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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning undersöka hur sociala medier 

och digitala verktyg används i bildundervisningen för unga i åldrarna 9-13. Studien behandlar två 

frågeställningar som lyder   

 Hur används sociala medier av unga i åldrarna 9-13 i skolan? 

 Hur används sociala medier och digitala verktyg i bildundervisningen, med fokus på 

grundskolans åk 4-6? 

Metoden som använts för att utföra studien är en systematisk litteraturstudie som analyserats som 

en innehållsanalys. Studien visade ett resultat på att unga använder sig av olika sociala medier på 

skiftande sätt baserat på kön och ålder. Digitaliseringen i skolan har kommit igång men än är det 

inte helt utvecklat vilket gör att bildundervisningen har brist på både utrustning och även på 

lärare med kompetens inom just digital bildhantering. I diskussionen analyseras hur sociala 

medier används av unga samt hur sociala medierna och digitala verktyg används i 

bildundervisningen utifrån resultatet. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Digitala verktyg, Medier, Bildundervisning 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Denna studie behandlar hur sociala medier och digitala verktyg används i bildundervisningen för 

unga i åldrarna 9-13. Under mina VFU-perioder har jag lagt märke till hur stor del som sociala 

medier har i elevers vardag idag. När eleverna får en ledig stund tas mobiltelefonerna fram och 

eleverna uppdaterar varandra om vad det är som har skett på olika sociala medier sen sist de 

besökte dem. 

 

I dagens samhälle är vi beroende av digitala medier och på grund av dem omges vi överallt av 

bilder som har olika syften, t.ex. att informera, övertala och underhålla. Det är av den 

anledningen det är viktigt att vi har kunskap om hur bilder och bildkommunikation fungerar, så 

att vi kan vara aktiva i samhället idag och för att kunna uttrycka våra egna åsikter (Skolverket 

2011, s. 20). 

 

Jag vill undersöka hur elever använder sig av sociala medier och digitala verktyg och på vilket sätt 

det används i skolans bildundervisning. Elever använder sig dagligen av digitala verktyg när de 

använder sociala medier och jag vill med hjälp av denna studie se hur bildundervisningen tagit 

vara på det. Som en blivande lärare inom bildämnet för årskurserna fyra till sex är det eleverna i 

åldrarna 9-13 och deras erfarenheter som intresserar mig mest. 

1.2 Bakgrund 

I bildämnet i grundskolan idag förväntas eleverna skapa utifrån erfarenheter av flera olika 

uttrycksformer. I läroplanen uppmärksammas de digitala kunskaperna, och inte bara inom 

kursplanen för bildämnet utan även i formuleringar om de övergripande målen. Enligt skolans 

styrdokument förväntas att eleven ska kunna använda sig av moderna tekniker som verktyg för 

kommunikation och skapande (Skolverket 2011, Lgr 11, s. 14). I kursplanen för bild fokuseras 

detta ännu mer. Där står att elever ska få erfarenheter av visuell kultur genom bildundervisningen. 

Med visuell kultur menas till exempel foto, film och design. Eleverna ska med hjälp av digitala 

verktyg kunna skapa bilder, kommunicera med bilder och få uppleva olika uttrycksformer. 

Styrdokumenten markerar även att eleverna ska utveckla sin egen kreativitet och sitt intresse till 

att skapa (ibid s. 20ff). 

I den nationella utvärderingen som Skolverket gjorde 2003 uppmärksammades det att datorerna 

och mobiltelefonerna erbjudit oss många fler kommunikationsmöjligheter än tidigare. Där 

beskrivs det som positivt att det gick smidigt att hitta information, men samtidigt sågs det som 

negativt då elever kan utsättas för starka marknadskrafter och intensivt informationsflöde 

(NAU03, s. 13).   

1.2.1 Tre stora sociala medier  

Detta avsnitt är menat för att ge en förståelse om vad sociala medier är. Här definieras begrepp 

såsom bloggar samt tre stora mötesplatser som Facebook, Instagram och Youtube. I avsnittet 

beskrivs vad dessa tre mötesplatser är till för och hur länge de existerat. 
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När Facebook startade 2004 var det tänkt att användas endast av universitet Harvards studenter, 

men den spreds sig snabbt och 2013 användes hemsidan av ca sex hundra miljoner aktiva 

användare runt om i världen. Över hälften av Sveriges befolkning, ca 66 procent av den, hade 

någon gång under samma år besökt Facebook. Facebook nämns fortfarande som det största 

sociala nätverket på Internet. Facebook når fort ut till många, både vänner och främmande över 

hela världen, via både bilder och text (Skolverket, Fakta om Facebook, 2013). Trots att nätverket 

har en åldersgräns på 13 år är det inte svårt att skapa ett konto och idag är det 68% av 9-12åringar 

som säger att de har ett konto där (Bris 2014, s. 13). 

 

Med hjälp av Instagram går det numera ännu fortare att dela med sig. Instagram-användningen har 

ökat tack vare mobiltelefoner med kameror och internet. Idag är det vanligt att kommunicera den 

vägen, människor delar fler bilden där jämfört med textstatusarna på Facebook. Instagram är en 

bildtjänst som grundades redan 2010 men fick sitt riktiga genombrott år 2012. Det är en fotoapp 

för kamerautrustade mobiltelefoner, men finns även tillgängligt via internet. Appen erbjuder ett 

antal filters på en bild som ger fina effekter på ens egna bilder och sedan publiceras enkelt ens 

personliga bilder med hjälp av appen. Idag ägs Instagram även av Facebook, vilket betyder att det 

även här gäller att användarna är över 13 år men liksom Facebook, hindrar det inte eleverna från 

att skapa ett konto (Statens medieråd 2013). 

 

De flesta använder Youtube endast för att titta på videoklipp som publiceras, men tjänsten har 

mycket mer att erbjuda än så. Det går att dela med sig av egna videoklipp och de yngre använder 

sig ofta av kommunikationsfältet under varje klipp där de kommenterar och diskuterar klippet. 

Youtube använder sig av en funktion där det går att välja hur pass offentlig eller privat klippet ska 

vara när det publiceras. Med ett Youtube-konto ingår en egen kanal där olika klipp går att sparas i 

en egen spellista och även prenumerera på andras kanaler och lägga till andra som kontakter och 

skicka meddelanden till varandra. Det är även möjligt att publicera sina Youtube-klipp och andras 

på t. ex. Facebook eller sin egen blogg (Skolverket, Fakta om Youtube, 2013).  

 

Namnet blogg kommer ifrån det engelska webblog. Just bloggandet skiljer sig lite från de andra 

sociala medierna. De flesta bloggar är mer som en personlig dagbok på en webbsida och inte en 

tjänst som ägs av ett företag som de tre tidigare sociala medierna. Idag använder allt fler lärare 

bloggar som ett pedagogiskt verktyg med sina klasser i olika projekt. Bloggar räknas som sociala 

medier då det går att kommentera de olika inläggen som skrivs och det blir enkelt att länka till 

andra bloggar, webbsidor och Facebook (Skolverket, Fakta om bloggar, 2013). Idag är det även 

vanligt med en så kallad v-logg som är som en blogg men istället för inlägg med text och bilder 

använder bloggaren sig av videoklipp där de oftast filmat sig själv när de berättar om sin dag eller 

någon viss händelse eller produkt (Forsman 2013, s. 8) 

1.2.2 Unga och medier 

Varje år släpper BRIS ut en rapport om hur barn och ungdomar beskriver sin vardag online. Den 

senaste årsrapporten (2014) visar att 62 % av alla elever mellan åldrarna 9-12 år och 89 % av dem 
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som är över 13 år har en egen smartmobil1. Idag spenderar runt 87% av de unga internet på 

mobilen, 2010 var det endast 10%. I rapporten uppmärksammas även att det är stora 

könsskillnader på flera olika sätt. Till exempel är Instagram dubbelt så vanligt hos flickor och det 

är tre gånger fler pojkar som spelar dator-/tv-spel än vad det är flickor (Bris, 2014 s. 10f). 

 

I rapporten Ungar och Medier, som Statens Medieråd ansvarar för, visas statistik över hur 

mobilanvändningen sett ut och hur den ser ut idag. Idag använder 38 % av elever mellan 9-12 år 

mobiltelefonen för sociala medier medan det är 80 % av elever över 13 år som bland annat 

använder mobiltelefonen för just detta. Att använda mobiltelefonen för att ta bilder och använda 

sig av internet är vanligt, då det är över hälften av alla elever som innehar en mobiltelefon som 

använder den för detta. Att se på filmklipp eller spela in egna klipp är även det relativt vanligt då 

det är över 35 % som använder mobiltelefonen för det (Statens medieråd 2013, s. 15). 

 

2010 var dessa siffror annorlunda. Internet användes av endast 2-5% av 9-12 åringarna och 

anledningen till att den siffran har ökat är antagligen pga smarttelefonerna. Se på filmklipp 

gjordes av 3-10% av 9-12 åringarna 2010 (ibid s. 16f). 

1.2.3 Pedagoger och sociala medier i skolan 

Detta avsnitt tar upp vad olika lärare har skrivit om sociala medier och digitala verktyg i 

undervisningen. Inledningsvis presenteras Patricia Diaz; en språklärare, föreläsare och författare. 

I sin bok Webben i undervisningen: digitala verktyg och sociala medier för lärande skriver hon bland annat 

om hur elever och lärare använder och möter Internet i skolan. Vidare är det Thomas Kroksmark 

som är en professor i pedagogiskt arbete vid högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Han har diskuterat om vad som händer när skolan möter digitalt lärande i sin artikel i 

boken Den trådlösa pedagogiken – en-till-en i skolan på vetenskaplig grund. Avslutningsvis är det läraren 

och IT-pedagogen Christina Löfving som berättar om hur det går att använda sig av sociala 

medier och digitala verktyg för att motivera elevers lärande i sin bok Digitala verktyg och sociala 

medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11 samt även Myndigheten för 

skolutvecklings tre argument för IT-användning i skolan. 

 

Diaz skriver om skillnaderna mellan generationerna när det gäller just den digitala tekniken. I 

princip går det att dela in människor i två kategorier, de som är födda innan digitaliseringen och 

de som är födda efter den (Diaz 2014, s. 85). Elever som är födda efter ses som digitalt infödda 

medan många lärare idag är digitala immigranter. Med digitalt infödda menar Diaz inte att 

eleverna är födda med vanan att använda det digitala då hon menar att det är något eleverna 

utvecklar. Däremot menar hon att internet, mobiltelefoner och spelkonsoler varit en del av 

vardagsmiljön under hela uppväxten för de digitalt infödda. Diaz poängterar också att även om 

de är uppvuxna med det, betyder det endast att de har mer digital vana och förståelse för den och 

inte att de är några experter på varken internet, spel eller sociala medier (ibid s. 83f). 

 

Diaz tar upp fyra punkter som är typiska för de digitalt infödda. De gör sin egen 

medieproduktion och de är ute efter en nätgemenskap (t.ex. Facebook men även en mer 

                                                           
1 Smartmobil är en mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, Internetuppkoppling, kamera och ofta även 
satellitnavigator och qr-läsare (ne.se) 
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ämnesspecifikt). Tillgänglighet är väldigt viktigt för dem och så är även hastigheten. De ska kunna 

komma åt allting överallt och det ska gå riktigt fort utan några problem (Diaz 2014, s. 84). De 

digitalt infödda har även trial- and errorvana menar Diaz. Detta visar sig då de ständigt vågar 

prova och göra fel eftersom de inte vill lägga ner tid på att läsa manualer och instruktioner som 

de digitala immigranterna oftast gör. Detta är de båda kategoriernas styrkor. De infödda med 

fördelen att de försöker tills de hittar rätt och immigranterna med fördelen att de kan hitta 

användbar information medan de läser manualerna (Diaz 2014, s. 87f). De digitala immigranterna 

tar oftast inte internet för givet då de inte är uppvuxna med det på samma sätt. Dock uppskattar 

de den och tycker att kommunikationen tack vare den har underlättats (ibid s. 84). 

 

Diaz tar även upp att det finns många som tycker att denna uppdelning inte är positiv då den 

förstärker klyftan mellan lärare och elev. Diaz menar att eleverna inte borde kallas för digitala 

infödingar då det känns som att de skulle kunna vara helt andra varelser och Diaz håller med om 

att även hon tycker att det skulle passa sig bättre att tala om digital vana och ovana istället (ibid 

s.85).    

 

Diaz menar att det krävs att lärare har en förståelse för hur eleverna använder sig av olika medier 

för att eleverna ska kunna stimuleras av lärandet genom att använda sig av digitala medier. Hon 

tar även upp att skolans roll i samhället och att en av skolans grundtankar är att spegla samhället, 

men hon menar att skolan istället kanske borde vara en förebild för hur samhället borde se ut. 

Det är dock inte skolan idag eftersom att det betyder att elever i skolan borde ha tillgång till egen 

dator, vilket de allra flesta inte har (ibid s. 89f). 

 

Diaz tar upp fördelarna med till exempel använda sig av en chatt i undervisningen. På det här 

sättet behöver en diskussion inte hållas i klassrummet, utan elever kan vara i princip var som helst 

så länge de har internetuppkoppling. Med en chatt går det att inkludera andra klasser från samma 

skola eller från andra skolor. Samtidigt finns möjligheten till att spara diskussionen och läraren 

har material som hen kan överblicka senare (ibid s. 154). Elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller svenska som andraspråk kan dock ha en nackdel då det ofta går fort i chatten och för dessa 

elever kan det kännas obekvämt att visa upp sina språkliga brister. Samtidigt fortsätter Diaz med 

att samtliga elever har fullt upp med att se till att de själva skriver korrekt att de inte fokuserar på 

andras brister och att chattandet i slutändan kan bidra till en mer avslappnad klassrumsmiljö. Med 

en chatt kan elever också lättare kontakta en lärare eller en coach efter skolan och fråga om 

läxhjälp eller liknande. Detta om de av olika anledningar inte hunnit eller kunnat fråga om hjälp i 

klassrummet och inte har möjligheten att ta hjälp av sina föräldrar (ibid s. 157). 

 

Skype, en tjänst som ger oss möjligheten till att ha videosamtal, kan också vara en bra tillgång i 

undervisningen. Som förslag på detta nämner Diaz att lärare kan ha föreläsningar, intervjua någon 

eller bli intervjuad. Hon hade bjudit in en kompis från Spanien på ett videosamtal som hon hade 

med sin klass. På det sättet fick eleverna lära sig en hel del om den spanska kulturen (ibid s. 159). 

 

Med hjälp av digitala verktyg kan det även bli lättare med återkoppling. Återkoppling är 

nödvändigt för lärandet då lärande blir mer konkret för eleverna. Lärare kan till exempel använda 

sig av olika program för att göra opinionsundersökningar och även använda sig av digitala 

anslagstavlor där eleverna kan lägga upp korta texter och bilder (ibid s. 160ff). Hon tar även upp 
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att motivationen till lärandet kan öka genom att  integrera undervisningen med elevernas 

fritidsintressen. Vid flera tillfällen har det visat sig att spel och lärande kan gå bra hand i hand och 

Diaz tror att det kommer bli ännu mer sådant i framtiden. Det ses som positivt då eleverna kan 

koppla spelandet till undervisningen och på så sätt känna att det de gör är meningsfullt. Även 

elevers språkutveckling kan främjas av den kommunikation datorspel erbjuder  när de spelar med 

andra (Diaz 2014, s. 103). 

 

Även Kroksmark nämner i sin bok Den trådlösa pedagogiken – en-till-en i skolan på vetenskaplig grund 

hur skolan tagit till sig digitaliseringen. Han uttrycker förvåning över att skolan fortfarande 

använder sig av analoga uttryckssätt och över att det tar tid för skolan att ta till sig 

digitaliseringen, med tanke på att samhället nu har blivit van vid att förmedlingen av information 

och kunskap sprids fort nu via de olika medierna. Men han menar att skolan nu är på god väg att 

ta till sig av det digitala materialet (Kroksmark 2013, s. 26). Han nämner att en viktig detalj att ta 

till sig är att datorspel och sociala medier kräver mycket övning och tid för att elever ska känna att 

de har tillräcklig kompetens för att fortsätta tycka att det är intressant. Han fortsätter med att om 

lärare kunde föra över dessa tankar till skolämnen och lärandet skulle skolan se annorlunda ut 

idag (ibid s. 41).  

 

Kroksmark nämner begrepp som vardagslärande och digitaliserat lärande. Han menar att vi ständigt 

lär oss omedvetet och spontant i vardagen, då vi utvecklar strategier och modeller för vårt 

lärande. Det digitaliserade lärandet leder till att lärandet blir mer effektivt och tillgängligt. Fler 

kännetecken för digitaliserat lärande är öppenheten, variationen och kommunikation. Lärarrollen 

påverkas dock av detta, då det inte längre blir lika tydligt vem det är som lär vem, vad och hur 

(ibid s.36ff). Han nämner även att om motivationen och flexibiliteten o.s.v. ökar betyder det inte 

att lärandet i sig förbättras (ibid s. 53). 

 

Löfving diskuterar i sin bok Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen –så skapar vi en relevant 

skola utifrån  Lgr11 om sociala medier i undervisningen och nämner att det är viktigt att pedagoger 

har förståelsen för sociala medier och att de vågar pröva detta medium i undervisningen. Detta är 

viktigt då sociala medier är en stor del av samhället idag menar hon. Hon nämner att vuxna idag 

blir nervösa av att elever chattar, spelar och bloggar på samma gång eftersom detta inte var 

tillgängligt innan. Löfving tog chansen att leta efter mer inspirerande och motiverande 

skolmaterial när Internet blev vanligare i klassrum. Hon märkte en klar skillnad då elever kunde 

söka till fakta om sina specifika intressen istället för att vara bundna till det material som skolan 

hade hemma. Vidare fanns nu möjligheten att diskutera med andra elever på andra platser med 

samma intressen på olika sorters internetforum (Löfving 2011). 

 

Även Myndigheten för skolutvecklingen har argumenterat för IT-användning i skolan, och anger 

tre huvudsakliga argument för detta. Den första är effektiviteten, då det blir både enklare och 

fortare att lära sig. Som en andra punkt har de motivationen då eleverna känner igen 

arbetsverktyget som något från deras hemmiljö. Den tredje punkten är att det är en av skolans 

uppgifter att se till att elever införskaffar digital kompetens (Myndigheten för skolutvecklingen 

2007, s. 23). 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning undersöka hur sociala medier 

och digitala verktyg används i bildundervisningen för unga i åldrarna 9-13. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur används sociala medier av unga i åldrarna 9-13? 

 Hur används sociala medier och digitala verktyg i bildundervisningen, med fokus på 

grundskolans åk 4-6? 

1.5 Metod 

I det här avsnittet beskrivs vilka metoder som användes i undersökningen. Inledningsvis 

presenteras studiens design och hur arbetet är uppbyggt. Vidare redogörs för databaserna, 

sökorden samt strategierna för sökningen av litteraturen. Därefter följer en redogörelse om hur 

urvalet av litteraturen gick till och avslutningsvis presenteras författarna av forskningslitteraturen. 

1.5.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie då den beskriver vad aktuell forskning säger om ett visst 

ämne. Dessutom redogörs för hur sökningen och urvalen för litteraturen gått till och därmed 

uppfylls kriterierna för att studien ska ses som systematisk (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 25ff). Enligt The Campbell Collaboration krävs det att en litteraturstudie har 

tydligt beskrivna kriterier och metoder för hur sökningen och urvalet av artiklar gick till, att 

sökstrategin är beskriven, att en systematisk kodning av alla studierna är gjord och att det till sist 

görs en metaanalys för att sätta ihop resultatet av flera små studier, om det går att göra, för att 

litteraturstudien ska ses som systematisk (ibid s. 26). Denna systematiska litteraturstudie ska vara 

öppen för granskning på det sättet att mina metoder är beskrivna. Detta är vad Torgerson menar 

att en systematisk litteraturstudie är (ibid s. 28). 

1.5.2 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (VR) betonar kravet på akademisk hederlighet och uttrycker att fusk2 inte får 
förekomma i en systematisk litteraturstudie. Jag har tagit del av Vetenskapsrådets riktlinjer samt 
de etiska aspekter om att bland annat redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien och att 
vara noga med att presentera resultat som såväl stöder samt inte stöder hypotesen (ibid, s. 69f).  

1.5.3 Databaser, sökord och strategi  

För att en litteraturstudie ska kunna vara systematisk krävs det att ha tillgång till flera studier som 

är av god kvalité (ibid s. 26f). Från början söktes information på flera olika sökmotorer för att få 

en överblick om vad som fanns tillgängligt om sociala medier i skolan. Baserat på rapporten 

Duckface /Stoneface – sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 

valdes sökorden ut: ”sociala medier”, ”genus”, ”bildundervisning”, ”IT i skolan” och ”digitalt 

lärande”.  Sökningen av litteraturen gjordes på två sökmotorer, Libris.se  och Summon som finns 

                                                           
2 Fusk här avser plagiat. 
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tillgängliga via Dalarna Högskolas hemsida. Där går det att avgränsa sin sökning enkelt och 

fokusen hamnade på vetenskapliga texter och avhandlingar som innehöll något eller några av 

sökorden.  

1.5.4 Urvalskriterier 

Vetenskapliga texter, avhandlingar och rapporter valdes från början bort baserat på deras 

publiceringsdatum då litteratur äldre än 5 år inte kändes relevant. De titlar som var mest relevanta 

för studien valdes ut. För att få en inblick i vad litteraturen handlade om lästes abstrakten och 

innehållsförteckningen först och den litteratur som innehöll ord som sociala medier och/eller 

digitala verktyg i skolan valdes ut. Fortsättningsvis jämfördes resultaten med syftet för att 

kontrollera om det stämde och på så sätt kontrollerades litteraturens reliabilitet och validitet. 

Därefter lästes både hela och delar av litteraturen som valts ut för att kvalitetsgranska den. 

Eftersom studien är en systematisk litteraturstudie är det ytterst viktigt att all litteratur som 

används i studien är forskningslitteratur. Avslutningsvis kontrollerades detta genom att granska 

referenssystemet och källförteckningen, och därefter författaren för att se om denne var en 

professor och/eller erkänd forskare. 

1.5.5 Forskning i urval 

Den här studien har använts sig av olika sorters forskning, alltifrån doktorsavhandlingar till 

rapporter och vetenskapliga artiklar. Kort introduktion av texter i urvalet ges här och vidare en 

kort presentation av personerna bakom dessa studier. 

 

Catrine Björck är adjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning bildpedagogik. Under våren 

2014, medan detta arbete skrevs, disputerade hon med sin doktorsavhandling Klicka där! – en studie 

om bildundervisning med datorer. Björcks forskning har fokus på hur lärarna arbetar didaktiskt med 

digitala medier i bildundervisningen. Hon har under flera år gjort undersökningar där hon 

studerat hur bildundervisningen med datorer går till. Forskaren har följt elever och lärare när de 

arbetar med datorer på bildundervisningen och resultatet visar att elever bland annat inte har en 

avancerad datorvana. 

 

Helena Danielsson är fil. dr i pedagogik och arbetar som universitetslektor i ämnet bild. Hon har 

skrivit en doktorsavhandling och en licentiatavhandling i pedagogik men till detta arbete valdes en 

undersökning som hon gjort tillsammans med Kerstin Ahlberg som är adjunkt i bild. De har 

tillsammans haft ett projekt, som de döpt till Estetiska lärprocesser – en studie om elevers lärande på en 

lokal webb-plattform, där de undersökt hur det har fungerat när elever fått använda sig av en lokal 

webb-plattform i sitt lärande. Denna undersökning visar vad elever tycker om bildämnet och vad 

de tycker om att få använda sig av digitala medier och sociala medier såsom en blogg i 

bildundervisningen. Samtidigt presenteras även lärarnas syn på denna typ av utbildning. 

 

Hans Örtegren är docent i Umeå Universitet med estetiska ämnen som inriktning och har 

tillsammans med Anders Marner som är professor i pedagogiskt arbete med bilddidaktik som 

inriktning skrivit vetenskapliga texter om hur digitala medier tagits emot inom bildämnet. De är 

båda redaktörer för antologin KLÄM – Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, där 

de valt ut nio konferensbidrag som bland annat handlar om mediebruk. I antologin har de med 

en vetenskaplig artikel som handlar om hur digitala medier tas emot av bildämnet. Där diskuteras 
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de fyra olika sätten de har fått fram; ”motstånd”, ”addering”, ”inbäddning” och ”digitala mediers 

dominans”. 

 

När Statens Medieråd arbetade med rapporten Ungar & Medier, kontaktades Michael Forsman, 

docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, anställd vid Södertörns högskola, för att 

genomföra en studie för att se vad elever i åldrarna 10 och 13 gjorde online ur ett 

genusperspektiv. I studien, som döptes till Duckface/Stoneface – sociala medier, onlinespel och 

bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 intervjuades 142 elever vid fyra olika skolor i 

Stockholmsområdet. Intervjufrågorna handlade om hur de använder mobiler och datorer, dator- 

och tv-spel och sociala medier, där fokusen låg på Facebook, Instagram och Youtube. 

 

Till sist i mitt arbete användes den Nationella utvärderingen av grundskolan (NAU03) som gjordes 

2003. Den texten är äldst i studiens urval men är samtidigt relevant då den tar upp den digitala 

utvecklingen och berättar hur bildundervisning använde sig av digitala medier för tio år sedan. 
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2 Resultatredovisning 

Resultatet kommer i detta avsnitt att presenteras i tre olika avsnitt. Första avsnittet kommer att 

behandla hur elever använder sociala medier på fritiden, den andra delen kommer att behandla 

sociala medier i undervisningen och avslutningsvis beskrivs hur elever och lärare arbetar med 

digitala medier i bildundervisningen. 

2.1 Elever och sociala medier 

Enligt den vetenskapliga rapporten Duckface/Stoneface – sociala medier, onlinespel och 

bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 existerar inte gränserna mellan att vara 

offline och online för eleverna. Internet är tillgängligt överallt, dygnet runt tack vare 

mobiltelefonerna och det leder till att det blivit en självklar del av elevers vardagsliv (Forsman 

2013, s. 7). De tar upp mobiltelefonen för att spela ett spel så fort de känner att de har tråkigt en 

kort stund eller för att ta en bild på sig själva som sedan läggs upp på Instagram. Det är en del av 

elevernas vardag (ibid s. 15). Uttrycket ”mobil boom” nämndes i rapporten, vilket betyder att allt 

fler har en egen smart mobil. Enligt den statistiken är 90% av elvaåringarna dagliga användare av 

sina smartmobiler (ibid s. 20). Mobiltelefonen har blivit mer än ett kommunikationsverktyg, 

nästan som ett relationsobjekt då mobiltelefonen representerar hela vårt sociala liv och det skulle 

upplevas som en social och personlig katastrof om den försvinner. Idag står mobilen för ens egna 

jag, ens tankar och känslor samtidigt som den är ett sällskapsbehov (ibid s.23ff). Studien visar 

även att medierna idag har en stor påverkan på identitetsskapandet. För att synas måste eleverna 

idag vara engagerade i onlinespel och sociala medier, genom att kolla och följa varandra (ibid s. 

14). 

 

Vid granskning av elevers medievanor kommer det fram att det är stora könsskillnader. Bland 13-

åringar använder 20% av flickorna sociala medier mer än tre timmar per dag i jämförelse med 4% 

av pojkarna. Istället är dator- och tv-spel mer populärt bland pojkarna då 36% spelar mer än 3 

timmar om dagen där det bland flickorna är 0% (ibid s. 6). Det är vanligt att elever följer vloggar. 

Vlogg är en typ av video-blogg där bloggaren filmar sig själv och lägger upp videoklipp. Pojkar 

följer vloggar som handlar om populära datorspel medan flickor följer både bloggar och vloggar 

som handlar om mode och skönhet (ibid s. 8). Flickorna skriver dessutom bloggar själva, vilket 

inte är lika vanligt bland pojkarna (ibid s.21). Studien har visat att bildkommunikation är vanligt 

bland elever idag. Eleverna lägger upp bilder på Instagram och Facebook där många av deras 

vänner får se, men via MMS eller andra mobilapplikationer skickas bilder dagligen till några få 

utvalda personer (ibid s.8). 

 

Könsskillnaderna uppmärksammades även på andra sätt när denna studie gjordes. De märktes 

tydligt på självporträttsbilderna som bland annat kallas för selfies. För flickorna gäller det att ha ett 

så kallat duckface där de plutar med läpparna framför kameran. Ofta hittar dock flickorna på 

ursäkter till varför de lägger upp dessa bilder, eftersom dessa bilder kan tolkas som löjliga. För 

flickor är det viktigt hur många det är som gillar dessa bilder, med tanke på all tid och arbete de 

lägger ner på att ta bilder och de skyller ofta ifrån sig på att de blivit ”mobilberoende” (ibid s.9). 

Flickorna ser till att de uppdaterar ofta, vilket gör att de fotograferar och filmar mer än vad 
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pojkarna gör (Forsman 2013 s. 21) För pojkarna är det nämligen nästan tvärtom. För dem gäller 

det att de har ett stoneface där det ska framstå som att de inte bryr sig. Det gäller inte bara på 

bilderna utan även det sociala, en tendens är att inte bry sig om hur många som gillar ens bilder 

eller lägga ut bilder allt för ofta. Det ses som ”tjejigt”. Men något som är gemensamt för de båda 

könen är att det är viktigt att de inte verkar barnsliga. Att vara naturlig är även det någoting de 

båda könen eftersträvar, dock har de sina olika tolkningar av det. Pojkarnas bilder är naturliga om 

de framstår som att de tagits utan någon närmare eftertanke medan flickornas bilder kräver mer 

planering såsom bildvinklar, smink och kläder, retuschering och efterarbete (ibid s. 8ff).   

 

Medan flickorna dominerar de sociala medierna, spenderar pojkarna tid på spel som oftast 

handlar om det ”traditionella manliga aktiviteter” så som sport, våld och överlevnad. Även om 

onlinespelen kan spelas med främlingar är det vanligt att eleverna spelar mot vänner i 

kompisgängen, det har blivit en social sysselsättning med vännerna trots att de är ensamma i 

spelrummet. Trots det är det vanligt att pojkarna samlas hemma hos varandra på helgkvällar och 

nätter för att spela tillsammans. För tioåriga flickor är spel ganska vanligt också. Här märks 

könsuppdelningen också då flickorna spelar spel som handlar om att ta hand om olika karaktärer 

och djur (ibid s. 10). 

 

Forsman skriver även i rapporten att den traditionella synen på media måste försvinna eftersom 

att digitala medier blivit en stor del av vår vardag, vi är i media och media är i oss. Den har 

kommit till att blivit en förutsättning för oss att klara vardagen. Därför menar de att vi måste 

sluta se Internet som ett cyberspace, eftersom att vi nu har Internet med oss vart vi än går. Där 

står också hur vanligt det är att vi vuxna kan skrämmas av elevernas erfarenheter och vanor med 

det digitala och att vi missar det faktum att de faktiskt lever och lär sig på Internet (ibid s. 12). 

2.2 Sociala medier i bildundervisningen 

Den Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NAU03) säger att bildämnet är ett ämne i 

förändring då den kommunikativa delen av ämnet blivit stort i och med att digitala medier 

utvecklats i rasande fart. Det står även att ämnet är viktigt då elever ska kunna kommunicera via 

bilder och även kunna kritiskt granska dem. Undersökningen visar att eleverna själva inte tycker 

att bildämnet är ett viktigt ämne, men det är intressant och roligt (NAU03, s. 44f). 

 

Utvärdering visar att 60% av bildämnets lektionstid går till att framställa bilder för hand. Resten 

av tiden går till bland annat bildanalys, bildkommunikation och digital bildhantering. Att den 

digitala bildhanteringen får lite tid av undervisningen beror enligt rapporten på bristen av 

utrustning och lärarnas upplevda brist på kompetens för datorerna. Att flickorna generellt får 

bättre och högre betyg i ämnet än pojkarna, kan vara på grund av att det just är för att bildämnets 

fokus fortfarande ligger på att framställa bilder för hand (NAU03, s. 45f).  

 

Hans Örtegren och Anders Marner menar i sin artikel Digitala medier i bildämnet – möten och 

spänningar, skriven förra året, att nu när bilder produceras och ändras digitalt med alla olika sociala 

medier, påverkar det bildämnet även om ämnet fortfarande kopplas med verktygen såsom penna, 

papper, färg och pensel. I artikeln talar de om att det finns fyra olika sätt att få in digitala medier i 

just bildämnet. Dessa fyra sätt kallar de för ”motstånd”, ”addering”, ”inbäddning” och ”digitala 
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mediers dominans” (Örtegren & Marner 2013, s.30ff). Digitala medier kan mötas med motstånd 

då det ses som tidskrävande när lärare inte har den tiden, och att den är irrelevant. Med addering 

menar Örtegren och Marner att lärare helt enkelt lägger till digitala medier som ett verktyg till 

ämnet försiktigt för att till exempel öka verkningsgraden och effektiviteten, medan inbäddning 

betyder att digitala medier förs in i ämnet och faktiskt kan leda till att ämnet förändras ända från 

grunden. Med det sista sättet, digitala mediers dominans, menas att de digitala medier tar över 

bildämnet som kan ses som ett mediespecifikt ämne (ibid s. 33f). 

2.3 Elever och lärare om digitala medier i bildundervisningen 

Björck, som under flera år följt skolans praktik i bildundervisningen, menar att det idag finns 

delade meningar om att använda digitala medier i och utanför skolan och att den paniken vuxna 

kan ha för digitala medier kan försvinna med tiden i och med att den blir en del i vardagen och 

att den istället för att ses som en teknik blir ett vardagligt verktyg. Hon menar att vuxna lätt oroas 

av att elever idag kommunicerar på många olika nivåer med olika tekniker. I och med att digitala 

tekniker används i skolundervisningen leder det till en annan typ av undervisning och kanske 

måste även sättet att se på vad kunskap är uppdateras. Björck fortsätter med att säga att det är en 

mänsklig rättighet att ha kompetens i digitala medier idag och att då medie- och 

informationskunnighet anses viktigt att ses som del av vårt livslånga lärande (Björck 2014, s. 

27ff). Det är viktigt att elever har en grundläggande kunskap då det idag går väldigt fort i den 

tekniska utvecklingen (ibid s. 196). 

 

Bildlärare är oftast de lärare som är mest öppna för att använda digitala verktyg i sin 

undervisning, men trots det använder 80% av eleverna sällan eller aldrig digitala verktyg på 

bildlektionerna. Björck menar att detta kan bero på att lärare avstår från att arbete med digitala 

verktyg i undervisningen då de är rädda för att misslyckas (ibid s. 34ff). Hon tillägger att sociala 

relationer utvecklas på nätet och att elever på flera sätt kan kommunicera med både lärare och 

elever på andra skolor men att det då samtidigt finns en risk att de digitala verktygen tappar sin 

charm när de används i skolan. Ett annat motstånd till att använda digitala verktyg är att datorn 

skulle kunna påverka det kreativa skapandet negativt, vilket enligt Björck påminner om 

motståndet som ibland förekom när det diskuterades kring kamerans användning i bildämnet 

(Björck 2014, s. 33). Fortsättningsvis finns det lärare som tycker att datorn borde användas i 

undervisning, men dock på ett mer grundläggande sätt som till exempel ordbehandlingsprogram 

och inte direkt för skapande medan det finns andra lärare som tycker att datorn är lika viktig som 

alla andra sorters verktyg i undervisningen (ibid s. 33f). 

 

De positiva effekter som kan uppstå genom att arbeta med digitala medier är till exempel ökad 

motivation och självständighet bland eleverna. Eleverna får arbeta i sin egen takt och utifrån sina 

egna förutsättningar (ibid s. 29). De elever som annars har svårt för att teckna får nu andra 

möjligheter att utvecklas i bildämnet, då de eleverna oftast inte har svårigheter med att arbeta 

med datorer. Björck lägger även till att datorerna med sina ångerfunktioner gör att eleverna vågar 

testa och göra fel eftersom att det är enkelt att gå tillbaka (ibid s. 34). Björck påpekar även att det 

kan vara tvärtom, att elever som i vanliga fall är bra på att teckna och tycker att det är roligt, inte 

alls tycker om att arbeta med datorn (ibid s. 183). Elever själva tycker att det är roligt att använda 



 

15 
 

sig av datorer i undervisningen men att de inte ser det som ett verktyg för att lära sig, vilket visar 

att elever inte kopplar något de tycker är roligt med att lära sig (Björck 2014, s 37). 

 

När Björck undersöker hur det är i skolorna med just datoranvändningen i bildämnet, reagerar 

hon på flera saker. Bland annat är det en flicka tycker att det inte är bild då elever använder 

datorn. Björck menar på att det är lärarens sätt att se på datorn som verktyg i bildundervisningen 

som påverkar vad eleverna själva tycker (ibid s. 98f). En annan sak hon reagerade på var även 

ovana som kunde förekomma hos eleverna när de arbetade med datorer i undervisningen i de 

klasser som hon besökt. Det visade sig att förutom att eleverna behövde hjälp med svåra 

datorprogram, behövde de även fråga om hjälp med till synes enkla förfaranden. Dettta kan dock 

bero på att de är vana vid att ständigt fråga i skolan medan de hemma försöker prova sig fram 

enligt Björck (ibid s. 103). När elever också frågar om något tekniskt, till exempel att de vill att 

det ska se ut som att någon springer efter någon annan, visar läraren rent tekniskt hur det går det 

att ordna detta. Björck reagerar på att läraren inte ställer motfrågor och kommunicerar med 

eleverna om exempelvis varför eleven vill ha bilden på just det viset utan att de istället har all 

fokus på att se till eleven får den tekniska hjälpen (ibid s. 181).  

 

Under sin undersökning fick Björck även reda på att administrationen av till exempel 

datorprogram påverkar lärarna när det gäller de digitala verktygen. Att arbeta med datorer kräver 

mycket tid och förberedelser (ibid s. 102f). Med en fysisk portfolio kan lärare sprida ut elevernas 

arbeten och på så sätt få en överblick medan nackdelen med digital portfolio är att det tar tid att 

öppna alla olika sorters program som eleven arbetat i. Fördelen är dock den att lärare med den 

digitala portfolion får möjlighet att öppna upp den överallt närsomhelst, samtidigt som det går att 

komplettera den med en blogg där eleven kan skriva om sitt arbete (ibid s. 199). Sociala medier 

kan ha en positiv inverkan på elever då de kan diskutera erfarenheter och sina arbeten med andra 

elever och inte bara lärare, vilket gör att eleverna utvecklar sin självbedömning och får en bättre 

förståelse för det egna lärandet (ibid s. 199). 

 

Kerstin Ahlberg och Helena Danielsson har i ett projekt som de kallat för Estetiska lärprocesser – en 

studie om elevers lärande på en lokal webb-plattform lagt märke till att elever gärna vill visa upp vad de 

har gjort i skolan och utanför skolan samt att de till och med vill fortsätta arbeta digitalt efter 

skoltid. I det här projektet har elever bland annat fått fotografera saker de själva skapat för att 

sedan lägga ut bilderna på klassens egen blogg (Ahlberg & Danielsson 2013, s. 11). 

 

När eleverna ska lägga ut bilder är det två flickor som inte vill lägga upp sina bilder då de inte 

tycker om datorer vilket Danielsson och Ahlberg poängterar ska respekteras. Här märks även att 

eleverna har olika datorvana och att föra över sitt fotografi till bloggen tar lång tid och Ahlberg 

och Danielsson tror att det kan vara en anledning till att eleverna tappade intresset till att skriva 

någonting på bloggen. (ibid s. 11). Samtidigt förvånades de över att alla elvaåringar klarade av att 

fotografera och använda kameratekniken utan några som helst frågor (ibid s. 16). Enligt Ahlberg 

och Danielsson hade de flesta elever inte några problem att ladda upp sina bilder på bloggen då 

de använder Facebook och andra sociala medier på fritiden (ibid s. 17.) Det som både elever och 

lärare upplevde som svårare var att hantera scanners, digitala ljudinspelare, projektor och 

hårdvaran. Trots det upplevdes det som att det hade fungerat bra (ibid s. 16). Andra nackdelar 
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har varit att det tar tid när elever ska logga in på skolans dator på grund av olika anledningar, 

såsom till exempel borttappade lösenord till sitt eget konto eller tekniska problem (ibid s. 17). 

 

När eleverna i intervjuer reflekterar över bloggen inser Ahlberg och Danielsson flera saker. Bland 

annat nämner de att eleverna själva har reflekterat över vad syftet med klassbloggen är och där 

har de uttryckt att det är för att de ska få respons på sina arbeten så att de på det sättet kan 

utvecklas och bli bättre samtidigt som de får träna på att tala om andras arbeten utan att vara 

taskig. Även om eleverna själva inte har känt att det är lätt att kritisera andras arbeten har de sett 

fram emot att få se kommentarer de har fått om sina egna. När eleverna fått kommentarer 

reflekterar de över att det är viktigt att alla får kommentarer och över besvikelsen över att få korta 

kommentarer som inte ger särskilt mycket information så som ”nice” eller ”bra” (Ahlberg & 

Danielsson 2013, s. 13f). Eleverna tycker också att det kan vara svårt och jobbigt att publicera 

bilder på sina egna arbeten, och en av eleverna nämner att den känslan försvinner när bilden väl 

ligger uppe på bloggen (ibid s. 17).  

 

Ahlberg och Danielsson har själva sett flera positiva aspekter gällande detta projekt. Eleverna har 

nämligen genom arbetets gång utvecklat sitt självförtroende och med tiden har det blivit lättare 

att ta emot och ge kommentarer och kritik om eget och andras arbeten. Det eleverna säger 

hjälper även lärarna att förstå vad eleverna har lärt sig (ibid, s. 22). 

 

Lärarna i detta projekt har reagerat både positivt och negativt på arbetet. De har tänkt på att 

eleverna som har lättare för att uttrycka sig också har lättare att skriva kritik till andra medan 

andra elever behöver mer stöd i detta enligt Ahlberg och Danielsson. Författarna konstaterar att 

lärarnas vilja att hjälpa eleverna i responsarbetet varit stort, men begränsats genom att aktiviteten 

med klassbloggen tar tid och att de ofta tyckt att de behövt prioritera andra uppgifter i 

skolarbetet. De skriver att ”lärarna har också noterat att tidsaspekten är viktig och att det var lätt 

hänt att arbetet med bloggen kommit bort bland annat som ska göras” (ibid s. 14). Ahlberg och 

Danielsson lägger till att trots att båda könen verkar ha varit intresserade i klassbloggen, har 

flickorna skrivit fler antal inlägg än pojkarna. De fortsätter med att reflektera att det kanske 

berodde på att pojkarna inte ville skriva och att de kanske hade lagt in fler inlägg om de till 

exempel hade kunnat spela in sin kritik muntligt istället (ibid s. 14). De har även reagerat på att 

eleverna använt sig av tekniken för att utveckla sina egna presentationer (ibid s. 17). 

 

Ahlberg och Danielsson menar att både eleverna och läraren uttrycker att det är positivt att 

gränsen mellan skolan och fritiden och hemmet minskar med hjälp av bloggen, då andra utanför 

skolan kan få se vad eleverna gör i skolan såsom elevernas föräldrar, familj och vänner. Dock 

reagerade lärarna på att det kan bli alldeles för stort och ställer sig frågan hur detta skulle kunna 

styras upp (ibid s. 21). 

 

Ahlberg och Danielsson diskuterar även om digital kompetens där de tar stöd av danska 

medieforskarna Kirsten Drotner och Lotte Nyboe och även av Ola Erstad, en norsk forskare 

inom medier och pedagogik, som menar att elever idag inte bara behöver kunna använda sig av 

digitala tekniker, utan att elever faktiskt utvecklar sig själva eftersom eleverna då, enligt dem, får 

en syn på sig själva när de arbetar med film och bilder (ibid s. 15f). 
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3 Diskussion 

3.1 Resultatdiskussion 

Det här avsnittet kommer att diskutera resultatet och problematisera de utvalda fortskarnas texter 

med de texter som redovisats i arbetets bakgrundsdel. För att tydliggöra resonemanget 

presenteras min resultatdiskussion nedan strukturerad under respektive huvudfråga. 

3.1.1 Hur används sociala medier av unga i åldrarna 9-13? 

Idag använder sig elever av sociala medier ofta i sin vardag, inte bara via datorerna utan även med 

hjälp av mobiltelefonerna (se avsnitt 1.2.2). Detta redogörs för i olika statliga översikter om 

mediebruk. Texterna från BRIS och Statens medieråd visar liknande tendenser.  De skriver till 

exempel att det är mobiltelefonerna som har lett till att de sociala medierna blivit en del av 

vardagen då människan med den ständigt är online eftersom att mobiltelefonen är med en 

överallt (se avsnitt 2.1).  

 

Mobiltelefonen har utvecklats till något mer än endast ett kommunikationsverktyg. Den har blivit 

ett relationsobjekt då den representerar vårt sociala liv och står för ens egna jag, ens tankar och 

känslor och är samtidigt ett sällskap. Det är med hjälp av mobiltelefonen som eleverna kommer 

in på sociala medier (se avsnitt 2.1). Vissa skillnader i användningen mellan könen kan märkas vid 

läsning av texterna. Nästan dubbelt så många fler flickor använder Instagram i jämförelse med 

pojkarna (se avsnitt 1.2.2). 20 % av alla flickor i 13 års ålder använder sociala medier regelbundet, 

vilket kan jämföras med de ynka 4 % av pojkarna i samma ålder. Däremot är tv- och datorspel 

vanligare bland pojkarna (se avsnitt 2.1). 

3.1.2 Hur används sociala medier och digitala verktyg i bildundervisningen, med 
fokus på grundskolans åk 4-6? 

Digitala kunskaper är enligt min studie viktigt i dagens samhälle och i skolans värld. Detta märks 

då det redan i de övergripande målen i läroplanen nämns digitala kunskaper där det står att 

eleverna ska kunna använda sig av moderna tekniker som verktyg för kommunikation och 

skapande. I läroplanen för bildämnet fokuseras det på dessa kunskaper ytterligare. Eleverna ska 

kunna skapa bilder, kommunicera med bilder och få uppleva olika uttrycksformer med hjälp av 

digitala verktyg. De ska genom bildundervisningen få erfarenheter av visuell kultur. Med visuell 

kultur menas till exempel foto, film och design (se avsnitt 1.2). 

 

Forsman tar upp att den traditionella synen på media måste försvinna eftersom digitala medier 

blivit en stor del av vardagen. Han menar att vi är i media och media är i oss. Media har blivit en 

förutsättning för oss att klara vardagen (se avsnitt 2.1). Av den anledningen kan det vara svårt att 

förstå varför skolan tar tid på sig att ta till digitaliseringen och istället fortfarande använder sig av 

analoga uttryckssätt. Dock ska man påpeka, enligt min studie med stöd av Kroksmark, att skolan 

nu är på god väg att ta till sig digitaliseringen och fortsätter med att skriva att det digitaliserade 

lärande leder till ett mer effektivt och tillgängligt lärande. Han menar även att skolan skulle se 

annorlunda ut idag om lärare kunde använda sig av elevernas intresse för sociala medier och 

datorspel i olika skolämnen och på så sätt motivera lärandet. Även Diaz menar att elevers 
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motivation till lärande skulle ökas genom att integrera undervisningen med elevers fritidsintressen 

(se avsnitt 1.2.3). 

 

Kanske kan orsaken till varför det har tagit tid vara något av de sätt som Örtegren och Marner 

beskriver. De har tolkat att bildämnet tagit emot digitaliseringen utifrån fyra olika sätt, bland 

anant fanns ett som de döpte till motstånd. Där beskriver de att digitala medier kan ses som 

irrelevant i bildämnet och att det kräver tid som lärare inte har (se avsnitt 2.2). Att digitala medier 

inte får mycket tid bevisade den nationella utvärderingen från 2003 som visade att den digitala 

bildhanteringen inte alls får mycket tid i undervisningen och att det råder brist både på utrustning 

och på lärarnas kompetens inom det området. Men även här påpekas att bildämnet är ett ämne i 

förändring i och med att digitaliseringen utvecklas (se avsnitt 2.2). 

 

Att lärare inte har kompetensen inom just sociala medier kan bero på att lärare idag tillhör den 

generation som Diaz kallar för digitala immigranter medan eleverna idag är digitalt infödda. En 

immigrant vill helst vara påläst och kunna hantera allting rätt från början, vilket kan vara 

anledningen till att lärare inte alltid vågar använda digitala medier i undervisningen(se avsnitt 

1.2.3). I sitt projekt där elever fick använda en klassblogg till att publicera egna arbeten kom 

Ahlberg och Danielsson fram till att elevers datorvana är individuell och att även det kan påverka 

huruvida lärare vill använda sig av digitala medier i undervisningen (se avsnitt 2.3). Forsman 

menar att vuxna kan bli avskräckta av elevers erfarenheter och vanor med det digitala och att 

vuxna av den anledningen missar det faktum att elever lever och lär sig på Internet (se avsnitt 

2.1). 

 

För min studie jämför jag med andra forskare och pedagoger vars texter som jag undersökt. 

Relationen mellan vuxnas och elevers datakompetens, och vad det kan innebära farmträder på 

olika vis. Björck uttrycker liknande tankar som Forsman då hon menar att vuxna oroas över att 

eleverna idag kommunicerar på olika sätt med olika tekniker (se avsnitt 2.3). Hon tar även upp, 

precis som Örtegren och Marner (se avsnitt 2.2), att när inbäddning av digitala medier i 

undervisningen leder det till en annan typ av undervisning och detta kan enligt Björck även göra 

att synen på kunskap måste uppdateras (se avsnitt 2.2). Även Krokmarks nämner att lärarrollen i 

sig kan vara hotad av detta då det med digitala läromedel inte blir lika tydligt vem det är som lär 

vem, vad och hur (se avsnitt 1.2.3). Löfving diskuterar om att vuxna blir nervösa av att elever 

chattar, spelar och bloggar på en och samma gång. Hon fortsätter med vikten av att pedagogerna 

har en förståelse för sociala medier och att pröva den i undervisningen. Även Diaz tar upp att det 

är viktigt att det krävs att lärare har en förståelse för hur eleverna använder sig av olika medier för 

att de ska kunna stimuleras av lärandet genom att använda digitala medier (se avsnitt 1.2.3). 

 

Av alla pedagoger i skolan är bildlärare de lärare som helst arbetet med digitala medier i 

undervisningen enligt Björck. Dock ska det poängteras, menar jag utifrån min studie,  att de flesta 

eleverna även i bildämnet sällan använder digitala medier. När Björck undersökte hur det är på 

bildlektionerna upptäckte hon att de flesta eleverna tycka att det var roliga att använda datorn på 

lektionen, men även att eleverna inte såg datorn som ett verktyg för att lära och en flicka 

uttryckte till och med att det inte var en riktig bildlektion då (se avsnitt 2.3). 
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Diaz tar även upp konkreta tips som att använda en chatt och Skype i undervisningen där hon 

upptäckte flera fördelar samt nackdelar. Med en chatt går det att inkludera andra klasser och 

skolor, samtidigt behöver inte en diskussion hållas i klassrummet utan elever kan få tillgång till 

den på andra platser än i skolan så länge de har en internetuppkoppling. En nackdel Diaz lade 

märke till var att elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med svenska som andraspråk, 

kunde uppleva det som obekvämt att visa upp sina språkliga brister. Samtidigt påpekar Diaz att 

eleverna oftast har fullt upp med att se till att de själva skriver korrekt att de inte lägger märke till 

andras brister och chattandet bidrar till en mer avslappnad klassrumsmiljö (se avsnitt 1.2.3).  

 

Avslutningsvis tar Diaz upp skolans roll i samhället och att en av skolans grundtankar är att 

spegla samhället. Diaz menar att istället för att spegla samhället borde skolan vara en förebild för 

hur samhället borde se ut. Detta är något menar jag, både utifrån Diaz och min egen studie att 

skolan inte har. Det skulle i så fall enligt undersökt statistik ha inneburit att elever i skolan hade 

haft tillgång till en egen dator nu, vilket de allra flest inte har (se avsnitt 1.2.3).  

3.2 Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en litteraturstudie som bygger på forskningslitteratur. För att den skulle 

få så god reliabilitet som möjligt valdes endast aktuell forskningslitteratur som var maximalt fem 

år gammal, med undantag för NAU03 då den var den senaste utvärderingen när detta arbete 

skrevs. Dock ska det nämnas att medan studien genomfördes var en ny utvärdering på framväxt.  

 

I resultatet presenteras litteraturen som valts ut via urvalskriterierna och den har gett svar på 

studiens syfte och frågeställningarna. Utifrån det underlaget kan min nu genomförda studie anses 

ha uppnått såväl reliabilitet och validitet, även om ett knappt urval gällt. 

  

Eftersom studien bygger på sociala medier går det inte att gå tillbaka långt i tiden 

forskningsmässigt. Däremot kan jag i efterhand reflektera över om huruvida resultatet hade 

ändrats om jag använt mig av engelskspråkig och/eller nordisk litteratur. Jag tror även att 

resultatet kunde ha blivit annorlunda om fokusen låg på att hitta endast forskningslitteratur redan 

från starten när urvalen gjordes. Fördelen med detta är att relevant litteratur lästes även om det 

dock inte ses som forskningslitteratur, den litteraturen togs fram i bakgrundsavsnittet i denna 

studie. 

3.3 Slutsatser 

Studiens syfte var att utifrån tidigare forskning undersöka hur sociala medier och digitala verktyg 

används i bildundervisningen för unga i åldrarna 9-13. Detta baserades på två forskningsfrågor 

som lyder: 

 Hur används sociala medier av unga i åldrarna 9-13? 

 Hur används sociala medier och digitala verktyg i bildundervisningen, med fokus på 

grundskolans åk 4-6? 

I detta avsnitt presenteras mina huvudsakliga slutsatser utifrån resultatet och resultatdiskussionen. 

 



 

20 
 

Studien visar hur unga i åldrarna 9-13 använder sociala medier. De använder sig av både text, 

bilder och video med hjälp av de tre olika mötesplatserna som Facebook, Instagram och Youtube. 

När ”mobil boom” hände, då alla plötsligt hade sin egen smartmobil, fick sociala medier som till 

exempel Instagram sitt genombrott. Nu använder elever i den åldern sociala medier så fort de får 

chansen till det. 

 

Studien visar även att det är skillnader på vilka sociala medier och på vilket sätt de används bland 

eleverna. Flickor dominerar Instagram till exempel. Där märks även skillnaden på hur flickor och 

pojkar använder bildtjänsten. Flickor lägger ut bilder som de vill att så många som möjligt ska 

gilla medan det är viktigt för pojkar att inte visa att de bryr sig om den aspekten. 

 

Pojkar dominerar dock bland datorspelen. Där spenderas tid på spel som handlar om de 

”traditionella manliga aktiviter” så som sport, våld och överlevnad. För flickor handlar det oftast 

om spel som handlar om att ta hand om olika karaktär, om de ens spelar. 

 

En slutsats som jag drar beträffande den andra frågeställningen är att sociala medier kan kopplas 

till bildundervisningen vilket den också bör. Det är via sociala medier som elever ofta möter 

bildkommunikationen i dagens samhälle. Av den anledningen, menar jag, bör pedagoger och 

elever ha det i åtanke när de arbetar med bildundervisningen.  

 

Idag har flera elever fått testa på att till exempel ha en klassblogg där eleverna får fotografera och 

lägga upp sina egna arbeten. Vid arbete med digitala medier invävt i bildundervisningen skulle det 

kunna erbjuda att elever motiveras, men det kan även innebära en risk. Med det menar jag att 

risken finns att eleverna istället tröttnar på digitala medier just för att de inte ser lärandet som en 

rolig aktivitet. Men problemet kan dock vara att flera lärare idag kan känna sig avskräckta av det 

faktum att elever använder sig av sociala medier och digitala verktyg i den stora utsträckningen 

som de gör. Det kan vara en av anledningarna till varför skolan tagit tid på sig att ta till sig 

digitaliseringen. Men den här genomförda studien visar utifrån mina samlade slutsatser att detta 

är på väg att förändras i skolan, speciellt i bildämnet. 
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4 Avslutande reflektion 

I och med arbetets gång har jag insett att sociala medier inte bara är en del av vår vardag, utan att 

det faktiskt är vår vardag. Det är via sociala medier och med de digitala verktygen vi 

kommunicerar idag, om inte vi vuxna så är det på det sättet unga kommunicerar idag. Därför har 

det under arbetet med studien väckts många frågor som jag skulle vilja fortsätta vidare på. 

Exempelvis skulle jag vilja forska vidare på varför skolans bildundervisning inte har följt den 

digitala utvecklingen. Jag kan även tänka mig att undersöka hur det går till när en bildlärare 

använder sig av sociala medier i undervisningen. När jag läste litteraturen reagerade jag på att det 

verkar vara stora skillnader i bildundervisningen ur ett genusperspektiv och jag hade velat 

undersöka på vilket sätt och av vilka anledningar det kan bero på. För en kommande studie skulle 

jag kunna tänka mig att använda mig någon av dessa tre som uppslag. 
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