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Abstrakt 
Denna studie behandlar IKT och Bild som lärandeverktyg. På grund av det studerade områ-
dets komplexibilitet fann vi tidigt att det krävdes en omfattande litteraturstudie kring tidigare 
forskning inom områdena IKT och bild, allra helst eftersom vi utifrån vårt syfte även har fått 
studera konvergensen mellan IKT och bild i lärandesammanhang. Genom litteraturstudier har 
vi undersökt hur IKT och bild beskrivs som lärandeverktyg i styrdokument, rapporter och 
aktuell forskning. 
  
Vi har också gjort en empirisk studie med syfte att undersöka hur studenterna i lärarutbild-
ningens första termin upplevt IKT och bild som lärandeverktyg utifrån tre specifika kurser i 
den första terminens allmänna utbildningsområde. I vår empiriska studie har studenterna fått 
reflektera över huvudsakligen följande tre frågeställningar: Hur de upplevde IKT och Bild 
innan de påbörjade sin utbildning, hur de upplevde IKT och bild som lärandeverktyg efter den 
första terminen samt hur de har sett på IKT och Bild som lärandeverktyg i sin kommande lä-
rarprofession. Genom att använda kvalitativ analys undersöktes lärarstudenternas uppfattning-
ar om hur de upplevt formerna och innehållet i den första terminens lärarutbildning som be-
handlat IKT och Bild som verktyg för lärande.  
 
Efter att ha transkriberat våra intervjuer utarbetade vi en strategi vars huvudsakliga syfte var 
att sortera och organisera materialet på ett för oss överskådligt sätt. Vi sorterade sedan svaren 
gruppvis mot de frågeställningar vi hade. Alla gruppers svar sorterades sedan i sin tur in efter 
våra tre huvudsakliga frågeställningar kopplade till uppsatsens syfte. Resultatet visar på att 
studenterna innan de påbörjade sina studier generellt inte kände till vad begreppet IKT står 
för. IT ansågs huvudsakligen bestå av ordbehandling och informationssökning via en person-
dator. Studenternas uppfattning om Bild visade på en traditionell syn och ett snävt bildbe-
grepp, där bild huvudsakligen inneburit att teckna, måla, rita, pyssla och formge. Studenternas 
svar visar också att skolan från början har förmedlat ett synsätt där man skiljer på IT-
användning i skolan och på fritiden. 
 
Vår studie visar också att studenternas uppfattningar om IKT och bild tydligt förändrades i 
takt med att de fick prova på olika verktyg inom undervisningen inom de tre kurser som ingått 
i vår studie. Några av studenterna uttrycker exempelvis att de ser allt fler samband mellan 
IKT och bild, exempelvis i form av kommunikation, eller att datorn erbjuder olika möjligheter 
för lärande. Studien visade också att kunskapen om IT och datorer inte nödvändigtvis behöver 
vara avgörande för hur studenterna anser att det kan användas inom undervisning och lärande. 
Vi kan emellertid se att medvetenhet kring olika verktygs möjligheter har visat sig under re-
sans gång. Studenterna uttrycker efter den första terminen också en förväntning på de fortsatta 
kursernas innehåll när det gäller möjligheterna med IKT och bild. Utmaningen i en lärarut-
bildning måste vara att problematisera och lyfta fram IKT och dess samband med bild som ett 
naturligt pedagogiskt verktyg. 
 
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik, IT, IKT, Bild, lärarutbildning, relatio-
ner, gemenskap, kommunikation, lärande, undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
 
Inledning ................................................................................................................................... 1 

Syfte ....................................................................................................................................... 1 
Begrepp .................................................................................................................................. 1 

Bild ..................................................................................................................................... 1 
IKT...................................................................................................................................... 1 
Mediepedagogik ................................................................................................................. 2 
Digital kompetens............................................................................................................... 3 

Litteraturstudie ........................................................................................................................ 4 
Bildämnet i skolan.................................................................................................................. 4 

Att lära sig avbilda ............................................................................................................. 4 
Att lära sig göra bilder av pragmatiska skäl...................................................................... 4 
Att uttrycka sina känslor i bild ........................................................................................... 5 
Att lära sig använda bilden som konstnärligt uttryck ........................................................ 5 
Bildämnets innehåll och inriktning i läroplanerna ............................................................ 5 

Satsningar på IKT och Bild i skola och lärarutbildning......................................................... 6 
Användningen av datorer och satsningar på IT i skolan ................................................... 6 
IKT i lärarutbildningen .................................................................................................... 11 
Kultur och estetiska ämnen i skola och lärarutbildning .................................................. 12 

IT-propositionen................................................................................................................... 14 
IKT och Bild i samverkan .................................................................................................... 15 
Mediesamhällets betydelse för barn och ungdomars lärande............................................... 17 
Kultur och medier i skolan och på fritiden........................................................................... 19 
Den traditionella undervisningsmiljön ................................................................................. 21 
IKT och Bild i skolans och lärarutbildningens styrdokument.............................................. 21 

Lpo 94............................................................................................................................... 22 
Ett vidgat textbegrepp ...................................................................................................... 23 
Lärarutbildningens styrdokument .................................................................................... 23 
IKT och bild i de Lokala kursplanerna ............................................................................ 26 

Vetenskapligt perspektiv och teoretiska utgångspunkter .................................................. 26 
Att studera lärande ............................................................................................................... 26 
Teorier kring lärande............................................................................................................ 27 
Det sociokulturella perspektivet........................................................................................... 30 
Mediering ............................................................................................................................. 33 

Empirisk undersökning ......................................................................................................... 38 
Metod ................................................................................................................................... 38 

Urval................................................................................................................................. 38 
Bortfall ............................................................................................................................. 38 
Metoddiskussion ............................................................................................................... 38 
Validitet och reliabilitet ................................................................................................... 42 

Resultat och analys................................................................................................................. 43 
Resultat av den empiriska undersökningen.......................................................................... 43 

Hur upplevde studenterna IKT och Bild innan de påbörjade sin utbildning? ................. 43 
Hur upplevde studenterna IKT och bild som lärandeverktyg efter den första terminen? 45 
Hur ser studenterna på IKT och Bild som lärandeverktyg i sin kommande 
lärarprofession? ............................................................................................................... 46 

Sammanfattande diskussion och slutsatser i relation till litteratur och teori................... 47 
Tidigare upplevelser av lektioner i bild och IKT ................................................................. 47 
Bild och IKT som lärandeverktyg i lärarutbildningen ......................................................... 48 



 

Det sociokulturella perspektivet........................................................................................... 50 
Mediering ......................................................................................................................... 51 

Avslutande reflektioner ........................................................................................................ 53 
Fortsatt forskning ................................................................................................................. 54 

Referenser ................................................................................................................................ 55 
Bilagor ..................................................................................................................................... 62 

Bilaga 1. Kursuppgift 4. Grupprocesser - IKT................................................................. 62 
Bilaga 2. Intervjufrågor IKT och Bild som läroverktyg................................................... 65 
Bilaga 3. Struktur data...................................................................................................... 66 

 
 
 
 



 1

Inledning 
 
I det allmänna utbildningsområdets första kurs, Lärarens ledarskap 1 – Lärarens uppdrag, 
ingår IKT och Bild som verktyg för lärande. Detta är den första kurs studenterna möter i sin 
utbildning. Alla blivande lärare kommer till dessa lektioner med sitt tidigare lärande med i 
bagaget. De har alla med sig något mycket viktigt och avgörande som påverkar deras förvänt-
ningar på och den inställning de har till att lektioner och kursuppgifter i IKT och Bild ingår 
som en del i deras utbildning. De har med sig sina tidigare erfarenheter av dessa ämnen, sin 
förförståelse av vad dessa ämnen innehåller och innebär och en skattning av den egna kompe-
tensen i ämnet. Alla har de med sig erfarenhet av bildämnet och IT från grundskolan, medan 
begreppet IKT är nytt för många. Mycket av det som kan rymmas under IKT-begreppet har de 
dock kommit i kontakt med i skolans organiserade verksamhet, samt i olika fritidssysselsätt-
ningar. Att få ta del av och beskriva hur studenterna upplever IKT och Bild är viktigt av flera 
skäl: För det första hur lärandet kan synliggöras i syfte att förstå lärande. För det andra hur vi 
som lärarutbildare lever upp till läroplaner, kursplaner och befintliga styrdokument. För det 
tredje hur vi själva som lärare kan bidra till att effektivisera lärandet i vår egen undervisning. 
Ett ytterligare skäl vi ser är att få sprida kunskap om hur IKT och Bild kan tillämpas inom 
lärarutbildningen.  
 

Syfte 
Syfte med detta arbete är att utifrån litteratur, styrdokument och empiri undersöka och beskri-
va hur IKT och bild kan och ska fungera som lärandeverktyg. 
 
I studiens empiriska undersökning inkluderas också följande tre frågeställningar: 
1. Hur upplevde studenterna IKT och Bild innan de påbörjade sin utbildning? 
2. Hur upplevde studenterna IKT och bild som lärandeverktyg efter den första terminen? 
3. Hur ser studenterna på IKT och Bild som lärandeverktyg i sin kommande lärarprofession?                 
 

Begrepp 
Vi kommer att använda olika begrepp för att beskriva problemområdet som både omfattar 
IKT och Bild. Vår synpunkt är att begreppen Bild respektive IKT i realiteten till stor del kan 
ingå i och representeras av varandra, vi väljer dock att delvis använda dem separerade efter-
som vi förmodar att det på grund av studenternas förförståelse skulle kunna leda till begrepps-
förvirring om vi generellt sammanför dem, vilket inte skulle tjäna vårt syfte med detta arbete. 

Bild 
Begreppet Bild omfattar i denna text det innehåll som ryms inom skolämnet bild enligt aktuel-
la läroplaner för grundskola och gymnasium. Då lärarutbildningen utbildar lärare för dessa 
skolformer är det relevant att studenterna i sin utbildning möter det ämnesinnehåll som gäller 
i den skola de själva senare ska verka och samverka i. Begreppet Bild betyder i vår studie 
även bild som betydelsebärare och tolkningsverktyg i olika sammanhang, exempelvis som ett 
gränssnitt på webbsidor.  

IKT 
”Informationsteknik” och ”Informationsteknologi” brukar generellt förkortas med IT. Be-
greppet IKT som står för ”Informations-och kommunikationsteknik” har under de senaste 
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åren blivit alltmer vanligt och då särskilt i pedagogiska sammanhang. IKT-begreppet inbegri-
per till skillnad från IT, det kommunikativa perspektivet på tekniken. Således är IKT-
begreppet intressant i en pedagogisk verksamhet eftersom kommunikation associeras med en 
aktiv handling. Lärande är i vår mening en aktiv handling som innefattar bl. a. kommunika-
tion och information. I vår verksamhet hanteras frågorna vad, hur och varför. Detta innebär att 
verksamheten också inbegriper ämnet didaktik. Exempel på vad IKT-pedagogiken innefattar 
mer konkret är hur man kan använda olika medier, digitala bilder, digitalt ljud och digital vi-
deo, olika programvaror samt Internet som stöd för lärande.  
 
Generellt vågar vi påstå att en viss förvirring råder utifrån när var och hur IT eller IKT ska 
användas som begrepp. Det senaste året har vi exempelvis sett IT/IKT hopskrivet till ett ord. 
Vi kan finna att det inte finns något säkert svar på vilken beteckning som ska gälla utifrån de 
olika sammanhang man använder begreppet. Vi har i vår uppsats huvudsakligen valt att an-
vända IKT när vi menar skolans värld. Vad vi kan se använder Statens offentliga utredningar 
oftast begreppet IT även i skolsammanhang i termens bredaste betydelse. Lärarutbildnings-
kommittén använder konsekvent ”kommunikationsteknik” i sitt betänkande ”Att lära och 
leda” (SOU 1999:63). De flesta universitet och högskolor använder numer IKT när de beskri-
ver IT i sin verksamhet. Svenska datatermgruppen rekommenderar användning av ”informa-
tionsteknik”. Termen ”Informationsteknologi” bör användas när man mer precist beskriver 
vetenskapen om tekniken. Begreppet IKT, ”informations- och kommunikationsteknik” re-
kommenderas inte av Svenska datatermgruppen. IT-propositionen (Regeringens proposition 
2004/05:175, ”Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället”), använder sig också 
av begreppet IT när man beskriver skolans område. 
 
Lärarutbildning vid universiteten har huvudsakligen valt att använda begreppet IKT också i 
kursplaner och i informationsmaterial. Vår personliga uppfattning är att begreppet ”informa-
tions- och kommunikationsteknik”, dvs. IKT, på ett bra sätt beskriver den mångfacetterade 
användning som problemområdet står för. Vad gäller skillnaden på ”informationsteknik” och 
”informationsteknologi” kan det i utbildnings- och forskningssammanhang vara svårt att sär-
skilja betydelsen.  

Mediepedagogik 
I samband med våra ambitioner att definiera IKT och Bild som begrepp i vår studie, har vi 
märkt att definitionerna kan betyda olika saker beroende på vem man pratar med och i vilka 
sammanhang man gör det. Det är också svårt att göra säkra avgränsningar på grund av detta. 
Eftersom vi gör vår studie inom lärarutbildning tycker vi självklart också att de begrepp vi 
använder oss av naturligt hör ihop med mediepedagogik. 
 
Medieforskarna Stigbrand och Danielsson är två personer som ofta fört debatter kring medie-
pedagogik, medier, IT och ungdomskultur. De har också återkommande analyserat och defi-
nierat begrepp inom de berörda områdena. De skriver bland annat i ett paper till en nationell 
forskarkonferens för kulturstudier ”Estetiska läroprocesser på lärarutbildningen” (Stigbrand 
och Danielsson 2005):  
 

Begreppet IT/Mediepedagogik rör sig och ingen definition är allmänt accepterad. Ofta gäller 
diskussionen datorer och programvaror. I andra sammanhang betonas ämnesutveckling, peda-
gogik och didaktik. I resonemang om barnkultur/ungdomskultur vs skolkultur står mediekritik 
och de ungas medievanor i fokus. Den intressanta frågan i det senare perspektivet är hur skolan 
ska förhålla sig till elevernas kunskapande via medierna. Ett konkurrensförhållande är tydligt. 

 
När det gäller vilka begrepp som används och hur man definierar dem skriver de: 



 3

 
Definitionerna är lika många som antalet lärarutbildare. Konsensus saknas. Vi tror inte att 
man behöver vara överens. Diskussionen har ett värde genom att alla som deltar måste tänka 
efter vad man vill lägga in i begreppen och att man lokalt blir klar över varandras perspektiv. 
Några på seminarierna talade konsekvent om mediekunskap, mediepedagogik, och mediedidak-
tik. Andra använde självklart uttrycken IKT, IT-pedagogik och IT-strategi. Projektet har visat att 
det gagnar båda sidorna att bredda blicken. En samsyn har successivt vuxit fram i 
samtalen om att det handlar om ett område – inte två. Begreppet IT/mediepedagogik, som ett 
samlande uttryck, ser vi i dagsläget som fruktbart. 

 
Stigbrand och Danielson (2005) menar att grovt sett kan tre sidor i begreppet urskiljas: 
 

Medierna som pedagogiska verktyg (Med medierna… ) 
De lärarstuderandes möjligheter att ta del av och inspireras av professionella uttryck 
Eget medieskapande inom utbildningen 
Möjligheter till analys och reflektion 
 
Medierna som kunskapsfält (Om medierna…) 
Medietexter och genrer, karaktäristiska drag 
Medierna och dess publik, socialisation, reception 
Medieinstitutionerna, ägarförhållanden, medieproduktion som affärsverksamhet 
Mediehistoria (från tryckpressen till multimedia) 
Teorier om yttrandefrihet, demokrati och offentlighet 
 
Medierna som arena (För medierna…) 
Lärarutbildningarna som del av det offentliga samtalet 
Samarbetet med lokala och regionala medieföretag 
Samarbetet med VFU-skolorna 
(Stigbrand och Danielsson 2005) 

 
Vi delar den syn som Stigbrand och Danielsson uttrycker, det vill säga att IT och mediepeda-
gogik bygger på hur skolan kan använda IT och medier som inspiration i elevens utveckling 
och lärprocess. Det handlar om att IKT och bild inklusive ett eget aktivt skapande fungerar 
som verktyg för lärande. Då först anser vi att media, estetik och pedagogik fungerar i symbi-
os. 

Digital kompetens 
EU-parlamentet listade 2006 åtta grundläggande så kallade nyckelkompetenser för livslångt 
lärande för Europas medborgare. En av dessa nyckelkompetenser anses vara digital kompe-
tens. Digital kompetens är ett något vidare begrepp än ”informationskompetens”. Digital 
kompetens kan ses både som en generell lärar- och som en medborgarkompetens. Ompröv-
ningen av den digitala kompetensens betydelse medför också att metoder för samtal och re-
flektion kring mediematerial i undervisning bör lyftas fram och omprövas/diskuteras. I be-
greppet ligger också förmågan att integrera IKT med pedagogik och ämnesinnehåll, kunskap 
om IKT:s integration i samhällsutvecklingen samt förmåga att kunna samarbeta och använda 
IKT via nätverk. Det bör även, anser vi, innefatta sådant som IKT och ungdomskultur och 
etiska aspekter inklusive grundkompetens i tekniskt handhavande.  
 
Digital kompetens behöver enligt oss inte enbart uppfattas som ett medel att uppnå de utbild-
ningsmål som fastställts i styrdokumenten. Det är viktigt att komma ihåg att den digitala 
kompetensen även är ett mål i sig självt. Inte minst är det ju en avgörande beståndsdel i ett 
samtida bildningsbegrepp. 
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Litteraturstudie 
 
I detta avsnitt redovisar vi hur IKT och Bild har utvecklats och förändrats över tid, bland an-
nat intentioner, satsningar samt relevanta styrdokument. Vi beskriver också olika forskares 
syn på mediesamhället.  
 

Bildämnet i skolan 
Eftersom både vi själva och våra studenter är påverkade av våra tidigare erfarenheter kan det 
vara på sin plats att kort redogöra för bildämnets utveckling och skrivning också i tidigare 
kursplaner. Wetterholm (2001) gör i sin avhandling, En bildpedagogisk studie. Lärare under-
visar och elever gör bilder, en historisk tillbakablick över bildämnets innehåll och traditioner. 
Med stöd av Elfsland (1990), konstaterar han att trots att samhällsförändringar, ny forskning 
och utveckling formar nya läroplaner, så lever tidigare ämnestraditioner kvar, dels på grund 
av att de fortfarande har relevans, men också på grund av vana och slentrian, både i läroplaner 
och i skolans faktiska arbete. Wetterholm utgår i sin avhandling från Elflands beskrivning av 
fyra olika aspekter på bildämnet, han har översatt dem till svenska förhållanden och menar att 
de utgör exempel på olika traditioner inom bildundervisningen. Enligt Wetterholm och Elfs-
land kan vi hitta fyra olika svar på frågan om vad som är bildundervisningens uppgift: 

Att lära sig avbilda 
Detta är en gammal bildtradition med rötter långt tillbaka i tiden. Enligt detta synsätt handlar 
bildundervisning om mimetikens konst. Bilder imiterar verkligheten och undervisningens 
uppgift är att presentera tillvägagångssätt och att genom olika uppgifter utveckla elevens för-
måga att avbilda. Bildernas kvalitet avgörs genom jämförelse med förebilden, och motivation 
för lärandet ges genom förstärkning. Somliga bildpedagoger anser att avbildning är en an-
vändbar strategi för att utveckla seendet och lära eleverna hur saker och ting ser ut. 
Enligt Wetterholm (2001) ger den nuvarande kursplanen i bild utrymme för avbildning i syfte 
att utveckla bildens uttrycksmedel: ”Genom att imitera linjer från en teckning utförd av en 
god tecknare kan en elev förbättra sin egen förmåga”. Förlagan representeras då inte som en 
ersättning för verkligheten, utan fungerar som exempel på ett bildspråkligt uttryckssätt.  
Wetterholm redogör också, med hänvisning till Bråten (1998), för en tolkning av Vygotskijs 
teorier där ”interaktion med andra genom imitation bidrar till högre psykologiska processer 
via tecken och symboler, så kallad semiotisk mediation”. Enligt kulturteorin lär sig barn att 
göra bilder genom mötet med andras bilder. Bilderna fungerar inte som en ersättning för verk-
ligheten, utan som ett exempel på kulturyttring. Det avbildande som förekommer i vår tids 
bildundervisning har alltså en annan innebörd och mening än tidigare. 

Att lära sig göra bilder av pragmatiska skäl 
När bilder görs av pragmatiska skäl innebär det att bilderna utgör uttryck för elevens kunska-
per och uppfattning om världen. Eleven ska lära sig framställa bildspråkliga uttryck och ut-
veckla ett visuellt tänkande. ”Bilden blir ett redskap, ett medium för tanken och erfarenheten”, 
skriver Wetterholm. Han menar att en pragmatisk estetisk inriktning har nära samband med 
kognitiv psykologi. Elevens bilder speglar aktuell intellektuell nivå, perceptuell utveckling 
och begreppsbildning. Enligt denna teori ska bildundervisningen erbjuda eleven utmaningar 
och eleven ska få konstruktiv kritik för att utvecklas vidare. Bilderna bedöms i förhållande till 
sitt syfte. Wetterholm hittar paralleller till detta synsätt i dagens läroplan. Enligt Lpo 94 ska 
skolan sträva mot att eleven ska ”använda sina kunskaper som redskap för att formulera och 
pröva antaganden och lösa problem”. Också i bildämnets kursplan uttrycks att ”bilder och 
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bildarbete är redskap för utveckling och lärande” (Skolverket, Kursplan i bild). Även om 
emotionella uttryck, visuellt tänkande och kreativa processer inte förknippades med intellek-
tuell utveckling inom äldre pragmatisk pedagogik, anser Wetterholm att en ökning av den 
pragmatiska inriktningen av bildämnet vore bra i dagens skola. Kreativitet, fantasi och känslor 
ses numera som allmänna tankefunktioner, konstaterar Wetterholm med hänvisning till Skola 
för bildning (SOU 92:94, 1992). Ytterligare ett stöd för en pragmatisk inriktning är dagens 
betoning av processinriktat arbete i stimulerande kontexter. 

Att uttrycka sina känslor i bild 
Denna tredje ämnestradition utgår från psykoanalytisk psykologi och expressiv estetik. 
Eleverna gör bilder för att uttrycka känslor och sinnestillstånd i överförd symbolisk form. 
Wetterholm (2001) beskriver att lärarens roll här blir mer terapeutisk inriktad med uppgift att 
genom stimulering och uppmuntran vägleda eleven mot en allt större självkännedom. Han 
konstaterar vidare att det i ett tematiskt skolarbete är möjligt att ge plats för expressiva bild-
uppgifter med syfte att eleverna som en del av arbetet ska lyfta fram känslomässiga värde-
ringar. 

Att lära sig använda bilden som konstnärligt uttryck 
Enligt detta synsätt är bilden i sig både syfte och mål med verksamheten. Bildens komposition 
och utförande har här en framträdande plats. Syftet med bildaktiviteten är estetiskt och under-
visningen ska ge konstfostran. Denna inriktning grundas på gestaltpsykologiska teorier. Lära-
rens roll i detta sammanhang är att vägleda eleven till att prestera bildkonstverk av ”god kvali-
té”. Enligt Wetterholm (2001) har intresset för bildkonst som estetiskt uttryck inte varit domi-
nerande i någon av de läroplaner vi haft. Däremot finner vi spår av denna inriktning i kurspla-
neformuleringar som: ”Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra 
till att främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och eget 
skapande” (Skolverket, Kursplan i bild).  

Bildämnets innehåll och inriktning i läroplanerna 
 I samband med Lgr 80 ändrades den tidigare skolämnesbeteckningen Teckning till Bild. Från 
att ämnesinnehållet tidigare under beteckningen teckning i Lgr 62 omfattat fritt skapande, 
estetisk fostran, teckning och teknisk ritning börjar det kommunikativa perspektivet i ämnet 
att betonas i Lgr 69 (Nationella utvärderingen av grundskolan, Bild 2003). I och med Lgr 80 
breddas ämnets innehåll till att omfatta alla sorters bilder, bland annat massmediernas bilder, 
foto, film och TV. Bildens och bildmediernas funktion i samhället, bildanalys och bildkom-
munikation var områden som skulle behandlas i bildämnet. Enligt målbeskrivningen i Lgr 80 
skulle eleverna utveckla sin förmåga att självständigt skapa, tolka och kritiskt granska bilder. 
De skulle bli medvetna om bilden som språk och vänja sig vid att använda bilden som ett vik-
tigt kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva. 
 
I Lpo94 understryks att kunskap kommer till uttryck i olika former, som fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet. Det vidgade kunskapsbegreppet i Lpo 94 är en viktig plattform för 
de mångfacetterade kunskapsprocesser som förekommer i bildämnet, menar Marner, Seger-
holm och Örtegren i NU (2003). I Lpo94 och Kursplan 2000 (liksom i Lgr80) betonas bildens 
roll i samhället och bildämnets kommunikativa karaktär i ämnets kursplan. 
Hans Wetterholm sammanfattar i sin avhandling, En bildpedagogisk studie. Lärare undervi-
sar och elever gör bilder (2001) att undervisningens främsta uppgift i nu gällande läroplan är 
att utveckla elevernas förmåga att skapa och kommunicera med hjälp av bilder på ett sådant 
sätt, att det stärker deras lust att använda bildens språk. Det som ska behandlas inom bildäm-
nets ramar är både vardagens bilder, konst i traditionell mening, samt bilden i de moderna 
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tekniska medierna. Med bild avses bildens alla uppträdandeformer, skriver Wetterholm, inte 
endast teckning och målning utan också foto, film, video, datorbild, tredimensionell bild, 
skulptur, grafisk form och layout ingår alltså i ämnet. 
 

Satsningar på IKT och Bild i skola och lärarutbildning 

Användningen av datorer och satsningar på IT i skolan 
Frågan på varför man ska studera informationstekniken i skolan kan besvaras på olika sätt. 
Det kan vara att det tillhör allmänbildningen, det kan vara att det underlättar elevernas inlär-
ning eller att det kan vara bra som förberedelse för arbetslivet. Huruvida det också kan under-
lätta lärarnas arbete beror på vem man frågar. Vi kan konstatera att intresset från samhällets 
sida har funnits sedan länge, framför allt i takt med hur tekniken har utvecklats. Den teknik 
som för 30-40 år sedan krävde stora anläggningar och var förbehållen matematiker eller andra 
specialister har sedan länge miniatyriserats och fått vardagliga proportioner, den har blivit 
användarvänlig. Det kan vara intressant att konstatera att redan på 1970-talet intog demokrati-
frågan en framträdande plats när det gäller IT och förhållandet till skolan (Riis, Edström 
1997).  
 
Datorn har funnits i den svenska skolan i ungefär 25 år, och utvecklingen skulle kunna be-
skrivas i form av vågrörelser som efterhand blivit allt större, inte minst sett till de landsomfat-
tande stora ekonomiska satsningar som skett. Jedeskog (1999) menar att den första vågen väx-
te fram under 80-talets mitt genom den statliga satsningen ”Datalära på grundskolans högsta-
dium”. En liknande satsning pågick samtidigt inom gymnasieskolan. Gemensamt för initiati-
ven var stimulans till skolorna och att kunna se datorutrustning som en förutsättning för ele-
vens inlärning om och med datorteknik. Detta följdes av ett par lite större satsningar som ”Da-
torn och Skolan, DOS”, 1998-1991 samt en motsvarande satsning inom gymnasieskolan. 
Gemensamt för satsningarna på 1980-talet var att alla innehöll utveckling inom programvaru-
produktion. Trots dessa satsningar kan man inte säga att något av det som hände innebar ett 
genombrott för datoranvändningen i skolan (Jedeskog 1999). 
 
Den tredje vågen kom i mitten av 1990-talet då KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och 
kompetensutveckling) finansierade en landsomfattande och betydande IT-satsning utifrån den 
första IT-kommissionens rekommendationer om en nationell aktion för att stimulera skolor 
och kommuner till en bred IT-användning. Mer än hälften av landets kommuner ansökte om 
medel. Till detta tillkom ett antal olika skolutvecklingsprojekt och läromedelsprojekt.  
 
Under perioden 1996-1999 gav KK-stiftelsen stöd till 27 kommunbaserade utvecklingsprojekt 
(s.k. fyrtornsprojekt), fördelade så att det fanns minst ett projekt per län. Dessa projekt fick 
dela på ca 360 millioner kronor under treårsperioden. Konceptet innebar också att de berörda 
kommunerna själva fick motfinansiera med minst samma belopp. Detta var att betrakta som 
den hittills största enskilda satsningen på skolutveckling i Sverige. I en rapport gjord av Rolf 
Edström och Ulla Riis hösten 1996 kan man läsa om kommunernas satsningar på IT vid denna 
tid (Edström och Riis med flera 1997). Syftet med rapporten var att ge en så bred bild som 
möjligt av användningen av datorer och IT i den svenska ungdomsskolan.  
 
Man kan konstatera att de skolutvecklingsprojekt som startade 1966 för att främja IT-
användningen i skolan trots allt berör ett ganska begränsat antal kommuner. Edström och Riis 
med flera (1997) menade i sin rapport att ett mer preciserat syfte därför var att undersöka om 
det fanns skillnader mellan kommuner och/eller skolor som erhållit särskilt stöd för skolut-
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veckling och datorer/IT, och sådana som inte hade gjort det. De menade att för att få en rättvis 
bild av kommunernas ambitioner med IT-användningen i skolan, måste man också undersöka 
situationen i skolor bland kommuner som inte sökt medel via KK-stiftelsen (inklusive skolor 
som inte alls haft något externt finansierat skolutvecklingsarbete kring användningen av dato-
rer/IT).  
 
Edströn, Riis, m.fl.(1997) hävdar att de kommuner som inte sökt KK-medel till och med kun-
de ha använt datorer inom undervisningen längre tid än de som fått bidrag. De kunde också ha 
varit skickligare att få externa medel för utvecklingsarbete i skolan via andra källor än KK-
stiftelsen och de skulle också ha haft större användning av kommunikations- och generella 
programvaror än KK-kommunerna.  
 
 Undersökningen av Edström och Riis ger dock inga säkra svar på varför de kommuner som 
stått utanför medelstilldelningen från KK-stiftelsen framtonade på ett sätt som kunde tyda på 
en jämförelsevis större datormognad vid den aktuella tidpunkten.  Möjligen menar författarna 
att det kunde bero på att dessa kommuner brukat datorer över tid längre i skolarbetet. 
 
KK-stiftelsens satsning på de så kallade fyrtornsprojekten fick också utstå viss kritik, exem-
pelvis från Skolverket som menade att för få kommuner/skolor fått projekt och betonade frå-
gan om hur man i nästa steg kan garantera att gjorda erfarenheter ska spridas och få effekter 
på verksamheter med IT- och datoranvändning i skolor och kommuner. Även vissa forskare 
som exempelvis Gunilla Jedeskog och Ulla Riis riktade vid den aktuella tidpunkten kritik mot 
hur förfarandet vid urvalen av projekt gått till (Söderlund, 2000).  
 
Den fjärde och största vågen så här långt bestod av det nationella programmet för IT i skolan 
(ITiS), vilket var en av de största satsningar på skolutveckling som skett i Sverige. ITiS var en 
breddsatsning som kompletterade KK-satsningen och som hade som mål att använda och 
sprida erfarenheterna från densamma (Eriksson-Zetterquist, 2006).  ITiS har pågått under åren 
1999-2002. Idag är satsningen känd för de flesta som arbetar nära eller i skolans verksamhet, 
samt för många andra grupper i samhället. Regeringens satsning på IT i skolan tillkom för att 
ge lärarna stöd att ta till sig och utnyttja de nya möjligheterna. Det innebar också ett stöd för 
att göra lärararbetet mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats för både elever 
och lärare (Delegationen för IT i skolan, 1999:1). Det betonades också uttryckligen att infor-
mationsteknologin, IT, inte skulle stå i fokus utan IT skulle ses som ett instrument för att dels 
”driva på utvecklingen”, dels stimulera unga människors lärande. ITiS fokuserade i första 
hand på lärarna som förändringsagenter. Delegationen för IT i skolan betonade att satsningens 
tyngdpunkt låg på kompetensutveckling för lärare inom sina arbetslag. ITiS bestod av ett antal 
olika sammanhängande delar som innefattade kompetensutveckling, stimulansåtgärder och 
infrastruktursatsning: 
 

 Kompetensutveckling för cirka 75 000 lärare  
 Dator till varje lärare  
 Förbättra skolors tillgänglighet till Internet 
 Tillhandahålla e-postadresser till alla lärare och elever  
 Ge stöd för utveckling av det svenska skoldatanätet och det europeiska  
 Särskilda insatser för elever med funktionshinder  
 Pris för utmärkta pedagogiska insatser  

 
Högskolan i Halmstad och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping fick av 
utbildningsdepartementet 1999 uppdraget att svara för den nationella utvärderingen av ITiS. 
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Jönköping svarade för den fördjupande delen av studien vilket omfattade deltagande observa-
tion av 24 arbetslag. Halmstad i sin tur svarade för den kvantitativa undersökningen som rik-
tade sig till totalt 1500 arbetslag. Den sistnämnda undersökningen genomfördes som en webb-
baserad enkätundersökning. De deltagande arbetslagen hade en spridning över i stort sett hela 
landet från Luleå i Norr till Malmö i söder. Utvärderingen pågick i fyra år och överlämnades 
till utbildningsdepartementet i december 2003. Efter detta gjordes 2004 en sammanfattning av 
den nationella utvärderingen av Mohamed Chaib och Ulla Tebelius (Chaib och Tebelius, 
2004). Vi har till stor del utgått från denna när vi analyserat effekterna av ITiS.  
 
Enkätundersökningen vände sig 1500 arbetslag som fick ta ställning till ett antal olika påstå-
enden som legat i linje med satsningens intentioner. De påståenden lärarna fick ta ställning till 
i enkäten grundade sig på sju uppdragsfrågor: 
 

 Vilket stöd upplever lärarna att de haft från kommunledningen och rektorer i samband 
med ITiS-satsningen? Hur har stödet påverkats vardagsarbetet i skolan? 

 I vilken utsträckning anser lärarna att ITiS-satsningen medfört en förändrad 
pedagogisk och administrativ arbetssituation samt förändrat arbetssätt? 

 Har lärarnas medverkan i ITiS frammanat nya tankeformer kring IT som pedagogiskt 
verktyg och i så fall hur? 

 Anser lärarna att deras eget lärande inom ITiS har kommit eleverna till del och i så fall 
på vilket sätt? 

 Hur upplever eleverna att de varit delaktiga i ITiS-satsningen på den egna skolan? 
Vilka effekter tycker eleverna att ITiS-satsningen har haft och hur upplever de 
relationen till lärarna? 

  
 Har ITiS-satsningen i de involverade skolorna haft några synergieffekter på andra 

förekommande skolutvecklingsprojekt och i så fall på vilket sätt? 
 Leder de insatser som görs inom IT-området till kvardröjande effekter i skolan och 

vilka faktorer är i så fall centrala för denna effekt? 
 
Av enkätenkätundersökningen kan bland annat utläsas att bristande teknik, mjukvara eller 
teknisk support inte har uppfattats som problem för arbetslagen. Allra minst har problemen 
varit i de deltagande gymnasieskolorna. Lokaler, administration eller utrustning har enligt 
enkätsvaren inte varit några hinder för eleverna att uppnå kunskaper. Det särskilda klimatfor-
mulär som besvarades av ett visst antal skolor visar att de flesta haft ett klimat som varit ut-
vecklingsinriktat. Skolorna har generellt haft utrymme för lust, glädje, pedagogisk nytänkande 
och mångfald när det gäller nya idéer. 
  
Vid båda mättillfällena är värdena höga för förändringsbenägenhet hos skolorna. Syftet med 
att använda en ”klimatstudie” i enkäten har varit att dels få ett instrument som kunde urskilja 
vad som är ITiS-relaterat jämfört med en generell förändringskoficient. 
 
Enligt undersökningen upplevde sig lärarna inte styrda uppifrån, vilket Chaib & Tebelius 
(2004) menar varit positivt då de hävdar att en stark toppstyrning kan motverka lärande och 
kreativitet. Lärarna tycker även att ITiS-projekten genomförts utan att vissa lärare upplevt att 
de ensamma fått stå för ”vardagsslitet”, vilket vi tycker kan ses som att ITiS-arbetet skett 
inom ramarna för vad som sker i skolans vardag, men även verkar ha bidragit till att lärarna 
utvecklat nya kunskaper och erfarenheter genom ITiS. IT verkar ha används som ett tanke-
väckande redskap i verksamheten. 
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Intressant är att trots att ITiS poängterat att eleverna aktivt skulle delta i utformningen av ar-
betet, tycker inte lärarna att eleverna haft något att tillföra i form av kunskaper och erfarenhe-
ter om IT och datorer. Detta kan visa på att ITiS bidragit till att lärare och elever blivit mer 
jämbördiga med avseende på vilka kunskaper som värderas i skolan. ITiS har hjälpt till att 
föra in mer IT som ett pedagogiskt och tankeväckande hjälpmedel i skolorna. ITiS har även 
fungerat som ett incitament både för reflektion och tänkande och för att pröva nya arbetssätt. 
 
Satsningen på ITiS kan diskuteras ur många olika aspekter. Det som är specifikt för satsning-
en är att IT-tekniken används som incitament för förändring och utveckling: 
 

Det har visat sig att lärarkompetens, i bred bemärkelse, är den faktor som har störst betydelse 
för elevernas kunskaper och färdigheter. Detta gäller också när IT används som pedagogiskt 
verktyg i undervisningen. Skolan befinner sig i ett samhälle som förändras oupphörligen. Detta 
ställer krav på en utvecklingsbenägenhet och större öppenhet än tidigare mot det omgivande 
samhället (Chaib och Tebelius,  2004, s 18). 
 

Den fördjupande studien när det gäller utvärderingen av ITiS-satsningen byggde på intervjuer 
med totalt 24 arbetslag inklusive elever och skolledare. Huvudintrycken från den fördjupande 
delen visade på en ”nybyggarglädje” på många av de skolor som deltog i undersökningen. 
Många kreativa idéer har prövats, och eleverna har i stor utsträckning bidragit till förverkli-
gandet. Många av lärarna lärde sig mycket om både arbetslagsarbete och om hur det är att 
arbeta ämnesövergripande med hjälp av IT. Fokus under arbetet med uppföljningen och under 
träffarna med arbetslagen har hela tiden varit: Vad händer sen? I uppföljningssamtalen ett år 
efter ITiS-arbetets avslutande ställde de flesta arbetslagen sig fortfarande samma fråga. Enligt 
Chaib och Tebelius handlade det mycket om att vissa skolor inte ännu var riktigt ”mogna” för 
en förändring i ITiS anda. De menade exempelvis att det i första hand krävs bra och funge-
rande utrustning för att IT-satsningen ska kunna fortsätta. 
 
Skolans organisation upplevdes för många arbetslag väldigt ”trubbig” när det gäller hur IT 
kan tänkas påverka pedagogiken i skolan. Många upplevde schemaläggning och tjänstefördel-
ning som ett stort hinder. När det gäller hur ITiS medverkat till att lärarna förändrat sin syn på 
eller upptäckt IT som pedagogiskt verktyg varierar svaren, spridningen är stor mellan arbets-
lagen avseende hur IT används. De flesta lärare upplevde i och med ITiS att de fick en utökad 
kunskap om datorer och andra IT-verktyg. Lärarna ansåg att ITiS medförde förnyelse för 
skolarbetet. Det fanns lärare som påtalade att ITiS lett till att en gemensam syn på elevers 
lärande kunde växa fram inom sin skola. Lärarna har pekat på att eleverna i sina projekt stöttat 
och på ett fördömligt sätt sett och ”använt” varandra som resurser i gruppen. Inte minst när 
det gäller kunnande kring IT och datorer. 
 
Enlig eleverna har ITiS-arbetena varit tidskrävande. De har generellt haft problem med att få 
tiden att räcka till. En svårighet i sammanhanget har varit att datortillgången varit begränsad 
på i stort sett samtliga skolor. En intressant fråga har varit huruvida ITiS-satsningen i de in-
volverade skolorna haft några synergieffekter på andra förekommande skolutvecklingsprojekt 
och i så fall på vilket sätt. På vissa skolor har utvecklingsklimatet generellt varit mer dyna-
miskt och positivt sedan tidigare jämfört med andra skolor, vilket gjorde att lärare i sådana 
miljöer lättare kunde få uttrycka och få föra fram kreativa idéer. Av dessa skolor var några 
också engagerade i andra projekt samtidigt som ITiS pågick.  
 
Stöd från kommunen i samband med ITiS hade generellt stor betydelse när det gällde det var-
dagliga arbetet i arbetslagen. IT-supportens betydelse var viktig för att projekten inte skulle 
”tappa fart”. En majoritet av de 24 arbetslagen anser att skolledaren varit ett stöd i arbetet 
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oavsett hur pass engagerade de varit i själva utvecklingsarbetet. Sex arbetslag uttryckte sin 
besvikelse när det gäller stöd från skolledningen. I vissa fall har arbetslaget upplevt sig ”över-
givet” av skolledningen. 
 
Vi tycker sammanfattningsvis när det gäller ITiS-satsningen att det är värt att framhålla ytter-
ligare några reflektioner. På frågan om ITiS frammanat nya tankeformer så visar framför allt 
enkätstudien på att så var fallet. Lärarna hade ökat sin reflektion och sitt metalärande, det vill 
säga de upplevde att de hade lärt sig hur de själva lär, samt också blivit medvetna om IT som 
pedagogiskt verktyg. Den kvalitativa studien visade å sin sida att ITiS medförde förnyelse av 
skolarbetet främst tack vare användningen av IT kombinerat med problembaserat lärande, 
bland annat därför att problembaserat lärande enligt lärarna erbjuder eleverna större frihet för 
eleverna att utföra sitt arbete. Både den kvalitativa och den kvantitativa studien visade på att 
lärarna gärna vill ha kontroll över sina elevers lärande, vilket visar på att skepsis mot elevers 
IT-kunnande kanske kan handla om rädsla för att lärarrollen var på väg att förändras mot en 
mer jämställd situation som lärarna inte riktigt var beredda på. I så fall har ITiS fyllt en funk-
tion som förändringsagent i den stora utvecklingsstrategin för skolan (Chaib och Tebelius, 
2004).  
 
Den sammanfattande utvärderingen från 2004 visar också på några kritiska reflektioner. 
Bland annat pekar man på det faktum att ITiS kom att handla om mycket annat än IT som 
pedagogiskt verktyg. Man menar att besvikna lärare riktade sin kritik mot företrädare på 
kommunnivå, som handledare och seminarieledare som betonat för mycket att ITiS skulle 
handla om PBL och ämnesintegrerad undervisning. IT-verktygens användning kom ofta i 
skymundan för ”pedagogiska klyschor” som någon uttryckte det. Många av lärarna hade för-
väntat sig mer om IT i skolan. Några lärare har vittnat om att man på alla de ITiS-möten man 
deltagit i, överhuvudtaget aldrig fått starta en dator. Tilläggas kan att de kritiska rösterna som 
riktar sig mot för lite IT i ITiS, inte alls är i majoritet, men det visar i alla fall på hur viktigt 
det är att budskap utformas tydligt för den nivå som deltagarna befinner sig på. En annan kri-
tisk förhållning när det gäller ITiS-satsningen är huruvida den kan ha påverkat olika delar av 
landet, det vill säga inom olika kommuner och skolor. Hur jämlik var ITiS-satsningen egentli-
gen? Satsningen omfattade cirka 60 procent av hela lärarkåren. En stor andel av lärarkåren har 
inte deltagit i ITiS. Vad hände med dem som inte var med, på kort eller lång sikt? Det är ex-
empelvis intressant att kunna konstatera att vissa kommuner ändå visat sig väl så framgångs-
rika inom IT under samma period som satsningen pågick (jämför med  s. 8, Riis, Edström 
1997). Dessa kommuner eller skolor var för det mesta sådana som redan före ITiS var fram-
gångsrika i sin utveckling. 
 
Under 80 samt 90-talet var det i huvudsak tre motiv som styrde ambitionen att 
tillämpa datatekniken i skolan, nämligen inlärning, arbetsliv och demokrati. Mot slutet av 90-
talet kom ett fjärde motiv att dominera, nämligen IKT:s inneboende potential och möjlighet 
att förändra skolans arbetssätt samt elev- och lärarroll. I dag finns IKT integrerat i stort sett 
alla ämnen i skolan, men den nya teknikens utbredning är skiftande från skola till skola samt 
mellan olika ämnen och lärare (Jedeskog 1998). Utvecklingen har gått fort och skolan har för-
sökt hänga med och genom åren har många projekt kommit och gått för att främja IT-
användningen i skolan. Huvudaktörerna på denna projektarena kan man säga har varit Skolöver-
styrelsen, Skolverket, IT-delegationen och KK-stiftelsen.  
 
 
Eriksson-Zetterquist (2006) har studerat och utvärderat IT-satsningarna i skolan. De skriver 
bland annat att ”allmänna intryck är att skolans verksamhet pågår relativt opåverkad av pro-



 11

jekten”. Deras fallstudier visar på en ganska nedslående bild av vad som händer med IT-
projekten när de avslutas. Projekten faller relativt snabbt i glömska och i vissa fall har eldsjä-
lar och nyckelpersoner av det skälet sökt sig ifrån de skolor där de drivit sina projekt. 
Detta tycker vi, pekar på svårigheten för olika finansiärer att utifrån syfte och mål i en pro-
jektansökan, bedöma huruvida ett utvecklingsprojekt kommer att bidra till hållbar verksam-
hetsutveckling eller inte.  
 
Intressant är förstås att fråga sig vad som händer, sett i ett längre perspektiv, när det gäller 
satsningar på IT i skolan. Vad blir kvar efter satsningarna och vad betyder uthållighet i dessa 
sammanhang? När pengarna för utvecklingsprojekt är slut och alla projekt avslutade ställs 
ofta frågan om förändring på sin spets. Vad är det som blivit annorlunda till följd av alla sats-
ningar? Återgår allt till det gamla vanliga eller har något hänt? Det finns generellt också en 
oro att IT-användningen skall minska när projekten och uppmärksamheten är över. Förhopp-
ningar från finansiärerna att satsningarna skall få spridningseffekter har oftast funnits med i 
bilden. Exempelvis benämnde KK-stiftelsen sina 28 stora anslag till kommunerna för fyr-
tornsprojekt, det vill säga att projektets lärdomar skulle upplysa och vägleda omkringliggande 
kommuner om vilken väg som var den rätta (Eriksson-Zetterquist, 2006). 
 
Med IT-satsningarna har det funnits en förväntan på att dessa skall medföra allt från förfinad 
teknisk utrustning till en genomgripande förändring av den pedagogiska professionens ar-
betsmetoder och pedagogiska föreställningar i skolan. Den forskning som fokuserat på huru-
vida IT-satsningar och den nya tekniken verkligen har haft effekter på skolans kärnverksam-
het har visat att satsningarna endast i viss mån har befrämjat den nya teknikens användande i 
skolan. Den har inte heller kunnat bryta upp strukturer och förändrat de pedagogiska gränser-
na för undervisningen. Enligt Eriksson-Zetterquist (2006), har utvärderingar av reformer och 
förändringsprogram haft en tendens att skapa besvikelser. De menar på att det än en gång har 
visat sig att starka och traditionstyngda institutioner har varit, och fortfarande är, svåra att 
ändra på. För att skolan ska förändra sig så mycket som många kanske hoppas på under de 
senaste två, tre decennierna så får man i stället tänka i betydligt längre perspektiv, kanske rent 
av hundra år eller längre. 

IKT i lärarutbildningen 
På uppdrag av KK-stiftelsen genomförde våren 2004 Metamatrix Development and Consul-
ting en undersökning i syfte att skapa ett brett underlag om kunskaper, användning, självbild 
och ambitioner ifråga om IT bland landets lärarutbildningar. Dessa studier omfattar en analys 
av kursplaner, utbildningsplaner och självvärderingsmaterial samt en webbenkät till lärarut-
bildare. 
  
Denna undersökning kompletterades under samma period med material från några andra stu-
dier, framför allt en enkätstudie som KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT genomförde 
under våren 2004 där vissa av frågorna var identiska med dem i lärarutbildarenkäten. Lear-
nIT:s undersökning genomfördes som postenkät i samarbete med Statistiska Centralbyrån 
(SCB) och har redovisats i rapporten ”Lärarstuderande och IT 2004”. Av vad som kom fram 
ur dessa rapporter kan några saker vara värda att framhålla. Exempelvis framkom att bara var 
tionde lärarstudent var nöjd med vad de fått lära sig om hur IT kan nyttjas i undervisningen. 
Detta trots att regeringen skrev i lagförslaget om den nya lärarutbildningen att den skulle vara 
ett föredöme (En förnyad lärarutbildning, prop. 1999/2000:135). Också högskoleförordning-
ens examenskrav (Högskoleförordning, 1993:100) talar om IT som ett viktigt inslag i lärarut-
bildningen. Innehåll och utvärdering från satsningar som dessa har varit mycket uppmärk-
sammade i våra vanligaste medier, exempelvis Dagens Eko den 28 november (2004), som 
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krasst konstaterade att lärarhögskolorna inte kunde lära ut IT. Där framfördes bland annat 
synpunkter på att regeringen borde arbeta mer aktivt för att synliggöra behovet av vilken kun-
skap och kompetens inom IT som lärarna ska få. En annan sak som lyftes fram var konstate-
randet att det fanns nästan inget skrivet om IT i lärarhögskolornas kursplaner och styrdoku-
ment. 
 
Noterbart är också att ”Lärandestuderande och IT 2004” kunde konstatera att det finns många 
duktiga äldre lärare, som använder IT på ett medvetet sätt, men att de yngre inte klarar av det 
särskilt bra. KK-stiftelsen menade i sina kommentarer till rapporten att det var dags för politi-
kerna att kliva fram och säga hur viktigt det är att nya lärare använder IT som pedagogiskt 
verktyg. I rapporten gjordes också en jämförelse mellan norska och svenska studenter där 
Norge framhölls som en god förebild. Där hade satsats 30 miljoner om året i några år. Det 
konstaterades att i Norge kan lärarutbildarna betydligt mer om IT och att IT generellt också 
används mer.  
 
KK-stiftelsen har också på senare år gjort ytterligare en stor satsning för att stärka IT i lärar-
utbildningen, vilken fortfarande pågår. Det är den största satsning på IT i skola och utbildning 
som gjorts sedan statens miljardprojekt på ITiS. Satsningen som startade 2005 genomförs i 
samarbete med lärarutbildningar, kommuner och näringsliv. Projektet motfinansieras av par-
terna med samma summa som beviljas av KK-stiftelsen. Projektet har gått ut på att bjuda in 
samtliga lärarutbildningar i syfte att ge egna förslag till projekt som syftar till att höja lärar-
studenternas digitala kompetens. Projekten genomförs i samarbete med andra, till exempel 
partnerskolor och näringsliv (KK-stiftelsen 2005). 

Kultur och estetiska ämnen i skola och lärarutbildning 
Sedan 1980-talet har regeringen initierat flera satsningar på estetiska ämnen och kultur i sko-
lan med utgångspunkt i synsättet att dessa ämnen utgör vägar för att nå skolans kunskapsmål. 
1995 tillsatte Kulturdepartementet en arbetsgrupp med uppgift att skapa en ny strategi för 
kultur i skolan. Ett av arbetsgruppens mål var att skapa tillfällen till möten mellan kulturliv 
och skola. Ett antal olika projekt och symposier genomfördes och arbetet utmynnade i idé-
skriften Kulturens asplöv (Hansson och Sommansson 1998) och En strategi för kultur i skolan. 
(Kulturdepartementet, Ds 1998:58). 

1998 gav regeringen i uppdrag till kulturrådet och skolverket att samordna insatser för att för-
stärka och vidareutveckla arbetet med kultur i skolan, en satsning som gick under namnet Kul-
tur för lust och lärande. Tillsammans med olika myndigheter, institutioner och organisationer 
inom skola och kultursektor skulle skolverket och kulturrådet utarbeta långsiktiga strategier 
för att uppmuntra skolor att arbeta med estetiska uttrycksformer (SOU 2006:45). 

På regeringens uppdrag initierades 1999 ett utvecklingsprojekt med namnet Kultur och skola 
(KOS). Uppgiften var att stödja utveckling av estetiska läroprocesser i skolan samt att utveck-
la lärarutbildningen i denna riktning. Genom att analysera och dra slutsatser av tidigare 
genomförda kulturprojekt skulle Aulin- Gråhamn och Thavenius arbeta fram modeller för 
kompetensutveckling avseende estetiska uttrycksformer som verktyg i förskola och skola 
samt ge förslag på hur vunna erfarenheter kunde implementeras i lärarutbildningarna. KOS 
utmynnade i sex delrapporter, publicerade via Lärarutbildningen i Malmö, där fältet synlig-
görs och problematiseras utifrån olika synvinklar:  

 Pyttesmå ändringar – radikala scenbyten (Rapporter om utbildning 1/2002)  
 Kultur, estetik och skola - Några forskningsperspektiv (Rapporter om utbildning 

9/2002)  
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 Den goda kulturen och det fria skapandet – Diskurser om Kultur i skolan (Rapporter 
om utbildning 13/2002)  

 Skolan och den radikala estetiken (Rapporter om utbildning 1/2003)  
 Vad säger de vuxna om ”Kultur i skolan”? En intervjuundersökning (Rapporter om 

utbildning 3/2003)  
 Kunskaper och kompetens för ”Kultur i skolan” (Rapporter om utbildning 6/2003) 

 
I bilagan till slutrapporten, Kultur och estetik i skolan (2003) fastslås att: ”Arbetet med kultur 
och estetik i skolan kan utveckla skolans kultur- och kunskapssyn, undervisningens former 
och innehåll och kvalificera läroprocesserna i skolans alla ämnen och kunskapsområden.” 

Aulin-Gråhamn och Thavenius understryker vidare att det estetiska innefattar mer än konst 
och konstaterar att skolan måste förhålla sig till alla de uttryck och former för kommunika-
tion som barn och ungas egen kultur omfattar, exempelvis medier, reklam, populärkultur, 
mode och design. De kulturella förändringarna i samhället medför att skolan behöver vidga 
sina begrepp gällande kunskap, kultur och estetik. Begreppen måste sammanföras och ut-
vecklas vidare, menar Aulin-Gråhamn och Thavenius: 
 

Skolan har i informations- och mediesamhället förlorat sin gamla roll som självklar 
och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny kulturpolitik och ett nytt 
bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela den allt viktigare roll den har som en 
demokratisk offentlighet för barn och unga i ett kulturellt heterogent samhälle. (Au-
lin-Gråhamn och Thavenius, 2003, s. 11). 

De förslag till åtgärder som Aulin-Gråhamn och Thavenius presenterar i sin slutrapport kan 
sammanfattas till att fältet kultur och estetik i skolan stärks genom utbildning för arbete på 
fältet och utbildning för utveckling av fältet. De konstaterar att arbetet med estetiska uttrycks-
former ser olika ut vid Sveriges 22 lärarutbildningar. Här behövs mer kunskap om hur området 
gestaltas vid olika lärosäten. De pekar också på risken att i en lärarutbildning där allmänt ut-
bildningsområde, inriktningar och specialiseringar läggs bredvid varandra kan splittringen mel-
lan kunskap, kultur och estetik förstärkas, i stället för att överbryggas. De estetiska ämnena 
reduceras till lustfyllda arbetsmetoder i särskilda estetiska kurser istället för estetiska ämnen 
som vägar till kunskap. De argumenterar i stället för att ett estetiskt och kulturanalytiskt för-
hållningssätt bör integreras i ämnesstudierna.  

Myndigheten för skolutveckling fick 2005 av regeringen i uppdrag att genomföra insatser för 
att skapa kontinuitet i tänkandet att estetiska lärprocesser bör vara en del i hela skolans kun-
skapsuppdrag. (Regeringsbeslut U2004/3821/S). Här konstateras att kreativa arbetsformer och 
lärprocesser utgör en bas för allt lärande och att skolans arbete med kultur och kreativitet inte 
ska särskiljas från övrig verksamhet: ”En samverkan mellan de teoretiska ämnena och de 
”praktiskt-estetiska” ämnena skapar en skola där alla ämnen kan bidra med att ställa mer be-
tydelsefulla frågor som barn och unga är intresserade av” (SOU2006:45, s. 43).    
                                                                                                                       
Myndigheten för skolutveckling anger i sin rapport Kultur och estetik i förskola och skola 
(Dnr: 2005:167) följande områden för insatser inom kultur och estetik:  
 

ett främjande av barns och ungdomars språkutveckling 
stärka ett mångkulturellt förhållningssätt i metodutvecklingen om estetiska lärprocesser                                                           
lyfta fram lärande exempel på partnerskap mellan förskolor och skolor 
samverka med aktörer inom IT och media för att vidga kulturbegreppet och främja en 
utveckling där dessa områden länkas till kultur och estetik 
skapa mötesplatser på nationell, regional och lokal nivå inom området kultur och utbildning 
ge stöd till metodutveckling inom området för lärare och rektorers kompetensutveckling 
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(Kultur och estetik i förskola och skola, Dnr: 2005:167, s. 4)    
                                                                                                                                                                                                       

IT-propositionen 
Den proposition regeringen lämnade 2005 (Prop. 2004/05:175) till riksdagen, den så kallade 
IT-propositionen, innehöll tre delmål mot det ”hållbara informationssamhälle” som kan sägas 
vara huvudmålet i rapporten. Dessa var kvalitet, hållbar tillväxt samt tillgänglighet och säker-
het. Delmålet kvalitet handlar om att förenkla och förbättra vardagen för både privatpersoner 
och företag. En viktig uppgift menar regeringen är att stimulera användandet och utvecklingen 
av IT inom offentliga verksamheter och dess offentliga tjänster. Hållbar tillväxt vill regering-
en stödja genom elektroniska tjänster som underlättar för företagens kontakter med myndighe-
terna. Det tredje delmålet, tillgänglighet och säkerhet, ska ses som ett  

förutsättningsmål som måste uppfyllas för att öka människors möjlighet att få tillgång till of-
fentliga e-tjänster 
 
Många menade att det som skrivits fram när det gäller skolan, bestod av ungefär samma upp-
drag till skolmyndigheterna som tidigare, förutom att skolverket föreslog en översyn av läro-
och kursplaner: 
 

Regeringens bedömning: Målen i läro- och kursplaner återspeglar inte 
helt och hållet de kompetenskrav som informationssamhället ställer. 
Dessa kompetenskrav bör beaktas vid en framtida revidering av läro- och 
kursplaner  (Prop. 2004/05:175, s. 107). 

 
Det finns flertalet viktiga skrivningar att framhålla som anknyter till vår studie, bland annat: 
 

Regeringen anser att det är viktigt att den som lämnar utbildningssystemet har goda kunskaper i 
informationshantering, kommunikation och informationsgranskning. Detta bidrar till att målen 
för skolan uppfylls  (Prop. 2004/05:175, s. 107). 
 

Om IT och ungdomar kan man läsa följande: ”Att ha grundläggande kunskaper i informa-
tionsteknikens användning är nödvändigt i dagens samhälle.” (Prop. 2004/05:175, s. 112) 
 
Det är viktigt att skolan och lärandet kan anpassa sin verksamhet mot de krav som dagens IT-
samhälle ställer på sina medborgare. En av ungdomspolitikens främsta uppgifter är att minska 
skillnaderna inom ungdomsgruppen avseende möjligheterna till delaktighet. Den ökade IT-
användningen i skolan har exempelvis bidragit till att skillnaderna i IT-användande mellan 
olika ungdomsgrupper minskat. Detta ligger också i linje med EU:s nya samarbete på ung-
domsområdet där medlemsländerna har antagit gemensamma mål för de prioriterade område-
na. Regeringen menar att IT kan locka ungdomar att i större utsträckning ta del av samhälleli-
ga och demokratiska processer: ”Det är därför viktigt att pröva nya former för delaktighet.” 

 
Lärarutbildningen och dess relation till IT betonas särskilt i IT-propositionen:   
”Regeringens bedömning: Informationsteknikens ställning inom lärarutbildningen bör stär-
kas.” (Prop. 2004/05:175, s. 114) 

 
Som ett av skälen hänvisar regeringen till propositionen En förnyad lärarutbildning (prop. 
1999/2000:135). Där framhålls att lärarutbildningen bör vara ett föredöme när det gäller an-
vändningen av IT och att IT bör vara ett viktigt inslag för pedagogisk förnyelse och som ad-
ministrativt hjälpmedel. Synen på IT-användningen inom lärarutbildningen bör relateras brett 
bland annat till informationsbearbetning, källkritik, juridik, etik och skapande verksamhet.  
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Enligt KK-stiftelsens rapport ”Lärarstuderande och IT” (2004) är hälften av lärarstudenterna 
ganska nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning, men endast 10 procent är nöjda med kun-
skaperna de fått om hur IT kan användas i det framtida yrket. Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, ITPS, (2004) konstaterar bl.a. i sin rapport att bilden av hur IT används i lärarutbild-
ningen, precis som inom utbildningar i den övriga högskolan, är komplex och ojämn. Utmärkta 
pedagogiska insatser samt genomtänkta och väl genomförda strategier blandas med ointresse 
för att utnyttja informationsteknikens pedagogiska potential. Enligt examensordningen, bilaga 
2 till högskoleförordningen (1993:100) ska studenter på lärarutbildningar ”visa förmåga att 
använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika me-
diers roll för denna”. Det är följaktligen centralt att lärarutbildare är väl förtrogna med informa-
tionsteknikens för- och nackdelar.  
 

IKT och Bild i samverkan 
Utvecklingen inom IT har de senast åren inneburit ett allt tydligare samspel med bild bland 
annat tack vare förbättrade gränssnitt och allt kraftfullare hårdvara. För många elever fungerar 
bildämnet som en alternativ kommunikations- och uttrycksform. Dagens datoranvändning 
omfattar förutom ordbehandling och kalkyl också digital hantering av rörliga bilder, stillbil-
der, grafisk design och multimedia (Skolverket 2004).  
 
Vid en föreläsning 1998 betonar Marner bildens betydelse och samspel när det gäller informa-
tionsteknikens snabba utveckling. Under rubriken mediernas utveckling visar han på bildens 
dominerande ställning både som källa för information, påverkan och underhållning i vår tid. 
(Marner 1998): 
 

Det demokratiska samhället där alla bör delta i informationsspridningen är otänkbart utan bild. 
Utan bild skulle inte heller datorn kunna bli ett så populärt medium att den snart finns i varje 
hem. Vad vore ett datorspel utan bild? När bilden framställdes för hand var bilden en begränsad 
kommunikationsform, men när människor samlas framför TV-apparaten eller datorskärmen blir 
bildmedierna ett teckensystem att räkna med. 

 
I dagens skola är digital bild fortfarande inte självklar inom bildundervisning trots att det står 
klart och tydligt i kursplanen för bild på grundskolan att eleverna skall lära sig använda tekni-
ken. Han pekar på behovet av en ökad satsning på IT i bildundervisning och skola och hänvi-
sar till lpo 94. Under rubriken ”förståelse och medmänsklighet” kan vi läsa att ”skolan ska 
främja förståelse för andra människor” och att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste be-
mötas med kunskap”. Här betonas också internationalisering och kulturell mångfald. Skolan 
ska vara en social och kulturell mötesplats. Förståelse och medmänsklighet kräver helt enkelt 
informationssamhällets medier i dagen skola, menar Marner. Under rubriken Medier i skolan 
kan man läsa: 
 

Skolan av idag måste våga ge sig in på mediernas och estetikens område och de estetiska ämne-
na måste våga ta upp de i Lpo 94 övergripande frågorna. Om skolan skall svara mot samhällsut-
vecklingen - inte minst ungdomskulturen - förutsätter det moderna medier.”  Marner, 1998) 

 
Marner (1999) skriver också om att datorstödd undervisning leder till en förändrad lärarroll 
och en mer dialogiserad undervisning och menar att: ”Den datorbaserade bildundervisningen 
kommer att förändra relationen lärare och elev. En dialogicitet eller en interaktivitet upp-
kommer där såväl elev som lärare kan vara såväl sändare som mottagare och inte endast face-
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to-face.” Dialogisk undervisning knyter an till elevernas erfarenheter och bygger på samspel 
(Dysthe, 1995). 
 
En annan fördel med att arbeta digitalt är att det går snabbt och enkelt att sprida sina bilder. 
Eleverna kan lägga upp sina bilder på nätet för åtkomst av andra elever, lärare, föräldrar med 
flera. Det går även utmärkt att arbeta med digitala portfolios. Marner beskriver också hur da-
torn kan göras till det centrala i bildundervisningen men att den inte får ersätta pennan helt 
eftersom tecknande ger möjlighet till tränande av varseblivning på ett sätt som inte är möjligt 
exempelvis vid fotografering eller med digital bildhantering. Dagens ungdom är vana att arbe-
ta mycket vid datorn, så detta arbetssätt är inte främmande för dem och de är förmodligen 
också mer öppna för den nya tekniken (Marner, 1995). Det är dessutom viktigt att läraren är 
öppen för de förändringar och metoder den nya tekniken medför när det gäller att främja och 
utveckla bildundervisningen.  
 
Det är ingen överdrift att säga att bildens betydelse hela tiden ökar successivt inom kommuni-
kation och medier. Dagens samhälle är sett i ett historiskt perspektiv det mest bildtäta någon-
sin. IT och datorer har sedan något decennium tillbaka utvecklats från kalkyl och ordbehand-
ling till att också omfatta digital hantering av stillbilder, rörlig bild, grafisk design och multi-
media. I stort sett alla led av kommunikationsprocessen, såväl produktion som distribution av 
bild, har digitaliserats (Marner 2005).  
 
Den snabba utvecklingen inom mediekulturen ställer nya krav på sina användare och innebär 
att varje människa generellt måste se till att ha en viss mediekompetens. Detta gäller inte 
minst skolan och dess aktörer. Den engelska termen för denna kompetens är media literacy. 
En av dem som utvecklar begreppet i Sverige är Karin Fogelberg (2005) som menar att man i 
dagens samhälle måste vara ”läskunnig” i fler avseenden än att bara läsa böcker eller tidning-
ar, man måste även kunna läsa, förstå och hantera sin omvärld. Fogelberg menar att man kan 
översätta termen media literacy med kritisk mediekompetens, där varje person har olika verk-
tyg i form av kunskaper som hjälper till att förstå hur medier skapar bilder som påverkar vår 
verklighet. Fogelberg menar också att en förutsättning för att kunna bedriva kompetent under-
visning om medier är att lärare har goda kunskaper om hur relevant medieundervisning kan 
bedrivas. Sedan den nya lärarutbildningen startade 2001 inrättades mediekunskap som en val-
bar inriktning inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. I och med denna inriktning 
får blivande lärare kunskaper i medieämnet som inte funnits tidigare vilket också är själva 
underlaget till vad hennes rapport behandlar (Fogelberg, 2006). 
 
Alexandersson, Hurtig och Söderlund (2004) utvecklar i sin forskningsrapport ”Att forska 
med datorn” hur informationstekniken av idag inte bara erbjuder eleverna datorn som en 
”avancerad skrivmaskin”, utan också hur den utgör ett redskap för att skapa ljud och bild. 
Detta påverkar, menar de, hur eleverna utvecklar sin kapacitet när det gäller estetiskt skapan-
de. De skriver bland annat: ”Den möjlighet som IKT ger att upptäcka och lära sig hur bild och 
text tillsammans kan bilda en helhet, där bildelement och texten tillsammans ger produkten ett 
meningsinnehåll som går utöver bilden eller texten var för sig tas dock inte alltid till vara.” 
(Alexandersson, Hurtig och Söderlund, 2004, s. 89) 
 
De menar att observationer inom deras projekt tyder på att eleverna inte alltid själva har för-
måga att sammankoppla innehållet med den estetiska utformningen. De menar vidare i sin 
studie att det finns goda exempel på att elever via den nya informationstekniken får en helt ny 
insikt om hur bilder, musik och texter produceras. Genom att eleverna erbjöds att skapa arbe-
ten som blandade skolarbetets faktainriktade innehåll med olika uttrycksformer och genres 
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som eleverna själva återfinner i sitt fritidsutbud, exempelvis via webben och skapandet av 
egna hemsidor, så lärde eleverna sig att skapa egna bilder för att uppnå struktur och konsi-
stens. Detta menar författarna är en förutsättning för att skapa en meningsfull orientering på 
webbsidor (Alexandersson, Hurtig och Söderlund, 2004). Enligt vår mening är detta också ett 
bra exempel på hur samverkan mellan IT och bild skapar lärande. 
 

Mediesamhällets betydelse för barn och ungdomars lärande  
Vi lever i ett samhälle som varje dag översköljer oss med medier i alla former. Vare sig vi vill 
det eller inte så blir vi alla påverkade av dessa medier. Medierna bidrar till att vi människor 
kan definiera verkligheten omkring oss, samtidigt som de hjälper oss att skapa eller förstärka 
redan existerande föreställningar (Gripsrud, 2002). Det är därför viktigt att barn och ungdom 
får utrymme att reflektera kring medier, dess innehåll samt vad medier står för. Det är också i 
sammanhanget viktigt att skolan är öppen för frågor kring hur medier påverkar barns och 
ungdomars lärande.  
 
I dagens samhälle är skolan bara en av många aktörer när det gäller lärande. Individer kan, 
exempelvis via nätet, ingå i många olika kollektiva sammanhang där lärandet är både klart 
medvetet (explicit) eller omedvetet (implicit) utifrån de olika sociala relationer man kommu-
nicerar i. Alexandersson och Limberg (2004) beskriver hur kraven på skolornas förändrade 
arbetssätt tillsammans med lokala och nationella satsningar på IKT har aktualiserat frågor om 
textanalys och problemlösning, liksom frågor om informationshantering och källkritik. Att 
sovra och värdera information utgör en allt viktigare komponent i lärandet: 
 

Barn och ungdomar lever i en värld där informations- och kommunikationstekniken (IKT) ges 
allt större utrymme och betydelse för deras dagliga aktiviteter – såväl i skolan som på fritiden. 
Den nya tekniken kan ses som något som förändrar vad vi lär och hur vi lär; den är med och om-
formar samarbetsformer och sätt att organisera information och kunskap både inom och utanför 
individen. Dess konkreta betydelse finns dessutom inte i tekniken i sig, utan bestäms av hur den 
kommer att användas av aktörerna i den konkreta verksamheten. Det är uppenbart att IKT är en 
utmaning för skola och utbildning, vad det gäller såväl form som innehåll 
i lärande (Alexandersson och Lindberg, 2004, s. 7). 

 
Helena Danielsson (2002) har studerat medieskapandets betydelse för lärandet. Hon betonar 
det lustfyllda och glädjen i att lära. Hon framhåller medier och framför allt hur den rörliga 
bilden kan ge unga människor redskap för att gestalta tankar och kunskap. Arbete med video-
produktion främjar kommunikation och samarbete. Den rörliga bilden ger nya möjligheter till 
att uttrycka sig. Genom datorn och enkla standardprogram och vissa gratisprogram, kan ele-
verna redigera och efterarbeta sina filmer på ett lättåtkomligt och enkelt sätt. Danielsson beto-
nar språket som nyckeln till kunskap, men att skolan måste förstå att i dagens samhälle är 
språket mer än att samtala eller att skriva. Skolan måste ta till vara på den nya generationens 
bildvana och känsla för ny teknik. Genom att låta barnen själva använda IT och medier som 
verktyg kan synen på hur medierna fungerar fördjupas samtidigt som det handlar om att värna 
rätten till yttrandefrihet och demokrati i skolan.  
 
Många forskare har studerat vad som händer när människor kommunicerar med hjälp av ny 
teknik. Bland andra har Graber (2001) studerat olika trender som kan uppstå när unga männi-
skor kommunicerar med hjälp av moderna informationstekniker, bland annat surfande och 
zappande. I en studie hon gjort av unga amerikaners medie- och IT-användning visar hennes 
resultat att ett kontinuerligt användande av modern informationsteknik tenderar att göra indi-
viden mer och mer inriktad mot det visuella och grafiska jämfört med traditionell text. De 
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utvecklar också ett mer märkbart visuellt och begreppsligt tänkande jämfört med innan. De 
använder sig även av betydligt fler kanaler och källor i sin kommunikation. Det handlar 
mycket om interaktivitet, surfande och zappande. En annan sak som visar sig är att individer-
na snabbt blir inriktade mot ett ”nischtänkande”, det vill säga de väljer, sorterar eller förkastar 
enligt sina egna intressen, vilket vi tolkar som att även dagens ungdomar ser sig själva som 
tillhörande speciella ”smakgrupper”, intressegrupper eller subkulturer etcetera. De identifierar 
knappast sig själva som ”allmänheten” eller ”Svenssons” utan ser sig själva som självständiga 
individer i världen där exempelvis Internet eller annan ny teknik blir självklara redskap. Den 
nya tekniken menar vi underlättar och skapar nya förutsättningar för ungdomar att utveckla 
sig själva. Generellt vill vi påstå att nätet idag fungerar som en arena för prövande och utveck-
ling av sin egen identitet när det gäller unga människor. Dagens ungdom har vuxit upp med 
Internet och datorer, och har kallats för nätets infödda (ett uttryck som anses ha myntats av 
Mark Presky i början av 2000-talet). Vi bör fundera mycket mer över hur all utbildning ska 
kunna dra nytta av ungdomars sätt att lära.  
 
Vi ser för närvarande många exempel på pedagogiskt nyskapande som hänger ihop med den 
fortsatt snabba tekniska utvecklingen när det gäller informationstekniken. Ett område som 
expanderat kraftigt de senaste åren är det så kallade nätbaserade lärandet vars huvudsakliga 
syfte är att utveckla goda lärmiljöer och arbetssätt. Utvecklingstendenserna pekar mot att fo-
kus har flyttats allt mer till mobilitet och interaktivitet. Internetutvecklingen har under senare 
år tagit en del oväntade vändningar; fria programvaror har utvecklats och mängder av material 
kan lagras helt fritt på nätet. Nya former av Internetanvändning utvecklas ständigt, exempel 
de senaste åren är podcast, bloggar och webb 2.0 (andra generationens Internet). Dessa tekni-
ker ställer höga krav på lärarna för att de ska kunna hänga med i studenternas snabba tilläg-
nande av nya tekniker. En annan trend vi ser är hur begreppet distansundervisning försvinner 
alltmer och att all undervisning berörs av olika former av nätbaserad undervisning. 
 
Veen och Vrakking (2006) tillhör dem som under senare år ofta fört debatten kring ungdoms-
kultur och den generationsklyfta som många upplever när det gäller användningen av IT. 
Wim Veen är också den som myntat uttrycket ”Homo zappiens”, och menar att det vi ser är 
mer än enbart en generationsklyfta och att ”Homo zappiens” innebär nya förmågor och ett 
nytt sätt att tänka. Den vuxna generationen brukar klaga på att den unga generationen inte kan 
eller vill koncentrera sig längre stunder därför att de ständigt har något på gång. De är hyper-
aktiva, de saknar disciplin och respekt för sin omgivning. Ett utmärkande drag för detta är just 
”zappandet”, eller att ungdomar gärna följer flera TV-program samtidigt genom att zappa 
mellan kanalerna, samtidigt som de också kanske kommunicerar via Internet. Veen och Vrak-
king (2006) beskriver i ”Homo Zappiens - Growing up in a digital age” hur unga människor 
anammar den nya tekniken när det handlar om inställningen till livet, informationstekniken 
och lärandet: 
 

Education systems have been evaluated, reconsidered, changed and reviewed extensively over 
the last decades. Many educationalists, sociologists, engineers, economists and others have been 
involved in discussions on how our education systems should look like in the near future. Cur-
ricula have been adapted, new learning paradigms have been launched. And in the middle of this 
jumble of discussions, initiatives and experiments, a new generation has grown up, a generation 
that did not protest, that did not start revolutionary manifestations in big cities as in the 1960s. 
Silently, this generation has adopted technology and has developed new strategies for living and 
for learning. And those strategies differ so much from former generations that a complete new 
actor is marching into the arena of educational change  (Veen, Vrakking, 2006 s. 5). 

  
Enligt Veen och Vrakking är Homo Zappiens den nya och unga generationen som har lärt sig 
att ta itu med ny teknologi allt eftersom den kommit in i deras liv. De har vuxit upp med en 
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mångfald av ny teknik från tidig ålder som exempelvis televisionens fjärrkontroll, datormu-
sen, minidisc, ipod, MP3-spelare och kanske framför allt under senare år, upplevt mobiltele-
fonens explosionsartade utveckling. Dessa nya tekniska verktyg har möjliggjort för dagens 
ungdomar att ha kontroll på informationsflödet, som exempelvis att kunna fläta samman och 
sortera, eller att kommunicera via nätverk och knyta nya kontakter. Dessa ungdomars relation 
med skolan har förändrats radikalt eftersom de ser skolan bara som en fokuserbar punkt bland 
många andra, i sina liv. Mycket mer viktigt är deras kommunicerande inom olika nätverk med 
sina kompisar om vad de gör på sin fritid. Homo Zappiens verkar betrakta skolan som en ”di-
sconnected institution” och mer eller mindre irrelevant vad anbelangar deras dagliga liv. 
 
Veen och Vrakking frågar sig vad skolan kan, eller bör göra, utifrån deras konstaterande att 
det lärande som Homo Zappiens utvecklar huvudsakligen sker utanför skolan. De pekar på 
utvecklingen i Nederländerna där många föräldrar inte längre vill acceptera den enligt dem  
gammalmodiga traditionella skolan. En konsekvens av detta menar Veen-Vrakking är den 
snabba utvecklingen av privatskolor som för närvarande sker i Nederländerna. Privatskolor 
som har visat sig vara betydligt mer öppna för nya metoder kring lärande. Vid införande av 
nya metoder i skolan finner Veen-Vrakking fem återkommande likheter: 
 

 Eleverna arbetar i längre block, ex vis fyra timmar i stället för 50 minuter. 
 Eleverna agerar i olika basgrupper. 
 Lärandet är forskningsbaserat, tillförlitligt och har relevans till ungdomar. 
 Innehållet hänger ihop genom ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. 
 IKT har en viktig roll i lärprocessen.  

 
Faktum är, menar författarna, att Homo Zappiens verkligen utmanar skolan när det gäller att 
använda ny teknik och nya strategier jämfört med vad som varit fallet hittills. De betonar ock-
så hur viktigt det är att skolan tillåter eleverna att få utveckla sitt tänkande i bilder eftersom de 
i dagens mediesamhälle från tidig ålder har växt upp med att tolka bilder. Dagens traditionella 
skolsystem betonar fortfarande i alltför hög grad språket i betydelsen av det skrivna ordet som 
det allena rådande kommunikationsverktyget (Veen ochVrakking, 2006).  
 

Kultur och medier i skolan och på fritiden 
Datorer och bildhantering är idag mer eller mindre självklarheter såväl i skolan som i våra 
hem. IT och informationssamhället har också förändrat villkoren för skolan som kunskaps- 
och kulturförmedlande institution. Samhällsdebatten speglar vilka olika typer av förändringar 
det kan handla om. Det talas mycket om IT och informationssamhället, olika mediekulturer 
eller ett mångkulturellt samhälle, och så vidare. Magnus Persson (2000) menar att förändring-
arna skapar nya problem för en ofta redan trängd skola, men att det också öppnar för nya möj-
ligheter. 
 
Persson menar vidare att skolans syn på kultur har varit, och till viss del också fortfarande är, 
problematisk. Populärkulturen och medierna, som i dagens samhälle spelar en allt större roll 
för unga människor, har av tradition bekämpats av skolan. Före 1950 var inställningen till 
populärkultur, ofta benämnd triviallitteratur, ett slags förträngning. Skolan skulle helst inte 
låtsas om att den fanns. Först under 1950-talets senare hälft började triviallitteraturen att upp-
fattas som ett problem. I och med att en det öppnades en marknad för denna litteratur skapa-
des det man brukar kalla de första mediepanikerna. Romanläsning uppfattades som skadlig 
och vanebildande och det var framför allt tre målgrupper som särskilt ansågs behöva skydd 
från den nya faran, nämligen arbetarklassen, kvinnorna och de unga. En jämförbar mediepa-
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nik utvecklades ungefär samtidigt i och med filmutvecklingen och spridningen av biografer i 
hela Sverige. Genom censur och genom att undanhålla eleverna från film- och biointryck som 
ansågs skadliga, skulle eleverna lära sig att förstå ”bra” film. 
 
Först på 1960-talet kom ansatser till att få in populärkulturen i undervisningen, fortfarande 
med förbehållet att eleverna skulle lära sig att förstå skillnaden på vad som var bra eller dåligt 
när det gällde exempelvis litteratur eller film. Eleverna skulle tränas i att argumentera för god 
smak. Det främsta syftet med detta var att bevisa för eleverna vilken uppfattning som var den 
rätta. Denna metod blev inledningen till det som har kommit att kallas vaccinationsmodellen 
och kom att appliceras främst på film och massmedier. I takt med tiden blev ord som ”upp-
fostrande” uppdaterade till ”fostran till kritiska mottagare” (Persson 2000, s. 31-32).  
 
En kärnfråga för all pedagogik som tar sin utgångspunkt i elevens verklighet, är hur man kan 
bedriva undervisning som utgår från elevens egen erfarenhet. Persson beskriver hur den så 
kallade erfarenhetspedagogiken så småningom fick fäste i skolan, och vilken betydelse den 
fick för populärkulturen. Detta ledde till att elevernas egen föreställningsvärld lyftes fram, och 
kanske framför allt att gränserna mellan skolans kultur och fritidens kultur kunde belysas. 
Detta har också inneburit att skolan har insett vikten av att bedriva en hållbar mediepedagogik 
som förenar teori och praktik. Den praktiska medieproduktionens intåg i skolan har bland 
annat inneburit en ansats till ett estetiskt och mer analyserande arbetssätt. Exempel på ett så-
dant arbetssätt kan vara att eleverna tillsamman med läraren genomför ett filmprojekt eller 
filmvåldsprojekt. Kanske ligger här den stora utmaningen i mediepedagogiken, att försöka 
integrera ett estetiskt och analytiskt arbetssätt. Det innebär att medier eller IT inte betraktas 
som ett ”avgränsat” ämne, eller något som man ”lägger på” och som ska ingå till en viss del 
varje termin. Media och IT-kunskapen kan förutsättas ha sin givna plats i skolans alla ämnen 
och på det sättet bli såväl en undervisning om, som med och i olika medier. Skolan har allt för 
länge varit uppbyggd kring en dualistisk världsbild, ett slags antingen eller som högt eller 
lågt, konst eller medier, skrift eller bild, teori eller praktik, kritik eller lust, förnuft eller käns-
la. Alla dessa dualismer och motsättningar är falska, menar Persson. Det är inte alls så att det 
ena måste utesluta det andra. Vi har alla allt att vinna på att på allvar börja med att försöka 
tänka samman dessa kategorier (Persson, 2000). Det synes således finnas ett glapp mellan 
kulturen i skolan och ungdomskulturen. Frågan är på vilket sätt de normer och värderingar 
som skolan står för överensstämmer med de normer och värderingar som dagens barn och 
ungdomar har? Ett steg vore att stärka känslan av gemenskap exempelvis genom att utgå från 
elevernas egen erfarenhet och verklighet. Skolan måste hjälpa till att stärka denna känsla. Man 
möter idag exempelvis via medierna ungdomar som säger sig inte tro på skolan (eller tvärt-
om). Det handlar således om förtroende och att skolan inte isolerar sig från hur barn och ung-
domar upplever sin verklighet, till exempel med hjälp av ny medieteknik eller IT. 
 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003), skriver om kultur och estetik i skolan: 
 

Precis som det finns ett vidgat text- och språkbegrepp som också tar in texter utanför skolans 
kanon av klassisk litteratur så som barn- och ungdomskulturens egna uttryck, populärkulturen, 
blandformer som serier, graffitti och video, finns det ett vidgat estetikbegrepp som tar in nya 
former utanför ”de sköna konsterna  (Aulin-Gråhamn och Thavenius, 2003, s. 147). 
 

Idag heter det att ”Världen kommer till oss via medierna”. Det som man förr måste uppleva på 
plats, via skriven text eller bilder, kan man nu se på tv eller på andra skärmar eller visnings-
dukar. Det är egentligen inte så särskilt nytt. Filmen är över hundra år gammal. Det nya är 
mängden och hastigheten. En förskjutning har därmed också skett från de gemensamma upp-
levelserna av sådant som exempelvis Hylands hörna gjorde på 60-talet till dagens speciella 
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upplevelser av det som paraboler, satelliter och sajter kan erbjuda. Det är många som tittar på 
nyhetsprogram, dokusåpor och naturprogram, men det är inte säkert att det är samma program 
man ser och man tolkar det man ser olika (Aulin-Gråhamn, Thavenius, 2003):  

Att barn och unga lär sig om världen och om sig själva via vuxenproducerade och vuxeninrikta-
de medier har inte påverkat vare sig skola eller lärarutbildning i någon större 
utsträckning, än. Först nu börjar det hända något. Barn och unga börjar också själva producera 
med medier och ett mycket tydligt förhandlande pågår framför redigeringsprogrammen i 
datorerna. Var ska man klippa? Vilken musik ska man ha? Vad är det man vill ha sagt egentli-
gen? Formen påverkar innehållet som påverkar formen  (Aulin-Gråhamn och Thavenius, 2003, 
s. 148). 
 

Den traditionella undervisningsmiljön 
Eftersom vi i vår studie flertalet gånger nämner uttrycket ”traditionell undervisning”, vill vi 
försöka förklara vad vi menar med traditionell undervisning. Så kallad traditionell undervis-
ning finns inte beskrivet som ett entydigt begrepp i lexikon eller pedagogiska uppslagsböcker 
vad vi har kunnat finna. Man kan inledningsvis börja med att fundera kring undervisning och 
lärande ”förr och nu” för att komma en bit på vägen. Själva har vi försökt med att formulera 
uttryck som; Betyg som belöning, katederundervisning, undervisning med fysisk närvaro av 
både studenter och lärare, eller undervisning baserad på till exempel tryckt material eller 
genomgång på tavlan, men ej datorstödd undervisning. Vi har också stött på uttrycket ”lear-
ning by being told” i vårt sökande.  
 
Maltén (2003) skriver sin bok ”Att undervisa”, att i traditionell undervisning utgår man från 
kända fakta och redan existerande teorier och principer för att sedan utnyttja och tillämpa des-
sa i konkreta inlärningssituationer. Läraren förmedlar kunskapen med hjälp av ett anpass-
ningsinriktat lärande. Modellen går även under namnet ”den lägre ordningens lärande”, och är 
till sin natur reproduktiv. Eleven förvärvar kunskaper och färdigheter, utan att behöva ifråga-
sätta dessa och utan att själv ha varit delaktig i deras utformning. Maltén tar även upp vad 
skolverket menar (Skolverket 1993) med traditionell undervisning: Läraren har ordet, ställer 
en och annan fråga, eleverna lyssnar och svarar. Grupparbete och undersökande arbete före-
kommer enligt Skolverket mindre ofta än vad man enligt läroplanen har anledning att förvänta 
sig.  
 
Maltén beskriver också vad som sker i en traditionell klassrumssituation (Lundgren 1979): 

 att läraren med stöd av kursplanen och med hjälp av läromedlen ensidigt styr 
lektionsinnehållet. 

 att läraren ställer faktafrågor med givna svar. 
 att läraren talar cirka två tredjedelar av den tillgängliga tiden medan eleverna får dela 

på den resterande tredjedelen som dock domineras av ett fåtal. 
 
Maltén (2003) gör en tydlig och jämförande uppställning mellan det traditionella arbetssättet 
och det han kallar kännetecken för elevaktiverande arbetssätt. Här menar vi, ser man tydligt 
på de skillnader mellan ”gammalt och nytt” när det gäller undervisning som har kommit fram 
de senaste årtiondena. Vi väljer att visa på några av de exempel som tas upp och som vi menar 
är relevanta för vår studie. 
 

IKT och Bild i skolans och lärarutbildningens styrdokument 
Under denna rubrik undersöker vi närmare vilka skrivningar som finns angående Bild och 
IKT i de styrdokument som gäller för grundskola och lärarutbildning. 
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 Lpo 94   
Läroplanen för de yngsta barnen (lpfö 98), lyfter bland annat fram bilders betydelse som 
språkligt uttryck. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, exempelvis 
bild, utgör både innehåll och metod för att främja barns utveckling och lärande. Beträffande 
IKT hittar vi följande formulering: ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan an-
vändas såväl i skapande processer som i tillämpning” (lpfö 98). 
 
Enligt Lpo 94  ska skolan förbereda barn och ungdomar för att fungera i en komplex verklig-
het med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (Lpo 94 s. 7).  
Vad är viktig kunskap idag och i framtiden, och hur sker kunskapsutveckling? Det är ange-
lägna frågor att ställa sig, enligt Lpo 94. I en sådan diskussion är olika aspekter på 
kunskap och lärande de naturliga utgångspunkterna. Här pekas på att kunskap inte är något 
entydigt begrepp: ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, fär-
dighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Lpo 94 s. 8). De intel-
lektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas i 
skolarbetet och ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära” ska vara grunden för skolans un-
dervisning (Lpo 94 s. 11). Skolan ska alltså enligt läroplanen ge utrymme för olika kunskaps-
former och skapa ett lärande där skilda former av kunskap balanseras och tillsammans bildar 
en helhet: 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika ut-
trycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och ska-
pande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
skall tillägna sig (lpo 94, s. 8). 

 
Efter genomgången grundskola ska eleverna enligt läroplanens mål bland annat ha  
”utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhäl-
lets kulturutbud”. Eleverna ska kunna: ”utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så 
många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”, de ska vi-
dare ha kunskaper om medier och deras roll samt kunna använda informationsteknik som ett 
verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo 94 s. 10). 
 
Att arbeta med datorstödd undervisning i bildämnet är något som både läroplanen och kurs-
planen stödjer. Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen påpekas att utbildningen 
bland annat ska: ”ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en 
egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde”. Vidare uttrycks att ut-
bildningen syftar till att utveckla kunskaper om bilden och kunskaper i att framställa, analyse-
ra och kommunicera med bilder. I kursplanen konstateras att en utveckling av bildförmågan 
ökar barn och ungas möjlighet att bruka den kulturella yttrandefriheten och att ”Kunskaper 
om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällsli-
vet”(Skolverket, Kursplan i bild). 
 
Under rubriken mål att sträva mot i bildämnet uttrycks att skolan i sin undervisning ska sträva 
efter att eleven: 
 

– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder 
med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videotek-
nik,  
– blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 
kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder,  
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– utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär bety-
delser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande ”(Skolverket, Kursplan i 
bild).  

 
Förutom i kursplanen för bildämnet återfinns skrivningar om IT och/eller bild i ämnena Hem-
kunskap, Historia, Moderna språk, Musik, Samhällsorienterande ämnen, Samhällskunskap 
och Svenska. Vi väljer att lyfta fram följande exempel: 
 
I kursplanen för ämnet svenska, under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad, står bland 
annat: 
 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom 
avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att 
förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade tex-
ter även bilder. 

 
I målen att sträva mot i ämnet svenska står bland annat att skolan i sin undervisning skall strä-
va efter att eleven: ”utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn 
som hjälpmedel.” Eleven ska också utveckla sin förmåga att ”utnyttja olika möjligheter för att 
hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin 
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap.” 
 
Om samhällsorienterande ämnen och om det samhällsorienterande kunskapsområdets karaktär 
och uppbyggnad kan man läsa: 
 

Kunskapande i ett informationsrikt samhälle 
Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som kan inhämtas från 
olika mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Medier och mediers budskap spelar 
stor roll när människor bildar sina uppfattningar. I de samhällsorienterande ämnena skall elever-
na bli förtrogna med olika sätt att kunskapa samt utveckla insikter i hur olika medier kan använ-
das och hur de påverkar människan och samhället. Genom att orientera sig i olika informa-
tionsmiljöer och använda olika informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och pro-
blem som IT-samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera 
och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse – är 
centralt i de samhällsorienterande ämnena. Det främjar elevernas orientering i tid och rum och 
deras konstruerande av egna mönster och bilder av omvärlden, vilka kan användas som redskap 
för analys och bedömning av såväl andras tolkningar som egna ståndpunkter. 

Ett vidgat textbegrepp 
Det vidgade textbegreppet infördes som begrepp i kursplaner för ämnena bild och svenska 
efter revideringen av kursplanerna år 2000. I kursplanen för bildämnet kan man läsa: ”Bilder 
uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom 
ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i stor utsträckning genom 
kombinationer av olika medier som ställer krav på ett gränsöverskridande arbete” (Skolverket 
kursplan i Bild, 2000). I svenskämnets kursplan står ”Att tillägna sig och bearbeta texter be-
höver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, 
video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. 
Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” (Skolverket 
kursplan i Svenska, 2000). 

Lärarutbildningens styrdokument 
För att få lärarexamen krävs fullgjorda kursfordringar om 180 eller 210 högskolepoäng (grundnivå), 
eller 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå).  
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Lärarutbildningen består av ett allmänt utbildningsområde på 90 hp som innehåller för läraryr-
ket centrala kunskapsområden samt tvärvetenskapliga ämnesstudier. Dessutom ingår en eller 
flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och en eller flera 
specialiseringar om minst 30 högskolepoäng. 
 
Grunden för lärarutbildningens utformning av kurser, inriktningar och specialiseringar är Re-
geringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning, samt gällande examensord-
ning, SFS 2005: 401 (Senast reviderad 2007-0701). 
För att få lärarexamen ska studenten enligt examensordningen bland annat kunna: ”använda 
informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll 
för denna”. 
 
I Prop. 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning, beskrivs de grundkompetenser som varje 
lärare ska ha utvecklat under sin lärarutbildning: ”kognitiv kompetens, kulturell kompetens, 
kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och di-
daktisk kompetens”. I propositionen pekas också på att läroplanerna ställer krav på att läraren 
på olika sätt ska stimulera till kreativitet, fantasi och nyfikenhet och att Läraryrket handlar om 
att skapa förutsättningar för att olika förmågor utvecklas hos den lärande människan.” (Prop. 
1999/2000:135, s. 9). Under rubriken Ett samhälle i omvandling kan vi läsa: 
 

Utbudet av informationskällor har breddats och ökat mycket snabbt, vilket resulterat i att mäng-
den information svällt men också fragmenterats. Genom att information till viss del endast når 
en begränsad grupp får olika personer allt mer skilda referensramar. Detta ställer nya krav både 
på kommunikation och dialog människor emellan och på ett kritiskt, prövande förhållningssätt” 
(Prop. 1999/2000:135, s. 5). 

 
I propositionen uttrycks också att läraren måste ”utmana barns och ungdomars föreställningar 
och visa på andra kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten”. Läraren ska sträva 
efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstnärliga arbetsmetoder blir en kun-
skapsväg i skolans vardagliga arbete (Prop. 1999/2000:135, s. 9). Den moderna informations-
teknikens användning ökar allt mer i samhället och skolan. ”Det är viktigt att den nya tekni-
ken blir en integrerad del av det lärande som den framtida läraren skall organisera.”, konstate-
ras vidare. Lärarutbildningen ska förbereda de blivande lärarna för att fungera ”i ett alltmer 
kunskapsrikt arbetsliv och samhällsliv där modern informationsteknik ingår som ett naturligt 
inslag” (Prop. 1999/2000:135, s. 11) 
 
Under huvudrubriken Särskilda frågor redovisar regeringen sina ståndpunkter kring olika 
områden. Regeringens intentioner och tankar gällande IKT i skolan förtydligas under rubriken 
Massmedier och informationsteknik:  
 

Lärare bör ge barn och elever redskap för att kunna inhämta, bearbeta och ta ställning till informa-
tion från massmedier och via den nya informationstekniken. Forskning om 
pedagogisk utveckling utifrån informationsteknikens roll i lärandet bör stimuleras. Berörda myn-
digheter bör få i uppdrag att informera om pågående forskning om lärande och IT av intresse för 
lärarutbildning och skola. Den nya tekniken bör utnyttjas för lärarutbildning på 
distans” (Prop. 1999/2000:135, s. 62). 

 
Enligt propositionen ska lärarstudenten alltså utveckla kompetens att kunna ”använda IT-
hjälpmedel och ha kunskap om hur massmedia och IT kan användas för den pedagogiska ut-
vecklingen” Noterbart är att regeringen ser det som högskolans roll att vidare utveckla hur 
IKT och ny teknik skall brukas i lärarutbildningen på ett pedagogiskt sätt. Regeringens skäl 
till det ovan nämnda är bland annat:  
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Det offentliga samtalet förs till stora delar i massmedierna. För att kunna delta krävs ett utveck-
lat språk och insikt i hur massmedier fungerar. Den höga mediekonsumtionen bland barn och 
ungdom bidrar till att dessa aldrig varit så välinformerade som i dag. Lärarens roll för att skapa 
medvetna mediaanvändare är oerhört betydelsefull. Såväl i förskola, skola och vuxenutbildning 
som i arbets- och samhällslivet är informationsteknik numera ett viktigt hjälpmedel och naturligt 
inslag för kommunikation och informationsinhämtning. En målformulering om IT-kunnande 
fördes in i beskrivningarna för samtliga lärarexamina.  
Innebörden är att den utbildade läraren skall kunna använda datorer och andra informationstek-
niska hjälpmedel för egen inlärning och för undervisning av elever  
(Prop. 1999/2000:135, s. 62-63). 
 

Om grundutbildning står bland annat att läsa följande:  
 

Lärarutbildningen bör vara ett föredöme när det gäller användningen av media och IT som 
lärande verktyg och visa på de möjligheter dessa ger för lärande samt för lokal utveckling. 
Skolväsendet har i dag inte fått tillgång till enbart ny teknik, utan framför allt till kvalitativa pe-
dagogiska verktyg, som i kombination med förändrade arbetssätt och arbetsformer ger goda för-
utsättningar att i enlighet med läroplanernas övergripande mål utveckla undervisningen mot mer 
elevaktiva arbetssätt, som bl.a. stärker elevernas förmåga till eget kunskapssökande, kritiskt 
värderande och eget ställningstagande (Prop. 1999/2000:135, s. 64). 
 
Användning av informationsteknik bör vara ett viktigt inslag i lärarutbildningen då den i dag är 
ett betydelsefullt verktyg för lärande och en kraft för pedagogisk förnyelse, liksom ett administ-
rativt hjälpmedel för läraren. Användningen av informationsteknik bör relateras till kunskap om 
media, kommunikation, informationsbearbetning, källkritik, juridik, etik och skapande verk-
samhet (Prop. 1999/2000:135, s. 65). 

 
Också i högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningarna 2005 kan statens förväntningar på 
lärarutbildningen utläsas. I utvärderingens tredje del, Särskilda studier hittar vi under rubriken 
Analys följande konstaterande: ”Forskningen om läs- och skrivutveckling har idag breddats 
till att omfatta många områden i barns utveckling. Både text- och språkbegreppen har vidgats 
till att omfatta även de estetiska språken, kropp/motorik/balans, modersmål och flerspråkig-
het”(Del 3, s. 106). 
Under rubriken Avslutande reflektioner hittar vi följande kommentar som vi funnit anknyter 
till vår studie: 
 

I samtliga läroplaner för skolan betonas att alla ämnen har ett gemensamt 
ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det betyder att 
alla blivande lärare, oavsett för vilken skolform man utbildar sig, måste 
anses behöva grundläggande kunskaper inom läs- och skrivinlärning, läs och 
skrivutveckling samt språkutveckling i dess vidaste bemärkelse” 
(Del 3, s. 109). 
 

”De blivande lärarna bör garanteras kunskaper som motsvarar de krav som ställs på läraren i 
dagens skola”, konstateras avslutningsvis i högskoleverkets reflektioner. Några av de kunska-
per som här avses exemplifieras i fem punkter. En av dessa är: ”Estetiska uttrycksformers 
betydelse för lärandet och innebörden av det vidgade textbegreppet bör uppmärksammas i 
lärarutbildningen för alla lärarstuderande” (Del 3 s. 110).  
 
Utifrån de styrdokument som redovisats ovan och Högskoleverkets utvärdering, gjorde LTU 
en revidering av kurserna i det allmänna utbildningsområdet som kom att gälla från HT 2006. 
Det allmänna utbildningsområdets första 20 poäng delades in i fyra fempoängskurser, varav 
de tre första är gemensamma för alla lärarstudenter. I den sista fempoängskursen väljer stu-
denterna bland tre olika kurser: Liv hälsa och lärande, Matematik, form och lärande, Språk 
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estetik och lärande. Dessa poängangivelser har i samband med Bolognaprocessen senare änd-
rats till högskolepoäng. 

IKT och bild i de Lokala kursplanerna 
De två första kurserna i det Allmänna utbildningsområdet, LUA 105 och LUA 106 ska kur-
serna enligt kursplanen: 
 

präglas av ett problembaserat lärande och entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för 
kreativa lösningar där IKT, drama och bild används som ett verktyg för lärande. 
 

I studiehandledningen för LUA 105 inom det Allmänna utbildningsområdet beskrivs 
den särskilda IKT- och bild uppgift som anknyter till kursplanens mål (se bilaga 1). 
 
I den tredje kursen, LUA 107, ska studenten: ”utveckla sina kunskaper genom olika språkliga 
uttrycksformer i praktiska moment, via kommunikation och presentation.” 
 
Den sista kursen i det allmänna utbildningsområdet är valbar för studenterna. De kan på cam-
pus välja mellan tre olika alternativ: kursen Liv, hälsa och lärande, kursen Matematik, form 
och lärande, samt kursen Språk, estetik och lärande. En genomläsning av kursernas kurspla-
ner med syfte att hitta målbeskrivningar med relevans för vår undersökning visar följande: I 
den valbara kursen Matematik, form och lärande ska studenten enligt kursplanen: ”vidga sin 
syn på kopplingen mellan matematik, konst och arkitektur”, samt ”skapa kreativa aktiviteter 
för att få alla elever delaktiga i inlärningsprocessen”. 
 
I den valbara kursen Språk, estetik och lärande anknyter de flesta av målformuleringar-
na till vår undersökning. Enligt kursplanen ska studenten: 
 

beskriva och analysera språkets funktion som verktyg för tänkande och kommunikation  
beskriva, analysera och jämföra olika språkliga och estetiska uttrycksformers pedagogiska funk-
tion och betydelse 
beskriva och praktisera processorienterade skrivstrategier 
använda estetiska uttrycksmedel – ord, bild, drama, musik och rörelse – som pedagogiska verktyg  
använda informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel som kreativa verktyg för språkut-
veckling och lärande 
analysera och reflektera över sina egna språkliga uttrycksmöjligheter och sitt eget lärande. 

 
I den valbara kursen Liv, hälsa och lärande hittade vi inga målformuleringar som 
anknöt till vårt undersökningsområde. 
 

Vetenskapligt perspektiv och teoretiska utgångspunkter 

Att studera lärande 
Ibland hör man att intresset för lärandet har ökat i takt med utvecklingen av datorstödd under-
visning. Vi vet sedan tidigare att nya medier generellt tenderar att attrahera initialt. Men lär 
man verkligen bättre med hjälp av IT och datorer? Inlärningsprocessen är generellt svår att 
förstå eller undersöka. Undervisningen är synlig men lärandet som process är osynligt vilket 
medför att inlärning är svår att granska. Roger Säljö skriver exempelvis att lärandet är osyn-
ligt och svårt att få syn på (Säljö 2000). Vad vi kan tro oss veta i frågan är att datoriseringen i 
skolan har förändrat synen på lärande. Erfarenheter av datoriseringen och IT-stödet visar att 
elever generellt fått bättre möjlighet till kontroll av sitt eget arbete och sitt eget lärande. De 
kan arbeta mer i sin egen takt, koncentrera sig på väsentligheter och arbeta när det passar. Inte 
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minst kan eleverna välja på olika arbetssätt beroende på hur de vill arbeta. Vid undersökning-
ar angående effekter av datorstödd inlärning är resultaten emellertid knappast samstämmiga. 
En del visar positiva och andra negativa effekter, en del inga alls. Det finns följaktningen ing-
en påvisad automatik att datorstöd i undervisningen förbättrar inlärningen för alla som använ-
der detta stöd (Lindh, 1993, Rognhaug, 1996). 
 
Stigmar (1997) redovisar olika studier, som visar att medier av skilda slag inte påverkar inlär-
ningen. Olika undersökningar, oavsett medium, resulterar inte i signifikanta skillnader när det 
gäller inlärningseffekter. Sammanfattningsvis framhålls att själva 
mediet i sig inte påverkar inlärningen under några som helst villkor (Clark, 1983). Om man 
önskar påverka inlärning och motivation måste man undersöka faktorer utöver mediet för att 
finna beroende variabler. Inom utbildningssektorn har datorn som medium ibland betraktats 
som en utmärkt inlärningsmaskin och den har framhållits som ett kraftfullt verktyg. Att datorn 
i sig själv kan underlätta inlärning är emellertid inte sannolikt. Avgörande för effektiviteten 
vid inlärning är hur den används och i vilka sammanhang. 
 
En stor del av lärande handlar om att ”göra lärande”, att vara engagerad i läraktiviteter, att 
utveckla färdigheter, och därför är det viktigt att underlätta detta görande genom bruk av 
hjälpmedel. Människan är verktygsanvändare och verktygsskapare skriver Roger Säljö (Säljö, 
2000 och 2005). Vygotskij talar om två typer av verktyg, dels det som vi i vanligt tal menar 
med verktyg, det vill säga saker som vi använder när vi utför handlingar, och dels tecken som 
vi använder när vi tänker. Verktygen hjälper oss när vi tänker, exempelvis att försöka förstå 
matematik. Sammanfattningsvis innebär detta att lärande kräver lärverktyg och att allt det som 
vi bygger upp att finnas i vårt huvud har tidigare varit yttre aktiviteter tillsammans med andra, 
och med hjälp av verktyg.  
 
Leif Strandberg (2006) tolkar Vygotskij och skriver om lärande i olika rum, exempelvis det 
han benämner verktygsrum eller teckenrum. I ett verktygsrum finns exempelvis tillgång till 
videokamera, bandspelare, digitalkamera, dator, papper, pennor, tejp, lim, skrot med mera. I 
ett annat verktygsrum, eller som Strandberg kallar det: teckenrum, där det finns tillgång till 
uppslagsverk, ordböcker, skönlitteratur, bilder, musik, facklitteratur, kartor, mönster, ritning-
ar, UR-program, internetuppkoppling med mera. I verktygsrummen lär sig eleverna att hante-
ra verktygen, exempelvis hur man kan gestalta olika saker. Verktyg har visat sig vara en in-
gång till att komma igång med läraktiviteter, vilket i sin tur leder till behovet av olika verk-
tygsrum (Strandberg 2006). 
 

Teorier kring lärande 
Många menar att det under senare år skett en märkbar förändring kring synen på kunskap, och 
det finns många olika formuleringar för denna förändring. En är att vi gått från ”teaching” till 
”learning”, alltså att fokus förskjuts från utlärande och undervisning till elevens arbete med 
sitt eget lärande. I boken ”Lära om lärande” exemplifierar och problematiserar Eva Alerby 
kring några av lärandets dimensioner (Alerby, Kansanen, Kroksmark 2000). Utifrån engels-
kans ”teaching and learning” som ibland används som synonymt med lärande, kan man utröna 
att lärande innebär något mer än enbart ”learning”, dvs. inlärning. 
 
Själva undervisningen finns också med som en del av lärandet. Inlärning har formats utifrån 
psykologin och betraktas där framför allt i ett kognitivt perspektiv. Inlärning ses idag som ett 
mycket viktigt område inom psykologin, men även inom pedagogiken. Utifrån detta resone-
mang kan man förstå att lärande även inrymmer situationer och sammanhang där någon för-
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söker lära ut något till någon annan. Alerby problematiserar kring att undervisningssituationen 
(inklusive inlärningen) också påverkas av olika grader av medvetenhet och målstyrning. Inte 
heller är det säkert att utbildningens mål överensstämmer med exempelvis elevens mål, lik-
som att graden av medvetenhet i försöken att lära kan skilja sig åt mellan olika aktör. 
 
Flera olika perspektiv förekommer när man diskuterar lärande och hur digitaliseringen påver-
kat eller stöder lärande. Kortfattat kan perspektiven sammanfattas som beteendevetenskapliga, 
kognitiva och sociokulturella.  
 
Ett behavioristiskt (beteendevetenskapligt) perspektiv innebär att inlärning handlar om att 
påverka och förändra beteendet. Enligt behaviorister föds människan som en tom tavla (”tabu-
la rasa”) Kortfattat så äger lärande rum när eleven får respons på en uppgift i form av en belö-
ning (eller bestraffning) för att förstärka ett ”riktigt” beteende. En av svagheterna med teorin 
är att behaviorismen ignorerar de olika aktiviteter som krävs för att lärande ska äga rum. Ex-
empel på företrädare för teorin är Skinner och hans teorier om att inlärning är något som kan 
mätas. 
 
Kognitiva teorier handlar om hur människor bygger upp sitt sätt att tänka och förstå världen. 
Det kognitiva perspektivet fokuserar på hur minnet fungerar, mentala processer och ett över-
förande arbetssätt. Lärande inträffar när det sker en förändring i den kunskap som redan finns 
(en överföring mellan korttidsminne och långtidsminne). Kognitivismen ser det som alltför 
begränsat att beskriva lärande i termer av stimuli och respons. De intresserar sig för de inre 
processerna i människans hjärna, hur minnet fungerar och hur problemlösning går till. De ser 
människan som en aktiv varelse som tolkar och värderar information på ett självständigt vis. 
En bärande princip är människans spontana tendens att tolka och organisera världen. Männi-
skan strävar inte efter att få belöning, utan att finna mening och sammanhang i tillvaron. (Im-
sen 2000). 
 
De perspektiv som ovan benämns kognitiva och sociokulturella betecknas ibland som kon-
struktivistiska. Med det menas att fokus ligger på hur individen själv tillsammans med andra 
konstruerar sin förståelse av tillvaron jämfört med att ta över en given uppfattning. Flertalet 
av dem som arbetar med att utveckla IT inom lärande betonar ofta hur detta kan byggas ut-
ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Multimedia eller digitala läromedel ger nya möjligheter 
till att gå sina egna vägar genom det befintliga materialet. Att arbeta digitalt innebär att man 
inte behöver inhämta informationen som i en bok, det vill säga ”linjärt”, utan man kan inter-
aktivt gå via de olika källorna, och i den ordning man själv vill. Poängen blir att man kan 
bygga upp en egen förståelse av uppgiften och inte ta över den utifrån hur läraren vill förmed-
la den. Lärandet blir en aktiv handling. 
 
Man brukar skilja på två olika former av konstruktivism, den kognitiva konstruktivismen där 
Jean Piaget var en förgrundsgestalt. Inlärning ses här som en individuell angelägenhet där det 
som sker i individens inre under inlärning poängteras. Den andra formen av konstruktivism är 
den sociala konstruktivismen som bl.a. bygger på Vygotskijs tankar om att kunskap skapas 
socialt, inte individuellt. Här framhålls språkets betydelse för att forma vårt sätt att förstå vår 
omvärld. Lärande och inlärning ses här som ett socialt fenomen som pågår i en social situa-
tion där både språket och sociala förhållanden medverkar till att utforma lärandet. (Imsen 
2000). 
 
Många nya begrepp i samband med lärande som anknyter till vår studie har lanserats under de 
senaste åren: internetutbildning, utlokaliserad utbildning, IKT-baserat lärande eller platt-
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formsbaserad utbildning. 
 
Gemensamt för de alla är att de ska ge ökad frihet för den studerande. Flexibiliteten ska öka 
för individen. Flexibelt lärande kan sägas vara ett samlingsnamn för friare studieformer.  
Några exempel på sätt som präglar ett mer flexibelt lärande kan vara friare kursstar-
ter/kursslut, friare studieformer, lera olika lärstilar, egen studietakt, validering av den stude-
randes kunskaper, friare examinationsformer, geografisk obundenhet, stöd i lärandet inte bara 
av text utan även av bild, ljud, multimedia etc. 
 
Uttryck som ofta diskuteras idag i samband med datorstött lärande är kollaborativt lärande 
och situerat lärande. Kort uttryckt kan man säga att fokus ligger på deltagande i sociala prak-
tiker. För vår del och utifrån det syfte vi valt att skriva om så handlar det till stora delar om 
det sociokulturella perspektivet, lärandegemenskaper, artefakter, mediering och meningsska-
pande. Vi tror på att människor utvecklas i samspel med andra, samtidigt som allt fler mänsk-
liga funktioner idag flyttas ut i fysiska redskap, det som kallas artefakter. Vi ställer oss frågor 
kring tänkandet i dessa sammanhang och vad som sker i samspelet med artefakter och andra 
människor. I vilken utsträckning ger exempelvis IKT förutsättningar för kollaborativa proces-
ser?  
 
Med kollaborativt lärande menas att lärande inte främst ska ses som en individuell process, 
utan en process som bygger på samarbete. Det innebär också att gruppen samarbetar kring ett 
problem och drar nytta av varandras kunnande och lärande. Det kollaborativa lärandet betonas 
ofta inom området digitala läromedel. En viktig orsak till detta som vi ser det är att mycket av 
resurserna i form av olika verktyg tagit fasta på att stödja denna form av lärande eftersom det 
underlättar för deltagarna att kommunicera med varandra oberoende av rum.  
 
Enkelt utryckt kan man säga att datorstött kollaborativt lärande handlar om att göra det ge-
mensamma lärandet lättare med hjälp av datorer och informationstekniken. Man brukar i des-
sa sammanhang skilja på två tekniker eller samarbetsformer, synkront lärande eller asynkront. 
Synkront innebär att lärande sker samtidigt med hjälp av tekniken, exempelvis videokonfe-
rens eller chattande. Det asynkrona samarbetet innebär kontakt mellan gruppdeltagarna vid 
olika tillfällen, exempelvis e-post.  
 
Kollaborativa arbetsformer förekommer ofta inom virtuella miljöer på nätet. Ofta har dessa så 
kallade communities olika övergripande teman som mode, idrott eller andra olika inriktningar. 
Idén går ut på att deltagarna förväntas bidra med olika aktiviteter. Man bör i detta samman-
hang också nämna att samarbetet inte alltid fungerar. Det ibland kan uppstå problem med den 
teknik som används. Det händer då och då att det uppstår kommunikationsproblem i nätver-
ken som används, exempelvis problem med inloggningen. I lärandesammanhang påpekas 
ibland att det uppstår ett ojämlikt deltagande då inte alla elever har förstått hur man ska bete 
sig i en gruppstyrd lärprocess. Jobring (2004) har framförallt forskat om frågor kring upp-
komsten, betydelsen och utvecklingen av Online Learning Communities (OLC) eller på 
svenska - lärgemenskaper på nätet. Tonvikten i OLC ligger på utbytet och interaktionen mel-
lan deltagarna, snarare än på förmedlandet av information. Genom Internets utbredning och 
utvecklingen av mobila artefakter har flera grupper utvecklats till gemenskaper, trots de geo-
grafiska avstånden. Syftet med hans forskning är dels att undersöka hur kunskap växer fram 
inom området, men det handlar också om att inse vilka möjligheter som lärgemenskaper på 
nätet kan ge olika grupper i deras lärande och kompetensutveckling. 
 
Fåhraeus och Jonsson skriver om deltagande i samband med kollaborativt lärande: 
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Vi lär oss i sociala situationer när vi kan dela med oss av våra egna kunskaper och drar nytta av 
andras. Ett sådant arbete är kollaborativt och inte tävlingsinriktat. Att jobba med andra gör ofta 
att man blir mer engagerad. Man ökar också sin förståelse när man delar med sig och blir tvung-
en att reagera på andras bidrag” (Fåhraeus & Jonsson, 2002, s. 121). 
 

Att lärandet är situerat menas att lärande kan ses som beroende av och inbäddat i ett socialt 
och kulturellt sammanhang. Det är svårt att förstå lärande och dess villkor utan att se till det 
sammanhang i vilket det ingår. Situerat lärande förekommer i många olika sammanhang utan 
att man alltid behöver tala om lärande. Katederundervisning kan sägas vara motsatsen till si-
tuerat lärande då det bygger på att man lyfter ut ett kunskapsområde ur sitt sammanhang och 
gör det till ett generellt kunskapsområde (Groth, 2006). 
  

Det sociokulturella perspektivet  
Vi anser att de flesta av de teorier som presenteras ovan kan ha något att tillföra när lärande 
ska studeras. Vem jag är, hur jag lär och vad jag vill lära är en produkt av både arv och miljö, 
både de genetiska förutsättningarna, de inre mentala processerna och den omgivande miljön 
och kulturen har betydelse för hur lärande konstitueras. Hur stor betydelse dessa olika faktorer 
tillskrivs påverkar vår syn på hur vi ser på vad lärande är och hur lärande ska studeras.  Det 
går alltså att se på lärande ur olika perspektiv och här måste vi välja det som överensstämmer 
med den ontologiska grundsyn vi representerar och det perspektiv vi ser som mest användbart 
för att besvara våra forskningsfrågor. Vi har därför valt att studera lärandet utifrån det socio-
kulturella perspektivet, och då främst utifrån Roger Säljös tolkningar där den omgivande kul-
turen och mediering genom fysiska och intellektuella artefakter betonas.      
 
Det sociokulturella perspektivet sätter samspelet mellan individer i fokus för betydelsefull 
kunskapsutveckling. Lev Vygotskij är en förgrundsgestalt och betonar kommunikationens roll 
för betydelsefull kunskapsutveckling. Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi beskriver 
sin grundläggande tes om att vi lär och tar del av kunskaper som är beroende av de kulturella 
omständigheter som vi lever i (Säljö, 2000). Hur vi människor lär kan aldrig reduceras till en 
fråga om enbart en teknik eller en metod. Skola och utbildning är viktiga delar för att uppnå 
kunskap, men lärandet är inte på något sätt begränsat till sådana miljöer (Säljö, 2000). I ett 
sociokulturellt perspektiv är kunskap inte något som individen har på lager i ett förråd. Det 
vill säga att all den information som finns i böcker, som en individ kan ha tagit till sig, nöd-
vändigtvis inte är kunskap i sig. För även om man besitter information så är det långt kvar till 
kunskap enligt Säljö. Han förklarar vidare att kunskaper är något man använder i sitt handlan-
de i vardagen och som en resurs för att lösa problem. Säljö skriver att ”kunskaper är det som 
hjälper mig att se ett problem eller en företeelse som något bekant och som något jag har tidi-
gare erfarenhet av” (Säljö, 2000). Poängen i detta, menar Säljö, är att kunskap är något man 
använder och som ens handlingar utför. 
 
Säljö (2005) skriver om att lärandet är osynligt och svårt att få syn på. Det är svårt att se och 
veta exakt när det händer. Lärande är en konsekvens av mänskliga verksamheter och indivi-
ders agerande, men det är inte lätt att observera. ”Oftast är lärande en inre och tyst process 
som inte har några säkra yttre tecken” (Säljö 2005). Säljö är av uppfattningen att lärande är en 
ständig process och inget som pågår bara när det är organiserat som exempelvis i en kurs. I ett 
sociokulturellt perspektiv ser man människan som en historisk-social varelse som har en unik 
förmåga att samspela i sin omgivning. Säljö menar att människor tar sig in och gör sig bekan-
ta med delar av det kollektiva minne som byggts upp i samhället över generationer. Männi-
skan har en unik förmåga att bygga upp gemensamma erfarenheter, att dela dem med andra 
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och föra dem vidare till kommande generationer (Säljö, 2005). Människan är mycket flexibel 
och för att hon skall kunna vara detta, måste hennes vuxna beteende, tankevärld och färdighe-
ter i stor utsträckning vara ett resultat av sociokulturella erfarenheter och inte av genetisk pro-
grammering. Redan det nyfödda barnet måste vara mottagligt för kommunikation och för om-
världens försök att forma det till en kulturell och språklig varelse. Säljö menar att barnet mås-
te vara villigt att i ett intensivt samarbete med omgivningen forma sig självt till en kulturva-
relse genom att tillägna sig centrala delar av den världsbild, de värdesystem, kunskaper och 
färdigheter som är framträdande under den epok och i de bestämda sociala förhållanden som 
barnet socialiseras. 
 
Säljö frågar sig utifrån att se på samhället med dess kunskaper, tekniker, arbetsliv, och övriga 
sociala aktiviteter, vad människor behöver lära sig för att alla dessa aktiviteter skall kunna 
hållas igång och utvecklas vidare. Vilka talanger måste människor utveckla, och hur kan man 
lösa problemet med att hålla dessa tidigare kollektiva erfarenheter tillgängliga? Vilka utveck-
lingszoner måste samhället erbjuda? (Säljö, 2005). Det sociokulturella eller kulturhistoriska 
perspektivet försöker svara på frågor som hur människan tillägnar sig samhälleliga erfarenhe-
ter, hur hon lär sig att använda dem i olika sammanhang samt hur insikterna och kunskaperna 
kan leva vidare. Lärandet tillskrivs med andra ord samhället i första hand och inte individerna. 
 
Säljö menar att människan är en i många avseenden en begränsad varelse. Inte minst fysiskt 
jämfört med många andra arter, men inte heller ifråga om vår förmåga att kommunicera och 
behandla information har naturen i alla avseenden inte varit särskilt givmild. Människan har 
exempelvis en tämligen begränsad kapacitet att minnas och att hålla information i huvudet 
(Säljö, 1999). Han menar emellertid vidare att människan har en del andra talanger som kom-
penserar för dessa ofullkomligheter. Det viktigast är hennes förmåga att kommunicera med 
sina medmänniskor med hjälp av språket. Säljö betonar också en annan av de förmågor som 
skiljer människan från andra varelser, nämligen hennes talang att utveckla vad han kallar red-
skap och verktyg, numer vanligen kallat artefakter. 
 
För att texten ska kunna kommunicera mening måste läsaren vara förtrogen med koden och 
dess tolkningspraktik. ”Läsaren måste vara en del av en tolkningsgemenskap och förtrogen 
med dess tolkningspraktiker” (Säljö 2005). Säljö jämför med det talade språket och hur skrif-
ten som teknik genom tid kom att utvecklas utifrån de växande behoven att organisera, doku-
mentera och registrera till vad han kallar medierade redskap. Skriften är ett utmärkt exempel 
på samspel mellan teknisk utveckling och nya insikter. ”Den är ett konstgjort medium för 
kommunikation och den förutsätter både fysiska artefakter (något att skriva på och med), in-
tellektuella artefakter (symboler, siffror, bokstäver) och tolkningsgemenskaper” (Säljö 2005, 
s. 110).   
 
Det sociokulturella perspektivet som har en tydlig utgångspunkt i den ryske psykologen Lev 
Vygotskijs idéer är avsett att vara ett alternativ till den dominerande tanketraditionen. I det 
sociokulturella perspektivet blir den grundläggande bilden av människan annorlunda. Vår 
utveckling antas inte på samma direkta sätt vara bestämd av vår egen aktivitet i förhållande 
till omvärlden. Betoningen är i stället att denna omvärld tolkas för oss i gemensamma och 
kollektiva mänskliga erfarenheter. Människorna föds in och utvecklas inom ramen för sam-
spel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med 
andra. Dessa medaktörer hjälper oss – oftast helt oavsiktligt - att förstå hur världen fungerar 
och skall förstås. Med andra ord kan man säga att kunskapstraderingen sker genom att om-
världen förtolkas. Detta sker t.ex. genom barnets lek och annan form av samspel med personer 
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i omgivningen. Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på 
det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. 
 
Vygotskij var mycket intresserad av förhållandet mellan skolundervisning och utveckling, och 
i det sammanhanget utvecklar han också den teori som har visat sig bli en av hans mest frukt-
bara, nämligen teorin om den närmaste utvecklingszonen eller förhållandet mellan den faktis-
ka utvecklingsnivån och den potentiala. Vygotskijs idéer om den potentiella utvecklingen 
bygger på hans kritik av dåvarande teorier om relationer mellan utveckling och undervisning 
vilka han ansåg alla vara bristfälliga (Lindqvist, 1999). I Vygotskijs idévärld finns tanken att 
människan ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Vi människor har i varje 
situation möjlighet att ta till oss och ta över - appropriera - kunskaper från våra medmänniskor 
i samspelssituationer. Dessutom kan vi också få insikter genom att se nya mönster och möj-
ligheter i de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar. Denna metafor innebär att man 
inte ser människor enbart, eller ens i huvudsak, som bärare av ett förråd av kunskaper eller 
som utrustade med kognitiva strukturer. Snarare ser man dem som ständigt på väg mot att 
appropiera nya former av redskap med stöd av vad de tidigare vet och kan. De blir bekanta 
med nya sociala praktiker och lär sig inse hur de är uppbyggda och använder sina hittillsva-
rande erfarenheter och kunskaper som resurser för att agera. Vygotskij gav detta dynamiska 
sätt att betrakta människans utveckling och lärande begreppet (närmaste) utvecklingszon.  
 
Han definierade denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan ha presterat 
ensam och utan stöd å ena sidan, och vad individen kan prestera under en vuxens ledning eller 
i samarbete med mer kapabla kamrater å den andra. Detta är för de flesta välbekant. Sätter vi 
in denna enkla tanke i ett större interaktivt och socialt perspektiv får det avgörande konse-
kvenser. Med begreppet utvecklingszon ville Vygotskij betona att det intressanta ur ett psyko-
logiskt perspektiv är inte enbart, eller ens i huvudsak, den kompetens som eleven redan upp-
visar (vilket är det som i bästa fall kan antas komma fram i en provsituation), utan också vad 
som är potentialen i hans eller hennes förståelse och agerande. Behärskningen av de intellek-
tuella redskapen kommer som en följd av interaktionen, där det samlade arbetet producerar 
insikten som vi kan uppfatta finns inom personens utvecklingszon. I våra nuvarande kunska-
per finns således andra kunskaper och insikter latenta. 
 
Säljö beskriver i boken Lärande i praktiken Vygotskijs utvecklingszoner. Detta är en 
suggestiv tanke i Vygotskijs idévärld om att människor ständigt befinner sig under utveckling 
och förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss, att appropiera kun-
skaper från våra medmänniskor i samspelsituationer. Vi kan få insikter genom att se nya 
mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar (Säljö, 2000). 
Det innebär att vi hela tiden tar till oss nya kunskaper från våra medmänniskor i olika situa-
tioner. Enligt Säljö definierar Vygotskij utvecklingszoner som avståndet mellan vad en indi-
vid kan prestera ensam och utan stöd, och vad man kan prestera under ledning av en vuxen 
eller i samarbete med lite duktigare kamrater (Säljö, 2000). 
 
Utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd 
och förklaringar från en mer kompetent person. Det krävs en anpassning till de intellektuella 
redskap och färdigheter som eleven behärskar för att den lärande skall kunna ta till sig kun-
skaper och insikter (Säljö, 2000). Till motsats där lärande ofta beskrivs som en passiv process 
där individen tar in färdigförpackad information, färdigheter och förståelse. Den lärande indi-
viden uppfattas oftast vara i ungefär samma position som en konsument, och kunskap be-
skrivs som en trafik som går en väg; utifrån och in i individen. Den lärande reproducerar nå-
got som skapas av andra. Detta dominerande perspektiv är besläktat med överföringsmetafo-
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ren. Kunskaper är något som skall lagras hos individer i dess kunskapsförråd och lärandets 
problem är att få dem dit. 
 
I ett sociokulturellt perspektiv betonas att människans tänkande – och möjlighet att lära – på-
verkas av och påverkar den miljö och kontext (sammanhang) hon befinner sig i. All den in-
formation som finns lagrad i böcker, och som individen kan ha tagit till sig, är exempelvis inte 
kunskap i sig. Även om man besitter information är steget långt till kunskap. Kunskaper är 
något man använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser pro-
blem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenligt sätt. Kunskaper är 
det som hjälper mig att se ett problem eller en företeelse som något bekant och som jag har 
tidigare erfarenhet av. Kunskaper består dock inte i enbart förmågan att kunna lösa ett pro-
blem eller hantera en situation. Tvärtom är det en väsentlig förmåga att kunna hitta en defini-
tion av en situation som är fruktbar och som gör det möjligt att hantera problemet och komma 
vidare. 
 
I formaliserade utbildningssituationer finns ofta bestämda förväntningar på vad som är den 
rätta lösningen, medan man i många andra situationer också löser problem genom att omdefi-
niera vad som är det relevanta svaret. Detta är en av de spännande poängerna i sociokulturellt 
perspektiv; vad som är en relevant lösning av ett problem varierar, därför att problemet ses 
och förstås på olika sätt i olika mänskliga praktiker. Lärande är följaktligen inte aktivitet som 
enbart går ut på att inhämta vad tidigare generationer skapat och använda det ”i verkligheten”. 
Om detta vore fallet, skulle samhället vara helt statiskt (Säljö, 2000). Eller med andra ord, all 
kommunikation förutsätter en kontext för att bli begriplig. 
 
När deltagarna angriper problemet för de en dialog mellan varandra men också med sig själva 
i form av ett ”inre tal” för att använda Vygotskijs bild. Med andra ord är tänkande något som 
produceras av människor i samtalets form vilket äger rum inom såväl som mellan deltagarna. 
Genom att sam-tala och sam-lyssna kommer de att närma sig varandras analyser och slutsat-
ser. De får genom talet tillgång till andras tolkningar och kognitiva ansträngningar. Olika lös-
ningsförslag kommer fram och blir allmän egendom. Genom den språkliga kommunikationen 
etablerar vi och upprätthåller en gemensam förståelse. Vi lånar av varandras insikter, vi deltar, 
bekantar oss med sätt att tala och göra, vilket vi sen själva använder i andra kontexter. Att 
socialiseras är exempelvis inte att lära sig en serie explicita regler som man sedan följer till 
punkt och pricka. Snarare har det att göra med att individen skaffar sig en komplicerad insikt i 
var och när olika regler är tillämpliga (Säljö, 2000). 
   

Mediering  
I ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom intellektuella/språkliga 
redskap, medierar verkligheten för oss människor i konkreta verksamheter. Vi varseblir vår 
omvärld och den verklighet vi lever genom verktyg av olika slag och det påverkar vårt sätt att 
tolka det vi ser och upplever. Kikare, mikroskop, glasögon är några exempel som Roger Säljö 
menar förändrar vårt sätt att se världen. Säljö nämner också hur en enkel käpp kan vara ett 
kraftfullt verktyg att mediera världen för en blind eller synskadad person. Enligt Säljö så an-
tyder begreppet mediera att människor inte står i direkt omedelbar och otolkad kontakt med 
omvärlden, utan tvärtom att vi hanterar verkligheten med hjälp av olika fysiska och intellek-
tuella redskap som utgör integrerade delar av människans sociala praktiker. Vi måste se och 
förstå hur tänkande utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefak-
ter. Begreppet mediering är ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin. Säljö menar att 
mediering och betydelsen av hur man använder fysiska och psykiska verktyg, sett ur ett läran-
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deperspektiv, kanske är det mest annorlunda antagandet ställt mot den kognitivistiska före-
ställningen när det gäller det rationella intellektet (Säljö, 2000). I takt med att redskap utveck-
las och förfinas är det intressant att tänka sig att studera vidare om hur människan kan ta till 
sig och utveckla ytterligare eller mer omfattande kunskaper om olika redskaps egenskaper och 
olika möjligheter. Exempelvis blir datorer och IT i detta sammanhang mycket intressant. Säljö 
talar om att appropiera redskapen som vi använder, vilket kan sägas innebära att man tillägnar 
sig ett intellektuellt redskap, eller att man lär sig behärska ett fysiskt redskap, i den bemärkel-
sen att redskapet kan användas för vissa syften och för vissa situationer. Valet av termen ap-
propiering menar Säljö, kan ses som ett försök att komma bort från synen på lärande som 
”kunskapsinhämtande”, vilket ger en alldeles för begränsad och snäv syn (Säljö 2000). 
 
Säljö (2005) beskriver mediering med att länka samman, och att mediering innebär att männi-
skan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden. Externalisering 
är ett begrepp som tolkas som en process varigenom människor ger mening och innebörd åt 
sin omvärld (Egedius, 1995). Säljö beskriver det han kallar externaliseringar och externa min-
nessystem (EMS). I en sociokulturell tradition ser man enligt Säljö redskapen som externali-
sering av mänskliga kunskaper och insikter. Med det menas att människan helt enkelt har 
förmågan att ”lägga ut” spår av sina insikter i omvärlden genom att skapa artefakter, genom 
språkliga kategorier och genom att utveckla olika former av kommunikativa mönster eller 
verksamheter som institutionaliseras. På så sätt kan människan fylla sin vardag och sin livs-
värld med dem. Om vi ska förstå vad och hur människor lär, i meningen hur människan till-
godogör sig samhälleliga erfarenheter, måste vi förstå hur kunskaper och färdigheter utveck-
las i samhället och hur de genom externalisering görs tillgängliga för nya generationer (Säljö 
2005). 
 
Externa minnessystem” (Electronic Memory System) som Säljö (2005) beskriver det, tolkar 
vi som medierade redskap där människor genom olika tekniker bevarar information och spår 
av sina erfarenheter. I modern datorterminologi kan man se EMS som en slags hårdvara eller 
kringutrustning. Det är sådant som datorer, programvaror, Internet, USB-minnen, DVD-
spelare, videospelare, bandspelare, mikrofoner, TV-apparater, videokameror, stativ, kopiato-
rer, olika skannerverktyg, CD-brännare OH-apparater, stereoanläggningar som förstärkare, 
CD-spelare, LCD-projektorer, digitalkameror, ämnesmaterial/instruktioner, bilder, manualer, 
m.m. Genom EMS skapas således nya minnesfunktioner och kapaciteter i samhället. Det som 
gör EMS så viktiga förutom kapaciteten och beständigheten, är således att de är redskap att 
tänka, kommunicera och arbeta med (Säljö 2005). Enligt Säljö går fysiska och intellektuella 
redskap ”hand i hand”. Detta kallar Säljö för kulturella redskap (Säljö 2005). 
 
I skolan återfinns otaliga objekt som medierar kunskap till elever: språk, böcker, tekniska 
hjälpmedel, datorer etc. De kunskaper eleverna utvecklar i samspelet med olika artefakter i 
skolans bibliotek kommer inte bara att finnas i huvudet på dem. De visar sig också i deras 
förmåga att samspela med de artefakter och medier skolan erbjuder (Alexandersson, Limberg 
2004).  
 
Säljö har kritiserats för att i sin tolkning av språket som medierande redskap använda sig av 
ett allt för snävt språkbegrepp, i betydelsen skriftspråket. Marner (2005) menar att Säljö här-
med  ansluter sig till vad han kallar det vertikal/hierarkiska medieringsbegreppet, där såväl 
människosläktets som individens utveckling anses ha gått från enklare former av språkliga 
uttrycksformer till det mer komplexa skriftspråket. Marner hänvisar i sitt resonemang till 
Wertsch: 
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Utifrån detta resonemang synliggör Wertsch (1997:96ff.) tre olika positioner vad gäller hetero-
genitet. Den första heterogeneity as genetic hierarchy, avser en rangordning av typer av medie-
ring så att senare utvecklade former av mediering anses vara bättre och mer kraftfulla. En andra 
position, heterogeneity despite genetic hierarchy, avser inställningen att olika medieringar vis-
serligen kan ordnas utvecklingsmässigt, men att man därav inte kan dra slutsatsen att de senare 
är bättre och mer kraftfulla. En tredje position, nongenetic heterogeneity, antar att rangordning 
varken vad gäller utveckling eller styrka kan förekomma. Sett utifrån Wertschs (1993) diskus-
sion av olika typer av heterogenitet när det gäller mediering och tänkande ansluter Säljö till he-
terogeneity as genetic hierarchy. Han menar att senare utvecklade former av mediering är bättre 
och mer kraftfulla (Marner 2005, s. 119). 
 

Marner presenterar istället ett horisontellt medieringsbegrepp, som innefattar alla de medie-
ringsprocesser som pågår i vår omvärld, och våra liv. Trots att medieringsbegreppet aldrig kan 
ses helt horisontellt eftersom varje samhälle, kultur och tid värderar sina medier olika, är det 
viktigt att kunna se medieringar i ett horisontellt perspektiv, menar Marner: 
 

Den relevanta frågan att ställa om en mediering i ett horisontellt perspektiv är: vad kan man göra, 
tänka, uppleva med/i den aktuella medieringen? Kroppen, föremålet, bilden, musiken, språket, den 
matematiska formeln samt externa medier som datorn är eller medger olika typer av medieringar 
för att skapa olika typer av betydelser. I de olika betydelsesystemen kan olika typer av kunskap 
medieras. Det ena mediet upphäver inte det andra, såsom det vertikala/hierarkiska medieringsbe-
greppet uppfattar det. Istället är det så att en mångfald av medieringar behövs i en multi- eller in-
termodalitet (Marner 2005, s. 128). 

 
Semiotik är läran om olika tecken samt deras tolkning och betydelse för människors menings-
skapande. Enligt semiotiken är ett tecken ting som står för ett annat ting. Språket, bilder, me-
dier och symboler innehåller olika slag av tecken. Inom semiotiken studeras hur mening upp-
står generellt, hur tecken och betydelser fungerar i allmänhet, bland annat genom konstruktion 
av olika modeller. Semiotiken kan ses som en allmän betydelselära med olika underavdel-
ningar som exempelvis lingvistik, bild- och kultursemiotik. Den moderna semiotiken är en 
egen vetenskap, men utgör också ett tvärvetenskapligt förhållningssätt (Sonesson, 1992, Mar-
ner 2007). 
 
Multimodalitet innebär kortfattat alla de olika semiotiska system som tal- och skriftspråket 
samspelar med, den teknik och det material som används, såsom ljud, rytm, intonation, an-
siktsuttryck, gester, bokstävers form, interpunktion, bilder och layout. Allt detta är menings-
bärande och skapar tillsammans en helhet som påverkar hur ett meddelande uppfattas (Ledin, 
1999). 
 
Med begreppet ”text” avses oftast det skrivna språket. Detta är något som länge har ifrågasatts 
inom semiotiken, eftersom budskap kan formuleras och kommuniceras via många olika teck-
ensystem (Ledin 1999). Språkvetarna Kress & van Leeuwen har med socialsemiotiken som 
grund utvecklat en multifunktionell syn på kommunikationsformer, där inte bara de talade och 
skrivna orden ses som betydelsebärande enheter, de menar att vi använder oss också av bilder, 
kroppsspråk och ljud för att kommunicera med vår omgivning.  
Kress och van Leeuwen utgår ifrån och vidareutvecklar Michael Hallidays (1978, 1985) funk-
tionella språkteori och multifunktionella textsyn: 
 

Den multifunktionella textsynen säger att språket har utvecklats för att fylla tre grundläggande so-
ciala och kommunikativa behov hos människan, som i Hallidays terminologi kallas metafunktio-
ner. Vi använder språket för att koda erfarenheter av och kunskaper om världen (ideationell meta-
funktion), socialt handlande och sociala relationer (interpersonell metafunktion) och återge detta i 
en symbolisk helhet (textuell metafunktion). Texter och för den delen satser fyller alltid och sam-
tidigt dessa funktioner” (Ledin, 1997, s. 27). 
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Kress och van Leeuwen (1996) menar alltså att också bilder utgör ett semiotiskt system som 
används för att uttrycka och tolka våra sociala identiteter och relationer, våra erfarenheter av 
världen. De anser att det närmast är omöjligt att knyta texter till endast ett teckensystem. I vår 
tid samsas och samverkar olika teckensystem med varandra. De beskriver det semiotiska 
landskapet: 
 

The place of visual communication in a given society can only be understood in the context of, on 
the one hand, the range of forms or modes of public communication available in that society and, 
on the other hand, their uses and valuations. We refer to this as `the semiotic landscape´” (Kress & 
van Leeuwen, 1996, s. 35). 

 
Ordet “modes” används för att beskriva de olika betydelsebärande system som används vid 
kommunikation. Kress förklarar begreppet på följande sätt: “Mode is the name for a culturally 
and socially fashioned recourse for reprecentation and communication. Mode has material 
aspects, and it bears everywhere the stamp of past cultural work, among other things the 
stamp of regularities of organisation” (Kress 2003).  
 
Översatt från engelskan betyder ordet sätt- metod- form (Nordstedts, 2000). Vi anser att be-
teckningen kommunikationsformer här kan fungera som en passande översättning till vad som 
avses med begreppet. Kress och van Leeuen utgår ifrån att all kommunikation är multimodal 
och består av en kombination av en mängd olika kommunikationsformer. Olika modes har 
sina möjligheter och begränsningar och framträder i skilda sammanhang. Den tekniska ut-
vecklingen inom informations- och kommunikationsområdet har konsekvenser för hur vi ser 
på meningsskapande och lärande. Kress menar att den stora förändringen i vår tid är att vi inte 
längre kan betrakta läs- och skrivförmågan och språket som det enda eller viktigaste medlet 
för representation och kommunikation: “Other modes are there as well, and in many enviro-
ments where writing occurs these other modes may be more prominent and more significant” 
(Kress 2003, s 35).   
 
Kress (2000) menar att människans kognitiva utveckling inte endast är förbunden med den 
språkutveckling där språk definieras som skriftspråk, utan att alla representationsformer kan 
leda till kognitiv utveckling. Han lyfter fram följande hypoteser: 
 

 Alla samhällen använder en mängd olika representations- och kommunikationsfor-
mer. 

 Alla dessa former har olika representations- och kommunikationsmöjligheter och 
därför helt skilda betydelseskapande möjligheter. 

 De skilda formerna har sina olika kognitiva möjligheter och styrkor. 
 Kommunikationsformerna värderas olika inom skilda sociala grupper. 
 Formernas olika betydelseskapande möjligheter innebär olika möjligheter för ska-

pande av subjektivitet. 
 Alla människor använder sig av en mängd olika representationsformer och kan där-

för skapa betydelser på olika sätt och därigenom påverkas skapandet av subjektivi-
tet.  

 De olika representationsformerna är inte åtskilda i hjärnan och vid representation 
och kommunikation, utan de samspelar med varandra. 

 Känslomässiga perspektiv på människors beteende kan inte bedömas åtskilt från 
andra former av kognitiv aktivitet, de kan därför inte skiljas från representationellt 
och kommunikativt beteende.  
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Utifrån Kress resonemang konstaterar vi således att vår tids utveckling inom kommunikation 
och media bland annat innebär nya möjligheter för representation och kommunikation. 
 
Bland andra Marner är starkt kritisk till Säljös syn på bilders funktion som medierande red-
skap. I boken Lärande i praktiken (2000) uttrycker Säljö bildens begränsningar med bland 
annat att bilder saknar retorik, att det är svårt att skildra ett händelseförlopp och ge förklaring-
ar i bild och att viss sorts kunskap är svår att kommunicera via bilder. Marner menar att Säljö 
här jämför bild med språk, men att det sker på det talade och skrivna språkets villkor och att 
detta blir en missvisande jämförelse. Marner bemöter hans resonemang och hävdar, med stöd 
av Sonesson och semiotisk analys av bilder, att bilder är tecken som mycket väl fungerar som 
medierande redskap (Marner 2005). Bild, precis som språk, är ett betydelsesystem, en resurs, 
med såväl uttryck som innehåll. Bilden har emellertid inte som språket två artikulationer, men 
är likväl ett tecken, eftersom uttryck och innehåll i tecknet ligger på två olika plan (Sonesson 
1992). 

 
Marner menar vidare att trots att den sociokulturella teorins grund är redskap, teckensystem 
och den medierande funktion dessa har, bortser Säljö helt från bilders betydelse i detta sam-
manhang, vilket medför att denna tolkning av den sociokulturella teorin ”saknar en uppdate-
rad semiotisk grund” (Marner 2005). 
 
Vi kan konstatera att Säljö i boken Lärande i praktiken (2000) inte lägger någon större vikt vid 
bilders betydelse som medierande redskap. Människan är en berättande varelse, skriver Säljö 
med hänvisning till Bruner (1990) och fortsätter: 
 

Hon nöjer sig inte med att registrera och avbilda omvärlden som en neutral observatör. Hon vill 
förklara, övertyga, förmedla sina kunskaper och insikter, och skapa engagemang. Människans 
kommunikativa behov och lustar – och hennes kunskaper – är således i betydande utsträckning 
argumentativa till sin natur och det är svårt att skapa regler för hur bilder skall konstrueras för 
att fylla denna funktion” (Säljö, 2000, s. 168). 

  
Den kritik Marner framför förefaller, enligt vårt sätt att se, berättigad. Inte bara i vår tid, utan 
också i ett historiskt perspektiv finns många exempel på hur bilder använts just i syfte att för-
klara, övertyga, förmedla kunskaper och skapa engagemang. Under rubriken ”Informationstek-
niken och den litterata kunskapstraditionen” kommenterar Säljö den nya informationsteknikens 
betydelse och ger exempel på hur våra möjligheter att skapa, bearbeta och distribuera text och 
kombinationer av text och bild påverkas genom datorns gränssnitt och Internet. Han fortsätter 
med att beskriva hur vi genom Internet bland annat kan spela spel, få tillgång till olika virtuella 
mötesplatser och delta i seminarier. Enligt vår mening bygger de ovan beskrivna företeelserna 
till stor del på bilder. Trots detta konstaterar Säljö att det är texten som vi i till största delen 
kommunicerar med (Säljö, 2000 s 241). 
  
I Säljös senare bok, Lärande & kulturella redskap (2005), anar vi en något mer öppen inställ-
ning till bilder och deras medierande funktion: 
 

En granskning av medierande redskap i våra dagar vore helt ofullständig om man inte också tog 
med bilden och andra visuella redskap i beräkningen, och deras betydelse för lärande. Inte minst 
i våra dagar kan man hävda att bilden, genom medier och genom informationsteknologin, träder 
fram som ett än viktigare sätt att skapa och kommunicera mening än vad den varit tidigare och 
kanske till och med viktigare än skrift” (Säljö, 2005, s. 160). 

 
Bilder har fått en allt större betydelse och ”har en oerhörd genomslagskraft” menar Säljö och 
fortsätter med att konstatera att både bilder och text är nödvändiga i vår vardag och för vårt 
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lärande. ”Vi lever i en värld av bilder och andra visuella redskap” där bilden och texten ”sam-
spelar på nya sätt och förser oss med medierande redskap med betydande potential för att förstå 
och lära”.  
 

Empirisk undersökning 

Metod 
Vi valde att göra en omfattande litteraturstudie kombinerad med en empirisk undersökning. 
Med utgångspunkt i de frågor vi försöker besvara i vår undersökning har vi valt att använda 
kvalitativ metod. I vår empiriska del intresserar vi oss för hur lärarstudenterna upplever for-
merna och innehållet i den första terminens lärarutbildning som behandlar IKT och Bild som 
verktyg för lärande.  

Urval 
Vi valde att följa lärarstudenter i den första terminens olika kurser inom det allmänna utbild-
ningsområdet. Vår strävan var från början att intervjua minst en basgrupp från varje klass i det 
allmänna utbildningsområdet. Att berörda studenter har ingått i minst tre olika kurser där IKT 
och Bild ingått. En strävan har varit att både kvinnliga och manliga studenter ska ha ingått i 
de grupper som intervjuats. Vår ambition har också varit att både yngre och äldre studenter 
ska ha representerats i de grupper som intervjuats. I slutändan visade det sig att vi totalt inter-
vjuat en manlig student cirka 25 år gammal. De kvinnliga studenterna dominerade till antalet, 
nämligen fjorton stycken. Av dessa var nio mellan 20-25 år gamla, fyra var mellan 25-35 år 
gamla, och en mellan 35-40 år gammal.   

Bortfall 
Det har på grund av främst tidsskäl inte varit möjligt att intervjua samtliga studenter som på-
började den första terminen hösten 2006. På grund av diverse orsaker som exempelvis  svå-
righeterna med att hitta lämpliga tider för intervjuer samt att tidpunkterna också kolliderade 
med den verksamhetsförlagda utbildningen, har vi totalt lyckats intervjua sex mindre grupper, 
totalt 15 antal studenter. Vår bedömning är dock att antalet på ett tillfredsställande sätt är re-
presentativt främst på grund av att vi har kunnat följa studenternas progression genom att de 
genomgått IKT och Bild i olika antal kurser.  

Metoddiskussion 
Åsberg (2001) beskriver metod som de steg längs en väg som man företar sig, hur man går till 
väga, ett tillvägagångssätt, alltså den strategi man väljer för att besvara sina forskningsfrågor. 
Han är kritisk till den överordnade kategoriseringen av olika forskningsansatser utifrån upp-
delningen kvantitativ och kvalitativ metod och anser att det är en pseudofråga som får alltför 
stort utrymme i forskningssammanhang. Denna pseudofråga är missvisande och leder till be-
greppsförvirring, anser han, och presenterar en skissartad uppdelning av det vetenskapsteore-
tiska fältet i fyra nivåer (som inte är absoluta) som en väg ut ur denna begreppsförvirring: 
 
1. Ontologinivån där frågor om verklighetens karaktär behandlas. 
2. Epistemologinivån som behandlar frågor om kunskapens grund och giltighet. 
3 a. Metodologi, läran om de olika sätt man går tillväga vid genomförandet 
av vetenskapliga undersökningar och upprättandet av vetenskaplig kunskap 
3 b. Metod i betydelsen datainsamlande förfaringssätt: När det gäller till 
exempel datainsamlande metoder, intervju-, enkät- observationsmetod, avser 
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dessa just distinktioner med avseende på hur man går tillväga (samtalar, 
skriver, iakttar) när man samlar in data om olika fenomen. 
4. Datanivån, där data är något vi är medvetna om utan hjälp av slutledning, som speglar 
kvantitativa och kvalitativa egenskaper hos de fenomen eller objekt som ska undersökas. 
 
Åsberg (2001) anser att det är på den fjärde nivån i denna skissartade uppdelning av det ve-
tenskapsteoretiska fältet som distinktionen kvantitativ-kvalitativ hör hemma. En metod i sig 
kan inte vara kvantitativ eller kvalitativ, anser Åsberg, dessa termer hör istället hemma på 
datainsamlingsnivå eftersom samma datainsamlande förfaringssätt, till exempel intervju eller 
observation, kan användas inom flera olika metoder. Det viktiga är istället de två översta ni-
våerna, enligt Åsberg. 
 

De två första nivåerna är av a priori-karaktär och är därmed polemiska, här råder ingen enighet 
inom vetenskapssamhället. Men här görs således avgörande val avseende vad för slags värld 
(ontologi) man söker vad för slags kunskap om (epistemologi). Nivå tre är mer komplementär 
och särskilt gäller detta metod i betydelsen datainsamlande förfaringssätt (3.b) eftersom man 
kan använda flera olika metoder för att upprätta empiri för samma kunskapssyfte. Nivå 4, data-
nivån, är totalt komplementär eftersom vanligtvis data både i numerisk och icke-numerisk form 
är giltiga när vi vill ta reda på något” (Åsberg, 2001, s. 273) 

 
Vår tolkning av Åsberg är att forskaren i sin vetenskapsteori bör lägga tyngdpunkten på onto-
login och epistemologin, alltså klargöra sin syn på människan och världen, sin syn på kunskap 
och vilken slags kunskap som ska produceras. Enligt Åsberg försvåras detta genom att alltför 
stor tonvikt läggs på kategoriseringen kvantitativ-kvalitativ. 
 
Både Kvale (1997) och Nyberg (2000) tar upp risker med den kvalitativa intervjun. Kvale 
skriver om den rådande kritiken av intervjuforskningen, främst utifrån traditionellt samhälls-
vetenskapligt håll. Kvale nämner minst tio vanliga som han kallar standardreaktioner på vad 
många menar är svagheterna med den kvalitativa forskningsintervjun, den kvalitativa forsk-
ningsintervjun är generellt inte: 

1. vetenskaplig, utan speglar bara sunda förnuftet. 
2. objektiv, utan bara subjektiv. 
3. trovärdig, utan snedvriden. 
4. tillförlitlig, utan bygger på ledande frågor. 
5. intersubjektiv, utan olika läsare finner olika innerbörder. 
6. en vetenskaplig metod, den är för personberoende. 
7. hypotesprovande, utan explorativ. 
8. kvantitativ, utan enbart kvalitativ. 
9. generaliserbar, det finns för få intervjupersoner. 
10. Valid, den förlitar sig på subjektiva intryck. 
(Kvale 1998, s. 257 – 262). 

 
Våra funderingar kring detta blir att återigen hänvisa till det Åsberg (2001) skriver om att 
forskaren i sin vetenskapsteori bör lägga tyngdpunkten på ontologin och epistemologin, men 
även att vi här kan skilja mellan ett praktiskt och ett teoretiskt sätt att förhålla sig till intervju-
resultats validitet. Kvale (1997) skriver:  
 

Ett praktiskt förhållningssätt, baserat på ett gott forskningshantverk, utgår från föreställningen 
att validitet har med ett påståendes hållbarhet och trovärdighet att göra. Validering blir under-
sökning: ständig kontroll, ifrågasättande och teoretisk tolkning av resultaten. Med den postmo-
derna rörelsen från kunskap som spegling av en objektiv verklighet till kunskap uppfattad som 
socialkonstruktion av verkligheten följer en förskjutning i tonvikten från observation av en soci-
al värld till samtal och interaktion med denna sociala värld. Den på samtal och interaktion 
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byggda forskningsintervjun går utöver den korrespondensteori för sanningen som ligger till 
grund för äldre psykometriska validitetsbegrepp och uppfattar validering som kommunikation 
med och handling riktad mot den sociala världen och uppnår därmed en privilegierad position 
(Kvale, 1997, s. 261). 
 

Till detta kan tilläggas att dessa standardinvändningar mot kvalitativa intervjuer inte heller är 
oberoende av varandra utan kan sägas tillhöra den positivistiska synen på samhällsforskning 
(beskrivs hos Kvale i kapitlet 4: Positivism”). Kvale (1997) beskriver att en filosofisk stånd-
punkt som i allmänhet har förkastat kvalitativ forskning som vetenskaplig metod går under 
namnet positivism. Sanningen hittar man enligt positivismen genom att följa en metod eller 
allmänna metodregler som i stort sett är oberoende av undersökningens innehåll och samman-
hang. Varje inflytande från forskarens sida bör elimineras eller minimeras (Kvale 1997). 
 
Eftersom vi är intresserade av studenternas perspektiv och syftet i vår undersökning är att ta 
reda på hur studenterna upplever IKT och Bild som verktyg för lärande, framstod det som 
Kvale benämner den kvalitativa intervjun som en lämplig metod för att få tillgång till studen-
ternas uppfattningar och erfarenheter: ”Den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjlig-
heter att träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden” (Kvale, 1997, s. 55). Styrkan i in-
tervjusamtalet är att den kvalitativa forskningsintervjun kan fånga en mängd olika personers 
uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld 
(Kvale, 1997). Kvale beskriver vidare att forskningsintervjuer kan skilja sig åt i många olika 
avseenden. De kan variera i graden av struktur från den organiserade intervjun med standard-
frågor till öppna intervjuer som behandlar ett tema utan att frågornas formuleringar och ord-
ningsföljd är förutbestämd. 
 
Hermeneutik studerar tolkning av texter. Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga 
livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas (Kvale 1997). 
Hermeneutik är alltså relevant för intervjuforskning, först genom att kasta ljus över den dialog 
som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där 
intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med tex-
ten. Vår studie har således även en hermeneutisk ansats.  
 
Den hermeneutiska disciplinen är ett försök till reflektion över humanvetenskapernas förståel-
seform, som den speglas inom litteraturvetenskaplig och historisk forskning samt inom teolo-
gi och juridik: 
 

Hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kulturell verk-
samhet som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta mening-
en, för att upprätta gemensam förståelse eller möjligen till och med samförstånd, och allmänt i 
syfte att förmedla traditioner så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och fördjupas 
(Kvale, 1997, s. 50). 
 

Det centrala för en hermeneutisk förståelse är att tolkningen av en specificerbar mening och 
de frågor som i detta syfte ställs till en text. Begreppen samtal och text är här väsentliga, och 
uttolkarens förkunskap om textens ämne får stor betydelse. Med ett fenomenologiskt perspek-
tiv följer koncentration på livsvärlden, öppenhet för den intervjuades upplevelser, prioritering 
av exakta beskrivningar, försök att sätta förkunskaper inom parentes och sökande efter oför-
änderliga väsensmeningar i beskrivningarna. Syftet med tolkningen av texten är enligt Kvale 
att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts innebörd. Kvale poängterar skillnaden 
mellan litterär text och intervjutext. Hermeneutiken har av tradition behandlat tolkningen av 
avslutande texter medan forskningsintervjun omfattar både skapandet och tolkningen av tex-
ten. Intervjutexten innefattar både skapandet och tolkningen av texten. Intervjun är till skill-
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nad mot den litterära texten, knuten till en specifik mellanmänsklig situation där man även har 
att ta hänsyn till gester och kroppsspråk. Intervjutexterna är ofta vaga, repetitiva och innehål-
ler mycket som kan synas vara oväsentligt, men även detta kan enligt Kvale visa på relevant 
information genom en djupare psykologisk tolkning, en form av ”djuphermeneutik” (Kvale 
1997). 
 
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln". Som Kvale beskriver 
det så karaktäriseras tolkningen av meningen av en hermeneutisk cirkel eller även ibland kal-
lad hermeneutisk spiral, vilket innebär att förståelsen av en text sker genom en process i vil-
ken det ständigt finns en växling mellan delar och helhet. Utifrån en oftast vag och intuitiv 
uppfattning om texten i sin helhet tolkas de enskilda delarna. Utifrån dessa tolkningar relate-
ras delarna tillbaka till helheten och så vidare. I och med detta sker ett förfarande som rör sig 
från helhet till del och åter till helhet. Tolkningen rör sig alltså i en cirkel. Tolkningen avslutas 
då man har kommit fram till ett inre sammanhang utan logiska motsägelser, eller då mening-
arna bildar rimliga mönster och ingår i en sammanhängande enhet (Kvale 1997). 
 
Kvale beskriver att vikten av att lyssna betonas i fenomenologiska och hermeneutiska förhåll-
ningssätt till intervjuandet (kapitel 3, ”Hermeneutisk tolkning” och ”Fenomenologisk be-
skrivning”). Han menar att det fenomenologiska idealet är att lyssna utan förutfattade me-
ningar, tillåta den intervjuade att beskriva sina upplevelser utan avbrott för intervjuarens frå-
gor. 
 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer (Kvale 1997) kopplade till vårt syfte. 
Den halvstrukturerade intervjun beskrivs av honom som ”en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens me-
ning” (Kvale 1997, s.13). Den kännetecknas av att den varken är ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär, utan istället utgår ifrån en intervjuguide med förslag till 
frågor inom det område som ska undersökas (Kvale 1997). Vår tanke är också att nå så myck-
et reflektion som möjligt från studenternas sida. Kvale (1997) talar om att få tillträde till den 
intervjuades livsvärld, och menar att ”intervjuaren har ett empatiskt tillträde till den intervjua-
des värld” (Kvale 1997, s.118). Den intervjuades livsvärld förmedlas i samtalet inte endast 
genom de uttalade orden, utan också genom tonfall, uttryck och gester i det naturliga samtals-
förlopp som intervjusamtalet kan innebära.  
 
Marner (2005) menar att ett viktigt argument mot det vertikala/hierarkiska medieringsbegrep-
pet är att begreppet och formeln aldrig kan ersätta den så kallade livsvärlden, som är männi-
skans primära källa till kunskap. Begreppet livsvärld är ursprungligen utvecklat ur Edmund 
Husserls fenomenologi. Förenklat kan man säga att Husserls bidrag till kunskapsfilosofin var 
att säga att människan erfar världen genom att erfara ett fenomen. Vill vi veta något måste vi 
gå till fenomenet (fenomen är "saken så som den visar sig”). Husserls utgångspunkt är att 
livsvärlden är den värld som vi tar för givet i allt vi gör och som medvetandet därför har en 
naturlig inställning till. Livsvärldsbegreppet tar sin utgångspunkt i fenomenologin. Livsvärl-
den förutsätts således i all kunskapsbildning och fenomenologins uppgift blir därför, enligt 
Husserls syn, att göra livsvärlden till föremål för undersökning. (Bengtsson 1995). 
 
I livsvärlden skapar människan betydelse genom att betrakta och uppleva den. Marner (2005) 
menar att samtidigt som vårt perspektiv är egocentriskt, med jag, här och nu som utgångs-
punkt, är det också sociokulturellt och intersubjektivt. Livsvärlden är inte en kaotisk mång-
fald, utan den är redan tolkad. Alerby (2000) beskriver att vår intersubjektiva livsvärld bety-
der att vi finns i en meningsgemenskap med andra människor, vår livsvärld förändras med de 
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erfarenheter vi gör. Vi som individer ingår i en semiotisk ekologi (Marner 2007), där verklig-
heten är tolkad och vi redan från början är inskolade i den. Vi anser att begreppet livsvärlden 
har relevans för vår studie genom att vi själva, liksom de studenter vi intervjuar, representerar 
och ingår i den livsvärld som bland annat Marner beskriver.                                                                               
 
För att täcka in de olika uppfattningar som kan visa sig i denna studie valde vi att intervjua ett 
antal olika studentgrupper. När det gäller antalet intervjupersoner utgår vi från det Kvale skri-
ver på sidan 97: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta.” 
Under de första kurserna i det Allmänna utbildningsområdet var studenterna indelade i olika 
basgrupper. Vår avsikt var inledningsvis att intervjua en basgrupp från varje klass, det vill 
säga sammanlagt sex grupper (ca 5 personer per grupp). Eftersom vi avsåg att göra gruppin-
tervjuer försökte vi ta hänsyn till de ”faror” Kvale skriver om gruppintervjuer under rubriken 
”Intervjuformer” i kapitel 5. Kvale skriver bland annat att samspelet mellan intervjupersoner-
na i en grupp ofta kan leda till spontana och känsloladdade uttalanden om det ämne som dis-
kuteras. Detta minskar intervjuarens kontroll över intervjusituationen, vilket kan medföra att 
datainsamlingen blir svårare att analysera. Att intervjua olika grupper för sin studie kräver 
följsamhet mot intervjumetoden och att den eller de som intervjuar har klart för sig de inter-
vjuades förkunskaper, samt också att intervjuarna själva har en god insyn i det ämne som ska 
avhandlas. Eftersom våra grupper kan sägas ha en likartad bakgrund inför den studie vi avser 
utföra, samt att vi båda anser oss väl insatta inom området bedömer vi den risken i nuläget 
som ganska liten.  
 
Eftersom intervjupersonerna är studenter som vi båda undervisat i dessa kurser finns det en 
generell risk att det förhållandet kan påverka intervjusituationen. Björndal (2005) skriver om 
faran av att påverka den intervjuade så att den information man får färgas av ens egna upp-
fattningar. Genom att vi varit väl medvetna om denna risk innan intervjuerna tror vi oss ha 
undvikit en sådan negativ effekt. 
 
Kvale beskriver också några viktiga typer av frågor som kan vara användbara i den halvstruk-
turerade intervjuformen. Förutom att uppmärksamma frågornas tematiska och dynamiska 
aspekter bör intervjuaren också tänka på den senare analysen, verifieringen och rapportering-
en (Kvale 1997). Intervjuaren är själv forskningsverktyget skriver Kvale: ”En god intervjuare 
är expert både på ämnet i intervjun och på mänskligt samspel” (Kvale 1997, s. 136). 
 
Det sätt vi har valt intervjufrågor på utgår till stor del från det Kvale beskriver som viktiga 
typer av frågor för den halvstrukturerade intervjun: Inledande frågor, uppföljningsfrågor, son-
derande frågor, specificerade frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, 
tystnad och tolkande frågor. Vår intervju bygger på frågor av denna typ kopplade till huvud-
syftet och dess frågeställningar.  
 
Som vi tidigare beskrivit har vi valt att separera begreppen IKT och bild i våra intervjufrågor 
trots att vi anser att de i realiteten till stor del kan ingå i och representeras av varandra (se un-
der rubriken begrepp, sidan 2). Vi har därför när vi konstruerade våra intervjufrågor tagit hän-
syn till detta genom att dels ställa samma frågor med fokus på IKT respektive Bild, men också 
konstruerat frågor i syfte att få studenterna att reflektera kring de båda begreppen i ett bredare 
perspektiv. 

Validitet och reliabilitet 
Vi anser att undersökningen har en god validitet, det vill säga att den är giltig och mäter det 
som studien ämnar undersöka. Tidigare studier med liknande frågeställningar har använt sig 
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av den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod, vilket enligt oss gör att vårt val av me-
tod i sammanhanget får anses tillförlitlig. 
 
Validitet betyder att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet betyder 
att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Kännetecknande för kvalitativt perspektiv är att man inte 
från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. De som framkommit i vår undersökning 
kan också sägas vara unikt för just vårt syfte, och kan inte sägas generellt omfatta resultat för 
den första terminens IKT och bild inom andra lärarutbildningar eftersom de flesta lärosäten 
som bedriver lärarutbildning har olika upplägg och ansatser när det gäller målen inom IKT 
och Bild. Validiteten, det vill säga att vi studerat det vi avsåg att studera, anser vi är god ge-
nom att vi anser att vi fått svar på vårt formulerade syfte. Reliabiliteten anser vi ökade genom 
att vi var två personer som deltog i gruppintervjuerna med studenterna.  
 
Vad gäller generaliserbarhet i kvalitativa studier är ett vedertaget synsätt att kunskap som 
vunnits i en kontext kan vara överförbar till en annan liknande kontext. De resultat vi vunnit 
från våra 15 intervjuade och den tolkning vi gjort av dessa skulle alltså kunna vara överförba-
ra till andra som deltagit i en annan men liknande verksamhet. 
 

Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen med utgångspunkt i 
våra frågeställningar och intervjufrågor (se bilaga 2). Vi återkopplar intervjuernas resultat till 
de tre frågeområdena vi har i syftet. Efter att ha transkriberat våra intervjuer utarbetade vi en 
strategi vars huvudsakliga syfte var att sortera och organisera innehållet på ett för oss över-
skådligt sätt. Vi började med att läsa igenom materialet. Vi sorterade sedan svaren gruppvis 
mot de frågeställningar vi hade. Alla gruppers svar sorterades sedan i sin tur in efter våra tre 
huvudsakliga frågeställningar kopplade till uppsatsens syfte. I detta avsnitt redovisar vi också 
resultatet av vår litteraturundersökning kopplat till empirin. 
 

Resultat av den empiriska undersökningen 

Hur upplevde studenterna IKT och Bild innan de påbörjade sin utbild-
ning? 
De intervjuade studenterna hade innan de påbörjade sina studier generellt inte kännedom om 
vad begreppet IKT står för. IKT eller IT ansågs huvudsakligen bestå av ordbehandling och 
informationssökning via en persondator. 
 
Vi kan se att studenternas syn på IKT och bild efter den första terminens kurser har genomgått 
en förändring. De har utvecklat en ökad medvetenhet om vad begreppen kan stå för, samtidigt 
som vi sett en tydlig skillnad mellan begreppen när de avser användningen i skolan jämfört 
med fritiden. Ett exempel på detta är en student som på frågan om tidigare erfarenheter av 
IKT och bild på fritiden svarar så här: 
 

” Ja det är väl allt det, IKT är allt sånt där som man sysslar med. Ja, man sitter mycket vid da-
torn, ser på film och spelar in saker, lyssnar på musik, ja såna saker hela tiden överallt. Det går 
inte en stund utan att man är involverad i IKT på något vis.” 
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De flesta av studenterna uttrycker generellt i våra intervjuer inte något direkt samband mellan 
IKT och bild, trots en direkt intervjufråga av oss. Liksom Persson (2000) beskriver, ser vi 
tydligt den stora klyftan mellan användningen av IKT och bild i skolan och på fritiden. Det 
har visat sig att studenterna när de i våra intervjuer talar om IKT- och bildanvändningen på 
fritiden framstår som betydligt mer medvetna om hur begreppen kan sammanföras, jämfört 
med när de diskuterar samma sak ur ett skolperspektiv. Sammanfattningsvis är vår uppfatt-
ning att studenterna till stor del skiljer på IT-användningen mellan skola och på fritid. Det 
framgår också tydligt av våra intervjusvar att IT och datorer har tagit/tar stor plats i ungdo-
mars vardag, exempel på detta är kommunikation, underhållning, skapande, informationssök-
ning, organisationsverktyg och distributionskanal. Detta gäller i första hand de yngre studen-
ter vi intervjuat.  
 
Studenternas förväntningar innan den första kursen när det gällde IKT bestod huvudsakligen 
av att få lära sig mer om datorer och programvaror. När det gäller bild kunde vi märka två 
olika uppfattningar. De studenter med tidigare negativa erfarenheter av bildämnet utifrån ex-
empelvis att ”inte kunna”, hade med sig en negativ inställning. Däremot de studenter som 
hade med sig positiva erfarenheter sedan tidigare, uttryckte sig bland annat om att bild kunde 
innebära mindre krav och fungera som ett andrum mot övriga ämnen. 
 
När det gäller bildbegreppet ser vi dels en traditionell syn med ett snävare bildbegrepp där 
bild innebär att teckna, måla, rita, pyssla och formge (utan inblandning av IKT). Bildfram-
ställning handlar till stor del om att avbilda, det är något som värderas, någon uttrycker käns-
lan av misslyckande i bild och att bildämnet förknippas med en stimmig miljö, något som 
också beskrivs i den nationella utvärderingen av bildämnet (Marner, Örtegren, & Segerholm, 
2005). 
 
Vi ser också exempel på ett vidare bildbegrepp kopplat till ny teknik. Studenterna uttrycker 
sig exempelvis så här: 
 

Bild ser man ju hela tiden och är i kontakt med dagligen, alltså, jag kanske sitter ibland och 
skissar och så, men det är ju mest IKT, då är det mest datorer som jag har, liksom att sitta fram-
för Internet och hålla på.  

 
Generellt har våra intervjuade studenter tidigare erfarenheter av Officepaketet och då i första 
hand av Word, inte så många nämner PowerPoint eller Excel. Studenterna nämner också erfa-
renheter av Internet. I våra intervjuer framgår också att de flesta har upplevt att de generellt 
kunde mer än sina lärare angående datorer, programvaror och Internet. Många studenter vitt-
nar om att det under skoltiden varit en dålig tillgång på datorer och kringutrustning, exempel-
vis filmkameror. En student kommenterar detta så här: ”Det är synd för man hade kunnat få 
göra arbetet på nåt annat sätt än att enbart skriva.” Dessutom har våra intervjuade studenter 
ofta upplevt att datorerna har varit svåråtkomliga (ibland inlåsta) och krånglat.”  
 
Några uttrycker att lärarnas ointresse kring arbete med datorer eller film har gjort att eleverna 
själva inte blivit inspirerade till att använda dessa verktyg. I något enstaka fall beskriver stu-
denterna att de fått jobba med pedagogiska programvaror, exempelvis inom geografi och mat-
te där man fått arbeta parvis vid datorn. 
 
Det har också framkommit i våra intervjuer att några studenter påtalat likheter mellan manu-
ellt bildskapande och att arbeta med bilder i datorer:  
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Det är samma sak fast olika format om man säger så. Bilden är mer fysisk, att göra med händer-
na, att sitta och se precis framför mig, medan IKT jag gör med händerna också men på en skärm 
oftast. Det är kreativt på samma sätt fast olika ändå.  
 

Några av studenterna uttrycker ett samband mellan IKT och bild som ”kommunikation”, att 
datorn erbjuder nya möjligheter för bildhantering. Som en student uttrycker det: 
 

 Nu vet man att det är mer än bara datorn och de program som finns där. Det handlar till exem-
pel om kommunikation. 

Hur upplevde studenterna IKT och bild som lärandeverktyg efter den för-
sta terminen? 
Studenterna har en positiv upplevelse av IKT och bild som lärandeverktyg under den första 
terminens kurser. Studenterna upplever att IKT och bild har främjat deras lärande. De menar 
bland annat att de fått prova på andra sätt att lära, exempelvis genom att gestalta olika områ-
den inom kurserna med hjälp av filmning eller teckning/målning. Det första momentets  
gruppuppgift inom IKT som gick ut på gestaltning av grupprocessen via film rönte stor upp-
skattning hos studenterna. Ett exempel på detta är:  
 

Det började ju direkt med att göra filmen och då hade vi precis blivit indelade i basgrupper. Det 
var väldigt, väldigt gynnsamt att göra det i basgrupper för vi kom varandra så nära. Det blev ett 
bra samarbete, vi hade roligt, vi skrattade och så. Vi kom långt i gruppsykologin genom att göra 
filmen. 

 
Några av studenterna var inledningsvis skeptiska till att ha med IKT och bild i sin utbildning, 
men insåg värdet i efterhand. En student säger så här: ”Innan man började förväntade man sig 
läsa, skriva och ha föreläsningar och nu när man fått pröva på så tycker man att det är för lite 
av bild och IKT”. Genom att IKT och bild har synliggjorts för studenterna i de olika kurserna 
har våra informanter påtalat förståelse för olika samband mellan IKT och bild. En student 
uttrycker sig så här: ”Alltså, de har ju väldigt mycket likheter, de här med bild, alltså att man 
använder bilden i datan.” 
 
Studenterna påpekar också att IKT och bild har påverkat valet av redovisningsform, särskilt i 
den valbara kursen som kom sist: ”Man kände sig inte så begränsad alltså, man kunde ju an-
vända sig av både av IKT, drama och bild om man ville.” Det innebär att variationsmöjlighe-
terna ökade. 
 
En av studenterna uttrycker sig i form av att IKT-verktyg är en utveckling av bild. Det manu-
ella bildarbetet kan bearbetas och utvecklas vidare via datorer. Beträffande manuellt/praktiskt 
bildskapande visar studenterna upp synpunkter som bland annat handlar om att det praktiska 
bildskapandet ger mer ”känsla”, det är lättare att ”fånga tanken” manuellt än med hjälp av 
IKT. Studenterna uttrycker också att praktiskt bildarbete ger mer gemenskap och tränar bar-
nens finmotorik mer än skapande via datorn. Någon pekar på vikten av att mindre barn får 
använda sina sinnen tillsammans: ”jag menar att det är lättare för mindre barn att få kladda 
och känna tillsammans än att sitta vid datorn och försöka komma överens.” 
 
Studenterna upplever fördelar med IKT och bild därför att de själva kan bestämma hur arbetet 
ska läggas upp. Genom att studenterna haft tillgång till datorer och Internet upplever de sig 
oberoende av det fysiska rummet, någon uttrycker det som en frihet att kunna välja sin arbets-
plats. Studenterna beskriver också att denna frihet kan begränsas beroende på tillgång till ut-
rustning, handledning och det egna kunnandet om IT. Några studenter har också uttryckt för-
delarna med IKT som kommunikations- och distansverktyg: ”Ja, för oss som bor i Älvsbyn så 
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har mailen varit ett sätt för oss att ha kontakt med Luleåbor utan att behöva åka in hit, vi har 
kunnat jobba på distans med en del saker på det viset.”  
 
Medvetenhet kring olika verktyg har visat sig, bland annat genom att studenterna varit kritiska 
till lärarnas IKT- och bildanvändning i de olika kurserna. Som exempel anges att flertalet lära-
re av slentrian använder sig av dåliga overheadbilder eller föreläser utan något bildstöd eller 
andra pedagogiska verktyg. Lektioner och upplevelser av IKT och bild har givit upphov till 
idéer till den kommande lärarrollen. Ett par av de intervjuade studentgrupperna har uttryckt 
att lektionsinnehållet gällande IKT och bild i kurserna ska ses som en förebild för den egna 
kommande yrkesverksamheten. De påtalar också ett behov av och förhoppningar om att få 
mer IKT och bild under sin fortsatta utbildning, exempelvis i inriktningar och specialisering-
ar. Önskemål som särskilt framkommit är undervisning om upphovsrätt och lagar, ökad kun-
skap om olika pedagogiska programvaror och pedagogisk dokumentation. Undervisning kring 
musik och ljud har också saknats. Studenterna betonar det egna ansvarets betydelse för moti-
vation och glädje i arbetet med att lösa olika uppgifter. Friheten sporrade dem till att göra 
uppgifterna och att ta ett större eget ansvar.  
 
IKT och bild har enligt våra intervjuade studenter sammantaget erbjudit möjligheter till att 
lära av varandra. Utifrån kursernas olika gruppuppgifter har studenterna uttryckt en med-
vetenhet om att IKT och bild är utmärkta verktyg för lärande i grupp. Någon säger exempelvis 
att filmandet möjliggjorde lärande av grupprocessen ”in action”, en annan student uttrycker 
sig angående grupparbete i målning: ”Man får så många sidor av samma sak och kan se det på 
olika sätt. Det är alltid en styrka att ha varandra.” 
 
Informanternas syn på hur man lär sig har enligt dem själva förändrats med hjälp av IKT och 
bild. Två av studenterna resonerar så här kring detta:  
 

En del lär sig ju genom att göra mer praktiskt, genom datorn eller genom bild. Sen man kom hit 
känns det mycket lättare att lära på det sättet jämfört med att höra hur någon rabblar från en OH. 
Man sitter som trattar och tar emot bara på det sättet. Man tappar intresset att lyssna till slut”. 
”Det blir en envägskommunikation. Med bild och IKT känns det som att man får ut något mer 
genom att man blir aktiv.  

Hur ser studenterna på IKT och Bild som lärandeverktyg i sin kommande 
lärarprofession? 
Alla informanter uppger att de kommer att använda sig av IKT och bild i sin framtida lärar-
roll. Framför allt betonas dokumentation via digital film- och fotografering. Den traditionella 
formen för bildskapande betonas också. Studenterna framhåller IKT och bild som utmärkta 
verktyg i lärandet jämfört med den s.k. traditionella undervisningen, exempelvis att producera 
film, spela teater, göra och tolka bilder. Studenterna uttrycker insikter om att deras uppfatt-
ningar om lärande har förändrats: 
 

Ja, det tycker jag och speciellt IKT, för då är det väldigt lätt att ta hjälp av andra, det är alltid 
någon som är lite mer kunnig. Jag upplever också att barnen tar mycket hjälp av varandra, att de 
visar varandra med datorn. 
 
Jag känner att bilden har varit en stor möjlighet för mig att se en process. Det gör det hela tydli-
gare, jag lär mig hela tiden på grund av att vi är några stycken. 

 
Det ses också som mycket viktigt att skolan följer med i samhällets utveckling när det gäller 
ny teknik och nya sätt att kommunicera. Skolan har varit dålig på att följa med i samhällets 
utveckling på IKT och bildområdet, exempelvis måste skolan bli bättre på att integrera IKT 
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och bild i undervisningen. Några noterar också att datorer inte används i klassrummet på 
grund av dåliga resurser exempelvis att datorer finns i klassrummen men de fungerar inte och 
ingen underhåller dem. 
 

Pedagogiska dokumentationer är också något som studenterna nämner i våra in-
tervjuer: 
  
Jag tänker också på det som jag inte hade förstått tidigare, att man kan filma pedagogen, det vill 
säga att se hur man beter sig. Man tror sig agera, eller att man tror sig tala på ett visst sätt, det 
stämmer ju inte. Vad är det egentligen jag visar barnen? Så det hoppas jag då verkligen att jag 
tar med mig.  

 
Någon student påtalar också att bild och IKT kan fungera som igångsättare för läs- och skriv-
processen. Som exempel nämns att låta barnen få använda egna familjebilder som inspiration 
i skrivandet. Sammanfattningsvis ser vi att studenterna har fått en ökad förståelse för betydel-
sen av IKT och bild som naturliga verktyg för kommunikation och lärande samt att det är vik-
tigt att IKT och bild får ta plats i skolans verksamhet.  
 

Sammanfattande diskussion och slutsatser i relation till lit-
teratur och teori 
 
Det övergripande syftet med vår studie har varit att utifrån litteratur, styrdokument och empiri 
undersöka och beskriva hur IKT och bild kan och ska fungera som lärandeverktyg. Vår empi-
riska studie skulle visa vilka uppfattningar lärarstudenterna har och har haft om IKT och Bild 
som lärandeverktyg så som det kommit till uttryck i den första terminens allmänna utbild-
ningsområde. De tre frågeställningar vi explicit formulerade var dels hur lärarstudenterna 
hade upplevt IKT och bild innan de påbörjade sin utbildning på LTU, dels hur de upplevde 
IKT och bild som lärandeverktyg efter den första terminen och dels hur de ser på att använda 
IKT och bild som lärandeverktyg i sin framtida lärarprofession. 
 

Tidigare upplevelser av lektioner i bild och IKT 
Vi kan konstatera att studenternas tidigare möte med och upplevelse av bildämnet påverkade 
den inställning de representerade när de påbörjade sin lärarutbildning. Wetterholm (2003) 
beskriver i sin avhandling med hänvisning till Petterssons och Åséns arbete från 1989 hur 
tidigare ämnestraditioner lever kvar både i ämnets kursplaner och i lärares faktiska undervis-
ning. Med hänvisning till Wetterholm beskriver vi i vår litteraturstudie fyra aspekter på 
bildundervisningens uppgift. I våra intervjuer kan vi tydligt se hur studenternas förväntningar 
över bildlektionerna kan kopplas till dessa olika aspekter. Ett exempel på detta framgår i våra 
intervjuer: ”IKT var jag inte så orolig över men bild tänkte jag, måste man rita fint? Måste 
man prestera något? Men nu har vi fått lära oss att det inte behöver vara produkten som är 
viktig utan processen.”   
 
De bildlektioner som ligger till grund för de uppgifter som studenterna fick i uppgift att göra i 
den första terminens kurser i det allmänna utbildningsområdet anser vi närmast kan liknas 
med det som i Wetterholms avhandling beskrivs som att lära sig göra bilder av pragmatiska 
skäl. Precis som Wetterholm beskriver var syftet i dessa arbetsuppgifter att bilden och bildar-
betet skulle vara redskap, ”ett medium för tanken och erfarenheten” (Wetterholm 2003). Vår 
övertygelse (bland annat från denna intervjuundersöknings resultat) är att bilder och bildarbe-
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te verkligen kan fungera som redskap för utveckling och lärande, som medierande redskap 
enligt beskrivningen ovan. ”Att skapa i datorn är ett modernare sätt att skapa”, uttrycker en av 
studenterna i våra intervjuer. Om jag får skapa i datorn är jag inte lika rädd för det.” Så kan 
bildskapande fungera som medierande redskap i vår tid. 
 
Som vi har funnit i vår litteraturstudie har stora satsningar genom åren gjorts för att utveckla 
IT i skolan. Utifrån studenternas berättelser från sina tidigare erfarenheter framgår att det ofta 
inte har skett någon progression i IKT och bild mellan exempelvis grundskola och gymnasi-
um. Bild och datorer har setts som något som varit separerat från övriga ämnen. Någon stu-
dent uttrycker att ”det var så kategoriserat i skolan, det fanns inget samband mellan de olika 
ämnena”. Bortsett från att Internet använts som informationskälla har vi inte funnit många 
exempel på att bild och IKT på ett medvetet sätt använts som lärandeverktyg inom olika äm-
nen: ”Satt man och ritade ja då ritade man, man hade inte koppling till andra ämnen som ex 
vis matte eller svenska. Ämnena var för sig.”  Persson (2000) beskriver hur den praktiska me-
dieproduktionens intåg i skolan delvis har inneburit en ansats till ett estetiskt och mer analyse-
rande arbetssätt. Som exempel nämner han att eleverna tillsamman med läraren genomför ett 
filmprojekt eller filmvåldsprojekt vilket innebär att medier eller IT inte betraktas som ett ”av-
gränsat” ämne, eller något som man ”lägger på”. Våra intervjuade studenters synpunkter en-
ligt ovan kring tidigare erfarenheter från skolan när det gäller IKT och bild stöder knappast 
den bilden. Vår förhoppning är att lärarutbildningen i framtiden utvecklas i riktning mot att 
IKT och bild kommer att användas som verktyg för lärande inom olika ämnen. 
 
Regeringens satsning på IT i skolan tillkom för att ge lärarna stöd att ta till sig och utnyttja de 
nya möjligheterna vilket också innebar ett stöd för att göra lärararbetet mer varierat och sko-
lan till en mer spännande arbetsplats för både elever och lärare (Delegationen för IT i skolan, 
1999:1). Informationsteknologin, IT, skulle inte stå i centrum utan IT skulle ses som ett in-
strument för att ”driva på utvecklingen” och stimulera unga människors lärande. ITiS fokuse-
rade i första hand på lärarna som förändringsagenter.  
 
Utifrån våra studenters svar har vi inte kunnat finna något märkbart eller återkommande stöd 
för att intentionerna kring IT-satsningarna i skolan uppfyllts. Det som återkommit i diskussio-
nerna med studenterna är hur de under sin skoltid ofta upplevt en bristande kompetens hos 
lärarna när det handlat om IT och datorer. Vad detta beror på har vi inga självklara svar men 
vår litteraturstudie visar bland annat att det handlar om faktorer som tidsbrist för lärarna att 
delta i satsningarna, men även till viss del brist på stöd från skolledare. Tillgången till datorer 
och otydliga rutiner kring datorer och datasalar är också faktorer som påverkat resultaten av 
IT-satsningarna. Enligt forskarna Eriksson-Zetterquist (2006), har utvärderingar av reformer 
och förändringsprogram när det gäller satsningar på IT i skolan ofta haft en tendens att skapa 
besvikelser. Vi tror, liksom Eriksson-Zetterquist, att starka och traditionstyngda institutioner 
ofta visat sig vara, och fortfarande är, svåra att ändra på. Många projekt har också haft en ten-
dens till att ”dö ut” när de har avslutats. Förutom skälen vi nämnt ovan så handlar det också 
om att många projekt till stor del har varit beroende av eldsjälar eller nyckelpersoner, vilket 
på sikt inte gynnat en fortsatt hållbar utveckling. 
 

Bild och IKT som lärandeverktyg i lärarutbildningen  
Vår emiriska undersökning har tydligt visat att studenternas syn på hur bilder kan användas 
har förändrats i och med lektioner och arbetsuppgifter i IKT och bild: ”nu har man fått ett 
bredare begrepp om vad man kan använda bild till”, beskriver en av studenterna. ”Vilken nyt-
ta bilden kan vara till inom skolan, det tänkte man inte på innan.” 
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”IKT och bild gör att man kan närma sig problem från olika håll”, uttrycker en student i vår 
studie. Att få uttrycka sina tankar och frågeställningar genom olika kommunikationsformer - i 
olika modes- är något som vi tycker kan betraktas som självklart i vår tid. Det kan leda till att 
nya tankebanor skapas och tillfällen till meningsskapande och möten med andra erbjuds, inte 
minst i vår mångkulturella tid. Vi kan inte längre betrakta läs- och skrivförmågan och språket 
som det enda eller viktigaste medlet för representation och kommunikation, menar Kress. 
(Kress 2003, s 35). Vi lever i en värld där vi exponeras för olika multimodala meddelanden 
och kombinationer av representationsformer dygnet runt. Då är det självklart, menar vi, med 
stöd av bland andra Marner, (2005) att våra studenter får utveckla sina kunskaper om bilder 
och medier, att framtidens barn och unga får möta mediekompetenta lärare som förstår vikten 
av att låta barnen använda och utveckla språklig mångfald också i skolans värld. Vi har kon-
staterat att synen på bild och IKT som verktyg för lärande är väl förankrat både i styrdoku-
ment och aktuella rapporter. Ett exempel på detta är formuleringarna i rapporten Kultur och 
estetik i förskola och skola (Dnr: 2005:167) från myndigheten för skolutveckling där insatser 
inom kultur och estetik lyfts fram bland annat med syftet att stärka barn och ungdomars 
språkutveckling. 
 
I vårt syfte har bland annat ingått att undersöka hur IKT och bild kan och ska fungera som 
lärandeverktyg. Institutionen för Pedagogik och lärande, Luleå tekniska universitet, har inom 
den första terminens lärarutbildning haft tydliga ambitioner när det gäller IKT och bild (se 
beskrivning s. 29 samt bilaga 1). Vi anser att målen för den första terminens kurser gällande 
IKT och bild som lärandeverktyg inom lärarutbildningen uppnåddes på ett tillfredställande vis 
under den termin vår empiriska studie genomfördes. Detta är något som tydligt har uttryckts i 
resultatet av vår empiri.  
 
De två senaste årens utveckling inom lärarutbildningen pekar enligt oss på att utrymmet för 
att uppfylla målen avseende IKT och bild som lärandeverktyg har minskats. En viktig orsak 
till detta, anser vi, är de omstruktureringar som skett inom universitetet samt rådande ekono-
miska förutsättningar. Det har bland annat resulterat i att inslag av IKT, bild samt andra este-
tiska ämnen har fått stryka på foten i kurser som tidigare erbjudit bland annat dessa uttrycks-
former. Som exempel kan vi nämna kursen A0006P (tidigare benämnd LUA 107) där kurs-
planen ändrats från att under rubriken ”Genomförande” beskriva att ”Studenten utvecklar sina 
kunskaper genom olika språkliga uttrycksformer i praktiska moment, via kommunikation och 
presentation”. I den senaste kursplaneskrivningen (2007-08-27) har denna formulering tagits 
bort. Förutom denna kursplaneändring har också bemanningen av kursen förändrats. I genom-
förandet av kursen A0006P, Miljöer för lärande, ingår inte längre lärare som undervisar inom 
IKT och estetiska ämnen. 
 
Vi har i samband med våra frågeställningar också fått en bild av hur studenterna ser på IKT 
och bild när det gäller deras fortsatta studier inom lärarutbildningen. Vid tidpunkten för våra 
intervjuer hade de studenter som ingick i vår undersökning påbörjat och delvis också avslutat 
kurser som ingår i den andra terminens lärarutbildning. Vi kunde märka att studenterna under 
våra intervjuer då och då återkom till funderingar kring hur målen för IKT och bild inom lä-
rarutbildningen såg ut när det gällde deras återstående terminer.  
 
Efter en genomgång av samtliga kursplaner inom lärarutbildningen kan vi konstatera att lärar-
utbildningens inriktningar och specialiseringar inte lever upp till det som uttrycks gällande 
framförallt IKT, i styrdokumenten. För att lärarutbildningen ska kunna leva upp till det som 
uttrycks i styrdokumenten och examensförordningen anser vi att man i kursplanerna tydligare 
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måste skriva fram lärandemålen inom området. Detta för att säkerställa att studenterna erhål-
ler progression och kvalité, oavsett vilka inriktningar och specialiseringar de väljer. 
 
Det finns dock undantag från ovan nämnda beskrivning, exempelvis inom inriktningen mot 
fritidsvetenskap har man medvetet och på många olika sätt integrerat IKT och bild som verk-
tyg för lärande. 
 
En annan positiv utveckling som vi sett på senare tid är ett ökat inslag av IKT och bild inom 
inriktningen mot förskoleklass och grundskolans tidigare år, där studenterna som ett led i ett 
multimodalt lärande exempelvis arbetar med digitial portfolio och digitalt berättande. Denna 
positiva utveckling hotas tyvärr också av de omstruktureringar och rådande ekonomiska förut-
sättningar som vi tidigare nämnt. Inriktningen ”Leka och lära med inriktning mot grundsko-
lans tidigare år”, kommer att upphöra på grund av detta. Den inriktning som kommer att fin-
nas kvar, Svenska för tidigare år, innehåller för närvarande ingen medverkan alls av lärare 
inom IKT, bild eller andra estetiska ämnen. Detta trots det vidgade kunskaps- och språkbe-
grepp som uttrycks i skolans styrdokument. Här hyser vi dock goda förhoppningar om att det-
ta förhållande kommer att förändras. Dels på grund av formuleringar i Högskoleverkets senas-
te utvärdering, Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen (Högskoleverket 2008) där en 
beskrivning av svenskämnets inriktningar vid Luleå tekniska universitet innehåller följande 
kommentarer: 
 

Bedömargruppen anser att verksamheten inom svenskämnet fungerar väl, med ambitiösa lärar-
utbildare och en klar profil och forskningsorientering. Ämnesdidaktiken integreras väl med äm-
net och progressionen är tydlig. Ansvaret för kunskapsområdet finns på institutionen för språk 
och kultur, där också bild och drama hör hemma, vilket man drar fördel av då man knyter an till 
det utvidgade språkbegreppet. (Högskoleverket 2008, s 131).   

 
Ytterligare anledning till förhoppningar om ökade inslag av IKT, bild och drama i svenskäm-
nets inriktningar och specialiseringar finner vi i de förslag till mål att uppnå för årskurs 3 i 
ämnet svenska som skolverket har tagit fram (Skolverket 2007). Här beskrivs hur bild och 
IKT ska fungera som lärandeverktyg. Enligt dessa förslag ska eleverna bland annat ”kunna 
använda bild, drama eller andra uttrycksmedel för att stödja eller komplettera muntligt berät-
tande, kunna använda bild eller andra uttrycksmedel för att till exempel nyansera eller förtyd-
liga innehållet i egna texter”. Vidare uttrycks att de ska ”kunna skriva för hand eller med hjälp 
av digitala verktyg”   
 
I skrivande stund kan vi tyvärr konstatera att dessa formuleringar inte återfinns i de slutgiltiga 
målformuleringar som regeringen fastställde 2008-05-29 (Skolverket 2008). Här nämns tyvärr 
inte vare sig IKT, bild eller andra uttrycksformer i målbeskrivningarna för årskurs 3. I vår 
litteraturstudie beskriver vi de vertikala och horisontella medieringsbegreppen med hänvis-
ning till Marner (2005). Vi kan inte undgå att konstatera att det Marner kallar det verti-
kal/hierarkiska medieringsbegreppet fortfarande i högsta grad dominerar vårt samhälles be-
slutsfattande, trots aktuell forskning och goda föresatser. 
 

Det sociokulturella perspektivet 
Enligt det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan individer betydelsefullt för att kun-
skapsutveckling ska ske. Vi anser att studenternas intervjusvar i anknytning till vår studie 
tydligt visar att IKT och bild-inslagen i kurserna har bidragit till att lärande skett i ett socialt 
samspel studenterna emellan. Som vi beskrivit i vår bakgrund, har lärandegemenskaper, arte-
fakter, mediering och meningsskapande stor betydelse i den sociokulturella teorin. Vi anser 
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att kursuppgifterna inom IKT och bild har erbjudit studenterna deltagande i lärandegemen-
skaper. Fåhreus och Jonsson (2002) menar att kollaborativt lärande handlar om att fokus lig-
ger på deltagande i sociala praktiker: 

 
Vi lär oss i sociala situationer när vi kan dela med oss av våra egna kunskaper och drar nytta av 
andras. Ett sådant arbete är kollaborativt och inte tävlingsinriktat. Att jobba med andra gör 
ofta att man blir mer engagerad. Man ökar också sin förståelse när man delar med sig och blir 
tvungen att reagera på andras bidrag (Fåhreus och Jonsson, 2002, s. 121) 

 
Ovanstående citat stämmer väl överens med vad som visat sig i vår studie. Vi har sett många 
exempel på interaktioner studenterna emellan som vi anser stämmer väl överens med det Vy-
gotskij säger om hur människor föds in och utvecklas inom ramen för samspel med andra 
människor. Detta skapar förutsättningar för lärande. De intervjuade studenterna uttrycker det 
exempelvis så här: 
 

Man plockar upp småsaker överallt om vad andra gör och hur de har gjort sen så bygger man på 
det själv också med olika idéer lite här och där och det spelar ingen roll i vilket ämne det än är, 
men i IKT och Bild syns det tydligare, vissa är exempelvis riktigt duktiga på att göra fina klipp 
och så, och då vill man sno därifrån lite mer. 
 

Studenterna vi intervjuat verifierar att de lärt sig av varandra, inte bara i arbetsprocesserna 
utan även när det gäller de färdiga produkterna som de presenterat för varandra.  
 

Mediering 
I ett sociokulturellt perspektiv, har vi konstaterat tidigare, är det grundläggande att fysiska., 
liksom intellektuella/språkliga redskap, medierar verkligheten för oss människor i konkreta 
verksamheter. Mediering beskrivs som ett samspel med externa redskap när människan agerar 
och varseblir omvärlden (Säljö 2005). Ny teknik förändrar lärande och undervisning. Vi kon-
staterar att de medierande redskapen utgörs av mycket annat än bara text och bild i studenter-
nas lärprocesser. Lektionerna i IKT och bild under den första terminen har erbjudit studenter-
na många tillfällen till att använda olika medierande redskap. 
 
Vår studie visar också att studenternas uppfattningar om IKT och bild tydligt förändrades i 
takt med att de fick prova på olika verktyg inom undervisningen inom de tre kurser som ingått 
i vår studie. Vår förhoppning är IKT och bild ska ses som självklara lärandeverktyg för de 
studenter som utbildar sig till lärare för framtidens barn och ungdomar: ”När man kom hit, 
kändes det som att man kunde lära sig något med datorn. Det är inte bara att sitta framför da-
torn, man lär sig något. Man är aktiv och det finns en tanke bakom varför man gör det här”. 

 
Vygotskijs modell av kunskapsmediering (Säljö 2005) har inspirerat oss till att forma model-
len mot den praktik vi har valt att undersöka. I figur 1 nedan redovisar vi de tongivande medi-
erande redskap som vi har funnit inom vårt undersökningsområde. Vi har tagit hänsyn till 
både abstrakta som fysiska redskap i den mediering av kunskap som har skett i de lärandesitu-
ationer som studenterna har medverkat i: 
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Figur 1: Medierande redskap 
 
 

Fysiska artefakter: Skrivavla/whiteboard, målarfärger, pensel, kritor, tuschpennor, papper, penna,
diverse praktiska hjälpmedel, m.m.

Fysiska artefakter som i sig innehåller delar av ärvd kunskap och som kan sägas vara EMS 
redskap: dator, programvaror, Internet, USB-minne, DVD-spelare, videospelare, bandspelare, 

mikrofon, TV, videokamera, stativ, kopiator, scanner, CD-brännare OH-apparat, Stereoanläggning som 
förstärkare, CD-spelare, LCD-projektor, digitalkamera, ämnesmaterial/instruktioner, bilder, manualer, 

m.m.
Intellektuella artefakter där vissa också kan ses som EMS redskap:

Språket, kroppsspråk, tankekartor, läroböcker, pedagogiska modeller, didaktiska
metoder, personlig erfarenhet, människosyn, allmänt förhållningssätt, dialog, dialog i grupp, samspel i 

grupp kring en gemensam uppgift, m.m.

Fysiska artefakter: Skrivavla/whiteboard, målarfärger, pensel, kritor, tuschpennor, papper, penna,
diverse praktiska hjälpmedel, m.m.

Fysiska artefakter som i sig innehåller delar av ärvd kunskap och som kan sägas vara EMS 
redskap: dator, programvaror, Internet, USB-minne, DVD-spelare, videospelare, bandspelare, 

mikrofon, TV, videokamera, stativ, kopiator, scanner, CD-brännare OH-apparat, Stereoanläggning som 
förstärkare, CD-spelare, LCD-projektor, digitalkamera, ämnesmaterial/instruktioner, bilder, manualer, 

m.m.
Intellektuella artefakter där vissa också kan ses som EMS redskap:

Språket, kroppsspråk, tankekartor, läroböcker, pedagogiska modeller, didaktiska
metoder, personlig erfarenhet, människosyn, allmänt förhållningssätt, dialog, dialog i grupp, samspel i 

grupp kring en gemensam uppgift, m.m.
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Vi anser att vår figur tydliggör hur bild och IKT inom vårt studerade område kan fungera som 
medierande redskap/verktyg för lärande: En av studenternas svar angående lärandet i kursen 
anser vi på ett bra sätt styrker detta: ”Jag lärde mig kanske inte så mycket om själva kameran 
eller redigeringsprogrammet, men det lärde mig verkligen att se grupprocessen. Vi lärde oss 
mycket om varandra och av varandra”.  
 
De redskap som vi ger exempel på i figuren har alla mer eller mindre och på olika sätt funge-
rat som typiska verktyg för lärande i de grupper som utövat samspel med varandra när det 
gäller uppgifterna inom den första terminens kurser. Vi har också kunnat se hur studenterna 
reflekterar kring hur IKT och bild kan användas inom olika ämnen: ”Genom att arbeta med 
IKT och bild kan man väcka ett intresse för själva ämnet”. 

 
I SOU 1999:63, Att lära och leda (Utbildningsdepartementet 1999), beskrivs estetisk kunskap 
som en kunskapsväg inom alla ämnen och skolformer. Här beskrivs hur estetisk kunskap kan 
uppfattas som en motpol till den rationella kunskapen, som förvärvas genom tanke och för-
nuft. Kommittén anser att olika kunskapsformer kompletterar och berikar varandra. Detta 
kommer till uttryck i  Prop. 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning, som vi tagit upp i vår 
bakgrund, där bland annat de grundkompetenser en lärare ska utveckla beskrivs. Läraren ska 
på olika sätt stimulera till kreativitet, fantasi och nyfikenhet. Vidare påpekas att vår tid ställer 
nya krav på kommunikation och att lärarutbildningen ska förbereda blivande lärare för 
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att verka i ett samhälle där modern informationsteknik ingår som ett naturligt inslag. 
 
Vår studie stöder bildens betydelse när det gäller informationsteknikens snabba utveckling. 
En definition på mediering är förmedling (Juhlin 2000). Vi anser att det kanske mest domine-
rande medierande redskapet i vår tid utgörs av bilden. Marner (1998) beskriver till exempel 
att utan bild skulle inte datorn vara det idag det så populära medium det utvecklats till. 
 

Avslutande reflektioner 
I vår litteraturstudie uttrycks bland annat att vår tids utveckling inom kommunikation och 
media innebär nya möjligheter för representation och kommunikation. I vår studie framgår det 
också att det fortfarande inte är självklart att använda den digitala bilden som verktyg för 
lärande trots att utvecklingen hela tiden visar på en ökning av bildens betydelse inom kom-
munikation och medier (Kress 2000 och Marner 2005). 
 
I ämnesrapporten för ämnet Bild i utvärderingen av grundskolan ((2003) diskuteras den nya 
mediesituationen om en ökad mångfald av olika medier för bildkommunikation. Inom områ-
dena reklam, underhållning och samtidskonst menar man att gamla gränser mellan tidigare 
olika fält börjar upplösas. Författarna menar vidare att om bildämnet på sikt ska kunna spela 
en viktig roll i skolan, och vara i takt med tiden, är det angeläget att ämnet utvecklas i riktning 
mot att bli ett mer renodlat kommunikationsämne. Denna uppfattning anser vi stämmer bra 
överens med vår egen när det gäller den fortsatta utvecklingen inom området. Vi kan i alla fall 
konstatera att kommunikationsaspekten inom IKT och bild spelar och kommer att spela en allt 
större roll de närmaste åren, inte minst på grund av den fortsatt snabba utvecklingen av webb-
baserade metoder när det gäller lärande. 
 
Vi anser att IKT, bild och drama har medverkat till att utveckla en större språklig mångfald 
samt att en medvetenhet om olika verktyg för lärande har visat sig hos många av studenterna. 
Det framgår också i vår studie att vissa förstår att en analys styr valet av verktyg i förhållande 
till syftet med det som ska förmedlas.  I vår andra intervju diskuterar exempelvis några stu-
denter kring detta. De menar att de nu har fått en ökad medvetenhet när det gäller att välja 
olika verktyg genom de praktiska övningar som ingått i de olika uppgifterna under den första 
terminens IKT och bild. Någon student svarar att hon inte längre upplever sig begränsad när 
det gället valet av olika verktyg inom egen produktion och att välja redovisningsform. Våra 
intervjuer har sammantaget visat på en mycket positiv inställning hos studenterna när det gäll-
er IKT och bild under den första terminens kurser: 
 

Innan jag började på lärarutbildningen, så var det här mer än vad jag förväntade mig att det skul-
le vara. Sen när man fick ha bild så ville man ha ännu mer, och samma med IKT. Det kändes lite 
för lite ibland. Innan man började förväntade man sig läsa, skriva och ha föreläsningar, och nu 
när man har fått pröva på så tycker man att det är för lite av bild och IKT”. 
 
”Man blir som inspirerad av att ha allt det där, att nu när man ska gå ut härifrån så ska man vara 
den bästa pedagogen, man ska hålla på med datorer, vi ska rita och vi ska göra allt, så man blir 
väldigt inspirerad av det”. 

 
Enligt våra intervjuer ser studenterna IKT och bild som självklara lärandeverktyg inom un-
dervisningen. Den positiva attityden har, som vi tidigare nämnt, också skapat förväntningar 
inför de kommande kurserna avseende IKT och bild. En märkbar effekt är att studenterna 
efter den första terminens kurser spontant nu väljer att använda detta som naturliga verktyg i 
sina kurser och redovisningar. Något som vi båda har kunnat konstatera i vår dagliga gärning 
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som lärarutbildare inom universitetet. Med hänvisning till bland annat målen i Högskoleför-
ordningen, bilaga 2, Examensordningen anser vi att planeringen av kommande kurser inom 
lärarutbildningen borde ta hänsyn till detta.  
 
En intressant fråga i sammanhanget har varit huruvida studenterna ser eller har upptäckt nya 
samband kring sitt lärande utifrån den konvergens (sammansmältning) som skett de senaste 
åren när det gäller, IT, datorer och den digitala bilden. När vi studerar studenternas intervju-
svar om hur de upplevt IKT och bild innan de började på lärarutbildningen, kan vi konstatera 
att väldigt få studenter har påpekat att de uppfattat några naturliga samband över huvud taget 
mellan IT och bild. Intervjusvaren vittnar generellt om att de blivande studenterna när det 
gäller datorer och bild i grundskolan och gymnasiet upplever de typiskt traditionella uppfatt-
ningar kring IT och bild som vi tidigare vittnat om, det vill säga att IT-satsningar och den nya 
tekniken tyvärr inte har inneburit de förändringar i skolans kärnverksamhet som man hade 
kunnat önska. Vad vi däremot kunnat se hos våra studenter efter den första terminens kurser 
är en ökad medvetenhet om olika samband kring digital bild och IKT. Ett belysande exempel 
är: ” Jag tycker absolut att IT och bild hör ihop. Om man t ex söker på Internet och ju fler 
faktorer man får använda desto bättre, man får upp text och bild och det blir lättare att förstå 
någonting nytt. Bilderna berikar mycket jämfört med att man bara skulle få en text.”   
 
En av studenterna uttrycker sig i form av att IKT-verktyg är en utveckling av bild: ”Alltså de 
har ju väldigt mycket likheter, det här med bild, alltså att man använder bilden i datan och 
skillnaden… alltså jag vet inte om jag kommer på.” Några av studenterna uttrycker ett sam-
band mellan IKT och bild som ”kommunikation”, att datorn erbjuder nya möjligheter för 
bildhantering. Som en student uttrycker det: ”Nu vet man att det är mer än bara datorn och de 
program som finns där. Det handlar till exempel om kommunikation.” 
 
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur studenterna ser på IKT och Bild som läran-
deverktyg. En viktig fråga att ställa sig är vilka lärare som behövs för framtiden. Erfarenhe-
terna från den första terminens kurser har för våra intervjuade studenter skapat förväntningar 
på att också kommande kurser inom lärarutbildningen ska innehålla fortsatt utveckling gäl-
lande IKT och estetiska ämnen som lärande verktyg. Avslutningsvis vill vi ställa oss frågan, 
på vilket sätt kan skolan och lärarutbildningarna leva upp till de förväntningar och krav som 
bland annat våra studenter har uttryckt: ”Det är jätteviktigt att vi följer med hur samhället ut-
vecklas. Det känns som att skolan hela tiden står kvar på samma fläck och stampar. Samhället 
är där och skolan här, typ i stället för att skolan följer med vad som händer. Jag tror att vi 
måste bli bättre på att integrera IKT i skolan.” 
 

Fortsatt forskning 
Vi ser i vår studie möjligheter för fortsatt intressant forskning. Områden vi skulle vilja studera 
ytterligare är dels kursutvecklingarbete inom IKT och bild, framförallt i samarbete med lärare 
och studenter. Men även med kompetensutvecklingsaktiviteter för att använda IKT-verktyg 
för distansutbildning i syfte att få utbildningarna mer flexibla. 
 
Vi har genom våra intervjuer med studenterna också blivit intresserade av att utifrån det so-
ciokulturella perspektivet ytterligare belysa medierande redskap ur den nyblivna lärarens per-
spektiv inom skolverksamhetens fält, det vill säga i sin sociala praktik, vilket är också något 
som också vore intressant att gå vidare med. 
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Bilagor       
Bilaga 1. Kursuppgift 4. Grupprocesser - IKT 
 
En betydelsefull del i lärarens profession är förmågan att se gruppens funktion och utveckling 
samt de processer som sker då individer samverkar. Du kommer själv att ingå i lärarlag där 
förmågan till samarbete är betydelsefullt och du kommer även att starta grupper och ta ansvar 
för gruppers arbetsprocesser.  
 
Gunilla Granath (2002) skriver i boken Gäst hos overkligheten att   

 
För mig är det en gåta att lärargruppen inte självklart börjar den första terminen med att arbeta 
med gruppdynamiken i klassen (s. 93) 
 

Den berömde amerikanske målaren Edward Hopper (1882-1967) sa med anledning av bud-
skapet i sina målningar ” hade jag kunnat säga det hade jag inte behövt måla.” I kursen kom-
mer ni att arbeta med olika uttryckssätt och med olika kommunikationsstilar som drama, bild, 
film och skriven text. Att kunna nyttja olika sätt att uttrycka sig är en viktig förmåga för alla 
människor. Det multimodala samhället är verkligheten för många barn och ungdomar och 
läroplanen framhåller vikten av att pedagoger ska beakta det vidgade textbegreppet i under-
visningen. Det är därför viktigt för pedagoger att förstå betydelsen av och kunna  tillämpa 
olika kommunikationsstilar (bild, språk, text, film, informationsteknik, drama) i undervis-
ningen. I kursuppgift 4 ska film användas för att gestalta grupprocessen och resultatet av upp-
giften ligger till grund för de reflektioner som ni sedan gör i examinationsuppgift 1. 
 
Mål:  
Du som student ska kunna förstå och omsätta grupprocessens betydelse i mötet med elever, 
föräldrar och skolans personal. Du ska kunna använda film som ett medel för reflektion och 
kommunikation. 
  
Genomförande: 
Föreläsning kring grupprocesser, litteratur Granér, R. (1994) Personalgruppens psykologi 
samt 2 labbpass som behandlar film och filmredigering ligger till grund för kursuppgift 4. 
 
Uppgift: 
Uppgiften innebär att varje basgrupp ska filma och redigera en två (2) minuters film som 
speglar någon aspekt av grupprocessen i basgruppen. För att kunna genomföra kursuppgift 4 
ska ni ha läst Granérs bok  inför labbpass 1 men dock senast inför labbpass 2. Er uppgift är att 
välja en aspekt av grupprocessen som presenteras i Granérs bok och analysera er film utifrån 
vald aspekt. Filmen ska således gestalta någon form eller del av er grupprocess. 
 
Inlämning av kursuppgift 4: 
Varje basgrupp ska lämna i en film på två (2) minuter i Fronter i inlämningsmappen Kursupp-
gift 4 senast fredag den 22 september 2006. Kursuppgift 4 ligger sedan till grund för den indi-
viduella examinationsuppgiften 1. Kursuppgift 4 samt labbpass är därför obligatoriska. 
  
Labbinstruktion: 
Vid labbpass 1 ges först en introduktion till området multimodalt lärande och att använda film 
som kommunikationsmedel i skolan. Därefter ska ni prova på att filma med digital videoka-
mera samt att redigera materialet i Microsoft MovieMaker, vilken ingår i Officepaketet. Mo-
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vieMaker gör det smidigt att ta in filmen i datorn, det går snabbt att klippa bort ointressanta 
delar och det är enkelt att lägga på text, musik och övergångar. Länk till lathund: 
http://www.filmstockholm.se/pedagogik/pdf/MovieMaker_manual.pdf 
 
 
Vid labbpass 2 arbetar ni vidare med filmredigering. De grupper som inför labbpass 2 har läst 
Granérs bok samt hunnit filma har möjlighet att redigera sin film under labbpass 2.  
 
Tillgång till utrustning: 
Digital videokamera Sony DCR-TRV33E eller motsvarande, DV-band, stativ, mickar (be-
gränsat antal) och USB- minne (2Gb) (begränsat antal) finns att låna. Extra utrymme för att 
spara material via extern server kommer att finnas tillgängligt. Vid varje labbtillfälle finns all 
utrustning tillgänglig. För att nyttja utrustningen vid annan tidpunkt måste varje basgrupp 
skriva upp sig på ett utlåningsschema som finns uppsatt vid Per Linds rum (D341). 
 
 
Examinationsuppgift 1. Grupprocess 
 
Mål: 
Du som student ska ha kunskap om grupprocesser och vilken betydelse de har för gruppers 
utveckling och lärandemiljö. 
 
Genomförande: 
Individuell uppgift: 
Utifrån examinationsuppgiftens mål ska du göra ett dokument på ett valfritt sätt.  Dokumentet 
skall innehålla dina reflektioner över grupprocesser som du utvecklat genom bearbetning av 
litteratur och genom de verktyg du mött i form av föreläsningar, lektioner, labbar, samtal i 
basgrupp m m  
 (Tänk på att ta med alla verktyg – film, bild, drama, föreläsningar, IKT, litteratur, samtal och 
diskussion) 
 
 
Obligatorisk litteratur: Granér, R. (1994) Personalgruppens psykologi 
 
Bedömningskriterier 
För att uppnå godkänd krävs 

• att du aktivt deltagit i bild, drama och IKT (verktyg) 
• att du genomfört kursuppgift 4 
• att du genomfört den individuella uppgiften utifrån givna direktiv 
• att du kan göra tydliga kopplingar till de olika verktyg du kommit i kontakt med  
• att din text uppfyller grundläggande universitetsnivå gällande struktur, disposition, 

meningsbyggnad och stilnivå 
•  

För att uppnå VG krävs  
• att godkändnivån är uppfylld 
• att du fördjupar din analys från godkänd nivån 
• att du ser din egen roll i grupprocessen 
• att du har en förståelse om grupprocessers komplexibilitet 
• att du i ditt resonemang kan referera till kurslitteratur 

http://www.filmstockholm.se/pedagogik/pdf/MovieMaker_manual.pdf
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Inlämning av examinationsuppgift 1: 
Examinationsuppgiften ska lämnas in i Fronter i inlämningsmappen Examinationsuppgift 1 
senast tisdagen den 26 september 2006. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor IKT och Bild som läroverktyg 
 

• Vad går du för kurs nu? 
 

• När du såg att du skulle ha IKT i den första kursen, vad tänkte du då?  
 

• När du såg att du skulle ha Bild i den första kursen, vad tänkte du då? 
 
 
 

• Vad är din tidigare erfarenhet av IKT på fritiden? 
 

• Vad är din tidigare erfarenhet av Bild på fritiden? 
 
 
 

• Vad är din tidigare erfarenhet av IKT i skolan? 
 

• Vad är din tidigare erfarenhet av Bild i skolan? 
 
 

• Vilka skillnader eller samband kan du se mellan begreppen IKT och Bild? 
 
 

• Hur uppfattade du att IKT/Bild användes som verktyg i AUO under den första termi-
nen.  

o Hur överensstämde det med de förväntningar du hade från början? Blev det 
som du trodde? 

o Om du tänker tillbaka på LUA 105, 106, 107, och KSP 470, VAD tycker du 
har varit Bild respektive IKT i dessa? 

 
 
Lärande (varför) 
• Hur ser du på IKT/Bild som ett lärandeverktyg i din framtida roll som verksam peda-

gog?  
 

• I vilken utsträckning tycker du att IKT och Bild möjliggjort att ni lärt er av varandra? 
 
• Har IKT och Bild förändrat din syn på hur man lär sig?  

 
 
• Har IKT och Bild i någon mån inneburit att ni har kunnat arbeta när och var ni vill? 
 
• Har IKT och Bild på något sätt inneburit för dig som student att du känt ett större eget 

ansvar, eget initiativ och möjligheter till delaktighet i undervisningens innehåll och ut-
formning? 
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Bilaga 3. Struktur data 

 
       


