaten till de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats i detta examensarbete. Detta görs med studiens frågeställningar som grund, vilket 

betyder att resultaten nu samlats ihop för att besvara frågeställningarna.  

 

Hur upplever lärarna bildundervisning med digitala medier, verktyg och tekniker ? 

Upplevelsen hos de deltagande lärare innebar att de till största del fokuserade på de hinder som 

försvårade deras uppdrag att undervisa med digitala medier, verktyg och tekniker. En anledning 

till detta skulle kunna vara att lärarna saknar en förståelse av syftet med den digitala 

bildundervisningen och som Marner och Örtegren (2015:159) påpekar att lärare bör fundera 

över för att lyckas med implementeringen av digitala medier. Vidare så kan implementeringen 

och användandet av digitala medier ses utifrån de fyra steg för lärande som Steinberg (2013:17–

19) presenterar. Vilket i denna studie visar att lärarna som deltagit bekräftar det som Steinbergs 

(2013:21–22) forskning visat, att det är de första två stegen, ersättning och utveckling som 

uppnås. Kerstin var den enda som presenterade en visionär tanke om att man genom digital 

bildundervisning skulle kunna nå det sista steget, där lärandet omdefinieras och når nya nivåer 

i lärandet. Det visar på att hon ser möjligheter och har idéer men att det för henne bara är 

visioner. Vilket jag anser är en indikation på att om man som lärare är osäker på syftet samt 

upplever att det är svårt att hinna med att sätta sig in i och planera för digital bildundervisning, 

så kan det bidra till att den digitala bildundervisningen enbart adderas så som Marner och 

Öretgren (2013:38) beskriver. Detta bekräftas av Björck (2014:179) som i sin studie upptäckt 

att detta är en anledning till att bildlärare utgår från traditionell bildundervisning. De digitala 

delarna integreras inte ordentligt i bildämnet som helhet och därför är det också svårt att se 

fördelar och möjligheter. Eftersom de flesta lärarna i denna studie upplever hinder med digital 

bildundervisning samt att de inte verkar vidareutveckla och integrera de digitala aspekterna med 

den analoga bildundervisningen , visar det på att flera av lärarna i denna studie behöver mer 

stöd. Upplevelsen av att det inte finns tid skulle lärarna i denna studie kunna minska om de 

utgick från möjligheterna som digital bildundervisning kan innebära vilket Björck (2014:179) 

också beskriver. 

En aspekt som de fyra intervjuade lärarna är överens om och som visar på den digitala 

bildundervisningens möjligheter, är att för elever som annars kan uppleva bilden svår så kan 

digital bildundervisning underlätta. Detta bekräftar det som Björck (2014:34) beskrev, att elever 

kan gynnas av digital bildundervisning.  De intervjuade lärarna har dock olika resonemang om 

varför eller på vilket sätt det kan underlätta, vilket kan bero på att de arbetar väldigt olika.  

Fotograferingen kan till exempel användas för att eleverna skulle nå nya kunskaper om 

bildkomposition, vad bilder förmedlar samt hur man redigerar bilder. I ett bredare perspektiv 

så menade Lena att fotograferingen kan användas för att underlätta vid andra tekniker, 

dokumentera och genom det även lära sig begrepp som är ämnesspecifika. Detta pekar på att 

Lena har en syn på digital bildundervisning som närmar sig det inbäddande steget som Marner 

och Örtegren (2013 42) skriver om. Utifrån det designteoretiska perspektivet så verkar Lena 

vara den som funderat på hur man på bästa sätt kan ge förutsättningar för eleverna att lära med 

hjälp av de digitala redskapen så som Rostvall och Selander (2010:23) beskriver.  
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Vidare så borde både ett sociokulturellt perspektiv och ett designteoretiskt perspektiv kunna 

hjälpa lärare som Kerstin som funderar över syftet samt som anser att elever som har svårigheter 

först och främst behöver en teoretisk förståelse för bilders komposition innan de kan bli hjälpta 

av digital bildundervisning. Det sociokulturella perspektivet får betydelse då det handlar om 

kommunikation och att ge elever tillgång till kulturella redskap som Bendroth Karlsson 

(2014:17) menar.  Om lärare  planerar och organiserar den digitala bildundervisningen på ett 

medvetet sätt så kan den bli en ingång till den teoretiska förståelse som enligt Kerstin är grunden 

för all bildundervisning.  Dessa perspektiv skulle även kunna gynna de lärare som precis som 

Vera uttrycker att ett syfte med digital bildundervisning kan vara att eleverna behöver diskutera 

och förstå vad bilder förmedlar eftersom hon upplever att eleverna möter så mycket bilder hela 

tiden. Vilket jag anser är en bra tanke som fler borde ha och som är en av aspekterna i det 

sociokulturella perspektivet som Säljö (2000: 22–23) beskriver. Jag anser att om lärare med 

samma upplevelse som Vera, funderade på hur de kan organisera undervisningen så den blir 

meningsfull och mer effektiviserad, så skulle det kunna överbrygga de svårigheterna som de 

upplever att digital bildundervisning medför. Det vill säga att planera och organisera 

undervisningen så att lärare slipper känna att det är de som ska ta reda på fotomaterial eller 

liknande som Vera exemplifierar är tidsödande. Jag anser att eleverna själva kan föra över och 

spara till exempel fotografier i lämpliga dataprogram, då detta kan kopplas till delar av det 

centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket 2017a:29). Därav menar jag att även detta kan ses som 

undervisning och något som eleverna kan utveckla nya kunskaper från.  

Hur upplever bildlärarna att deras kompetens möjliggör för dem att undervisa med 
digitala medier, verktyg och tekniker? 

Trots att Marner och Örtegrens (2015:39) studie visade att omkring 80% av de tillfrågade 

lärarna anser sig behöva ökad kompetens för digital bildundervisning så är det inte en 

representativ siffra för lärarna som deltog i min studie. Kompetensen hos de intervjuade lärarna 

i denna studie, uppfattas av dem själva som tillräcklig, samtidigt som tre av dem också nämner 

att de behöver uppdatera den kontinuerligt. Kanske är det samma sorts kompetens som lärarna 

i Marner och Örtegerns studie menar att de är i behov av, men det framgår ej från deras studie. 

Ett sätt att få uppdatera sina kunskaper skulle kunna vara att få dela upplevelser och inputs med 

någon, som både Vera och Kerstin eftersökte. Dock så framkom det att båda dessa lärare hade 

fler bildlärare på sina skolor men ändå utnyttjades inte denna tillgång. Detta är något som jag 

blir fundersam kring. Är det som Vera beskriver det, att man som lärare känner sig tvungen att 

klara sig själv eller att man är rädd för att visa sig svag. Eller kanske handlar det återigen om 

att tiden inte finns. 

 

I tillägg till detta så finns det dock motsägelser hos en av de fyra intervjuade lärarna, Vera som 

menar att hon anser att hon har kompetens men som senare i intervjun kommer på att eleverna 

faktiskt har datorer men att hon inte vet hur hon kan använda dessa i bildundervisningen. Detta 

kan vara ett tecken på att man som lärare inte ser helheten, att det inte räcker med att veta hur 

man arbetar med bildskapande i program, vilka knappar och verktyg som används inom 

programmet, utan att det kanske även krävs att lärare har kunskap och inblick i utrustningens 

grundläggande funktioner. De två lärarna som är både yngst och har en längre utbildning på 

universitet uttrycker att de känner sig trygga i sin kompetens, även om kunskaperna behöver 

uppdateras. Det tyder på att antingen så kan åldern vara av betydelse eller så har den längre 
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utbildningen som dessa två har, gett en större kompetens och den grundläggande trygghet som 

behövs, som Kerstin pratar om.  

 

Det Säljö (2015:106) skriver om att digital teknik ständigt utvecklas och att det ställer krav på 

lärarna, bekräftas av de intervjuade lärarna i denna studie. Eftersom dessa anser att de 

kontinuerligt behöver uppdatera sina kunskaper så betyder det att detta blir en tidsfaktor. Då 

två av dem känner att denna tid inte finns så kan det resultera i att de hellre undervisar i det som 

är enkelt och mer bekant, vilket då skulle vara traditionell bildundervisning med analoga 

verktyg och tekniker. Detta kan vara en antydan till att det inte är kompetensen som är en faktor 

för att använda digitala medier, verktyg och tekniker i bildundervisningen, utan att tiden är en 

större faktor. I tillägg till detta så upplevde alla lärare utom Lena att deras tekniska utrustningar 

och resurser i form av support var bristfällig. De menade att det var en stor faktor till att de inte 

kunde undervisa utifrån det centrala innehållet. Dock så tog till exempel inte Vera tillvara på 

all utrustning som fanns, eftersom det fanns både datorer och fler iPads. Därav så pekar studiens 

resultat på att kompetensen och utrustningen i sig, inte är en avgörande faktor för om lärarna 

känner att de kan undervisa i digitalt bildskapande. Demetriadis m.fl. (2003:32) beskriver, att 

om lärare känner sig osäkra så är stöd i form av support viktig. Om inte den finns så är det stor 

risk att de osäkra lärarna inte kommer att fortsätta med digital bildundervisning. Vilket Kerstin 

även påpekade uttryckligen när hon pratade utifrån temat utrustning. Ansvaret för att det stöd 

och de resurser som behövs, finns tillgängliga, ligger hos rektorn, vilket står i Lgr 11 

(Skolverket 2017a:18). Trots detta, anser de intervjuade lärarna att bildämnet inte prioriteras av 

rektorer. Lärarna upplever att rektorerna visar detta med sin attityd, att de knappt vet var 

bildsalen ligger eller att bild är ett ämne som får stå tillbaka till förmån för friluftsdagar etcetera. 

Därför så kan allt kopplas samman till viktiga faktorer för att arbeta med digital 

bildundervisning. Kompetensen behövs men om man är osäker så behövs tid och support för 

att kunna sätta sig in och erfara ny kompetens. Om inte resurser finns så spelar inte kompetensen 

någon roll för då kan, precis som Anita påpekade, lärarna ändå inte använda sig av den 

kompetens de har i sin undervisning.  

 

I och med att digitaliseringen av andra ämnen nu är aktuellt så anser Kerstin att bildämnets 

status håller på att höjas, då det har haft digitala medier, verktyg och tekniker inskrivna i 

kursplanen sedan Lgr 11 togs i bruk. Samtidigt kan man då ställa frågan varför det inte 

uppmärksammats på samma sätt som nu när det skrivs in i andra ämnen? Är även det ett tecken 

på att bildämnet inte prioriterats eller satsats på? Vidare så pekar Anitas uttalanden på att hon 

får vara nöjd med att de åtminstone numer har en bildsal, att det satsas lite på bilden. Dock så 

upplever Anita att även om det nu satsas lite mer på bildämnet på hennes skola, så kommer det 

inte att gälla den digitala biten. Detta intervjusvar antyder att det kan finnas en känsla av att 

bild är ett så eftersatt ämne att man får vara nöjd med det lilla, som en sal att vara i. Men om 

bildämnet är kopplat till media och det digitala, så som Kerstin beskriver det, då borde 

bildämnets alla delar vara viktiga och prioriterade i vårt digitala samhälle. Detta är något som 

kan kopplas till det som Björck (2014:16)  poängterar, att bildämnet är ett ämne som bidrar till 

elever utvecklar en digital kompetens. Förhoppningsvis kan inskrivningen av digitala delar i 

andra ämnen, innebära att även den digitala bildundervisningen prioriteras mer och att skolor 

satsar på utrustning och kompetens. Om lärare ska kunna bidra till elevers likvärdiga digitala 
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kunskapsutveckling på det sätt som Utbildningsdepartementet (2017:4) uttrycker, då bör 

rektorer och ansvariga se till att lärare får alla de förutsättningar som behövs. Detta gäller 

oavsett vilket ämne som lärarna undervisar i. På så sätt kan man avhjälpa lärares upplevelse av 

att de inte har möjlighet att arbeta med alla delar i det centrala innehållet. I denna studie visar 

svaren från lärarna att fotografering och faktaskrivning samt bildvisning är det som förekommer 

i störst utsträckning. Detta synliggör att lärarnas undervisning inte berör allt som står i det 

centrala innehållet. 

 

Hur organiseras bildundervisningen med digitala medier, verktyg och tekniker, för att 

eleverna ska nå kunskapskraven i bild? 

Bland de intervjuade lärarna finns en allmän upplevelse av att många lärare förbiser digitala 

medier, verktyg och tekniker när omdömen och betyg ska ges. Lärarna menar att det kan bero 

på brister i utrustning eller att man som lärare måste välja vilka områden man hinner arbeta 

med och som därför omdömen och betyg grundar sig på. Detta är inte rättvist utifrån att eleverna 

oavsett var de går i skola ska ha likvärdiga förutsättningar till kunskapsutveckling som står i 1 

kap. 8§ och 9§ av Skollagen (SFS 2010:800). Om inte eleverna får likvärdiga möjligheter till 

att arbeta med digitala medier, verktyg och tekniker i mellanstadiet så kommer de ha helt olika 

förutsättningar för att fortsätta arbeta med detta när eleverna börjar på högstadiet och får nya 

kunskapskrav att sträva mot.  

 

Synen på hur undervisningen organiseras för att eleverna ska nå kunskapskraven är väldigt olika 

hos de fyra lärarna som deltagit i studien. Det som är gemensamt för tre av lärarna är att eleverna 

arbetar tillsammans eftersom det inte finns utrustning som räcker. Vilket då kanske leder till 

den kommunikation och interaktion som det sociokulturella perspektivet grundar sig i.  Den 

enda läraren som oftast kan låta eleverna arbeta enskilt är Lena. Det gäller dock inte 

fotografering eftersom hon endast har tillgång till tre kameror. Lena är även den enda av de 

intervjuade lärarna som anser att hennes elever ändå får en rättvis bedömning eftersom hon 

anser att hon får med alla delar. Hennes undervisning skiljer sig också från de andra då hennes 

undervisning till viss del integrerar digital och traditionell, analog bildundervisning. Hennes 

syn är att bilden är en helhet och att de digitala delarna kan komplettera och underlätta de 

traditionella. Den åsikten uttryckte ingen av de andra lärarna. Kerstin anser istället att det kan 

vara en nackdel att väva samman bildskapande delar då det kan bli ett för stort projekt och att 

många elever inte klarar av det, att se målet om projektet löper under många veckor. Eftersom 

Lena är den enda som anser sig få med alla delar i det centrala innehållet, så skulle det kunna 

vara ett tecken på att hennes organisering av bildundervisningen fungerar.  Dessutom så kan en 

sådan integrerad undervisning motverka upplevelser av att digital bildundervisning är 

tidsödande, vilket stöds av Sutherland m.fl. (2004:420). Jag anser att just synen på och 

organiseringen av undervisningen är av stor vikt då det påverkar elevernas möjlighet att få ett 

omdöme eller betyg som grundar sig i bildämnets alla delar, eftersom det uttryckligen står att 

det är lärarens ansvar i Lgr 11 (Skolverket 2017a:15).  

 

Tre av de lärare som intervjuats anser att det är svårt att få med alla de delar som uttrycks i det 

centrala innehållet. Kerstin uttrycker en lösning på detta så hon kan uppnå det centrala 

innehållet nätt och jämnt. Hon funderar på definitionerna och vad som det står att eleverna 
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faktiskt ska arbeta med. Vidare berättade även lärarna i studien att det inte krävs mer för att 

kunna ge omdömen och betyg, eftersom de digitala verktygen och teknikerna inte står 

uttryckligen i kunskapskraven. Det är enligt mig en lösning på ett problem som grundar sig i 

tid- och resursbrist men som egentligen inte ska vara nödvändig. Jag anser att en större 

förståelse för möjligheterna med digital bildundervisning, från både rektorer och lärare, skulle 

innebära att undervisningen skulle kunna planeras och integreras för att öka 

kunskapsutvecklingen hos eleverna och förenkla arbetet för lärarna. Detta stöds av 

skrivningarna i kommentarmaterialet för skolans digitala arbete (Skolverket 2017b:14). I tillägg 

till detta så kan det designteoretiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet även 

tolkas som att det ger stöd för denna slutsats, då dessa perspektiv dels handlar om att man som 

lärare bör fundera över hur man organiserar eller designar sin undervisning samt på vilket sätt 

man ger eleverna möjligheter till att genom redskap mediera en mening i interaktion med andra. 

Tyvärr så har inte interaktionen eller elevernas möjligheter till att förmedla något med sina 

bilder varit något som lärarna fokuserat på i intervjuerna. Vera och Lena var inne på det till viss 

del då de pratade om att elever fick samtala om bilder men det var inget som de pratade ingående 

om. Interaktion, kommunikation och förmedlande av mening genom bilder är något som jag 

trodde var och fortfarande anser är en stor del av bildämnet eftersom bildämnets 

kommunikativa egenskaper förstärkts i och med den nya läroplanen enligt Marner och Örtegren 

(2015:23). Därav anser jag att genom att se bild som ett kommunikativt ämne utifrån ett 

sociokulturellt samt designteoretiskt perspektiv, innebära att elever och lärare interagerar i en 

undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och med hjälp av digitala 

medier och verktyg. 

 

Då digital kompetens inte är tydligt utskriven i kunskapskraven så kan det bli ännu en faktor 

till att digital bildundervisning inte förekommer i så stor utsträckning. Därav skulle en 

förtydligad och mer konkret framskrivning i kunskapskraven kanske kunna innebära att 

bildlärare skulle använda sig mer av digitala medier, verktyg och tekniker i sin undervisning. 

Det verkar inte som att det räcker med att lärare funderar över utgångspunkterna för 

kunskapskraven på det sätt som Skolverket (2017c:17) beskriver. Tydligare framskrivningar i 

kunskapskravens kanske innebär att rektorer och skolledningar måste prioritera och ge de 

förutsättningar som behövs för att bildlärare ska kunna bedöma och sätta betyg, som de 

egentligen redan borde kunna.  

 

Sammanfattande slutsats 
Lärarnas egna svar i de intervjuer som utfördes är många gånger motsägelsefulla. Detta pekar 

på att de har en komplex syn på sitt uppdrag att undervisa med digitala medier, verktyg och 

tekniker och kanske är det så att de inte tidigare funderat och tagit sig tid att reflektera över sitt 

eget förhållande till den digitala bildundervisningen. Eftersom reflektion över sin undervisning 

är viktig för att bli medveten om hur man som lärare kan förbättra undervisningen så kanske 

denna studie har inneburit att de fyra deltagande lärarna fortsätter att fundera över vad digital 

bildundervisning kan medföra. I ett vidare perspektiv så kanske denna studie kan innebära att 

även andra bildlärare som tar del av studien börjar fundera över hur de ser på sitt uppdrag att 

undervisa med digitala medier, verktyg och tekniker.  

 



 

36 
 

Det som beskrivits ovan i diskussionen visar på att det behövs en förståelse för syftet med digital 

bildundervisning samt mer konkreta tips på vad och hur man kan undervisa för att slippa 

känslan av att det är tidsödande. Detta skulle kunna ske genom samtal, inputs och tips från andra 

lärare som några av de intervjuade lärarna i denna studie lyfte som ett önskemål. Trots att det 

finns flera bildlärare vid de skolor som de intervjuade lärarna arbetar på så verkar inte dessa ta 

till vara på varandras erfarenheter, tips eller tankar om digital bildundervisning. Om lärarna 

skulle göra detta så kanske de skulle komma fram till det som enligt Säljö (2015:97) är en del 

av det sociokulturella perspektivet och som även UNESCO (2011:16,25) och Skolverket 

(2017b:14) beskriver, att dagens samhällsmedborgare behöver erhålla kunskap och förståelse 

om digitala verktyg. De hinder som lärarna i denna studie framför är de samma som tidigare 

forskning av Demetriadis m.fl. (2003:22), Björck (2014:178) och Ching Chiu Lin (2011:16) 

identifierat som hinder till varför digitala medier och verktyg inte används. Detta förstärker det 

vikten av att lärare får förutsättningar för digital bildundervisning oavsett om det handlar om 

resurser, kompetens eller tid. Dessa förutsättningar är det rektorerna som ska se till att de finns, 

vilket lärarna i denna studie inte upplever att rektorerna gör och som även tidigare studie av 

Marner och Örtegren (2015:37) bekräftar. Det ställer också krav på att lärare tar sig över det 

som först kan upplevas som hinder för att utveckla en bildundervisning som integrerar de 

digitala delarna med de analoga för att ge eleverna möjlighet att vidareutvecklas.   

 

Vad det gäller bedömning och betygssättning av bildämnet så synliggör lärarna i denna studie 

en motsägelsefull syn på att ge elever omdömen och betyg utifrån kunskapskraven trots att allt 

som återfinns i det centrala innehållet, inte berörts. Detta är en bekräftelse av det som Marner 

och Örtegrens (2015:101) studie påvisat, att trots att lärare upplever att de inte kan ge eleverna 

möjligheter att arbeta med digital bildframställning så når de flesta eleverna kunskapskraven i 

ämnet bild. Detta behövs diskuteras på skolor för att synliggöra hur man kan arbeta för att 

omdömen och betyg ska utgå från allt som eleverna ska få möjlighet att arbeta med under 

bildlektionerna. Lärare behöver utvärdera och fundera på varför inte alla delar i det centrala 

innehållet berörs och vad som behövs för att eleverna ska få omdömen och betyg utifrån 

bildämnets alla delar. 

 

Avslutningsvis så anser jag att denna studie visar att även dessa lärare, precis som de jag mött 

tidigare på VFU, hade svårt att uttrycka och se möjligheterna med digital bildundervisning. Det 

verkar som det är lätt att lärare fastnar och skyller på de hinder som finns, kanske för att man 

själv inte funderat sin egen uppfattning av digital bildundervisning eller på de positiva 

möjligheter som digitala medier, verktyg och tekniker kan innebära för bildundervisningen. 

Vilket också pekar på vikten av att synliggöra och prata om det som är positivt och vad den 

digitala bildundervisningen kan medföra för både elever och lärare. Detta kan förhoppningsvis 

bidra till att lärare vill använda digitala medier, verktyg och tekniker i sin bildundervisning och 

kanske kämpar för att få de förutsättningar som de behöver. Om skolor hade en tydligare strategi 

för hur digital bildundervisning ska bedrivas så skulle lärarnas arbete kunna förenklas.  
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Vidare forskning 
Utifrån denna studie så har jag identifierat några möjliga områden att forska vidare i. Egentligen 

så finns det många aspekter att studera då det verkar finnas förhållandevis lite forskning kring 

digital bildundervisning. 

 

För det första så skulle det vara intressant att få insikt i hur rektorer ser på digital 

bildundervisning och vad detta kan betyda för möjligheterna och förutsättningarna för 

bildundervisning med digitala medier, verktyg och tekniker. Här finns det nog flera intressanta 

infallsvinklar som skulle kunna jämföras med en studie liknande denna.  

 

En annan intressant idé som väckts under denna studie är att få en djupare förståelse för hur 

elevers förutsättningar påverkas av de olika möjligheter som lärare ges till digital 

bildundervisning. Jag har enbart snuddat vid detta och en djupare undersökning av det skulle 

nog kräva en hel del tid. Detta skulle med fördel kunna genomföras med elevers betyg som 

underlag för att jämföras med hur dessa elevers undervisning bedrivs, utifrån de förutsättningar 

som lärarna har. 

 

Ett annat perspektiv på ovanstående fråga skulle kunna vara om undervisningen i friskolor har 

andra förutsättningar för digital bildundervisning än kommunala och vad som i så fall skiljer 

dem åt. Detta var något som jag funderade på eftersom Lena, en av de intervjuade lärarna i 

denna studie arbetade på en friskola och hon verkade ha fler möjligheter att arbeta med det 

centrala innehållet utifrån de förutsättningar hon hade.  
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Bilaga 1 
 

 

HÖGSKOLAN 
DALARNA 

Information om studie av hur bildlärare i årskurs 1–6 tolkar sitt uppdrag 

att använda digitala medier, verktyg och tekniker i bildundervisningen. 

 
Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning om bildlärares uppfattningar om 

bildundervisning med hjälp av digitala medier, verktyg och tekniker. Studien kommer att 

utföras av Nannie Norström som är student på grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Studien är grunden till ett examensarbete och syftet är att undersöka hur bildlärare i årskurs 

1–6 tolkar sitt uppdrag att använda digitala medier, verktyg och tekniker i bildämnet och vad 

det kan innebära för kunskapsutvecklingen hos elever i åk 1—6. 

Genom att utföra intervjuer med bildlärare kommer denna studie att kunna bidra med mer 

kunskaper om hur lärare upplever digital bildundervisning och elevers kunskapsutveckling i 

bild, med hjälp av digitala hjälpmedel. För trots att digitaliseringen är en stor del av samhället 

samt fått en utökad roll i skolan i och med den reviderade läroplanen, så är forskningen om 

bildundervisning och digitala verktyg inte så omfattande än. Detta visar på vikten av att denna 

studie utförs. 

Du som tillfrågas att delta i denna studie har valts utifrån kriteriet att du är behörig 

bildlärare samt att du är yrkesverksam i någon av årskurserna 1—6. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

Intervjuerna kommer att utföras enskilt och beräknas ta ungefär en timme. Intervjuerna är 

tänkta att ske i deltagarnas närmiljö, för att underlätta för deltagarna. Genom intervjuerna 

kommer deltagarna att få prata fritt om teman eller aspekter som berör digitala verktyg, 

tekniker och medier. För att intervjuaren ska kunna lyssna aktivt vad deltagarna säger samt ha 

intervjuerna tillgängliga för att lyssna på i efterhand så kommer intervjuerna att spelas in. Det 

inspelade materialet kommer att transkriberas och analyseras. 
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Allt material som samlas in i denna studie, kommer hanteras konfidentiellt och de som väljer 

att delta kommer i text att benämnas med andra namn och deras arbetsplatser kommer ej att 

specificeras, för att deltagarna inte ska kunna identifieras för de som tar del av studien. Ingen 

annan än studiens utförare kommer ha tillgång till deltagarnas riktiga namn och arbetsplatser. 

Materialet kommer att förvaras i låst skåp och lösenordskyddad dator. När examensarbetet 

är klart och godkänt kommer allt material att förstöras och raderas. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Den som vill får gärna ta del av examensarbetesuppsatsen. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Fagersta 2018-09-05 

Student Nannie Norström, 0768—411400, v15nanno@du.se 

Handledare Mari Hysing, 073—9255674, mabg@du.se 

Studentens underskrift Handledares underskrift 

 

Jag önskar delta i studien 

Jag önskar inte delta i studien 

Ort och datum 

 

Underskrift 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bildundervisning med digitala medier, verktyg och tekniker! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisera  

Resurser / Utrustning 

Kompetens 

Centralt innehåll 

Attityd  

Kunskapskrav / 
måluppfyllelse 

Möjligheter och hinder  
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Mina tankar om vad jag vill ha ut av varje tema: I varje tema och frågeställningar så är 

motiveringarna viktiga för att få en helhet i svaren. 

Kompetens: Vilken kompetens behövs och hur ser du på din kompetens i förhållande till vad 

som står i styrdokumenten? Erbjuder din arbetsplats, utbildningar/kurser för att utveckla nya 

kunskaper inom ramen för digital bildundervisning?  

 

Möjligheter och hinder: Vilka möjligheter ger digitala medier, verktyg och tekniker, för (dig 

som) lärare men även för eleverna? På vilket vis underlättar/ försvårar det? Ger det nya 

förutsättningar för elever, hur?  

 

Resurser/ Utrustning:  Vilka resurser/ utrustning/ verktyg har du till ditt förfogande (i form av 

digitala medier som datorer, systemkameror/videokameror, iPads, appar)? Vad behövs/ är det 

något som fattas? Hur anser du att de resurser som finns, fungerar? Vilken tillgång har du till 

support och hur används den? 

 

Attityder: Vilken syn på digital bildundervisning har du? Vad är din upplevelse av andras 

attityder till digital bildundervisning och digitala verktyg, så som rektor, skolledning, 

kommun, övriga lärare, elever, vårdnadshavare? Hur tror du att det kan påverka dina 

möjligheter till en bildundervisning som inkluderar och integrerar digitala medier och 

verktyg?  

 

Organisera: Hur arbetar du med digitala medier, verktyg och tekniker?  Hur planeras 

undervisningen? Vad är viktigt att tänka på när, när det gäller inkluderandet och integrationen 

av digitala medier, verktyg och tekniker i undervisningen? Innebär digital bildundervisning en 

förnyelse av undervisningen, att du som bildlärare måste tänka på ett nytt sätt? Hur löser du 

det när något strular?  

 

Centralt innehåll: Vilka delar får du med? Upplever du att det är tillräckligt? Har du önskemål 

eller tankar om att det skulle vara möjligt att få med fler? 

 

Kunskapskrav och måluppfyllelse: Hur når eleverna kunskapskraven? Vad innebär digital 

bildundervisning för måluppfyllelsen? Vilka kunskapskrav anser du kan nås med hjälp av 

digital bildundervisning? Har du några tankar på att det skulle kunna vara fler, vilka och hur? 
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Centralt innehåll 

I årskurs 1–3 Bildframställning 

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. • Teckning, måleri, modellering 

och konstruktion. • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. 

Redskap för bildframställning  

• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för och bakgrund. • Några 

verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa 

benämns. • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och 

hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 

Bildanalys 

• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. • 

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder. 

I årskurs 4–6 Bildframställning 

• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till 

text. • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. • Återanvändning av bilder i eget 

bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. • Fotografering och filmande samt 

redigering i datorprogram. 

Redskap för bildframställning  

• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg 

och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. • Verktyg för teckning, måleri, 

trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och 

hur dessa benämns. • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika 

bildarbeten. 

Bildanalys  

• Reklam och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. • Konst, 

dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade 

och vilka budskap de förmedlar. • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om 

bilders utformning och budskap. 
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis 

genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några 

olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika 

uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande 

sätt. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika 

ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra 

uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och 

välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder 

med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om 

arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.  

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och 

funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra 

bilder och företeelser i omvärlden.  

 


